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• Taloudellisen tuoton ja vastuullisuuden 

lisäksi tavoitellaan tietoisesti mitattavia, 

positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia

• Sijoituskohteet pyrkivät usein ratkaisemaan 

jotain yhteiskunnallista ongelmaa kuten

- Ilmastonmuutos

- Nuorisotyöttömyys

- Ruokaturva

- Rahoituksen saatavuus

3.12.2020

Vaikuttavuussijoittaminen kasvava sijoitusstrategia



• Vuosittainen rahoitusvaje 2 500 

miljardia dollaria.

• Julkinen rahoitus ei riitä. Esimerkiksi 

vuosittainen kehitysapu kattaa noin 

10% vajeesta.

• Tarvitaan markkinaehtoisia 

ratkaisuja ja yksityistä pääomaa. 

Vaikuttavuussijoittaminen ja 
kestävän kehityksen tavoitteet



• 40 vuoden kokemus

• Salkku 600 M€

• Vuosittain 20-25 uutta sijoitusta

• Pohjalla tuotto-odotukset ja tiukat 

vastuullisuus vaatimukset

• Vaikuttavuuden maksimointi  
• Valikoidut toimialat

• Maailman köyhimpiin alueisiin

• Pitkäaikainen kärsivällinen sijoittaja 

• Kerätään rahoitusta valtiolta ja 

yksityisiltä sijoittajilta (OP Finnfund

Global Impact Fund I)

Finnfund -
Investointeja kehitykseen



Painopiste köyhimmissä maissa; puolet 

sijoituksista Afrikassa



Uusiutuva

energia

Kestävä 

metsätalous
Rahoitus-

laitokset

Kestävä

maatalous

Finnfundin päätoimialat ja 
läpileikkaavat tavoitteet

Ilmasto

Tasa-arvo



Prioriteettisektorit

- uusiutuva energia  

- kestävä metsätalous

- kestävä maatalous

Vaikuttavuussijoittaminen ja ilmasto
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Selvitykset

- Ilmastonäkökulmat 

vaikutusselvityksissä

.

Sijoituskohteen ennakoidut 

Co2-päästöt?

Auttaako investointi 

välttämään tai 

vähentämään päästöjä?

Kasvattaako investointi 

hiilinieluja?

Auttaako investointi 

ilmastonmuutokseen 

sopeutumissa? 

Ilmastoriskien määrittely

Raportointi

- Portfolion ja hanketason 

seuranta ja raportointi

- Ilmastoriskien raportointi 

TCFD (tulossa)

Tavoite: Hiilinegatiivinen salkku (negatiiviset kokonaispäästöt)

SijoitusperiodiStrategia LoppuvaiheSijoituspäätös

Globaali haaste: Ilmastonmuutos

INVESTOINTIPROSESSI



ESIMERKKEJÄ 
INVESTOINNEISTA



• Kattaa 310 MW kapasiteetillaan yli 15 % Kenian 

nykyisestä sähköntarpeesta, laskee sähkön 

tuotantokustannuksia ja korvaa hiilivoimaa

• Finnfund mukana alkuvaiheesta 2013 saakka

• Työllisti rakennusvaiheessa jopa 2 500 ihmistä 

syrjäisellä maaseudulla ja loi 200 pysyvää 

työpaikkaa

• Hanketta varten rakennettu tie lyhensi kalastajien 

ja muiden ihmisten matka-aikoja kaupunkiin 

päivistä tunteihin, monia koulutukseen ja 

terveyden huoltoon liittyviä yhteisöhankkeita 

paikallisesti

Lake Turkana: Afrikan 

suurin tuulipuisto
Ei tätä 

kuvaa



Miro: Kestävää metsä-

taloutta Länsi-Afrikassa

• Afrikassa häviää 3 miljoonaa hehtaaria metsää 

joka vuosi – huomattavat ilmastovaikutukset

• Miro suojelee luonnonmetsää istuttamalla FSC-

sertifioituja suojametsiä talouskäyttöön

• 9 000 hehtaaria istutettu, kasvava hiilinielu

• Tuhansia työpaikkoja, vastaa kasvavaan puu-

pulaan, tukee lähiyhteisöjä ja naisten 

työllistymistä

• Finnfund avainroolissa vuodesta 2014



Kiitos!

kaisa.alavuotunki@finnfund.fi
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