
Voiko vaikuttavuussijoittaja 
auttaa ratkaisemaan suurimpia 

haasteita?



Vaikuttavuussijoitusten 

maailmanlaajuinen

markkina-arvo yli

600 miljardia*

- Global Impact Investing Networkin arvio 2020

Miten valjastaa yksityinen pääoma suurimpien 
haasteiden ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen?

• Vaikuttavuussijoittaminen on sijoittamistapa, jossa yhdistyvät 

tuotto ja yhteiskunnallinen tai ympäristöllinen hyöty. 

• Sijoitus kohdistuu siis aina toimintaan, jolla luodaan 

yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Lisäksi 

sijoituksilla on aina selkeät mitattavissa olevat 

vaikuttavuustavoitteet sekä taloudelliset tuottotavoitteet. 

• Vaikuttavuussijoittaminen on paras tapa ohjata 

yksityisen sektorin resurssit ketterästi, tulosvastuullisesti ja 

kohdennetusti yhteiskunnan suurimpiin haasteisiin. 



Vaikuttavuussijoittajan vaikuttavuusfilosofia:
Muutoksen tekijä

Vältän sijoittamista yrityksiin ja 

rahastoihin, jotka toimivat 

haitallisilla sektoreilla tai 

haitallisilla tavoilla
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Edistän yleisesti hyvää; sijoitan 

kohteisiin ja rahastoihin, joissa 

korkea ESG

Hyvää toivova2

”
Edistän spesifisti muutosta 

parempaan; sijoitan 

vaikuttavuussopimuksiin (SIB) ja 

vaikuttavuusrahastoihin
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Keitä ovat ”muutoksen tekijät” – Case SIB-rahastojen 
sijoittajat

• Ammattimaiset vs. ei-ammattimaiset sijoittajat

• Sääntelyn edellytykset – voiko yksityissijoittaja sijoittaa 

• sijoituksen suuri minimikoko

• Rahaston/hankkeen koko – kannattaako instituution käyttää aikaa sijoitusprosessiin täysin 

uuteen instrumenttiluokkaan

• ”Missiovetoiset” vs. tuottohakuiset sijoittajat

• Tavoitteena vaikuttaa hankkeen kohdealueeseen tai edistää sijoitusfilosofiaa/hankintamallin 

muutosta



S-Pankki Vaikuttavuus I Ky
Suomen suurimpia ongelmia korjaava rahastojen rahasto.



Syöttörahasto

• Tarkoitettu ensisijaisesti ei-ammattimaisille 

sijoittajille

• Sijoitus tehdään Syöttörahaston (S-Pankki 

Vaikuttavuus I Holding Ky) voitonjakolainaan

• €50 000 minimisijoitus, €500 000 

minimisijoitusvarallisuusvaatimus

• Sijoitussitoumus kutsutaan 

kokonaisuudessaan merkinnän yhteydessä

• Varojenjako vasta kun takaisinkutsuja ei 

varmasti tule

Kaksi tapaa sijoittaa

Rahasto

• Tarkoitettu ensisijaisesti ammattimaisille 

sijoittajille

• Sijoitus tehdään päärahaston äänettömän 

yhtiömiehen osuuksiin

• €500 000 minimisijoitus

• Sijoitussitoumus kutsutaan rahaston 

tarpeiden mukaan 5 + 1 vuoden mittaisen 

sijoituskauden aikana

• Varojenjako IRR:a optimoiden, takaisinkutsut 

ovat mahdollisia



Yhteystiedot:

• Jani Kempas: Salkunhoitaja, vaikuttavuussijoittamisen johtaja

• jani.kempas@fim.com

• (09) 6134 6494

• Päivi Niskanen: Instituutionaaliset sijoittajat 

• paivi.niskanen@fim.com

• (09) 6134 6118

• Pasi Poikkeus: Private Banking sijoittajat

• pasi.poikkeus@fim.com

• 050 358 3000
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