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Avaustilaisuuden ohjelma (program in Finnish)
Ohjelma
9:00

Tilaisuuden avaus: Elinkeinoministeri Mika Lintilä, Työ- ja elinkeinoministeriö

9:10

Pääjohtaja Mario Nava, Euroopan komissio - Rakenneuudistusten tuki (DG REFORM)

9:20

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari, Ulkoministeriö

Avaustilaisuuteen osallistujille
•

Tilaisuus on virtuaalinen.
Olemme kytkeneet mikrofonit
pois käytöstä muilta kuin
puhujilta. Tarkistattehan, että
kameranne on pois käytöstä.

•

Ystävällisesti käyttäkää Teams:n
keskusteluikkunaa kysymysten /
mahdollisten teknisten ongelmien
viestimisessä – palaamme
kysymyksiin tarvittaessa vielä
tilaisuuden jälkeen

•

Tilaisuus nauhoitetaan ja on
katsottavissa myöhemmin
hankkeen kotisivuilta
https://tem.fi/kestavankehityksen-rahoitusekosysteemi

9:25 Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri Leena Mörttinen,
Valtiovarainministeriö
9:30

Hankkeen esittely, Hanna Värttö ja Mikko Halonen, Gaia Consulting Oy

9:45

Paneelikeskustelu
- Jyrki Katainen (Yliasiamies, Sitra)
- Jaakko Kangasniemi (Toimitusjohtaja, Finnfund)

- Jukka-Pekka Kärkkäinen (Toimitusjohtaja, FCA Investments)
- Nina Kopola (Pääjohtaja, Business Finland)
- Pekka Samuelsson (Sijoitusjohtaja, Taaleri Varainhoito)
- Inka Mero (Startupsijoittaja ja johtava osakas, Voima Ventures)
10:50-11.00 Tilaisuuden päätös

Tilaisuuden avaus:

Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Työ- ja elinkeinoministeriö

Opening of the event:
Minister of Economic Affairs, Mika Lintilä

Ministry of Employment and the Economy

Director-General, Mario Nava
European Commission - Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM)

Pääjohtaja Mario Nava
Euroopan komissio - Rakenneuudistusten tuki (DG REFORM)

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, Ville Skinnari
Ulkoministeriö

Minister for Development Cooperation and Foreign Trade, Ville Skinnari
Ministry for Foreign Affairs

Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri, Leena Mörttinen
Valtiovarainministeriö

Permanent Under-Secretary for International and Financial Markets, Leena Mörttinen
Ministry of Finance
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Investointien painopisteen kohdentumista korjattava
Kestävän kehityksen mukaiset investoinnit (SDG investing)

Perinteinen

Vastuullinen

Kestävä kehitys

Temaattinen

Vaikuttavuus ensin

Filantropia

Kilpailukykyinen tuotto
ESG riskien hallinta

ESG mahdollisuudet
Korkean vaikuttavuuden ratkaisut
Puuttuva tai rajallinen
fokus ESG kysymyksissä.

Fokus ESG riskien
hallinnassa ja korkean
riskin tuotteiden
poissulkemisessa.

Fokus ESG
mahdollisuuksissa
investointien valinnassa,
portfolion hallinnassa ja
sidosryhmäyhteistyössä.

Fokus valikoiduissa
teemoissa, joissa
ympäristö- tai sosiaalisten
kysymysten hyvä hallinta
tarjoaa kaupallisen
kasvumahdollisuuden ja
hyvän tuottopotentiaalin.

Fokus valikoiduissa
teemaoissa, joissa
ympäristötai sosiaalisten
Teksti
tähän teksti
tähän
kysymysten
hyvätähän
hallinta
teksti
tähän teksti
tarjoaa
taloudellisesti
teksti
tähän
teksti tähän
kiinnostavan
teksti
tähän teksti tähän
mahdollisuuden
mutta
teksti
tähän teksti tähän
edellyttää
teksti
tähän tuotosta
tinkimistä.

Vaikuttavuussijoittaminen

Kuva: mukailtu alkuperäistä lähdettä European SRI Study 2012 / Brideges Ventures: SDGI Signatory Consultation 2016.

Fokus valikoiduissa
teemoissa, joissa
ympäristö- tai sosiaalisten
kysymysten hyvä hallinta
edellyttää julkista tukea
ja/tai filantrooppista
lähestymistapaa.
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Rahoitusekosysteemi on verta, hikeä ja kyyneleitä –
sekä iloa koska se mahdollistaa SDG siirtymän
KUMPPANUUDET

2

1
Instrumenttien
tunnistaminen ja
räätälöinti

KUMPPANUUDET

KUMPPANUUDET

Sijoituskohteiden
riittävä määrä ja laatu

5
Mahdollistava
toimintaympäristö
& osaaminen

4

Vaikutukset SDGtavoitteisiin ja niiden
raportointi

Uskottava hallinnointi

KUMPPANUUDET

3
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Hankkeen tavoite ja eteneminen
Nykyisen rahoitusekosysteemin toiminnan vahvistaminen.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen suomalaisen osaamisen, innovaatioiden ja yhteistyön avulla.

Q3-Q4/2020
Toimijoiden, aloitteiden,
pullonkaulojen ja
mahdollisuuksien
kartoittaminen

Q3/2020 – Q1/2021

Q1-Q4/2021

Ratkaisujen tunnistaminen
yhteistyössä sidosryhmien
kanssa

Ratkaisujen ja toimintamallien
tuominen käytäntöön yhdessä
keskeisten toimijoiden kanssa

Q1-Q2/2022

Osaamisen ja kyvykkyyksien
vahvistaminen

Edellytysten luominen toimivien
ratkaisujen hyödyntämiselle

Julkisen sektorin tukeminen kestävän kehityksen rahoitusekosysteemin edellytysten luomisessa ja systemaattisessa kehittämisessä
• Omistajuuden vahvistaminen

• Rahoitusinstrumenttien räätälöinti

• Vastuunjaon selkeyttäminen

• Kestävän kehityksen tavoitteiden ja vaikuttavuuden
todentaminen, mittaaminen ja seuranta

• Toimivien rahoitus- ja riskienjakomekanismien
tunnistaminen

• Yhteistyön vahvistaminen yhteisten toimintatapojen avulla

Tulosten jakaminen ja kommunikointi.
Euroopan komission Rakenneuudistusten tukiohjelman puitteissa mahdollisuus työn hyödyntämiseen kansainvälisesti.
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Ohjausryhmä
Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kanslia

•

Eeva Alho, erityisasiantuntija

•

•

Elina Järvelä, johtava asiantuntija

Maa- ja metsätalousministeriö

•

Mika Honkanen, neuvotteleva virkamies

•

•

Juho Korteniemi, erityisasiantuntija

Ulkoministeriö

•

Leena Pentikäinen, neuvotteleva virkamies

•

•

Linda Piirto, erityisasiantuntija

Valtiovarainministeriö

•

Mika Pyykkö, johtaja

•

•

Tuula Savola, erityisasiantuntija

Ympäristöministeriö

•

Sari Tasa, erityisasiantuntija

•

Taina Nikula, neuvotteleva virkamies

•

Kaarina Saramäki, neuvotteleva virkamies

Timopekka Hakola, erityisasiantuntija
Timo Halonen, erityisasiantuntija
Nina Kataja, kehityspolitiikan neuvonantaja
Milla Kouri, erityisasiantuntija
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Paneelikeskustelu
1. Miten Suomi voi olla ratkaisemassa YK:n Agenda2030:n SDG-tavoitteita
Suomessa ja kansainvälisesti – mitä kilpailukykyistä osaamista ja lisäarvoa meillä
on tarjottavana?
2. Mitä erityisesti rahoitusekosysteemissä olisi Suomessa muutettava ja
parannettava, jotta saisimme SDG-tavoitteiden mukaisia ratkaisuja syntymään kuin
sieniä sateella ja SDG-ratkaisuja tarjoavat yritykset, projektit ja/tai aloitteet
investointien kohteeksi nykyistä systemaattisemmin ja isommin?

Jyrki
Katainen

Jaakko
Kangasniemi

Jukka-Pekka
Kärkkäinen

Yliasiamies,

Toimitusjohtaja,

Toimitusjohtaja,

Sitra

Finnfund

FCA Investments

Kuvat panelistien toimittamina (Jyrki Katainen kuva @ Kuvaaja: Miikka Pirinen, Sitra)

Pääjohtaja,

Pekka
Samuelsson

Business Finland

Sijoitusjohtaja,

Nina Kopola

Inka Mero
Startupsijoittaja ja
johtava osakas,

Taaleri Varainhoito Voima Ventures
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Hankkeen eteneminen 2020-2021
Toimijoiden, aloitteiden, pullonkaulojen ja
mahdollisuuksien kartoittaminen

Pilotoitavien ekosysteemin
osa-alueiden valinta

Keskeisten haasteiden ja näille ratkaisujen tunnistaminen
yhteistyössä sidosryhmien kanssa
Tunnistettujen ratkaisujen ja toimintamallien tuominen käytäntöön esimerkkien
kautta (ekosysteemin pilotointi) yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa

2021

2020
1. Työpaja
1.12.2020

2. Työpaja
10.12.2020

3. Työpaja
13.01.2021

Tiekartta

Lisätietoja:
Gaia Consulting Oy
Mikko Halonen - Mikko.Halonen@gaia.fi
Hanna Värttö - Hanna.Vartto@gaia.fi
Työ- ja elinkeinoministeriö
Eeva Alho - Eeva.Alho@tem.fi
Elina Järvelä - Elina.Jarvela@tem.fi

Suomeksi: www.tem.fi/kestavan-kehityksen-rahoitusekosysteemi
In English: www.tem.fi/developing-finlands-sustainable-finance-ecosystems
På svenska: https://tem.fi/sv/finansieringsekosystem-for-hallbar-utveckling
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PANELISTIT

C O N F ID E N TIA L

Jyrki Katainen
yliasiamies, Sitra
Jyrki Katainen on Sitran yliasiamies 1.1.2020 alkaen. Hänen tehtävänään on Sitran
tulevaisuustyön johtaminen siten, että Sitra pystyy tuottamaan uusia ajatuksia
yhteiskunnallisille ja yritysten päätöksentekijöille sekä kokeilemaan ja testaamaan
uusia toimintamalleja. Jyrki haluaa, että Sitran ajatukset saavat entistä enemmän
kansainvälistä vaikuttavuutta, koska monet ilmiöt eivät tunne valtioiden rajoja. Hän on
kiinnostunut markkinatalouden uudistamisesta siten, että se noudattaa kiertotalouden
ja kestävyyden periaatteita. Jyrki haluaa, että Sitra on mukana virittämässä
keskustelua tulevaisuuteemme vaikuttavista muutosvoimista.
Jyrki on koko työuransa ajan keskittynyt yhteiskunnallisten muutosten
analysoimiseen, ratkaisujen etsimiseen ja päätösten tekemiseen. Ennen
yliasiamiehen tehtäviä Jyrki työskenteli Euroopan komission varapuheenjohtajana
vastuualueenaan työllisyys, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky. Sitä ennen hän toimi
Suomen pääministerinä ja valtiovarainministerinä. Eduskunnassa, 15-vuotisen
kansanedustajauransa aikana, Jyrki toimi mm. tulevaisuusvaliokunnan
puheenjohtajana.

Kuva: Miikka Pirinen, Sitra

Jaakko Kangasniemi
toimitusjohtaja, Finnfund
Jaakko Kangasniemi on toiminut Finnfundin toimitusjohtajana vuodesta 2002.
Finnfund on Suomen valtion omistama vaikuttavuussijoittaja, joka edistää kestävän
kehityksen tavoitteita rahoittamalla yksityisen sektorin hankkeita kehitysmaissa.
Ennen Finnfundia Kangasniemi työskenteli mm. taloudellisena neuvonantajana
ulkoministeriön kehityspoliittisella osastolla, ekonomistina Maailmanpankissa sekä
opintojensa ohella toimittajana useissa tiedotusvälineissä.
Opiskeluajoistaan alkaen Kangasniemi on keskittynyt Afrikan taloudellisen kehityksen
kysymyksiin. Hänen johdollaan Finnfund on siirtänyt painopisteensä Kiinan, Venäjän
ja Uruguayn kaltaisista keskituloisista maista matalatuloisempiin kehitysmaihin ja
enemmän kuin kymmenkertaistanut Afrikkaan suuntautuvan rahoituksensa. Finnfundin
painopisteet ovat ilmastonmuutosta hillitsevissä ja siihen sopeutumista edistävissä
hankkeissa kuten uusiutuvassa energiassa sekä metsä- ja maataloudessa. Viime
vuosina yhtiö on korostanut toiminnassaan vaikuttavuutta ja vastuullisuutta
panostamalla hankkeiden ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointiin ja
seurantaan sekä priorisoimalla hankkeita, joilla on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia
köyhien ihmisten elinoloihin ja ympäristön tilaan.
Kangasniemi on opiskellut taloustiedettä Helsingin yliopistossa, kansainvälistä
rahoitusta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Massachusetts Institute of
Technologyssa sekä maatalousekonomiaa Michigan State Universityssa, jossa hän
väitteli tohtoriksi (Ph.D.) Ruandan maatalouskehityksestä.

Jukka-Pekka Kärkkäinen
toimitusjohtaja, FCA Investments
Jukka-Pekka Kärkkäinen on FCA Investments Oy:n (FCAI) toimitusjohtaja. FCAI on
Suomen suurimman avustusjärjestön, Kirkon ulkomaanavun, vuonna 2017 perustettu
tytäryhtiö. FCAI on vaikuttavuussijoittaja, joka investoi taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ympäristöllisesti kestäviin pk-yrityksiin kehittyvissä- ja hauraissa maissa. FCAI:n
toiminnan mahdollistaa Ulkoministeriön €16m laina.
Kärkkäinen on kokenut finanssi- ja yksityissektorin ammattilainen. Hän työskenteli
1997-98 johdannaisasiantuntijana Helsingin Pörssissä. Vuosina 1998-2005 hän toimi
Suomen suurimman eläkerahaston Varman salkunhoitajana. Kärkkäinen asui
Tansaniassa 2005-2017, jossa hän työskenteli osakkaana ja CFO:na paikallisessa
logistiikkayrityksessä, joka kasvoi USD100k liikevaihdosta USD24m liikevaihtoon
kymmenessä vuodessa. Kasvu tapahtui kestävästi ja samalla loi 200 uutta
työpaikkaa.

Nina Kopola
pääjohtaja, Business Finland
Nina Kopola aloitti viisivuotisen toimikautensa Business Finlandin pääjohtajana
1.9.2019. Hänen johdollaan on päivitetty Business Finlandin strategia ja toteutettu
organisaatiouudistus.
Kopola on kokenut yritysjohtaja, joka on toiminut Suominen Oyj:n toimitusjohtajana ja
Dynean liiketoimintajohtajana. Kopola tunnetaan uraauurtavasta roolistaan
naistoimitusjohtajana: hän oli jonkin aikaa pörssiyhtiön ainoa naistoimitusjohtaja
Suomessa. Lisäksi hän on toiminut suurten pörssiyritysten hallituksissa.
Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri ja tekniikan lisensiaatti. Kopolan uraa leimaa
kansainvälinen liiketoiminta erityisesti prosessiteollisuudessa, mutta hänellä on
kokemusta myös tutkimuksesta, tuote- ja liiketoimintakehityksestä sekä
markkinoinnista. Nina Kopola on uudistaja ja ihmisten johtaja, mikä tulee esiin
erityisesti muutoksen johtamisessa.

Pekka Samuelsson
sijoitusjohtaja, Taaleri Varainhoito
Pekka on toiminut Taalerilla 2014 alkaen eri tehtävissä, mm. Taaleri Sijoitus Oy:n
sijoitusjohtajana ja viimeksi impakti-sijoituksista vastaavana sijoitusjohtajana sekä
erikoissijoitusrahasto Taaleri Impaktin salkunhoitajana. Hän on aiemmin toiminut mm.
perheyhtiö Hermitage & Co Oy:n osakkaana, Conventum Markets Oy:n johtajana ja
monissa muissa varainhoidon, pääomasijoittamisen ja rahoituksen neuvonannon
tehtävissä n. 27 vuoden ajan. Pekka on myös mm. kestävän liiketoiminnan
konsulttitoimisto Gaia Groupin hallituksen, datakeskusyhtiö Ficolo Oy:n hallituksen
jäsen, Hermitage & Co Oy:n hallituksen jäsen sekä Vaikuttavuusinvestoimisen
kansallisen ohjausryhmän jäsen.

Inka Mero
startupsijoittaja ja johtava osakas, Voima Ventures
Kasvuyrityssijoittaja Inka Mero on syväteknologiaan ja tiedelähtöisiin kasvuyrityksiin
sijoittavan Voima Ventures pääomasijoitusrahaston perustaja ja johtava osakas.
Voima Ventures sijoittaa Pohjoismaisiin ja Baltian alueen tiedelähtöisiin kasvuyhtiöihin
missionaan ratkoa globaaleja ongelmia tieteen, yrittäjyyden ja osaavan pääoman
keinoin. Aiemmin Inka on toiminut yli 20 v teknologiasidonnaisilla toimialoilla niin
sijoittajana kuin yrittäjänä, sekä erilaisissa kansainvälisissä johtotason tehtävissä
globaaleissa yhtiöissä ja startupeissa. Hänet on listattu Suomen Top 25
vaikutusvaltaisimpien naisjohtajan joukkoon ja hän on sijoittaja 30+ kasvuyhtiössä ja
perustajajäsen seitsemässä yhtiössä.

