
Kotouttamisen  
SIB 



Maahanmuuttajille työtä 
 ja yrityksille työvoimaa  
vaikuttavuus investoimisen 
avulla 

Maahanmuuttajien nopea 
työllistyminen auttaa heitä kiin
nittymään suomalaiseen yhteis kuntaan, 
helpottaa suomalaisten työnantajien 
työvoima pulaa ja säästää julkisia varoja 
lisäämällä verotuloja. Kotouttamisen 
SIB hankkeen tavoitteena on työllistää 
2 500 maahanmuuttajaa seuraavan 
kolmen vuoden aikana.  

Vaikuttavuusinvestoimisen 
Social Impact Bond (SIB) mallilla 
toteutettavassa hankkeessa kaikki 
osapuolet  hyötyvät: työnantajat, 
 maahanmuuttajat, sijoittajat ja 
yhteiskunta. Sijoittajat rahoittavat 
kotoutumista tukevat palvelut ja 
kantavat taloudellisen riskin. Julkinen 
sektori maksaa vain tuloksista – eli  
kun maahanmuuttaja työllistyy. 
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Työnantajalle
Suomessa on alueita ja aloja, joille ei 
riitä osaavaa työvoimaa. Työntekijäpula 
näkyy etenkin valmistavassa teollisuu
dessa sekä logistiikka ja rakennus
aloilla. Maahanmuuttajat voivat monin 
paikoin vastata tähän tarpeeseen.

Kotouttamisen SIB hankkeessa 
maahanmuuttajien koulutus räätälöi
dään työpaikan ja työntekijän tarpeiden 
mukaan. Tämä on avain nopeaan 
työllistymiseen.

Työmarkkinoiden kansainvälistyessä 
työnantajat tarvitsevat myös korkea
koulutettuja ulkomaalaisia osaajia. 
Monimuotoiset työmarkkinat auttavat 
houkuttelemaan Suomeen kansain
välisiä huippuja.

Mistä työvoima 
yritykseesi?



Maahanmuuttajalle
Kotouttamisen SIB hankkeessa 
mukana olevat maahanmuuttajat saavat 
ammattiin perehdyttävää koulutusta 
työpaikalla. Lisäksi heille järjestetään 
kieli ja muuta kotoutumista tukevaa 
koulutusta. Koulutus, työssä oppiminen 
ja työllistyminen ovat ensiaskelia ura
polun ja verkostojen rakentamisessa. 

Suomessa maahanmuuttajien 
koulutuspolku on tyypillisesti usein 
kestänyt vuosia ennen työmarkkinoille 
siirtymistä. Siksi on tärkeää nivoa 
työnantajat, työntekijät ja koulutus 
entistä tehokkaammin yhteen.

Kun koulutus 
suunnitellaan työ 
edellä, pääsee heti 
harjoittelemaan 
käytännössä.



Sijoittajalle 
Kotouttamisen SIB hanke mahdol
listaa niin institutionaalisille kuin 
yksityisille sijoittajille taloudellisen 
tuoton lisäksi yhteiskunnallisen hyvän 
tavoittelun.

Yhä useammat sijoittajat haluavat 
tänä päivänä muuttaa maailmaa. 
Vaikuttavuussijoittaminen on jatkumoa 
vastuulliselle sijoittamiselle, ja siinä 
etsitään tietoisesti kohteita, jotka 
auttavat ratkaisemaan yhteiskunnalli
sia haasteita.

SIBhankkeessa määritellään tarkat 
tulostavoitteet sekä tavoitellulle  
hyvinvoinnille että taloudelliselle  
tulokselle. Julkinen sektori maksaa  
vain tuloksista – tässä hankkeessa  
siitä, kun maahanmuuttaja työllistyy.

Vaikuttavuussijoitukset 
auttavat ratkomaan 
yhteiskunnallisia 
haasteita. 



Kotouttamisen SIB -hanke on  
työ- ja elinkeinoministeriön tilaama 
ja sitä varten perustettua Epiqus Oy:n 
hallinnoimaa SIB-rahastoa 
markkinoivat yhteistyössä Epiqus ja 
FIM. Neuvonantajana toimii Suomen 
itsenäisyyden juhlarahasto Sitra,  
joka on tuonut Social Impact Bond  
-mallin Suomeen osana 
vaikuttavuusinvestoimista.

Tavoitteena työllistää

2 500 
maahanmuuttajaa 3 vuoden aikana

Kotouttamisen SIB 
-rahastolle

13,5 
miljoonaa euroa 
kerättynä

Euroopan suurin  
SIB-rahasto sijoitetun 
pääoman määrässä



T
E

M
 e

si
tt

ee
t 

6
/2

0
17

. S
uu

nn
it

te
lu

 ja
 t

ai
tt

o
: M

ilt
to

n,
 k

es
äk

uu
 2

0
17

. 


