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Konsulikunnan vierailu Finnfundiin



Finnfund rakentaa 

kestävämpää tulevaisuutta 

ja luo pysyviä vaikutuksia 

sijoittamalla yrityksiin, jotka 

ratkaisevat globaaleja 

kehityshaasteita.



206 investointia 53 maassa

Investointikohteissa

82 000 
suoraa työpaikkaa

35 % naisille

98 %
uusista 

investoinneista

3 köyhimpään 

maaluokkaan

Salkku

757 M€

Vuosittain uusia 

investointeja

200–250 M€ 

Investointien IRR 

pääomasijoitukset 

8,2 %
koko portfolio

6,6 %

40 vuoden
kokemus
vaikuttavuus-

sijoittamisesta

Rahoitus
Syyskuu 2021

21 %

37 %

36 %

6 %

Markkinalainat

Suomen valtio: pääoma

Suomen valtio: laina

Kertyneet tuotot



Rahoitus kiertää uusiin investointeihin



INVESTOINNIT



Painopiste köyhimmissä maissa; puolet 

sijoituksista Afrikassa



Salkku 757 miljoonaa euroa



Huolellinen mutta sujuva 

investointiprosessi

• Kullekin hankkeelle räätälöity rahoitusratkaisu

• Ensimmäisestä yhteydenotosta sopimukseen

3–4 kuukaudessa

• Autamme investointikohteitamme täyttämään 

kansainvälisiin kestävyyskriteerit

• Jatkuva seuranta ja tuki läpi investointijakson

• Kumppanuuksia kansainvälisten rahoittajien ja 

teknologiatoimittajien kanssa



Investointien huolellinen valinta

Keskimäärin vain 4 % 

hankeaihioista toteutuu



Finnfundin investointiprosessi & kriteerit



Saadakseen Finnfundin
rahoitusta, yrityksen ei tarvitse
olla heti täydellinen. 

Finnfund investoi yrityksiin, 
jotka sitoutuvat asettamaan
selkeät tavoitteet omalle
vastuullisuudelleen sekä
kehittämään ympäristö- ja
yhteiskuntavastuun johtamista
ja tuloksellisuutta.



Uusiutuva

energia

Kestävä

metsätalous

Rahoitus-

laitokset

Kestävä

maatalous

Viisi päätoimialaa

Digitaaliset 

sovellukset ja 

infrastruktuuri



MIKSI

Ilmastonmuutos ja kasvava energiantarve

MITÄ

Tuuli, aurinko, pienvesivoima, biomassa, lämpövoima (ei 

hiili), biokaasu, varastointi. 

KUINKA PALJON 

182 miljoonaa euroa (salkku ja sitoumukset)

ESIMERKKI

Lake Turkana, Kenia: Afrikan suurin tuulipuisto (310 MW)

Fortum Charge&Drive, India: Kasvattaa sähköautojen 

latausinfrastruktuuria

Starsight, Nigeria and Ghana: Johtava Länsi-Afrikan 

kaupallisen ja teollisen energian tarjoaja

Uusiutuva energia
Ei tätä 

kuvaa



Kestävä metsätalous

MIKSI

Metsäkato, ilmastonmuutos, työllisyys

MITÄ

Kaupallisia istutusmetsiä ja niihin liittyvää teollisuutta 

(sahat, paneelitehtaat, jne.)

KUINKA PALJON

172 miljoonaa euroa (salkku ja sitoumukset)

ESIMERKKI

Miro Forestry, Sierra Leone, Ghana: 

FSC-sertifioituja istutusmetsiä ja kestävää puutavaran 

tuotantoa

Kilombero Valley Teak Company, Tanzania: 

Tiikkiviljelijä, joka tarjoaa satoja työpaikkoja yhdellä 

Tansanian köyhimmistä alueista

Burapha Agro-Forestry, Laos: Metsänistutus- ja 

puutuotteiden valmistaja



MIKSI

Ruokaturva, vientitulot, maatalouden tuottavuus, 

tulot, kaupungistuminen

MITÄ

Investointeja koko agribisneksen arvoketjuun, 

tavoitteena tuottavuuden parantaminen etenkin

Afrikassa

KUINKA PALJON

72 miljoonaa euroa (salkku ja sitoumukset)

ESIMERKKEJÄ

EthioChicken, Etiopia: Terveempien kananpoikien

tuotanto

Africado, Tansania: Vastuullista avokadon

tuotantoa yhdessä pienviljelijöiden kanssa

Kestävä maatalous



Rahoituslaitokset

MIKSI

Köyhien ihmisten, etenkin naisten pääsy 

rahoituspalveluien piiriin. Pk-yritysten luoma kasvu ja 

työllisyys

MITÄ

Mikrorahoituslaitokset, rahoituslaitokset ja fintech-

yhtiöt, joilla vahvat kehitysvaikutukset

KUINKA PALJON

252 miljoonaa euroa (salkku ja sitoumukset)

ESIMERKKEJÄ

BOPA, Aasia: Mikrorahoitus

CAL Bank, Ghana: PK-yritysrahoitus

Softlogic, Sri Lanka: Vakuutusyhtiö

Proximity Finance, Myanmar: Rahoitusta 

maatalousyrittäjille



MIKSI

Yhä useammalle nykyistä edullisempi ja nopeampi 

internet-yhteys ja edes perustason mobiilipalvelut. 

Tuottavuuden kasvu, tuotteiden ja palveluiden saatavuus.

MITÄ

teletornit, datakeskukset, fintech, verkkokaupat, koulutus-

ja terveysteknologia

ESIMERKKI

Net1, Indonesia: Internetyhteyksiä alueille, joissa ne ovat 

heikkoja tai olemattomia

Kasha, Itä-Afrikka: Verkkokauppa, joka parantaa etenkin 

naisille suunnattujen, luotettavien terveys-, hygienia- ja 

itsehoitotuotteiden saatavuutta

JUMO, Afrikka ja Aasia: Fintech, sähköinen 

rahoituspalvelu

Digitaaliset sovellukset 

ja infrastruktuuri
Ei tätä 

kuvaa



OP Finnfund Global 

Impact Fund I
• Suomen ensimmäinen kehittyville markkinoille 

sijoittava vaikuttavuusrahasto, perustettu 2019.

• Tavoitteena tuoton ohella merkittävät myönteiset 

vaikutukset mm. ilmastonmuutokseen, 

ruokaturvaan, sukupuolten tasa-arvoon sekä 

rahoituksen saatavuuteen.

• Kolme päätoimialaa: uusiutuva energia, 

rahoituslaitokset ja kestävä maatalous.

• Sijoituksia mm. EthioChicken, Net1 Indonesia.

• Toinen rahoituskierros päättyi joulukuussa 2020, ja 

kerättynä on nyt yhteensä 135 miljoonaa euroa.

• OP Varainhoito toimii salkunhoitajana ja Finnfund 

rahaston ankkurisijoittajana sekä neuvonantajana.





Finnfund on maailman 

ensimmäinen 

kehitysrahoittaja, jolla 

on hiilinettonegatiivinen 

sijoitussalkku.

Se perustuu Finnfundin 

pitkäaikaiseen työhön 

kestävän metsätalou-

den parissa.



645 000 

asuntolainaa,

38 % naisille

4,8 miljoonaa 

mikrolainaa

Kehitysvaikutuksia 2019

Toimintamaihin

638 € miljoonaa

verotuloja

Epäsuorissa

investoinneissa

118 000 

työpaikkaa,

38 % naisille

Suorissa

investoinneissa

82 000

työpaikkaa,

35 % naisille

Yhteistyötä

4,5 miljoonan 

pienviljelijän
tai karjankasvattajan

kanssa – joista naisia 87 %



1,5 milj. ha

kestävästi 

hoidettua metsää
(2019)

8 200 GWh

puhdasta 

energiaa
(2019)

Suomen ilmastotoimet Finnfundin kautta

Metsillä

sidottu

240 000
t CO2-ekv. (2019)

Uusiutuvilla 

vältetty päästöjä

65 000
t CO2-ekv. (2019)

21,9 € milj. 

Suomen viral-

liseen ilmasto-

rahoitukseen

Maatalouden kehittämiseen 

1,7 milj. lainaa,

90 % naisille
(2019)



ESIMERKKEJÄ 
INVESTOINNEISTA



Yalelo: Vastuullista kalankasvatusta 

Sambiassa – ja esimerkki 

sidosryhmien kuulemisesta ja 

vaikuttavuuden mittaamisesta 

yhteistyössä suomalaisen Work

Aheadin kanssa.

Finnfund YouTubessa: 

https://www.youtube.com/user/FinnfundFinland

https://www.youtube.com/user/FinnfundFinland
https://www.youtube.com/watch?v=J4cyoLBxh0M


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

• Tuhansia työpaikkoja, vastaa kasvavaan puu-

pulaan, tukee lähiyhteisöjä

• Finnfund avainroolissa vuodesta 2014



Penda Health: 

Edullisia terveysasemia 

Nairobissa
• Pienituloisilla on heikot mahdollisuudet saada 

laadukasta terveydenhuoltoa.

• Penda Health keskittyy naisiin ja lapsiin. 

Yhtiöllä on terveysasemaketju, jonka 

toimipisteissä tarjottavat palvelut ovat muita 

yksityisiä toimijoita jopa 83 % edullisempia.

• Penda Health suunnittelee ketjun laajentamista 

myös muualle Itä-Afrikkaan. Tavoitteena on yli 

100 terveysasemaa. Yhtiö on myös investoinut 

digitaalisen terveydenhuollon kehitykseen.



Australis Aquaculture: 

Vastuullista kalanviljelyä

Vietnamissa

• Vastuullinen kalatalous on yhä tärkeämpää 

kasvavan liikakalastuksen takia.

• Australiksen kalankasvatuslaitokset Vietnamin 

keskiosissa ovat esimerkki uudesta tavasta 

tehdä kalataloudesta vastuullista. Yhtiö 

hyödyntää merilevän viljelyä ja on kehittänyt 

pakastamiseen perustuvan tuotantoketjun, joka 

minimoi hävikin ja CO2-päästöt.

• Australis Aquaculture saavutti maailman 

ensimmäisen Tropical Marine Finfish ASC –

sertifikaatin ja oli maailman ensimmäinen Fair

Trade -sertifioitu barramundin kasvattaja.



Kasha: Naisten hygienia- ja 

terveystuotteita saataville 

Itä-Afrikassa
• Turvallisten, laadukkaiden ja edullisten 

hygienia- ja terveystuotteiden saatavuus on 

heikkoa.

• UNESCOn raportin mukaan yksi kymmenestä 

tytöstä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa jää 

pois koulusta kuukautisten aikana.

• Kasha myy kuukautissuojia, ehkäisy-

valmisteita, lääkkeitä ja kauneudenhoito-

tuotteita omalla alustallaan.

• Kashalla on yli 55 000 asiakasta, joista 75 % 

pienituloisia.



Fortum Charge and Drive: 

sähköajoneuvojen 

latausinfraa Intiassa

• Intian suurkaupungit ovat maailman 

saastuneimpien kaupunkien listan kärjessä. 

Huono ilmanlaatu linkittyy yli miljoonaan 

kuolemaan vuosittain.

• Puhtaampien ja edullisempien liikkumis-

vaihtoehtojen tarjoaminen on ratkaisevaa 

ilmanlaadun parantamiseksi. Intia on yksi 

nopeimmin kasvavista sähköajoneuvojen 

markkinoista ja nopeille latauspisteille on 

kova tarve.

• Fortum Charge and Drive toimii Intian 7 

suurimmassa kaupungissa. Latausasemia on 

yli sata ja niiden määrä kasvaa jatkuvasti.



SPARK Schools: 

Laadukasta koulutusta

kilpailukykyiseen hintaan

Etelä-Afrikassa

• Useimmissa kouluissa oppimistulokset ovat 

heikkoja liian suurten ryhmäkokojen ja pätevien 

opettajien puutteen vuoksi. Yksityiskoulut ovat 

pieni- ja keskituloisille liian kalliita.

• SPARK yhdistää opettajavetoista opetusta 

verkko-oppimiseen ja pystyy 

kustannustehokkaan mallinsa ansiosta 

pitämään koulumaksut edullisina.

• SPARK aikoo kasvaa seuraavien 10 vuoden 

aikana yli 35 000 oppilaan koulutusketjuksi.



• Kattaa 310 MW kapasiteetillaan yli 15 % Kenian 

nykyisestä sähköntarpeesta 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 

Lake Turkana: Afrikan 

suurin tuulipuisto
Ei tätä 

kuvaa



Starsight: 

Energiatehokkaita

ratkaisuja Nigerian 

pankkisektorille

• Nigeriassa kärsitään toistuvista sähkökatkoista ja 

erityisesti kaupalliset tahot ovat riippuvaisia 

dieselgeneraattoreista

• Starsight tarjoaa hybridimuotoisen energiaratkaisun 

kaupallisille asiakkaille: energiatehokkaampi ilmasto 

ja valaistus yhdessä aurinkovoiman käytön kanssa 

vähentää fossiilisen polttoaineen käyttöä jopa 70 % 

• Finnfundin ensiaskel Nigerian energiamarkkinoille 



Maarifa Education: 

korkeatasoista koulutusta

Afrikassa

• Vaikka koulutuspaikkojen määrä onkin 

kaksinkertaistunut Sarahan eteläpuolisessa 

Afrikassa vuodesta 2000, kolmannen asteen 

koulutukseen osallistuu vain 9 % ikäluokasta

• Julkisten yliopistojen tarjonta riittävää 

kolmannekselle hakijoista

• Suunnittelee yliopistoverkoston laajentamista 

Afrikassa, keskittyen markkinoiden tarpeisiin 

vastaavaan, laadukkaaseen koulutukseen ja 

koulutuspaikkojen lisäämiseen 

• Kumppanina suomalainen koulutusteknologiayhtiö 

Claned, jonka etäopiskelualusta Maarifan

opiskelijoiden ja opettajien käytössä 

• Finnfundin ensimmäinen suora sijoitus 

koulutussektorille



EthioChicken: Terveitä 

kanoja Etiopiassa
• Etiopiassa heikko ruokaturva, proteiinista

puutetta etenkin lapsilla ja odottavilla äideillä

• EthioChicken tuottaa terveitä kananpoikia

perheille ruoan ja tulonlähteeksi

• 10 miljoonaa kananpoikaa per vuosi

• Miljoona etiopialaista hyötynyt. Tulokset näkyvät

mm. Tigrayn alueella lasten parempana kasvuna

• Suoraan työtä noin 1 000:lle ja välillisesti 2 

000:lle

• Yhtiö sai Global GAP (Good Agricultural 

Practices) –sertifioinnin huhtikuussa 2019



Africado: Vastuullista 

avokadonviljelyä

• Kahvin hinnan lasku vienyt toimeentulon 

monilta viljelijöiltä mm. Tansaniassa

• Avokadonviljely vientiä varten hyvä 

vaihtoehto

• 2007 perustettu Africado on Tansanian 

ensimmäinen kansainvälisen tason 

avokadon tuottaja. 

• Viljelee itse 137 hehtaaria Kilimanjaron 

alueella ja ostaa paikallisilta pienviljelijöiltä. 

• Vie ulkomaille, pääosin EU-alueelle

• Finnfundin rahoituksella laajentaa ja 

kehittää toimintaansa.



Televerkon jälleen-
rakennus Irakissa

• Irakin jälleenrakennus vaatii 100 miljardin

euron yksityiset investoinnit

• Toimiva mobiiliverkko nopeuttaa kehitystä

• Nyt vain 25 prosentilla irakilaisista on 

käytössään 3G-verkko ja 11 prosentilla 

aikuisista on pääsy pankkipalvelujen piiriin

• Finnfundin sijoitus auttaa Zain Iraq -

mobiiliyhtiötä jälleenrakentamaan 

infrastruktuuria ja tarjoamaan parempia 

palveluita asiakkaille

• Yritys työllistää tällä hetkellä Irakissa yli 

2 000 ihmistä, joista 27 prosenttia on 

naisia



JUMO: Rahoituspalveluita 

köyhille Afrikassa ja 

Aasiassa
• Pienituloiset ja pienyrittäjät jäävät usein 

pankkipalveluiden ulkopuolelle ja kalliiden 

epävirallisten palveluiden varaan

• JUMO yhdistää mobiiliteknologian ja datan ja  

tarjoaa kohtuuhintaisia rahoituspalveluita 

kaikille

• Finnfundin sitoumus 16 miljoonaa dollaria 

(lainaa ja pääomaa, 2017)

• JUMO on myöntänyt 35 miljoonaa lainaa 

pienyrittäjille, edistäen nuorison työllistymistä



Investointeja kehitykseen

Maksimoimme vaikuttavuuden keskittymällä tiettyihin toimialoihin ja 

maailman köyhimpiin alueisiin.

Investoinnit tuottavat hyviä työpaikkoja, puhdasta energiaa ja muita 

kehitysvaikutuksia, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteita.

Katalysoivaa, pitkäaikaista rahoitusta hankkeisiin, jotka eivät muuten ehkä 

toteutuisi.

Finnfund on sitoutunut kolminkertaistamaan vaikutuksensa 2025 

mennessä.

31.3.2022



Kiitos!


