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FINNPARTNERSHIP-LIIKEKUMPPANUUSOHJELMAN TOIMINTARAPORTTI VUODELTA 2016 

YHTEENVETO 

Liikekumppanuusohjelman tavoitteena on lisätä suomalaisten ja kehitysmaiden yritys-

ten ja liiketoiminnasta kiinnostuneiden toimijoiden kaupallista yhteistyötä niin, että 

hankkeet synnyttävät myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaissa. Taloudellinen, sosi-

aalinen ja ympäristöllinen kestävyys ovat oleellisia lähtökohtia arvioitaessa ohjelman 

kautta tuettavia hankkeita. Vuosittain tehtävä seuranta mittaa saavutettuja tuloksia. 

Finnpartnershipin tarjoamia palveluita ovat liikekumppanuustuen kanavointi suomalai-

sille yrityksille ja muille toimijoille, liikekumppanuusaloitteiden identifiointipalvelu 

(matchmaking) mukaan lukien tuonnin edistämiseen liittyvät palvelut sekä yleinen ke-

hitysmaihin suuntautuviin liikekumppanuushankkeisiin liittyvä neuvonta. Ohjelma on 

kysyntävetoinen ja kattaa kaikki OECD DAC -luokitellut kehitysmaat. LK-tuen kysyntä 

on menneen kymmenen vuoden aikana kohdistunut 119 eri maahan suuntautuviin 

hankkeisiin. 

Toimintavuoden aikana rekisteröitiin 115 uutta liikekumppanuustukihakemusta. Ulko-

asiainministeriö myönsi 89:lle tukea yhteensä 4 526 392 euroa. Myönnetyn tuen määrä 

oli 39 % vähemmän kuin ennätysvuonna 2015, mutta samalla tasolla muitten vuosien 

kanssa. Keskimääräinen myönnetty tuki oli 50 858 euroa, mikä on hivenen enemmän 

kuin aikaisemmin. Yksittäisten tukien suuruus vaihteli 3170 eurosta 218 015 euroon, 

palvellen niin pienien kuin suurtenkin kansainvälistymishankkeiden onnistumisedelly-

tyksiä. 

Vuonna 2016 suurin osa liikekumppanuustukea hakeneista yrityksistä oli aiempien vuo-

sien tapaan pk-yrityksiä. Pk-yritysten osuus hyväksytyistä hankkeista oli 96 %, kasvaen 

seitsemällä prosentilla vuodesta 2015. Pk-yrityksille myönnetty osuus euromääräisestä 

liikekumppanuustuesta oli 91 %. Liikekumppanuustuki on osoittautunut etenkin pk-yri-

tyksille tärkeäksi liiketoiminnan aloittamisen mahdollistajaksi uusilla kehittyvillä 

markkinoilla. 

Liikekumppanuustukea haki ensimmäistä kertaa 83 hakijaa (75 %). Aikaisemmin tukea 

hakeneista 34 hakijasta viiden hakemus oli jatkohakemus jo aiemmin hyväksytylle 

hankkeelle. Vuosina 2006 – 2016 on myönnetty yhteensä 987 LK-tukea 745 eri haki-

jalle. 48 tuen saajan kotipaikkakunta on ulkomailla ja 697:n Suomessa. 

Hieman alle puolet (47 %) tuetuista hankkeista suuntautui Aasiaan. 35 % suuntautui 

Afrikkaan, jonka osuus laski toisena peräkkäisenä vuotena. Latinalaiseen Amerikkaan 
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ja Karibialle suuntautuneiden hankkeiden osuus oli 15 %, ja Eurooppaan suuntautunei-

den kolme prosenttia. Tuetuista hankkeista 23 % suuntautuu vähiten kehittyneisiin ja 

matalan tulotason maihin, mikä on 10 % edellisvuotta vähemmän. 39 % suuntautuu 

alemman keskitulotason maihin ja 38 % ylemmän keskitulotason maihin. 

Tukea myönnettiin 20 eri toimialaa edustaville hankkeille. Eniten hankkeita oli koulu-

tussektorilta (12 kpl), energiateollisuudesta (11 kpl), maatalous- ja elintarviketeolli-

suudesta (9 kpl) sekä ympäristöalalta (8 kpl). Huomattavin muutos edelliseen vuoteen 

verrattuna oli tieto- ja viestintäteknologiahankkeiden määrän väheneminen 25 hyväk-

sytystä hankkeesta viiteen.  

Raportointivuonna maksatuksia suoritettiin 97 hankkeelle yhteensä 2 143 190 euroa. 

Keskimääräisen maksatuksen osuus keskimääräisestä tuesta oli 48 %. Aikaisempaa suu-

rempi osuus, 87 %, on hakijoiden oman raportoinnin mukaan jo maksatuspyyntövai-

heessa johtanut liikekumppanuuteen, muutoin toteutettu tai etenee suunnitellusti.   

Viimeisessä seurantaraportointivuorossa olivat vuoden 2012 hankkeet. Raportoinnin 

yhteydessä 19 hankkeen (54 %) arvioitiin olevan onnistunut. Kahdeksan (23 %) han-

ketta on kesken ja kahdeksan ei toteutunut. Vuonna 2012 hyväksytyistä, maksatusta 

saaneista hankkeista onnistuneita tai edelleen kesken olleita hankkeita oli siis 77 %. 

Näistä 16 yritystä raportoi investoinneista kohdemaahan. Investointien kokonaisarvo 

on 15 878 977 euroa, mikä on yli 14 kertaa kaikkien raportoinnin kohteena olevien 

maksettujen tukien verran. Hankkeiden positiivisista työllistämisvaikutuksista raportoi 

17 (49 %) yritystä, jotka ovat työllistäneet suoraan yhteensä 401 henkilöä ja epäsuo-

rasti 283 henkilöä. Työpaikoista 232 oli uusia. Vuoden 2012 hankkeissa työllistyi yh-

teensä 156 naista, eli 39 % suoraan työllistäneiden yritysten työpaikoista. Kokonaisuu-

tena työllisyysvaikutukset olivat aiempien vuosien tasolla. Tämän lisäksi yritykset ra-

portoivat muista kehitysvaikutuksista, kuten teknologian ja osaamisen siirrosta, koulu-

tusvaikutuksista sekä yleisinfrastruktuurin parantamisesta.  

Matchmaking-toimintoa tehostettiin edelleen erinomaisilla tuloksilla. Raportointivuo-

den aikana yhteydenottoja kehitysmaista vastaanotettiin ennätykselliset 441 kpl, mikä 

on 17 % enemmän kuin edellisvuonna. Konkreettisia hakemuksia saatiin työstettyä 238 

kpl ja tulokseen – eli vähintään keskustelun käynnistymiseen suomalaisyrityksen ja ke-

hitysmaan yrityksen välillä - johti 107 kontaktia (noin 45 %). 

Ministeriön edustajista koottu, päätöksiä tekevä ohjausryhmä kokoontui raportointi-

vuoden aikana kolme kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. ohjelman hallintoa, tavoit-

teita, tuloksia sekä Team Finland – yhteistyötä.  
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TOIMINTARAPORTTI 

1) Finnpartnership-ohjelma 

Ohjelman tavoite on lisätä suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten ja muiden liiketoi-

minnasta kiinnostuneiden toimijoiden välisiä, kaupallisesti kannattavia ja pitkäaikaisia 

liikekumppanuuksia tukemalla hankkeiden identifioimista ja kehitystä. Ohjelman hal-

linnosta on solmittu sopimus ulkoasiainministeriön (UM) ja Teollisen yhteistyön ra-

hasto Oy:n (Finnfund) välillä vuoden 2018 loppuun asti.  

Ohjelman yksi päätoiminto on liikekumppanuustuen (LKT) kanavointi suomalaisten ja 

kehitysmaatoimijoiden kaupallisesti kannattaviin pitkäaikaisiin liikekumppanuushank-

keisiin. Yksityiskohtaisempaa tietoa LK-tuesta sekä tuettavien hankkeiden tuloksista 

löytyy kappaleesta 2. Toisen päätoiminnon, matchmaking-palvelun (MM) tapahtumista 

ja tuloksista on kerrottu kappaleessa 3. Lisäksi kappaleessa 4 on kooste neuvontapal-

veluista, kappaleessa 5 tarkemmin henkilöstöstä ja kappaleessa 6 lyhyesti tulevaisuu-

den näkymistä. 

2) Liikekumppanuustuki 

2.1. Liikekumppanuustuen hallinnointi 

Finnpartnershipin ja UM:n yhdessä toteuttama liikekumppanuustuen haku-, myöntö- ja 

sopimusprosessi on kuvattu liitteessä 1. Lisäksi Finnpartnershipin työtä ohjaavat vuo-

tuiset yksityiskohtaiset työsuunnitelmat tavoitetasoineen. 

Ministeriön edustajista koottu neuvoa-antava ja suosituksia tekevä ohjausryhmä (OR) 

kokoontui raportointivuoden aikana kolme kertaa. OR:n kokouksissa käsiteltiin mm. 

vuoden 2015 toiminta- ja talousraportti sekä työsuunnitelma ja uudet tavoitteet vuo-

delle 2017. OR:lle esiteltiin myös v. 2012 hankkeiden viimeisen seurantavaiheen kehi-

tysvaikutuksia.  

OR:n kokoonpano on koottu liitteeseen 2. 

2.2. Liikekumppanuustuen käsittely 

Vuoden 2016 alusta LK-tukihakemuksien käsittely siirtyi UM:n vastuulle osana valtion-

hallinnon sähköistä asiointia. LK-tuen osalta vuosi on jaettu kuuteen hakujaksoon, 

joista kukin on kahden kuukauden mittainen. Hakujakson aikana saapuneet hakemuk-

set käsitellään aina seuraavan kahden kuukauden aikana. Finnpartnership laatii hake-

muksista asiantuntijalausunnot joiden pohjalta UM tekee rahoituspäätöksen. Vuoden 
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2016 aikana vastaanotettiin 115 hakemusta ja käsiteltiin 124 hakemusta.1 Lisäksi Finn-

partnership tukee UM:ää liikekumppanuusohjelman markkinoinnissa. Sähköiseen asi-

ointipalveluun siirtymisestä johtuvista muutoksista vuoden 2016 työsuunnitelmassa 

asetettu vastaanotettujen hakemusten tavoite oli matalampi kuin vuonna 2015 vas-

taanotetut ennätykselliset 191 hakemusta. Tulevina vuosina pyrkimyksenä on päästä 

vuoden 2015 tasolle. 

115 vastaanotettua hakemusta on kuitenkin linjassa muitten edeltävien vuosien kanssa 

eli huomioiden vuoden aikana tapahtuneet muutokset, voidaan vastaanotettujen ha-

kemusten määrää pitää hyvänä.  

Finnpartnership neuvoo asiakkaita liikekumppanuustuen hakualustana toimivan asioin-

tipalvelun käytössä ja järjestää lisäksi vuonna 2017 hakemustyöpajoja, joissa keskity-

tään liikekumppanuustuen hakemiseen liittyviin ehtoihin sekä käytännön kysymyksiin.  

Vuonna 2016 käsiteltiin 1.11.2015 - 31.10.2016 vastaanotetut hakemukset (124 kpl). 

Lausuntojen pohjalta UM myönsi tukea 89:lle. Tukea myönnettiin yhteensä 4 526 392 

euroa. Myönnetyn tuen määrä oli 39 % vähemmän kuin vuonna 2015, mutta samalla 

tasolla vuoden 2014 ja sitä edeltävien vuosien kanssa. 

Vuoden lopussa käsittelemättömiä hankkeita oli 22 ja ne käsiteltiin 23.2.2017 men-

nessä.  

Syyt 35 hylkäävään päätökseen olivat seuraavat:  

 Hanke ei täytä liikekumppanuustuelle asetettuja ehtoja (10 kpl) 

 Hankkeen ei katsota olevan pitkäaikaiseen etabloitumiseen tähtäävää toimintaa (3 kpl) 

 Hankkeella ei katsota olevan tarpeeksi positiivisia kehitysvaikutuksia (1 kpl) 

 Hakijalla ei ole taloudellisia resursseja hankkeen toteuttamiseen (6 kpl) 

 Hakijalla ei ole tarvittavaa kokemusta hankkeen toteuttamiseen (5 kpl) 

 Hankkeelle on jo myönnetty tukea kyseisiin hankevaiheisiin (2 kpl) 

 Hakija veti hakemuksensa pois (6 kpl)  

 Hakija ei ole toimittanut tarvittavia dokumentteja (1 kpl) 

 Esitettyihin kysymyksiin ei ole vastattu riittävän kattavasti (1 kpl) 

Keskimääräinen myönnetty tuki oli 50 858 euroa. Yksittäisten tukien suuruus vaihteli 

3170 eurosta 218 015 euroon. Alla oleva taulukko osoittaa, ettei tuen keskikoko ole 

                                         
1 Kalenterivuonna vastaanotettujen ja käsiteltyjen hankkeiden määrät poikkeavat aina toisistaan, sillä marras-joulu-

kuussa vastaanotetut hakemukset käsitellään vasta seuraavana vuonna. 
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suuremmin vaihdellut viime vuosina. 

 

Kuvio 1. Keskimääräiset myönnetyt tuet 2006–2016 

2.3. Vastaanotetut ja käsitellyt hakemukset sekä valtionavustuspäätökset 

Liikekumppanuustuen haku- ja käsittelyjaksot on jaettu kuuteen kahden kuukauden 

mittaiseen jaksoon. Siten jaksolla I/2016 tarkoitetaan tammi- ja helmikuuta, jaksolla 

II/2016 maalis- ja huhtikuuta, ja niin edelleen. Jakson aikana Finnpartnership laatii 

lausunnon edellisen jakson aikana vastaanotetuista hakemuksista ja toimittaa ne Ulko-

asiainministeriöön. 

Alla olevassa taulukossa on kuvattuna vastaanotettujen ja käsiteltyjen hakemusten 

määrä ja aika (taulukko 1). 

 

 

 

 

Taulukko 1. Vuonna 2016 käsitellyt lausunnot sekä niille esitetty ja myönnetty tuki. 

*Vuoden 2016 alussa käsiteltiin viimeiset vuoden 2015 aikana saapuneet hankkeet. Näille hankkeille an-

nettiin vielä vanhanmalliset tukikomitean päätösehdotukset. 

 

Kaikki vuonna 2016 hyväksytyt hankkeet on listattu liitteessä 3. 
 

Hakemus 

saapunut (jakso)

Lausunto annettu 

(jakso)
Lausuntojen määrä

Joista tukea esitetty 

(kpl)
Tukea esitetty (eur)

UM myöntänyt tukea 
(eur)

VI/2015 I/2016 31* 22 902 169 902 169

I/2016 II/2016 21 14 760 328 760 328

II/2016 III/2016 24 19 1 031 450 1 031 450

III/2016 IV/2016 19 13 895 846 895 846

IV/2016 V/2016 12 9 328 241 328 241

V/2016 VI/2016 17 12 608 358

Yhteensä 2016 124 89 4 526 392 3 918 035
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2.4. Liikekumppanuustuen maksatukset 

Toimintavuoden 2016 aikana maksatuksia tehtiin vuosina 2013, 2014, 2015 ja 20162  

myönnetyistä tuista. Maksatuksia suoritettiin 97 hankkeelle. Maksatusten kokonais-

määrä oli 2 143 190 euroa. Tämä on huomattavasti enemmän kuin vuonna 2015, jol-

loin maksatusten kokonaismäärä oli 1 539 323,82 euroa. Maksatusten osuus myön-

nöistä ei kuitenkaan ole kasvanut. Kuviossa 2 on kuvattu maksatusten osuutta jokaisen 

vuoden myönnetystä tuesta. 

 

Kuvio 2. Maksatusten osuus vuosittain myönnetystä LK-tuesta  
*Kaikki tuet eivät ole vielä erääntyneet 

Toimintavuoden aikana erääntyi yhteensä 113 tukea, sekä vuonna 2013 että 2014 käsi-

tellyistä hakemuksista. Vuonna 2016 erääntyneisiin tukiin kohdistuneet maksatukset 

olivat keskimäärin 15 349 euroa, kun kaikkien näiden tukien keskikoko oli 43 976 eu-

roa. Maksatuksen osuus hankkeelle myönnetystä tuesta oli siis vain 35 %. Edellisenä 

vuonna vastaava osuus oli noin 39 %. Yksittäiset maksatukset vaihtelevat hankekohtai-

sesti 5 %:sta 100 %:tiin myönnetystä tuesta. Tuista 43 (38 %) jäi käyttämättä kokonai-

suudessaan (1 821 614 euroa) 3 mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuotena. 

Tukea on muokattu joustavammaksi useita kertoja, mutta vaikuttaa siltä että vieläkin 

olisi tarvetta lisämuokkaamiselle. Maksatuksia ei haettu mm. seuraavista syistä:  

• Projekti ei toteutunut tai kuluja kertyi hyvin vähän 

• Myönnetyn tuen määrä oli vähäinen, eikä projektia haluttu käynnistää 

• Maksatuspyynnön tilintarkastusvelvoitteesta syntyviä kustannuksia ei haluttu kattaa4 

• Yhtiön toiminta on lopetettu kannattamattomana tai yhtiö on selvitystilassa. 

 

                                         
2 1.1.2016 alkaen myönnetyt tuet maksetaan UM:n maksujärjestelmästä. 
3 Viime vuonna vastaava osuus oli 44 %. Aikaisempina vuosina vastaava osuus on vaihdellut välillä 18 – 28 %. 
4 Maksatuspyyntöön esitettävien kustannusten tilintarkastusta edellytetään. Nykyisin tilintarkastukseen liittyvät kustannukset hyväksy-
tään osana maksatuksen hyväksyttäviä kustannuksia. 

57 %

43 %
35 %

37 % 37 % 44 %
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Kuviossa 3 on kuvattu keskimääräinen vuosittain myönnetty tuki sekä siihen kohdistu-

nut keskimääräinen maksatus (pois lukien kokonaan maksamattomat hankkeet). Vuo-

delta 2014 on vielä 23 tukea erääntymättä, joten maksatusten osuus muuttunee. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 3. Keskimääräiset vuosittaiset myönnetyt tuet ja maksatukset 2006 – 2014  
*23 tukea vielä erääntymättä. 

2.5. Myönnetyn LKT:n alueellinen kohdentuminen  

Noin puolet vuonna 2016 tuetuista hankkeista suuntautui Aasiaan, jonka suosio haku-

kohteena säilyi edellisen vuoden tasolla. Järjestyksessä seuraavat olivat Afrikka, Lati-

nalainen Amerikka ja Karibia, sekä Eurooppa. Jokaisen maanosan kohdalla niin hyväk-

syttyjen hakemusten lukumäärällinen kuin hyväksyttyjen tukien rahallisen määrän ja-

kauma säilyi hyvin lähellä vuoden 2015 tasoa. Vuonna 2016 tukea myönnettiin 56 eri 

maahan kohdistuneisiin hankkeisiin (sekä ensisijaiset että toissijaiset maat) ja koko 

toiminnan aikana 119 eri maahan kohdistuneisiin hankkeisiin. Vuosien 2006 – 2016 ai-

kana hyväksyttyjen hakemusten maantieteellinen jakauma on kuvattu liitteessä 4. 

Vuotuiset maanosittaiset muutokset näkyvät myös alla olevasta kuviosta, jossa on esi-

tetty maanosien prosentuaalinen osuus kunkin vuoden myönnetystä tuesta (kuvio 4).  
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Kuvio 4. Prosentuaalinen myönnetty LKT maanosittain vuosina 2006–2016 

Raportointivuonna Aasiaan suuntautuneille hankkeille myönnettiin suurempia tukia 

kuin Latinalaiseen Amerikkaan tai Afrikkaan suuntautuneille hankkeille, keskinäisen 

eron pysyessä lähellä vuoden 2015 tasoa. Niin Aasiaan, Afrikkaan kuin Latinalaiseen 

Amerikkaan suuntautuneiden hankkeiden tuen keskikoko kasvoi hieman edellisvuo-

desta. Euroopan osalla tuen keskikoko vaihtelee merkittävästi vuodesta toiseen, joh-

tuen Eurooppaan kohdistuvien hankkeiden vähäisestä määrästä. 

Vuosina 2006 – 2016 eniten hakemuksia on kohdistunut Kiinaan, Intiaan ja Vietnamiin. 

Useisiin maihin on kohdistunut vain yksi tai kaksi hakemusta. Vuonna 2016 hakemukset 

kohdistuivat ensisijaiset maat huomioiden 41 eri maahan ja hankkeiden kaikki kohde-

maat huomioiden 64 maahan. Koko toiminnan aikana hakemukset ovat kohdistuneet 

ensisijaiset maat huomioiden 89 eri maahan ja hankkeiden kaikki kohdemaat huomioi-

den 120 maahan.  

Tukea myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 36 + 20 eri maahan5. Liitteessä 3 on listattu 

kaikki yksittäiset hankkeet. Tukea on kaiken kaikkiaan vuosina 2006–2016 myönnetty 

119 eri maahan. Tuki on kohdistunut 84 eri ensisijaiseen maahan sekä lisäksi 35 toissi-

jaiseen maahan. Taulukossa 2 on listattu joka vuoden kuusi suosituinta kohdemaata. 

Aiempiin vuosiin verrattuna huomattavaa oli Kiinaan kohdistuneiden hyväksyttyjen 

hankkeiden vähäinen määrä (kolme kappaletta, minkä lisäksi kaksi Kiinaan kohdistu-

nutta hanketta sai kielteisen päätöksen). Kiinaan kohdistuneiden hankkeiden vähyyttä 

saattaa osaltaan selittää uusi vaatimus ylemmän keskitulotason maihin kohdistuvien 

hankkeiden suorista kehitysvaikutuksista. 

 

                                         
5 Tukea on myönnetty 35 ensisijaiseen kohdemaahan, minkä lisäksi 20 maata on ollut hankkeissa ainoastaan toissijaisena kohdemaana. 
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Taulukko 2. Suosituimmat (ensisijaiset) kohdemaat myönnettyjen tukien (kpl) mukaan 2006–2016 

Tämä tarkoittaa että suomalaiset yritykset ovat liikekumppanuustuen avulla halun-

neet tutkia kutakuinkin kaikkia kehitysmaamarkkinoita paitsi pienempiä saarivaltioita 

ja sotatilassa olevia maita. Suosituiksi hakukohteiksi ovat usein osoittautuneet vakaat 

ja suhteellisen turvallisiksi toimintaympäristöiksi koetut maat. Finnpartnership pyrkii 

osaltaan kasvattamaan liikekumppanuuksia myös vähemmän suosittujen kohdemaiden 

osalta mm. tekemällä aktiivista yhteistyötä kiinnostuneiden suurlähetystöjen kanssa, 

markkinoimalla liikekumppanuusaloitteita kaikista kehitysmaista sekä järjestämällä 

markkinointitapahtumia lukuisissa maissa, jotka eivät toistaiseksi ole olleet erityisen 

suosittuja liikekumppanuustukihankkeiden kohteita. 

2.6. Tukien kohdentuminen DAC-luokittain 

Tuettavien hankkeiden kohdemaina voivat olla kaikki OECD:n kehitysapukomitea 

DACin6 listaamat kehitysmaat ja alueet. 23 % (20 kpl) vuonna 2016 tuetuista hank-

keista kohdistui vähiten kehittyneisiin maihin ja muihin matalan tulotason maihin, 

mikä on jopa 10 % vähemmän kuin vuonna 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Vuonna 2016 myönnetty LKT (€ ja kpl) DAC-luokittain (suluissa vuoden 2015 luvut) 

                                         
6 OECD = Organization for Economic Co-operation and Development ja DAC = Development Assistance Committee 
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     Vähiten kehittyneiden maiden osalta osuus on laskenut selvästi sekä kappale- että eu-

romääräisesti edellisvuodesta, palaten vuoden 2014 tasolle. Tuen osuus muihin mata-

lan tulotason maihin nousi hieman vuonna 2016 sekä kappale- että euromääräisesti. 

Alemman keskitulotason maiden osuus ja ylemmän keskitulotason maiden osuus pysyi 

kappalemääräisesti jotakuinkin edellisvuoden tasolla, mutta kasvoi selvästi euromää-

räisesti (kuvio 6). Vähiten kehittyneiden maiden ja muiden matalan tulotason maiden 

hankkeiden koko toiminnan ajalta (2006–2016) laskettu kappalemääräinen osuus on 32 

%. Finnpartnership pyrkii osaltaan ohjaamaan tuen kohdentumista vähiten kehittynei-

siin maihin mm. liikekumppanuustuen ehtojen sekä markkinoinnin avulla. Vuodesta 

2016 lähtien hauraisiin valtioihin kohdistuvien hankkeiden kustannuksista voidaan kat-

taa liikekumppanuustuen avulla 85 %, ja muiden vähemmän kehittyneiden (ei-haurai-

den) maiden tukiprosentti on korkeampi kuin ylemmän keskitulotason maiden. Uusia 

keinoja kohdentaa hankkeita vähemmän kehittyneisiin maihin harkitaan jatkuvasti. 

Liikekumppanuusohjelma on kuitenkin kysyntävetoinen ohjelma, mistä johtuen voi-

daan vaikuttaa vain rajallisesti siihen, mihin yritysten projektit kohdentuvat. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Vuosina 2006–2016 myönnetty LKT (kpl ja €) DAC-luokittain  

Liitteessä 4 on listattu yksityiskohtaisesti maanosittainen ja maakohtainen kumulatii-

vinen LKT:n kohdentuminen vuosina 2006 – 2016. Kuvio 8 kuvaa vuotuisen myönnetyn 

tuen jakaantumista DAC-luokittain. Vuotuiset osuudet vaihtelevat suuresti. Niissä 

DAC-kategorioissa, joihin kohdentuu vähemmän hankkeita, voi jo muutaman suuren 

hankkeen hyväksyntä synnyttää huomattavaa tilastollista vaihtelua. 
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Kuvio 7. Vuotuinen osuus myönnetystä liikekumppanuustuesta DAC-luokituksen mukaan 

2.7. Tuen kohdentuminen hakijayrityksen koon mukaan 

Vuonna 2016 ylivoimaisesti suurin osa hakijayrityksistä oli edelleen pk-yrityksiä. Luvut 

ovat todiste tuen tärkeydestä varsinkin pk-yritysten toiminnan aloittamiselle uusilla 

kehittyvillä markkinoilla. Pk-yritysten osuus hyväksytyistä hankkeista oli 96 %, nousten 

jopa seitsemällä prosentilla vuodesta 2015. Pk-yrityksille myönnetty osuus euromää-

räisestä liikekumppanuustuesta oli 91 % mikä tarkoittaa, että keskimääräinen pk-yri-

tyksille myönnetty tuki oli hieman suuryrityksiä pienempi heijastaen yritysten realisti-

sia mahdollisuuksia resurssiensa puitteissa. 

Tuen hakijana voi olla joko Suomeen rekisteröity yritys, ulkomaille rekisteröity yritys, 

jolla on merkittävä linkki Suomeen, Suomessa toimiva tutkimus- tai koulutuslaitos, yli-

opisto, kansalaisjärjestö tai muu vastaava organisaatio tai Suomeen rekisteröity yhdis-

tys. Raportointivuonna tuen saajina ovat olleet yritykset (sekä pk- että suuryritykset) 

ja yksi yhdistys. Tuen prosenttiosuus (30/50/70/85 %) hyväksytyistä kustannuksista 

riippuu hakijan koosta sekä hankemaan kehitysmaaluokituksesta. Tuen käytön lisää-

miseksi köyhempiin maihin on ehtoihin lisätty uusi tukimuoto, joka mahdollistaa yri-

tyksille kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten käytön liikekumppanuustukihankkeiden 

tukitoimijoina. Tällaisissa hankkeissa 85 % tukitoimijana toimivan kansalaisjärjestön 

tai oppilaitoksen hyväksyttävistä kustannuksista on liikekumppanuustuella tuettavaa, 

kohdemaasta riippumatta. Kuviossa 9 on esitelty myönnettyjen tukien euromääräinen 

sekä kappalemääräinen jako hakijan koon sekä juridisen muodon mukaan. 
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Kuvio 8. Vuonna 2016 hyväksytyt hankkeet hakijan koon ja juridisen muodon mukaan (suluissa v. 2015 
tiedot) 

 Yksittäisten tukien suuruus vaihteli 3170 eurosta 218 015 euroon, palvellen niin pie-

nien kuin suurienkin yritysten kansainvälistymistä. Kautta aikojen tuki on vaihdellut 

800 – 250 000 euron välillä. Kuvio 10 kuvaa myönnettyjen tukien keskikokoa hakijan 

koon ja juridisen muodon mukaan.  

 

 
Kuvio 9. Myönnettyjen LK-tukien keskikoko (€) hakijan koon ja juridisen muodon mukaan v. 2006 – 2016 

Hakijoiden prosentuaaliset osuudet vuosittaisista kappale- ja euromääräisistä tuista 

koon ja juridisen muodon mukaan on esitetty kuvioissa 11 ja 12. Ero pk- ja suuryritys-

ten välillä niin myönnettyjen tukien kappale- kuin euromäärissä on kasvanut vuosit-

tain hieman jo kolmatta vuotta. 
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Kuvio 10. Vuosina 2006 – 2016 hyväksytyt hankkeet (kappale- ja euromääräisesti) hakijan koon ja juridi-
sen muodon mukaan 
 

 Vuonna 2016 myönnetyt 89 LK-tukea kohdistuivat 85 yritykselle. Kahdelle yritykselle 

myönnettiin kolme tukea eri kohdemaihin; muutoin jokaiselle yritykselle myönnettiin 

vain yksi tuki.  

2.8. Hakijayrityksen sijainnin mukainen tuen kohdentuminen 

Vuosina 2006 – 2016 on myönnetty 987 LK-tukea 745 eri hakijalle. 48 (6,5 %) tuen saa-

jan kotipaikkakunta on ulkomailla ja 697:n (93,5 %) Suomessa. Uusimaalaisille yrityk-

sille on myönnetty kappalemäärällisesti 50 % tuesta. Vuonna 2015 vastaava prosentti-

luku oli 55 %. Kuviossa 12 alla on jaoteltu ELY-keskusten toiminta-alueitten mukaan7. 

Finnpartnershipin entistä lähempi yhteistyö ELY-keskusten, Team Finland-koordinaat-

toreiden ja muiden toimijoiden kanssa on saattanut osaltaan nostaa Uudenmaan ulko-

puolisille alueille myönnettyjen tukien suhteellista osuutta.  

 
 
 

 
 
 

                                         
7 Suomen 20 maakuntaa on yhdistetty 15 toiminta-alueeksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskuksissa).  Ahvenanmaa 
ei kuulu ELY-keskusten 15 toiminta-alueeseen.  
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Kuvio 11. Myönnetyt tuet 2006–2016 alueittain 

2.9. Tuen toimialoittainen kohdentuminen 

Suosituimmat sektorit vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2016 LK-tukea on myönnetty 

hankkeille, jotka edustavat 20 eri toimialaa. Eniten hankkeita vuonna 2016 oli koulu-

tussektorilta (12 kpl), energiateollisuudesta (11 kpl), maatalous- ja elintarviketeolli-

suudesta (9 kpl) sekä ympäristöalalta (8 kpl). Huomattavin muutos edelliseen vuoteen 

verrattuna oli tieto- ja viestintäteknologihankkeiden määrän väheneminen. Tieto- ja 

viestintäteknologiahankkeet olivat vuoden 2015 suosituin toimiala (25 kpl), mutta 

vuonna 2016 vain viidelle myönnettiin tukea. Tämä saattaa osaltaan johtua siitä, että 

Finnpartnershipin kehitysmaissa järjestämät Doing Business with Finland (DBF)-

tilaisuudet ovat aiempina vuosina usein painottuneet esittelemään suomalaisia ICT-

alan yrityksiä. Vuonna 2016 ICT-yritysten osuus esitellyistä yrityksistä pieneni, kun 

kohdemaista esitettiin toiveita esimerkiksi maatalous, energia-, cleantech- tai metsä-

painoitteisista seminaareista. 

Vuosien 2006 – 2016 aikana myönnettyjen tukien toimialoittainen yksityiskohtainen 

jakautuminen sekä kappale- että euromääräisesti löytyy liitteestä 5. Karkeampi DAC-

sektoriluokituksen mukainen kappale- ja euromääräinen jakauma vuonna 2016 on seu-

raava: tuotanto 59 % (kpl) ja 63 % (€), talouselämän perusrakenteet 26 % (kpl) ja 25 % 

(€) sekä sosiaalinen kehitys 14 % (kpl) ja 11 % (€). 
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2.10. Liikekumppanuustukihankkeiden tuloksien eli kehitysvaikutusten mittaaminen 

Finnpartnership selvittää liikekumppanuustukihanke-esitysten tukikelpoisuuden sekä 

niiden suoriutumisen kehitysvaikutusnäkökohtien osalta erillisen, ministeriön hyväksy-

män arviointipolitiikan periaatteiden mukaisesti. Tavoitteiden kannalta on olennaista, 

että tuettavat hankkeet ovat osa kestävää kehitystä. 

Kestävän kehityksen takaamiseksi on tärkeää, että Finnpartnershipin kautta tuetuilla 

hankkeilla on pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia kohdemaiden kehitykseen. Kehitys-

vaikutusten ja hankkeiden saaman pisteytyksen suhteen on huomioitava, että tuetta-

vien hankkeiden mahdollisista kehitysvaikutuksista voidaan tuen myöntämisen yhtey-

dessä tehdä ainoastaan karkea arvio. Todelliset kehitysvaikutukset voidaan arvioida 

tarkemmin vasta hankkeiden toteutuksen jälkeen, mikä on otettu huomioon myös 

tuen maksamisen jälkeen vaadittavassa raportoinnissa. Tuloksista raportoidaan kah-

den vuoden ajan (katso myös 2.11.). 

Hankkeiden kehitysvaikutusten arviointipolitiikassa määriteltyjä mitattavia kehitysvai-

kutuksia ovat vaikutukset kohdemaan työllisyyteen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon, 

kohdemaan työväestön henkisen pääoman lisäämiseen (koulutus), teknologian ja osaa-

misen siirtoon, kohdemaan tuotannon monipuolistamiseen, kohdemaan yleisinfrastruk-

tuurin parantamiseen, työolosuhteisiin ja sosiaalietuuksiin yrityksessä ja sen ympäris-

tössä (Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sääntöjen noudattaminen, työturvallisuus, 

palkkataso, asunto-/terveys- tms. edut) ja erityisiin myönteisiin ympäristövaikutuksiin 

(esim. uusiutuva energia tai muu kestävää kehitystä tukeva tuotantotapa). 

2.11 Liikekumppanuustukihankkeitten toteutus 

Liikekumppanuustuen saajat raportoivat operaattorille seuraavasti: 

 Loppuraportti maksatuspyynnön yhteydessä8, 

 Seurantaraportti I (loppuraporttia seuraavana vuotena)9, sekä 

 Seurantaraportti II (ensimmäistä seurantaraporttia seuraavana vuotena)10. 

 

Raportointivelvollisuus syntyy tuen saajalle, kun tuen saaja allekirjoittaa sitoumuksen 

saatuaan valtionavustuspäätöksen. Jos tuen saaja ei täytä raportointivaatimuksia, on 

ministeriöllä oikeus vaatia liikekumppanuustuen takaisinmaksua. Näin ollen tuen saa-

jalta, jolle ei suoriteta maksatusta, ei myöskään vaadita raportointia.  

                                         
8 Vuonna 2016 raportoivat pääosin vuonna 2014 LK-tukea saaneet hankkeet. 
9 Vuonna 2016 raportoivat vuonna 2013 LK-tukea saaneet hankkeet. 
10 Vuonna 2016 raportoivat vuonna 2012 LK-tukea saaneet hankkeet. 
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2.11.1 Vastaanotetut loppuraportit 

Vuonna 2016 erääntyi viimeinen erä vuonna 2013 tukea saaneista hankkeista sekä osa 

vuonna 2014 tukea saaneista hankkeista. Yhteensä vuonna 2016 erääntyi 113 tukea. 

Näistä maksatusta haki ennen erääntymispäivää 71 kappaletta, joista 55 hanketta (78 

%) on jo maksatuspyyntövaiheessa johtanut liikekumppanuuteen tai etenevät suunni-

tellusti, mikä on ohjelman tavoite.  

Loppuraportissa tuensaajan tulee vähintään kuvata sen työn edistyminen, johon tukea 

on myönnetty, ja josta maksatusta pyydetään. Tuen saaja raportoi myös, ovatko esim. 

esivalmistelutyöt jo johtaneet etabloitumiseen tai milloin etabloituminen on odotet-

tavissa. Erääntyneistä hankkeista on raportoitu alla olevan taulukon mukaisesti: 

Tilanne maksatushetkellä Hanketta kpl 

Tuen avulla tehtävä työ on toteutettu tai etenee suunnitellusti 55 

Kesken 9 

Ei toteudu 7 

Maksatusta pyytäneet yhteensä 71 

Taulukko 3. Loppuraportoinnin mukainen hanketilanne maksatuspyynnön yhteydessä  
(vuonna 2013/2014 tukea saaneet, vuonna 2016 erääntyneet hankkeet) 

Kesken olevat hankkeet ovat raportoineet mm. pitkittyneistä tai kariutuneista partne-

rineuvotteluista johtuvista aikataulupoikkeamista, taloudellisen tilanteen ja liiketoi-

mintaympäristön muutoksista sekä kohdemaan tilanteesta johtuvista keskeytyksistä.   

Keskeisiä syitä hankkeiden toteutumatta jäämiselle ovat vuonna 2016 erääntyneiden 

hankkeiden raportoinnin perusteella vaikeus löytää sopiva paikallinen partneri, muu-

tokset markkinatilanteessa, merkittävät muutokset (esim. luonnonkatastrofit) kohde-

maan tilanteessa, sekä yrityksen taloudellinen tilanne. On huomionarvoista, että eräs 

liikekumppanuustuen keskeisistä tarkoituksista on mahdollistaa liiketoiminnan laajen-

tamiseen liittyvien edellytysten ja mahdollisuuksien kartoittaminen. On luonnollista, 

että osa hankkeista jää toteutumatta, jos esimerkiksi liikekumppanuustuen avulla to-

teutettava partnerin identifiointi ei johda toivottuihin tuloksiin. Yritysten riittämättö-

mistä taloudellisista syistä johtuvia hankkeiden keskeytyksiä taas pyritään osaltaan 

vähentämään analysoimalla hakijayritysten taloudellisia resursseja hakemuskäsitte-

lyssä. Näin myönnettyjä tukia pyritään kohdentamaan yrityksille joilla on riittävät ta-

loudelliset valmiudet hankkeiden toteuttamiseen. 

2.11.2. Ensimmäinen seurantaraportti 

Kaikkiaan vuonna 2013 myönnettiin 94 hankkeelle tukea yhteensä 3 488 807,00 euroa 

ja näistä 59:lle (63 %) maksettiin tukea. Näistä 59:stä neljä on aikaisempien hankkei-

den jatkohakemuksia. Näin ollen hanketuloksista raportoidessa käytetään määrää 55. 
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Raportoinnin kohteena oleville 55 yritykselle maksettiin LK-tukea yhteensä 

1 211 426,01 euroa11. Tähän mennessä 19 yritystä raportoi investoinneista kohdemaa-

han. Investointien kokonaisarvo on yhteensä lähes 9 miljoonaa euroa12, mikä on lähes 

13 kertaa heille maksetun LK-tuen verran. Investointeja tehneistä 95 % on PK- ja 5 % 

suuryrityksiä. Verrattuna kaikkeen vuoden 2013 hankkeille maksettuun tukeen (ml. 

yritykset, jotka eivät tehneet investointeja), on kohdemaahan tehtyjen investointien 

määrä noin kuusinkertainen maksettuun tukeen verrattuna. 

Vuotta aikaisemman loppuraportoinnin perusteella 28 (51 %) hanketta oli jo toteutu-

nut tai toteutuminen näyttää todennäköiseltä. 23 hanketta (42 %) oli kesken tai kes-

keytetty toistaiseksi ja neljän hankkeen (7 %) kohdalla toteutuminen näyttää epäto-

dennäköiseltä. Seuraavan vuoden, eli tämän vuoden, seurantaraporttiin onnistuneiden 

hankkeiden määrä on kuitenkin laskenut hieman, sillä onnistuneita hankkeita oli enää 

21 (38 %). Seurantaraportoinnin perusteella 20 hanketta on joko kesken tai niitä on 

toistaiseksi lykätty. Näistä hankkeista osa saattaa edetä tulevaisuudessa. Kaikista 

hankkeista 14 (25 %) ei ole onnistunut tai on lopetettu.  

Jatkohankkeista kaksi oli toteutunut ja kaksi kesken loppuraportin perusteella. Ensim-

mäisen seurantaraportin jälkeen kolme oli toteutunut ja yksi lykätty eli hieman posi-

tiivista edistystä.  

2.11.3. Viimeinen seurantaraportti 

Kaikkiaan vuonna 2012 myönnettiin 77 hankkeelle tukea yhteensä 2 405 276 euroa. 

Näistä 44:lle maksettiin tukea yhteensä 675 79713. 33 (43 %) yritystä ei pyytänyt mak-

satusta. Niistä hankkeista, joille tukea on maksettu, yhdeksän on aikaisempien hank-

keiden jatkohakemuksia14. Lisäksi kolme ovat maksatuksen jälkeen ajautuneet kon-

kurssiin, joten hankkeista ei ole viimeistä seurantaraporttia. Näin ollen hanketulok-

sista raportoidessa käytetään määrää 35 (maksatusta saaneet hankkeet, jotka eivät 

olleet jatkohankkeita).  

Raportoinnin kohteena oleville 35 yritykselle myönnettiin liikekumppanuustukea yh-

teensä 1 125 862 euroa ja näille maksettiin 675 797 euroa. Näistä 16 yritystä raportoi 

investoinneista kohdemaahan. Investointien kokonaisarvo on yhteensä 15 878 977 eu-

roa, mikä on yli 20 kertaa kaikille vuonna 2012 hyväksytyille hankkeille maksetun tuen 

                                         
11 Jatkohankkeille maksettiin 135 871,09 € eli yhteensä LK-tukea maksettiin 1 347 297,10 €, joka on noin 39 % myönnetystä tuesta. 
12 Jatkohankkeista kolme olivat tehneet investointeja kohdemaihin, yhteensä 128 500 euroa. Yhteensä on siis investoitu noin 9,1 mil-

joonaa euroa kohdemaihin. 
13 Jatkohankkeille maksettiin 107 089,86 euroa. Yhteensä maksettiin näin ollen 782 885,67 euroa. 
14 Näiden hankkeiden onnistumisesta on raportoitu vuosina 2011–2015 tehdyissä kehitysvaikutusraporteissa.  
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verran. ja yli 25-kertainen investointeja tehneille yrityksille maksettujen tukien ver-

ran. Investointien suhde maksatuksiin oli suurempi kuin vuosien 2011 hankkeissa, 

joissa investointeja tehneiden yritysten investointien määrä on lähes 20-kertainen 

suhteessa heille maksettuun LK-tukeen. Jos jatkohankkeet lasketaan mukaan, inves-

tointeja tehneiden yritysten maksatussumma on 731 243,52 euroa ja investointeja 

tehneitä yrityksiä on 23. Jatkohankkeet mukaan lukien investointeja tehneet yritykset 

ovat investoineet yhteensä 20 969 477 euroa, mikä on lähes 29 kertaa heille maksetun 

liikekumppanuustuen verran.  

Vuoden 2012 maksatusta saaneista hankkeista 31 (89 %) oli pk-yrityksiä ja neljä (11 %) 

suuryrityksiä. Tämä vastaa kutakuinkin myönnettyjen tukien jakaumaa. 

Hankkeista kahdeksan (23 %) suuntautui vähiten kehittyneisiin maihin (LDC). Kymme-

nen hankkeista (29 %) suuntautui alemman keskitulotason maihin (LMIC; vuonna 2011 

vastaava luku oli 50 %). 17 hankkeista (49 %) kohdistui ylemmän keskitulotason maihin 

(UMIC; vuonna 2011 vastaava luku oli 16 %).  

Toisen ja viimeisen seurantaraportin yhteydessä 19 hankkeen (54 %) arvioitiin olevan 

onnistunut. Kahdeksan (23 %) hanketta on kesken tai lykätty, ja kahdeksan (23 %) ei 

toteutunut. Vuonna 2012 hyväksytyistä hankkeista onnistuneita tai edelleen kesken 

olleita hankkeita oli siis 77 %, mikä on huomattavasti enemmän kuin vuonna 2011 hy-

väksyttyjen hankkeiden kohdalla (49 %). LMIC-maihin kohdistuneiden hankkeiden on-

nistuneisuusprosentti (70 %) oli suurempi kuin UMIC-maihin (52 %) tai LDC-maihin koh-

distuneiden hankkeiden (38 %). LMIC-maissa toteutettujen hankkeiden onnistuneisuus 

oli huomattava myös huomioiden sen, että hyväksytyistä hankkeista vain 30 % kohdis-

tui näihin maihin. Otoskoon pienuudesta johtuen ei kuitenkaan voida tehdä johtopää-

töstä hankkeen onnistumisen ja kohdealueen kehitysasteen välisestä suorasta korre-

laatiosta. Lisäksi LMIC-maihin kohdistuneiden investointien keskiarvo oli merkittävästi 

suurempi kuin LDC- tai UMIC-maihin kohdistuneiden investointien, mikä on saattanut 

vaikuttaa hankkeiden korkeampaan suhteelliseen onnistuneisuuteen. 

14 yritystä (40 %) on kertonut hankkeen olevan tuottava jo tässä vaiheessa. Loput 

21 (60 %) arvioivat hankkeensa tässä vaiheessa tuottamattomiksi. Näistä yksitoista kui-

tenkin arvioi, että hankkeet tulevat olemaan tuottavia tulevaisuudessa. Useat yrityk-

set ilmoittivat saaneensa arvokasta tietoa ja kokemusta kohdemarkkinoista ja –alu-

eesta sekä toimintaympäristöstä selvitysten avulla, riippumatta hankkeen taloudelli-

sesta tuottavuudesta. Yksi yritys esim. kertoo hankkeen nopeuttaneen tuotekehitystä 

ja johtaneen merkittäviin kustannussäästöihin. 
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Hankkeiden aikaansaamista suorista työllistämisvaikutuksista raportoi 17 yritystä, 

eli 49 % raportoinnin kohteena olevista hankkeista. Nämä hankkeet ovat työllistä-

neet suoraan yhteensä 401 henkilöä. Työpaikoista 232 oli uusia. Suoraan työllistävistä 

yrityksistä 16 arvioi työllistävänsä seuraavien kahden vuoden aikana yhteensä 736 

työntekijää nykyistä enemmän (eli yhteensä 1137). Myös neljä sellaista yritystä, jotka 

eivät tällä hetkellä työllistä ihmisiä, arvioivat työllistävänsä kahden vuoden kuluessa 

yhteensä 27 henkilöä. 

Suoraan työllistävistä hankkeista yhdeksän ilmoitti myös työllistävänsä epäsuorasti 

yhteensä 283 henkilöä. Yhteenvetona voidaan todeta 17 hankkeella olleen työllistävä 

vaikutus. Suorat ja epäsuorat työpaikat yhteen laskien yritykset ovat ilmoittaneet 

työllistävän 684 henkilöä. Kokonaisuutena työllistämisvaikutukset olivat aiempien vuo-

sien tasolla. 

Vuoden 2012 hankkeissa työllistyi yhteensä 156 naista, eli 39 % suoraan työllistä-

neiden yritysten työpaikoista. Tämä on hieman enemmän kuin vuoden 2011 hank-

keissa, jolloin vastaava osuus oli 36 %. Kaikkiaan naisia työllisti 13 yritystä (76 %) suo-

rasta työllistämisestä raportoineista yrityksistä, mikä myös on hieman enemmän kuin 

vuotta aikaisemmin (70 %).  

Yrityksistä 13 (37 %) arvioi hankkeilla olleen positiivinen vaikutus naisten työllisty-

miseen ja työolosuhteisiin. Yrityksistä 12 (34 %) taas arvioi, että hankkeilla on ollut 

piirteitä, jotka ovat vaikuttaneet positiivisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Esi-

merkkejä näistä piirteistä ovat huomion kiinnittäminen sukupuolten väliseen tasa-ar-

voon rekrytoinnissa sekä naisten aseman ja erityisesti naisten koulutuksen tärkeyden 

korostaminen. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on yksi Suomen kehityspo-

liittisen toimenpideohjelman ja kehitysyhteistyön läpileikkaavista tavoitteista15. 

Yrityksistä 25 (71 %) raportoi hankkeeseen liittyneen teknologian ja tietotaidon 

siirtoon liittyviä kehitysvaikutuksia. Tämä on huomattavasti enemmän kuin vuonna 

2011 (38 %) mutta linjassa aikaisempiin vuosiin, jolloin luku on ollut 56–75 %. Yksi suo-

malaisten yritysten kautta toteutettavan, kauppaa tukevan kehitysyhteistyön tavoit-

teista on osaamisen ja teknologian siirtyminen kehitysmaihin. Tietotaidon siirto tukee 

myös muiden kehitysvaikutusten toteutumista. 

Yrityksistä 22 (62 %) raportoi hankkeeseen lisänneen koulutusta tai pätevyyttä 

kohdemaassa, ja 21 hankkeeseen (60 %) sisältyi oman, partnerin tai alihankkijan 

suoraa kouluttamista. Niistä hankkeista, joihin sisältyi koulutusta, arvioivat yritykset 

                                         
15 Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma: Valtioneuvoston periaatepäätös 16.2.2012. 
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keskimäärin joka neljännen hankkeeseen osallistuneesta henkilöstöstä saaneen hank-

keen aikana koulutusta. Kohdemaatyöntekijöistä keskimäärin 56 % osallistui yritysten 

järjestämiin koulutuksiin. Koulutus sisälsi muun muassa tuotantoon, kokoonpanoon, 

työturvallisuuteen, kestävään kehitykseen ja tuotestandardeihin liittyviä asioita, sekä 

yleistä työhön perehdyttämistä ja ammattikoulutusta. Tämän lisäksi osa yrityksistä 

ilmoitti hankkeiden sisältäneen ympäristöön, viestintään, asiakassuhteisiin, ohjel-

mointiin sekä tuotteiden käyttöön liittyvää koulutusta.  

Suoraan tai epäsuorasti henkilöstöä kohdemaissa työllistäneistä yrityksistä kahdek-

san (53 %) arvioi maksavansa keskimääräistä parempaa palkkaa. Näistä kahdeksasta 

yrityksestä kaksi ilmoitti maksavansa noin kaksinkertaista palkkaa maan keskiarvoon 

nähden, yksi mainitsi maksavansa työntekijöilleen erityisosaamisesta ja loput viisi 

esittivät valistuneen arvion siitä, että heidän maksamansa palkka on kansallista kes-

kiarvoa suurempi, mutta eivät arvioineet näiden palkkauksien välisiä eroja. Kaikki 

työllistävät yritykset ilmoittavat noudattavansa paikallista työlainsäädäntöä. Kaikki 

työllistävät yritykset ovat ilmoittaneet myös noudattavansa paikallista työterveys- ja 

työturvallisuuslainsäädäntöä. Merkittävää on myös että työllistävistä yrityksistä jokai-

nen ilmoitti myös noudattavansa kansainvälisiä sopimuksia työntekijöiden oikeuksista 

ja työehdoista sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardeja tai muita standardeja 

kuten IFC Performance Standardia.  

Yhteensä kahdeksan yritystä (23 %) raportoi hankkeella olleen kehitysvaikutuksia 

kohdemaan yleiseen infrastruktuuriin. Arviot vaikutuksista infrastruktuuriin pysyivät 

suunnilleen aiempien vuosien tasolla16. Eniten vaikutuksia kohdistui jätehuoltoon, 

energiansaantiin, lastentarhoihin ja koulujärjestelmiin. Myös Suomessa yritykset vas-

tasivat päivähoidosta aina 70-luvulle jolloin laki lasten päivähoidosta astui voimaan. 

Yrityksistä 17 (49 %) raportoi hankkeen vaikuttaneen kohdemaan markkinoihin ja 

niiden rakenteeseen. Tämä on hieman vähemmän kuin vuoden 2011 raportoiduissa 

hankkeissa, joissa osuus oli 55 %.  

Kahdeksan yritystä ilmoitti hankkeen luoneen kohdemaahan täysin uuden tuotteen 

tuotantoa tai edistäneen uuden teollisuudenalan syntymistä. Yhdeksän yritystä ker-

toi vaikuttaneensa kohdemaassa tuotettavien tuotteiden laadun parantumiseen esi-

merkiksi nostamalla laatuvaatimuksia ja järjestämällä laaduntarkastuksia. Neljä han-

ketta edesauttoi kohdemaan kansalaisten perustarpeiden kannalta olennaisten hyö-

dykkeiden tai palveluiden saantia esimerkiksi tuottamalla jätealan palveluita ja sani-

taatiotuotteita. Kaksi hanketta ilmoitti pystyneensä tuottamaan aiempaa vastaavaa 

                                         
16 Esim. vuonna 2011 - 22 %, vuonna 2010 - 14 %, vuonna 2009 - 24 % 
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tuotetta halvemman tuotteen, mikä parantaa paikallisten ostovoimaa. Hankkeista 

kahdeksan (23 %) sijaitsi maaseudulla tai pienemmissä kasvukeskuksissa kohdemaan 

talous- ja teollisuuskeskusten ulkopuolella. Hankkeiden sijaitseminen maaseudulla tai 

teollistumattomissa kaupungeissa tai paikallisten pien- ja suuryritysten välisten yh-

teyksien vahvistaminen on vaikuttanut positiivisesti kohdemaan markkinoihin ja niiden 

rakenteeseen  

Kaikilta hankkeilta toimialasta riippumatta edellytetään kokonaisvaltaista ympäris-

tövaikutusten huomioon ottamista ja niistä raportoimista. Yrityksistä 17 (49 %) ra-

portoi hankkeeseen liittyvistä muista positiivisista ympäristövaikutuksista. Näitä olivat 

mm. uusiutuvan energian käyttöä (esim. puuenergia, biokaasu, biojäte ja tuulivoima), 

ympäristöystävällisten tuotantomenetelmien ja raaka-aineiden käyttö, kierrätysmate-

riaalien ja ympäristöystävällisten raaka-aineiden hyödyntäminen sekä investoinnit 

oman yrityksen tai partneriyrityksen energiatehokkuuteen kohdemaassa. Positiivisten 

ympäristövaikutusten syntymistä puolissa raportoinnin kohteena olevista hankkeista 

voidaan pitää merkittävänä aikaansaannoksena. 

Yksityiskohtaisempaa tietoa hankkeiden etenemisestä voi lukea Finnpartnershipin ko-

tisivuilla olevista seurantaraporteista. Hankkeiden kehitysvaikutukset viimeisimpien 

seurantaraporttien mukaan on myös koottu liitteeseen 6. Yritysten raportoimat hank-

keiden etenemiset löytyvät liitteestä 7.  

3) Liikekumppanuuksien identifiointi- ja edistämistoiminta (Matchmaking) 

MM-toimintaan kuuluu kohdemaiden ja kotimaan yrityskontaktien yhdistämisen sekä 

järjestettävien tilaisuuksien lisäksi yhteistyön tiivistäminen Suomen kehitysmaaedus-

tustojen, kansainvälisten sisarorganisaatioiden sekä suomalaisten ja kohdemaiden kau-

pallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on tarjota palveluita kehitysmaatuon-

nin edistämiseen liittyen. 

Raportointivuonna MM-palvelun tehostamista jatkettiin. Suomen yritysbongaajaverkos-

ton toiminnassa siirryttiin malliin, jossa yritysbongaajaverkostossa toimivat konsultit 

toteuttavat MM-palveluun rekisteröityneiden kohdemaayritysten yhdistämistyötä Suo-

messa vapaaehtoisesti. Verkostossa toimineiden suomalaisbongaajien luomat yhteis-

työvaiheet suomalaisyritysten ja kohdemaayrityksen välillä voitiin tarkistaa ja vahvis-

taa bongaajan palauttamasta loppuraportista.  

Yritysbongaajaverkoston Suomessa tehtävää konkreettista yhdistämistyötä korvaavia 

toimintoja alettiin kehittää yhdessä TF:n ja Suomen Uusyrityskeskusten kanssa ns. 

”Vinkkaajat” -toiminnon muodossa. Vinkkaajat–toiminnossa uusimmat MM-palveluun 
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rekisteröidyt yritykset välitetään paikallisille TF-koordinaattoreille, jolloin yhdistä-

mistä voidaan tehdä yhteistyössä laajemmin Suomessa paikallistasolla. Kuukausittai-

sessa TF-koordinaattoreille ohjatussa postituksessa myös avataan hakijayritysten tar-

peita konkreettisemmin, jotta niihin olisi helpompi tarttua. Vinkkaajat-toiminto saa-

tiin vauhtiin viimeisellä tertiaalilla. Pelkkä yritysten yhdistäminen on kuitenkin usein 

liian heiveröinen toimenpide konkreettisen yhteistyön syntyyn. Jopa suorat myyntilii-

dit jäävät lupaavan alun jälkeen puolitiehen, kun mikään kolmas osapuoli ei kannat-

tele niitä alkuvaiheen epävarmuuksien yli. Tätä avustavaa toimenpidettä on tarkoitus 

tarkastella lähemmin 2017 niin TF:n kuin Uusyrityskeskusten kanssa. 

Loppukevään ja kesän epävarma tilanne bongaustoiminnan osalta sai myös kehitys-

maissa tapahtuvan bongaajatoiminnan kautta tulevan MM-hakemusten lukumäärän pu-

toamaan rajusti. Selkeys toiminnan jatkamisesta saattoi tulokset taas pian nousuun ja 

vuonna 2017 toiminnan odotetaan pyörivän normaalilla volyymillä.  

Vuoden 2016 tavoitteet MM-työssä kuitenkin saavutettiin ja ylitettiin koska DBF–

seminaarimallista oli kehittynyt entistä tehokkaampi tapa saattaa suomalaisyrityksiä 

ja kehitysmaalaisia yrityksiä yhteyteen keskenään. Myös konkreettisia yhteistyötä suo-

malaisyritysten ja kehitysmaalaisten yritysten välille saatiin syntymään tavoiteltu 

määrä. Näistä suurimmaksi osaksi vastasi vielä vuoden 2016 ajan toiminut Suomen yri-

tysbongaajaverkosto. Koska MM–hakijat ovat kuitenkin entistä laadukkaampia yrityk-

siä, on tulosten syntymiselle hyvät edellytykset myös TF–yhteistyöllä. Kaikkia tuloksia 

tavoittavaa mekanismia ei ole vielä käytössä ja uusia toimintamalleja kokeillaan pie-

nimuotoisesti koko ajan.   

3.1. Matchmaking-tilaisuudet kohdemaissa 

Finnpartnership järjestää yhdessä UM:n sekä TF-verkoston kanssa MM-tilaisuuksia ym-

päri maailmaa. Tilaisuuksien tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaisia ja kehitys-

maiden yrityksiä, esitellä Finnpartnershipin palveluja kehitysmaayrityksille ja olennai-

sille kehitysmaatoimijoille, tarjota kohdemaa- ja tilaisuuskohtaista tietoutta suoma-

laisista yrityksistä, Suomen markkinoista ja Suomesta yleisesti, sekä lisätä Finnpart-

nershipin omaa tuntemusta kehitysmaiden vaihtelevista toimintaympäristöistä ja kes-

keisistä toimijoista. 

Listaus vuonna 2016 järjestetyistä tilaisuuksista löytyy taulukosta 4 sekä liitteestä 8. 
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Tavoite 
Toteutunut, koko 

vuosi 
Tilaisuksien määrä ja kohdemaa (kronologisessa 

järjestyksessä) 

20–30/vuosi 21 

4 Malesia 
2 Pakistan  
1 Marokko 
2 Myanmar 
2 Filippiinit 
3 Indonesia 
2 Sri Lanka 
2 Costa Rica & Panama 
2 Tunisia 
1 Mosambik  

Taulukko 4. Matchmaking-tilaisuudet kohdemaissa vuonna 2016 

Tilaisuuksien lisäksi Finnpartnership tapasi matkojen yhteydessä mahdollisuuksien mu-

kaan suurlähetystöjen ja kauppakamareiden edustajia, pääsektoreiden toimijoita sekä 

Finpron, maitten ministeriöiden ja vienninedistämisorganisaatioiden edustajia eri yh-

teistyömahdollisuuksien kartoittamiseksi ja edistämiseksi. 

Seminaarien tuloksena on mm. aloitettu liikeneuvotteluja suomalaisten ja kehitys-

maissa toimivien yritysten välille sekä saatu ohjattua lukuisia kehitysmaayrityksiä 

Finnpartnershipin MM-palveluun. Vuonna 2016 maista, joissa Finnpartnership järjesti 

seminaarin, vastaanotettiin yhteensä 137 MM-yhteydenottoa (31 % kaikista MM-

yhteydenotoista - kaikki 137 yhteydenottoa eivät toki välttämättä ole suoraa seu-

rausta seminaareista). Suuri osa seminaareissa vastaanotetuista yhteydenotoista joh-

taa keskustelujen avaamiseen suomalaisyrityksen kanssa ja/tai kehitysmaayrityksen 

rekisteröitymiseen Finnpartnershipin MM-palveluun. Seminaaritulokset tulevat nouse-

maan vielä vuoden 2017 puolella, kun esimerkiksi joulukuun puolivälissä toteutetun 

Mosambikin-seminaarin tuloksia vastaanotetaan ja raportoidaan.    

Suomalaisyrityksille Finnpartnershipin seminaarit tarjoavat ilmaisen ja vaivattoman 

tavan ottaa ensimmäinen askel liiketoiminnan laajentamiseksi kehitysmaihin. Kehitys-

maiden yrityksille ja organisaatioille ne taas tarjoavat mahdollisuuden löytää liike-

kumppani, saada arvokasta tietoa Suomesta ja Finnpartnershipin palveluista sekä ver-

kostoitua. Seminaareista on saatu erittäin positiivista palautetta suomalaisilta ja koh-

demaiden yrityksiltä sekä seminaariin osallistuneilta Suomen suurlähetystöiltä, kohde-

maiden kauppakamareilta ja muilta sidosryhmiltä. 

3.2. Matchmaking-yhteydenotot kehitysmaayrityksiltä ja suomalaisilta yrityksiltä 

Raportointivuoden aikana yhteydenottoja kehitysmaista vastaanotettiin ennätykselli-

set 441 kpl, mikä on 17 % enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden aikana aktiivisen MM-

toiminnan kohteena (rekisteröity tietokantaan / one-to-one yhteydenoton välitys / 
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kehitysmaatuonnissa avustamista) oli 238 yritystä. Kehitysmaatuontiin tähtääviä yri-

tyksiä on ohjattu rekisteröitymään MM-palveluun sen sijaan, että heille lähetettäisiin 

vain tietoa Suomen suurimmista ostajista. Vain yksi yritys toivoi pelkästään tietoa os-

tajista. 

Taulukko 5 tiivistää MM-toiminnassa mukana olleiden yritysten lukumäärän, vastaan-

otetut aloitteet sekä näille toteutetut toimenpiteet.  

Kontaktin luonne Tavoite Koko vuosi T1 T2 T3 

Yrityksen MM-hakemus rekisteröity tietokantaan yhteensä 
150 

237 
63 25     42 

One-to-one -yhteydenotot ja tiedonvälitys 35 9 63 

Kehitysmaatuonti   1 1  0 0  

Aktiivisen MM-toiminnan kohteena olleet yritykset yhteensä   238 99 34  105 

-> joista aiempien raportointijaksojen aikana saapuneita   -18 -9 -4  -5  

Yrityskontaktit, joita ei ole vielä rekisteröity tietokantaan   221 75 50  96  

Kaikki vastaanotetut yhteydenotot yhteensä 270 441 165 80  203 

Basic Screening 122 51 33 12 6  

Taulukko 5. Matchmaking-yhteydenotot vuonna 2016 

Vuoden aikana tietokantaan rekisteröityjen kehitysmaayritysten partnerietsintäaloit-

teet jakaantuivat 24 sektorin välille. Tietokantaan rekisteröitiin kehitysmaayrityksiä 

eniten maatalous- ja elintarviketeollisuudesta (30 kpl), tekstiiliteollisuudesta (12 kpl) 

sekä IT-teollisuudesta (11 kpl). Hakemuksia rekisteröitiin tietokantaan kaikkiaan 32 

maasta (vrt. 25 maasta vuonna 2015). 

One-to-one yhteydenottojen välityksiä tehtiin enimmäkseen eniten Malesiasta (39 

kpl), Filippiineiltä, (21 kpl), Pakistanista (10 kpl), Sri Lankalta (7 kpl) ja Indonesiasta 

(5 kpl). Tämä on tulosta maissa järjestetyistä DBF-tilaisuuksista. One-to-one yhtey-

denottojen kohteena olleista kehitysmaayrityksistä suurin osa toimii koulutusalalla (31 

kpl), tieto- ja viestintäteknologia-alalla (19 kpl) ja rakennusalalla (11 kpl). Yksityis-

kohtainen taulukko aktiivisista MM-yhteydenotoista ja niiden jakautumisesta maittain 

ja sektoreittain on liitteessä 9.  

Parhaiten tilaisuuksista seuraavasta MM-yhdistämistoiminnan kasvusta saa kuvan huo-

mioimalla kaikki aktiivisen MM-toiminnan kohteena olleet yritykset (sekä MM-

palveluun rekisteröidyt kehitysmaayritykset että one-to-one yhteydenoton välitykset). 

Kaikkiaan aktiivisen MM-toiminnan kohteena yrityksiä oli selvästi eniten Malesiasta (43 

kpl), jossa Finnpartnership osallistui yhdessä Finpron ja lähetystön kanssa koulutus-

alan messuille Kuala Lumpurissa sekä järjesti samaan aikaan kolmessa eri kaupungissa 

DBF-seminaarit. Filippiineiltä rekisteröitiin ja yhdistettiin yhteensä 23 toimijaa, joka 
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on tulosta kahdesta DBF-seminaarista. Pakistanista vastaava luku on 18, joka on sa-

moin pääosin maassa järjestetyn MM-tilaisuuden ansiosta. Yrityksiä rekisteröitiin ja 

yhteydenottoja yhdistettiin maininnan arvoisesti myös Ecuadorista (14 kpl), Sri Lan-

kasta (14 kpl), Tunisiasta (11 kpl) sekä Vietnamista (10 kpl). Ecuadoria lukuun otta-

matta jokaisessa näistä maista toteutettiin MM-tilaisuus vuonna 2016. Ecuadorin lukua 

puolestaan selittää kohdemaassa toimiva bongari, joka esittelee MM-palvelua hyvin 

aktiivisesti paikallisille yrityksille. 

3.3. Matchmaking-yhteydenottojen markkinointi 

Kehitysmaiden yritysten partnerinhakuilmoituksista tiedotettiin myös kuukausittaisissa 

uutiskirjeissä. Kuukausittaisen uutiskirjeen vastaanottajat koostuvat yrityksistä, katto-

järjestöistä, alueellisista kehitysorganisaatioista ja muista partnereista. Vuoden 2016 

päättyessä suomenkielisen uutiskirjeen tilaajia oli 1150 ja englanninkielisen uutiskir-

jeen tilaajia oli 650. Molempien uutiskirjeiden tilaajamäärät kasvavat tasaisesti.  

Markkinoinnissa yhteistyötä suomalaisten ja kehitysmaalaisten yritysten tukiorganisaa-

tioiden kanssa on vahvistettu ja sitä kehitetään jatkuvasti, ml. entistä aktiivisempi 

toiminta osana TF-verkostoa. 

3.4. Matchmaking-toiminnan tulokset  

Vuoden 2016 osalta tavoitteet täyttyivät kaikkien seurattavien kategorioiden osalta. 

Toisen tertiaalin aikana käynnistetyn vinkkaajatoiminnon osalta tavoitteena oli saada 

uudet kehitysmaayritysten liikekumppanuusaloitteet TF-koordinaattoreille ja muille 

yhteistyökumppaneille sektoreittain, jotta yhdistämistä voitaisiin tehdä yhteistyössä 

laajemmin Suomessa paikallistasolla. Aluksi MM-yritysten liikekumppanuusaloitteita 

ohjattiin vinkkauslistan muodossa valikoidusti, jotta uusiin yrityksiin olisi matalampi 

kynnys tutustua ja toiminta tulisi paikallistason yhteistyökumppaneille tutuksi. Rekis-

teröityjen MM-yritysten laatu on kuitenkin parantunut tasaisesti, joten kolmanteen 

tertiaaliin mennessä päädyttiin ohjaamaan kaikki uudet MM-yritysten liikekumppa-

nuusaloitteet vinkkauslistan mukana paikallistasolla esiteltäväksi. 

Taulukko 6 avaa tertiaaleittain, mitä kautta kehitysmaayrityksiä on markkinoitu suo-

malaistoimijoille sekä sitä miltä osin markkinointi on johtanut tuloksiin. 
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Matchmaking-yhteydenottojen markkinointi ja kontaktoidut suomalaiset yritykset Tavoite 
Koko 
vuosi 

% osuus ta-
voitteista 

T1 T2 T3 

Team Finland verkoston kanssa jaetut 150 150 100 % 59 40  51  

Vinkkaajille jaetut kontaktit 72 72 100 % 0  10 62  

Suomalaisille yrityksille esitellyt kehitysmaayritykset (Screen 3 valmis) 24 29 120 % 12 7  10 

Suomalaisille yrityksille työpajoissa/tilaisuuksissa/neuvonnassa esitellyt yritykset 48 179 372 % 48 58 73  

Matchmaking-tulos (ks. taulukko 7 ja tulosten erittelyt kategorioittain) 75 107 143 % 48  18 41  

Yhteistyö alkanut: sopimus, tuloksellinen tapaaminen toteutunut tai LKT-hakemus 24 24 100 % 9 6  9  

Suomalaiset yritykset kontaktoitu 600 715 119 % 175 269 271  

Taulukko 6. Matchmaking-yhteydenottojen markkinointi ja kontaktoidut suomalaiset yritykset 

Matchmaking-tulosten osalta tavoitteet ylitettiin selvästi. Tulokset vaihtelevat alka-

neista yhteistyökeskusteluista aina konkreettiseen yhteistyöhön ja liikekumppanuustu-

kihakemukseen suomalaisyrityksen osalta. Vuoden 2016 aikana 416 kehitysmaatoimi-

jan aloitteesta 107 (26 %) on johtanut vähintään keskusteluihin suomalaistoimijan 

kanssa. Osuuden pienentymistä edellisvuodesta (34 %) selittää osittain Suomen yritys-

bongaajaverkoston alasajo loppuvuotta kohden samalla kuin kehitysmaayritysten kiin-

nostus MM-palvelua kohtaan on kasvanut tasaisesti. 

Taulukossa 7 on kuvattu MM-toiminnan tuloksia. Konkreettisista tuloksista 2016 vas-

taavat lähinnä Suomen yritysbongaajaverkoston aikaansaamat aloitetut yhteistyöt, 

jotka ovat seurausta viimeisistä jo aiemmin annetuista toimeksiannoista. Loppuvuoden 

sisällä saatiin rakennettua osaltaan hyvää pohja konkreettisten tulosten saamiseksi 

myös ilman Suomen bongaajatyötä esimerkiksi uudistetun työpajamallin avulla, jossa 

MM-yrityksiä esitellään suomalaistoimijoille kohdennetusti tilaisuuksissa. 

Merkittävässä roolissa yhdistämistyön kannalta ovat myös kohdemaissa pidettävät 

DBF-tilaisuudet, joiden kautta suomalaistoimijoiden liikekumppanuusaloitteita saa-

daan kanavoitua kohdemaayrityksille ja päinvastoin. Huomionarvoista on, että kaikki 

MM-tulokset eivät kantaudu FP:n tietoon, mutta tähän haasteeseen pyritään vastaa-

maan mm. teetättämällä aika ajoin kysely kohdemaissa esitellyille suomalaistoimi-

joille, joita on yhdistetty kehitysmaayrityksiin. 

Taulukko 7 erittelee Matchmakingin tulokset kategorioittain. 
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Taulukko 7. Matchmaking-yhteydenottojen markkinointi ja kontaktoidut suomalaiset yritykset 

3.5. LKO:n markkinointi Suomessa 

Vuonna 2016 Finnpartnership esitteli toimintaansa ja palveluitaan 59 erilaisessa ta-

pahtumassa tai tilaisuudessa, tavoitteen ollessa 50 tilaisuutta. 

Valtaosa tilaisuuksista oli muiden järjestämiä yhteistilaisuuksia, mikä on mahdollista-

nut LK-ohjelmasta tiedottamisen useammissa tilaisuuksissa suhteellisesti pienemmillä 

resursseilla. Mahdollisuuksien mukaan pyritään saamaan muiden toimijoiden, etenkin 

TF-verkoston edustajia edustamaan myös Finnpartnershipiä. Liitteessä 8 on listattu 

kaikki markkinointitilaisuudet. 

3.6. Yhteistyö sidosryhmien kanssa 

Raportointivuoden aikana ”Vinkkaajat” -toiminto on saatu käyntiin Suomen Uusyritys-

keskusten ja TF koordinaattorien sekä muiden toimijoiden, kuten kauppakamarin ja 

alueellisten kehittämiskeskusten kanssa. Tämän työn tulokset jäivät kuitenkin vielä 

vaatimattomiksi. Vain muutama konkreettinen yhteys saatiin rakennettua tätä kautta. 

Yhteistyötä Finpron kanssa kohdemaatyön osalta tiivistettiin. Yhteistyötä DBF-

seminaarien ja kasvuohjelmien välillä kokeiltiin Malesian lähetystön kanssa toteute-

tuissa koulutusalan messuissa ja kolmen seminaarin kiertueessa Malesiassa maalis-

kuussa. Matkasta saatiin koko historian korkeimmat tulokset. Finnpartnershipin MM-

yritysten mahdollisuutta tulla osaksi TF:n Markkinoiden Mahdollisuuksia selvitettiin, 

mutta ratkaisua ei vielä keksitty.  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kommunikointia yritysten välillä 19 18 6 7 35 80 74

Yritysvierailu tai tapaaminen suunnitteilla 0 0 1 4 4 5 14

Yritysvierailu tai tapaaminen toteutettu 7 3 2 2 5 4 13

Konkreettisesta yhteistyöstä sovittu 2 1 0 1 5 4 2

Konkreettinen yhteistyö aloitettu tai toimeenpantu 8 4 3 2 7 5 2

LKT-hakemus vastaanotettu 0 0 2 0 6 3 2

yhteensä 36 (31 %) 26 (25 %) 14 (14 %) 16 (22 %) 62 (38 %) 101 (34 %) 107 (26 %)

Ei vielä tulosta 74 (63 %) 72 (70 %) 77 (76 %) 42 (58 %) 53 (33 %) 121 (41 %) 175 (42 %)

Ei vastausta kyselyyn 8 (7 %) 5 (5 %) 11 (11 %) 16 (22 %) 46 (29 %) 73 (25 %) 134 (32 %)

118 103 102 72 161 295 416

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
yhteensä
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Operaattori on toiminut aktiivisesti TF–työssä: erityisesti TF Uusimaa- ja valtakunnalli-

sessa TF-toiminnassa, tuonut yritysesimerkkejä koulutustilaisuuksiin ja ollut aktiivi-

sesti vaikuttamassa vuoden 2016 TF-koulutuksiin ja tapahtumiin molemmilla tasoilla. 

4) Neuvontapalvelu 

Finnpartnership-ohjelma tarjoaa suomalaisyrityksille LK-tuen ja MM-palvelun lisäksi 

kehitysmaahankkeisiin liittyviä neuvontapalveluja. Neuvontapalveluiden kysyntä vaih-

telee suuresti, samoin yritysten tarpeet neuvojen suhteen. Olennainen tehtävä on li-

säksi ollut ohjata yrityksiä muiden kansainvälistymispalveluita tarjoavien tahojen, ku-

ten ELY-keskusten, Finnveran, Finpron, Tekesin, eli TF-palveluiden piiriin ja myös 

kansainvälisten piiriin kuten Nopef, NIB, Maailmanpankki ja alueelliset kehityspankit. 

Ohjelman kotisivuilla ylläpidettävä liiketoimintapankki pyrkii kattamaan kyseiset tie-

dot kehitysmaista. Tiedot liiketoimintapankkiin saadaan yhteistyökumppaneilta ja 

näin maa- ja sektorikohtaisen tiedon määrä on kiinni paljolti yhteistyökumppaneiden 

aktiivisuudesta. 

Finnpartnership auttaa yleisellä tasolla liikekumppanuusyrityksiä hankkeiden kehittä-

misessä ja toteuttamisessa koko hankkeen elinkaaren ajan, mutta ohjaa asiakkaita 

tarvittaessa kääntymään myös muiden, esim. konsulttien, puoleen yksityiskohtaisem-

paa neuvontaa varten. Finnpartnershipin tarjoama neuvontapalvelu on avoin myös 

muille kuin LK-tukea hakeville yrityksille.  

Vuoden 2016 alusta muuttunut tuen hakuprosessi on johtanut siihen, että itse hakemi-

sen teknisen neuvonnan osuus kokonaistyöajasta on kasvanut huomattavasti. Tähän 

haetaan vuonna 2017 parannusta mm. kehittämällä saatavilla olevaa ohjeistusta sekä 

järjestämällä hakemustyöpajoja asiakkaille. Yleiseen LK-tuen neuvontaan sekä uuden 

hakemisprosessin tekniseen neuvontaan käytettiin vuonna 2016 yhteensä 449 tuntia, 

merkittävästi asetettua 200 tunnin tavoitetta enemmän. 

Lisäksi myönteisen LK-tukilausunnon saaneille asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta 

keskustella hankkeestaan Finnfundin rahoitusasiantuntijoiden kanssa (rahoitusneu-

vonta). Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan tarjottu vielä vuoden 2016 kahden ensim-

mäisen tertiaalin aikana uuden sähköisen asioinnin ollessa vielä kehitysvaiheessa. 

Tämä vaikutti siihen, että koko vuoden rahoitusneuvontataso jäi tavoiteltua matalam-

maksi. Yhteensä rahoitusneuvontaan käytettiin 23 tuntia. Palautteen perusteella suu-

rin osa asiakkaista on kokenut rahoitusneuvonnan hyödylliseksi tai erittäin hyödyl-

liseksi. 
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4.1. Ympäristö- ja yhteiskunta-asioiden (Y & Y) koulutukset 

Vuodesta 2016 alkaen hakijoille aiemmin tarjotut Y&Y-voucherit korvattiin yleisillä 

koulutustilaisuuksilla. Työpajoissa tarjottiin mahdollisuus perehtyä ympäristö- ja yh-

teiskunta-asioiden huomioimiseen ja hoitamiseen osana vastuullista liiketoimintaa. 

Tilaisuuksien fokus vaihteli, ja niiden toteuttamisesta vastasi Finnpartnershipin apuna 

vieraileva ulkoinen asiantuntija. 

Vuonna 2016 järjestettiin neljä Y&Y-koulutusta, joihin osallistui yhteensä noin 50 eri 

henkilöä. Yli puolet Y&Y-koulutuksiin osallistuneista 50 henkilöstä oli myös LK-tuen 

hakijoita. Yleinen palaute oli positiivista, tosin tavoitettu asiakasmäärä pieni. 

5) Henkilöstö 

Tiimiin kuului ohjelmajohtaja sekä kuusi asiantuntijaa. Marika Torkkel jäi äitiyslo-

malle 5.3.2016 ja Sanna Haarala 8.3.2016. Heitä sijaistivat Noora Piri sekä Linda Aitio, 

joka puolestaan siirtyi toiselle työnantajalle 29.8. Janne Penttilä palasi näin äitiyslo-

masijaiseksi Finnpartnershipin palvelukseen Finnfundista 1.8. Henrietta Livman muutti 

ulkomaille 25.11. Senni Muiniekka aloitti perhevapaalomittajana nuorempana analyy-

tikkona lokakuussa ja Patrik Bredbacka marraskuussa.  

Näin ollen 31.12.2016 tiimin muodostivat ohjelmajohtaja Siv Ahlberg, liikekumppa-

nuuskoordinaattori Birgit Nevala, yhteistyökoordinaattori Janne Penttilä sekä nuorem-

mat analyytikot Patrik Bredbacka, Juho Korkiakoski, Senni Muiniekka ja Noora Piri. 

6) Näkymät vuodelle 2017 ja tulevaisuuden kehitystarpeet 

Nykyinen sopimus on ajalle 2016–2018. LKT:n hakemisen siirtyessä UM:ään hakeminen 

muuttui sähköiseksi asioinniksi. Tavoitteena on mm. parempi asiakaspalvelu esimer-

kiksi lyhentyneen käsittelyajan myötä.  

LKT-ehtoihin tehdään jatkuvasti muutoksia vastamaan entistä paremmin kysyntää 

sekä uutta kehityspoliittista ohjelmaa17. LK-tukea saaneille tarjotaan tarvittaessa taas 

2017 alkaen tarkempaa ympäristö- ja yhteiskuntatietoutta Y&Y-setelien muodossa ja 

avoimia koulutustilaisuuksia järjestetään enää kaksi kertaa vuodessa. 

                                         
17 Valtioneuvoston selonteko. Suomen kehityspolitiikka: Yksi maailma, yhteinen tulevaisuus – kohti kestävää kehitystä. 4.2.2016 
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MM-palvelua muokataan sopimaan vähempiin resursseihin kun taas neuvontaa ja kou-

lutusta lisätään esitettyjen toiveiden mukaisesti. Yhteistyötä rakennetaan ja tiiviste-

tään monella eri tapaa entisestään muun TF-verkoston, kansalaisjärjestökentän ja yk-

sityisten toimijoiden kanssa. 

TF-yhteistyötä Tekesin kanssa on tarkoitus tiivistää alkuvuonna toteutettavan Nairobin 

Innovaatioviikkojen osalta. Jo nyt on tiedossa että myös Innovaatioviikkojen tulos oli 

onnistunut ja yhteistyöllä saatiin paljon yrityksiä lähtemään mukaan tapahtumaan. 

Finnpartnership ja TEKES/BEAM myös vaihtoivat markkinointimateriaalipaketit ja sopi-

vat, että toisen poissa ollessa toinen voi esitellä toisenkin. 

Tarkoituksena on monistaa kohdemaissa pidettävien DBF–seminaarien saavuttamat hy-

vät tulokset siirtämällä tämä konsepti useimpien TF-toimijoiden tehtäväksi. 
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Liite 2: OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO 2016  

      

Jäsen  Organisaatio 

Max von Bonsdorff (pj., 10/2016 alkaen)  UM / KEO-50 

Sinikka Antila (10/2016 alkaen)  UM / KEO-01 

Mika Vehnämäki (10/2016 alkaen)  UM / KEO-20 

Pertti Anttinen (10/2016 alkaen)  UM / ALI-01  

Oskar Kass (10/2016 alkaen)  UM / KEO-50 

Kirsi Puronpää (10/2016 alkaen)  UM / KEO-50 

Helena Arlander  Teollisen yhteistyön rahasto (Finnfund) 

Sargit Salakari (9/ 2016 asti)  UM / KEO-50 

Laura Torvinen (9/2016 asti)  UM / KEO-50 

Riikka Laatu (9/2016 asti)  UM / KEO-02 

Janne Sykkö (9/2016 asti)  UM / KEO-50 

   

Finnpartnership-tiimi    
     

Siv Ahlberg  Programme Director 

Hanna Viitala (äitiyslomalla)  Programme Analyst 

Sanna Haarala (äitiyslomalla)  Programme Analyst 

Marika Torkkel (äitiyslomalla)  Programme Officer 

Birgit Nevala  Business Partnership Coordinator 

Janne Penttilä (8/2016 alkaen)  Collaboration Coordinator 

Noora Piri (2/2016 alkaen)  Junior Analyst 

Juho Korkiakoski  Junior Analyst 

Senni Muiniekka (10/2016 alkaen)  Junior Analyst 

Patrik Bredbacka (11/2016 alkaen)  Junior Analyst 

Henrietta Livman (11/2016 asti)  Junior Analyst 

Linda Aitio (8/2016 asti)  Junior Analyst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Liite 3: Myönnetyt tuet vuonna 2016 
 

Yritys Yrityksen koko Tukiprosentti Myönnetty tuki  

Fountain Park Oy PK-yritys 50 % 24 449,00 

KaukoInternational Oy PK-yritys 70 % 10 696,00 

Kirkon Ulkomaanavun säätiö PK-yritys 70 % 77 609,00 

Biohit Oyj PK-yritys 70 % 106 218,00 

Como Collezione Oy PK-yritys 50 % 14 465,00 

East Food Oy PK-yritys 50 % 87 994,00 

Kapas Oy PK-yritys 70 % 9 219,00 

Suomen Turvaprojektit Oy PK-yritys 70 % 22 886,00 

Mobile Bond Finland Oy PK-yritys 70 % 21 451,00 

Indufor Oy PK-yritys 70 % 69 960,00 

Malin & co Oy PK-yritys 50 % 26 589,00 

Avila Oy PK-yritys 50 % 11 582,00 

Lookinno Oy PK-yritys 70 % 33 038,00 

Sirius Design Oy PK-yritys 70 % 11 193,00 

Aquaminerals Finland Oy PK-yritys 70 % 193 501,00 

Tmi EduEurope PK-yritys 50 % 24 059,00 

Pertec Consulting Oy PK-yritys 70 % 15 066,00 

Hegemonia Oy PK-yritys 50 % 13 118,00 

WellEdu Fennica Oy PK-yritys 50 % 63 718,00 

Kwork Innovaatiot Oy PK-yritys 70 % 16 517,00 

Vicus Capital Advisors Oy PK-yritys 70 % 41 906,00 

Rhea Solutions Oy PK-yritys 70 % 6 935,00 

Promotto Spices PK-yritys 70 % 28 825,00 

Terara Oy PK-yritys 70 % 35 682,00 

Kasauma Education Oy PK-yritys 70 % 56 817,00 

Sansox Oy PK-yritys 70 % 26 572,00 

2Cool Finland Oy PK-yritys 70 % 218 015,00 

Green Fuel Nordic Oy PK-yritys 70 % 16 517,00 

Oy Provideo Terramar Ltd PK-yritys 50 % 17 336,00 

Sooma Oy PK-yritys 50 % 26 175,00 

Cimson Oy PK-yritys 70 % 20 869,00 

Skhole Oy PK-yritys 70 % 41 364,00 

Triotec Oy PK-yritys 50 % 40 951,00 

Misaks Oy PK-yritys 70 % 37 073,00 

Eera Industrial Development Oy PK-yritys 50 % 116 328,00 

Suomen Kotilääkäripalvelu Oy PK-yritys 50 % 46 320,00 

Eera Industrial Development Oy PK-yritys 50 % 58 993,00 

Gala Mare Oy PK-yritys 50 % 25 238,00 

Servisplus Oy PK-yritys 70 % 25 150,00 

Floresta (Singapore) Pte. Ltd. PK-yritys 70 % 182 234,00 

Enviroburners Oy PK-yritys 50 % 17 965,00 

Nisula Forest Oy PK-yritys 50 % 53 200,00 

Zaharalife Oy PK-yritys 70 % 21 355,60 

Aqsens Oy PK-yritys 70 % 114 895,00 

Fanfaria Trading Company Oy Suuryritys 70 % 67 340,00 

Aboa Mare Ab Suuryritys 50 % 26 262,00 

Mecanor Oy PK-yritys 70 % 73 183,00 

Dimex Oy PK-yritys 70 % 5 867,00 

Optolevel Oy PK-yritys 50 % 18 058,00 

Safartica Oy PK-yritys 70 % 29 267,00 

Seniortek Oy PK-yritys 50 % 16 074,00 

Tieto-Oskari Oy PK-yritys 50 % 45 702,00 

Twoy Engineering Oy PK-yritys 70 % 91 691,00 

Visedo Oy PK-yritys 50 % 142 074,00 

GreenEnergy Finland Oy PK-yritys 50 % 25 566,00 

GreenEnergy Finland Oy PK-yritys 50 % 37 380,00 



 

GreenEnergy Finland Oy PK-yritys 70 % 23 098,00 

Sera Helsinki Oy PK-yritys 70 % 40 239,00 

Eatpac Oy PK-yritys 70 % 84 945,00 

St1 Biofuels Oy Suuryritys 30 % 209 988,00 

Eera Industrial Development Oy PK-yritys 50 % 56 723,00 

KaukoInternational Oy Ltd PK-yritys 70 % 45 098,00 

TASMA Bioenergy PTE. Ltd. PK-yritys 70 % 89 553,00 

Protech AD Services Oy PK-yritys 70 % 33 162,00 

Wallstreet Sijoituspalvelut Oy PK-yritys 70 % 46 724,00 

Nordautomation Oy PK-yritys 70 % 71 861,00 

Spotless Tea Bag Oy PK-yritys 70 % 89 572,00 

Pajat Solutions Oy PK-yritys 70 % 19 888,00 

Lakiasiaintoimisto Jarmo Lähteen-
mäki Oy 

PK-yritys 50 % 6 113,00 

T-Drill Oy PK-yritys 50 % 44 457,00 

Risutec Oy PK-yritys 50 % 28 307,00 

Whitepoint Oy PK-yritys 70 % 97 762,00 

Teak Teknologiakeskus Oy PK-yritys 50 % 25 000,00 

Finneco Solutions Oy PK-yritys 70 % 18 922,00 

Bevetrade Oy PK-yritys 70 % 11 793,00 

Navdata Oy PK-yritys 70 % 35 700,00 

Niemen Tehtaat Oy PK-yritys 70 % 33 559,00 

Logonet Oy PK-yritys 70 % 72 161,00 

Mifuko Oy PK-yritys 70 % 39 548,00 

Iglumi Oy PK-yritys 70 % 56 176,00 

Hermia Yrityskehitys Oy PK-yritys 70 % 54 269,00 

NewIcon Oy PK-yritys 50 % 141 595,00 

Cailap Oy Marketing PK-yritys 50 % 70 951,00 

Aid One Solutions Oy PK-yritys 70 % 29 663,00 

Lune Group Oy Ltd PK-yritys 70 % 35 952,00 

Sopimusvuori Oy PK-yritys 50 % 63 101,00 

Nettel Oy PK-yritys 50 % 8627,00 

Finnoponics Oy PK-yritys 70 % 31 780,00 

Funzilife Oy PK-yritys 85 % 87 924,00 

Luontoemo Oy PK-yritys 50 % 3170,00 

Protagon Consulting Oy PK-yritys 70 % 63 251,00 

 
 
 
 



 

      

 

    Liite 4: Myönnetyt tuet 2006–2016  

    Ensisijainen kohdemaa kpl € 

Aasia Afganistan 1 71 704 

  Azerbaidzan     

  Bangladesh 24 1 320 321 

 Bhutan 1 6935 

  Filippiinit 19 916 283 

  Georgia 1 40 483 

  Indonesia 22 1 382 707 

  Intia 116 6 285 067 

  Irak 1 23 499 

  Iran 5 278 278 

  Jemen     

  Jordania 2 99 902 

  Kambodza 2 99 700 

  Kazakstan 9 437 971 

  Kiina 139 7 328 533 

  Kirgisia 1 5 219 

  Laos     

  Malediivit     

  Malesia 9 397 684 

  Mongolia 4 135 123 

  Myanmar 4 78 730 

  Nepal 18 559 114 

  Oman 3 85 534 

  Pakistan 11 482 352 

  Papua-Uusi-Guinea 1 24 682 

  Salomonsaaret 1 26 439 

  Saudi Arabia 2 52 717 

  Sri Lanka 4 126 158 

 Syyria   

  Tadzikistan     

  Thaimaa 39 1 407 340 

  Turkmenistan     

  Uzbekistan     

  Vietnam 99 4 873 129 

  Yhteensä 537 26 545 604 

Afrikka Algeria 2 102 264 

  Angola 3 62 570 

  Benin     

  Botswana 3 67 729 

  Burkina Faso     

  Burundi 1 40 379 



 

  Djibouti     

  Egypti 11 306 172 

  Eritrea 1 38 408 

  Etelä-Afrikka 21 746 971 

  Etelä-Sudan 1 57 766 

  Etiopia 26 1 159 089 

  Gabon     

  Gambia 5 90 355 

  Ghana 20 1 063 783 

  Guinea     

  Guinea-Bissau     

  Kamerun 2 52 512 

  Kap Verde     

  Kenia 45 1 984 055 

  Keski-Afrikka     

  Komorit     

  Kongon Demokraattinen Tasavalta 1 51 242 

  Kongon Tasavalta     

  Lesotho     

  Liberia 2 29 862 

  Libya 1 9 657 

  Madagaskar     

  Malawi     

  Mali 1 5 142 

  Marokko 4 129 784 

  Mauritania     

  Mauritius     

  Mosambik 9 493 483 

  Namibia 19 738 092 

  Nigeria 12 381 651 

  Norsunluurannikko 1 13 175 

  Päiväntasaajan Guinea     

  Ruanda 2 90 921 

  Sambia 14 384 282 

  Senegal 4 77 811 

  Sierra Leone 1 119 327 

  Somalia 1 57 505 

  Sudan 1 19 144 

  Swazimaa     



 

  Tansania 45 1 937 399 

  Togo 2 64 097 

  Tsad     

  Tunisia 6 137 697 

  Uganda 10 432 283 

  Zimbabwe 1 68 492 

  Yhteensä 278 11 013 069 

Eurooppa Albania 2 33 330 

  Bosnia-Hertsegovina 1 17 540 

  Kosovo 1 13 455 

  Kroatia 4 154 484 

  Makedonian tasavalta     

  Moldova 1 42 607 

  Montenegro     

  Serbia 7 188 098 

  Turkki 13 483 367 

  Ukraina 25 1 166 394 

  Valko-Venäjä 7 228 008 

  Yhteensä 61 2 327 283 

LAC Argentiina 5 115 171 

  Bolivia 3 80 784 

  Brasilia 32 1 638 721 

  Chile 13 610 549 

  Costa Rica 2 23 343 

  Dominikaaninen tasavalta 2 6 474 

  Ecuador 4 40 355 

  Guatemala     

  Haiti 1 55 811 

  Kolumbia 8 174 447 

  Kuuba 4 113 740 

  Meksiko 10 360 844 

  Nicaragua 4 72 410 

  Paraguay     

  Peru 19 349 260 

  Trinidad ja Tobago 1 10 650 

  Uruguay 3 98 886 

  Venezuela 1 57 665 

  Yhteensä 112 3 846 489 

  Kaikki yhteensä 987 43 723 186  



 

Liite 5: Myönnetyt tuet 2006-2016 toimialoittain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Toimiala

yht.

kpl yht. € kpl € kpl € kpl € kpl € kpl € kpl €

yht.

kpl yht. €

Elektroniikka 9        792 877           2 68 160     1      25 641 1    51 434 1 26 883 2 48 993 2 63 760 18     1 077 748    

Energiateollisuus 34      2 253 252       6 357 115   8      354 703 4    207 472 3 306 446 16 859707 11 625 751 82     4 964 446    

Tieto- ja viestintäteknologia 53      2 446 164       17 549 651   12    495 639 21  852 162 22 1 158 257 25 1067001 5 188 656 155    6 757 530    

Kaivostoiminta -     -                    1 54 620     1      20 813 2       75 433         

Kalateollisuus ja kalatuotteet 6        96 182             2 24 427     1      19 144 1    7 184 4 107763 2 57 018 16     311 718       

Kemikaalit 5        262 982           1 86 713     1 32 741 7       382 436       

Koulutusala 6        120 385           4 95 770     7 159 877 8 362 161 17 581274 12 486 023 54     1 805 490    

Kuljetusala 1        66 193             2 83 678     1 57 801 4       207 672       

Kumi- ja muoviteollisuus 5        136 560           1 23 064 1 35 152 1 14 972 5 288289 13     498 037       

Käsityöt 11      160 732           4 68 924     7 160 738 3 72 227 6 219 418 2 105031 3 104 943 36     892 013       

Maatalous- ja 

elintarviketeollisuus 29      1 230 483       7 147 087   3 56 426 4 90 907 2 77 696 11
515282 7 235 554

63     2 353 435    

Matkailu 5        24 093             1 43 288     1 5 740 1 28 169 1 52 927 4 98718 1 29 267 14     282 202       

Metalliteollisuus 17      1 120 226       12 590 713   8 188 628 4 257 451 4 294 541 10 793242 1 44 457 56     3 289 258    

Metsä-, puu- ja paperiteollisuus 11      1 192 525       1 146 161   2 154 409 1 45 500 4 172448 7 485 267 26     2 196 310    

Muu -     -                    7 236 192 3 66 448 1 54 713 12 292070 3 195 180 26     844 603       

Pakkaus ja materiaalit 4        109 502           1 15 498 2 94 098 2 307 587 9       526 685       

Palveluala 22      658 118           20 549 951   4 135 296 14 355 430 9 268 660 7 151878 3 92 293 79     2 211 626    

Rahoitusala 3        109 115           1 69 384 1 102275 1 41 906 6       322 680       

Rakennusala 25      1 162 197       5 139 801   4 180 883 5 161 503 5 354 375 9 442454 1 26 589 54     2 467 802    

Sähkötekniikka 5        237 803           5 88 769     4 116 241 6 270 265 5 110 215 5 152062 1 142 074 31     1 117 429    

Tekstiiliteollisuus 17      523 417           5 86 386     3 20 098 4 112 011 5 161 378 9 169308 7 129718 50     1 202 316    

Terveys- ja lääketeollisuus 9        276 712           1 20 771     2 48 157 3 104 112 5 320 036 2 254485 7 542290 29     1 566 563    

Tuotantotekniikka ja -laitteisto 46      2 750 089       6 253 123   3 80 700 2 98 958 2 98 355 6 462897 3 182 839 68     3 926 961    

Tutkimus ja kehitys 4        138 051           3 98 241     7       236 292       

Ympäristöala 29      1 849 991       9 335 927   6 204 432 6 330 337 6 228 267 16 712326 8 533424 80     4 194 704    

Yhteensä: 356    17 717 649     114 3 889 276 77 2 405 276 94 3 488 807 90 4 318 282 167 7 377 503 87 4 514 595 985 43 711 389  

2013 2014 2015 2016 2006-20162006-2010 2011 2012



 

Liite 7: Vuoden 2012 hankkeiden seurantatuloksia 
 

Yritysten raportoima etabloituminen1 

 
 
  
Muutokset 2009–20102 DAC-listauksesta 2014–2016 listaukseen: 

 LDC-kategoriasta Malediivit siirtyi UMIC-kategoriaan ja Samoa LMIC-kategoriaan 

 LIC-kategoriasta Norsunluurannikko, Ghana, Nigeria, Pakistan, Papua-Uusi-Guinea, Uzbekistan, Viet Nam ja 
Kirgisia siirtyivät LMIC-kategoriaan 

 LMIC-kategoriasta Albania, Algeria, Azerbaidzhan, Bosnia-Hertsegovina, Kiina, Kolumbia, Dominikaaninen 
tasavalta, Ecuador, Makedonian tasavalta, Iran, Irak, Jordan, Marshallinsaaret, Namibia, Niue, Peru, Thai-
maa, Tonga, Tunisia, Turkmenistan sekä Wallis ja Futuna siirtyivät UMIC-kategoriaan  

 UMIC-kategoriasta Anguilla, Barbados, Kroatia, Mayotte, Oman, Trinidad ja Tobago sekä St. Kitts-Nevis siir-
tyivät kokonaan pois listalta. 

 
 
1 Hankkeet, joiden tilanne on ennallaan verrattuna maksatuspyyntövaiheen raportointiin, eli muutosta edellisestä vuodesta seuraavaan 
vuoteen ei ole tapahtunut, ovat samassa taulukon kohdassa kuin edellisenä vuotena. Jos muutosta on tapahtunut huonompaan tai pa-
rempaan, edellisen vuoden raportointiluokituksen alle on lisätty uusi rivi ja hanke siirretty sille. Hankkeet on tuloksien lisäksi jaoteltu 
neljään luokkaan kohdemaan DAC-luokituksen ja hakijayrityksen koon mukaisesti. DAC1–luokka viittaa vähiten kehittyneisiin maihin ja 
DAC4 puolestaan ylemmän keskitulotason kehitysmaihin. Listauksessa on käytetty vuosina 2009–2010 käytössä ollutta luokitusta, joka 
eroaa joidenkin maiden osalta nykyisestä. 
2 Listauksessa on käytetty vuosina 2009–2010 käytössä ollutta luokitusta, joka eroaa joidenkin maiden osalta nykyisestä. Vuoden 2011–
2013 listaus on julkaistu vuoden 2011 lopulla, minkä vuoksi sitä on alettu käyttämään vasta vuoden 2012 alusta alkaen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tytär/JV, hanke toteutunut

3 + 3 + 3 + 2 1 1 2

Tytär/JV, hanke kesken 12 ~ 4 ~ 3 ~ 2 1 3

  Hanke toteutunut 6 + 7 + 1 3 3 7

  Hanke lopetettu 2 - 2 - 2 2

Tytär/JV, hanketta lykätty 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 1

Tytär/JV, hanke lopetettu 3 - 2 - 2 - 1 1 1 1

  Hanke lykätty 1 ~ 1 ~ 1 1

Alihankinta, hanke toteutunut 3 + 3 + 3 + 1 2 3

Alihankinta, hanke kesken 1 ~

Alihankinta, hanke lykätty 1 ~

Alihankinta, hanke lopetettu 1 - 1 1

Tuonti, hanke toteutunut 2 + 2 + 2 + 1 1 2

  Hanke lopetettu

Tuonti, hanke kesken 5 ~ 1 ~ 1 ~ 1 1

Hanke toteutunut 3 + 3 + 1 1 1 1 2

Hanke lykätty 1 ~

Hanke lopetettu 1 - 1 1

Tuonti, hanke lopetettu 1 - 1 - 1 - 1 1

Lisensointi, hanke toteutunut 1 + 1 + 1 + 1 1

Lisensointi, hanke kesken 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 1

Lisensointi, hanke lopetettu 1 - 1 - 1 - 1 1

Muu pitkäaikainen yhteistyö, kesken 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 1

Yhteensä 35 35 35 8 0 10 17 4 31

PKTulos LDC LIC LMIC UMIC Suur2016Tilanne 2014 Tulos 2015 Tulos



 

Liite 8: Markkinointitilaisuudet vuonna 2016 (sekä Finnpartnershipin järjestämät tilaisuudet että mui-
den organisaatioiden järjestämät tilaisuudet, joissa Finnpartnership esitteli toimintaansa) 

 
Tilaisuudet Suomessa: 

 2016_01_19: TF, Visit to Ghana & Nigeria, 15 osallistujaa 

 2016_01_27: Private Sector in Development-training, 30 osallistujaa 

 2016_02_17: Tekes, B20 Network & Smart Solutions, 35 osallistujaa 

 2016_02_19: Tekes, TechEmerge-ingo, 25 osallistujaa 

 2016_02_19: Iran VKE valmistelukokous, 20 osallistujaa  

 2016_02_25: Finpro, VKE Vietnam, 25 osallistujaa 

 2016_03_14: Finpro, W2E and Bioenergy Growth Program, 20 osallistujaa 

 2016_03_14: Commonwealth Day, Intian SL, n 25 osallistujaa 

 2016_03_15: Finpro, VKE Brasilia, 25 osallistujaa  

 2016_03_29: Embassy of Finland, Addis Ababab, Helsinki Alumni meeting, 25 osallistujaa 

 2016_03_31: Kasva ja kansainvälisty, Hämeenlinna, 70 osallistujaa 

 2016_04_12: AgroTechnology, Into Seinäjoki, 18 osallistujaa 

 2016_04_12: FoodAfrica, Helsingin Yliopisto, 100 osallistujaa 

 2016_04_15: Finpro, VKE Brasilia, 25 osallistujaa 

 2016_04_19: Finpro, VKE Chile, 12 osallistujaa  

 2016_04_20: Finpro, VKE Kuuba, 15 osallistujaa 

 2016_04_21: Uganda Business Breakdast, 33 osallistujaa 

 2016_04_22 Tampere Taking Shortcut, Tredea, 80 osallistujaa 

 2016_04_25-26: InnoFrugal, 150–200 osallistujaa  

 2016_05_01: Asean-seminar, 60 osallistujaa 

 2016_05_02: Myanmarin avautuvat kasvumarkkinat -seminaari, 50 osallistujaa 

 2016_05_10: TF-siirtokoulutus - Kauppa ja kehitys/rahoituspaneeli, 25 osallistujaa 

 2016_05_25: TF Uusimaa-verkoston kokous, 20 osallistujaa 

 2016_05_25: TF–rahoitustilaisuus Jyväskylässä, 80 osallistujaa 

 2016_05_30: Kehittyvien markkinoiden TF työryhmän kokous, 10 osallistujaa 

 2016_06_02: Myanmar TF-kokous, 15 osallistujaa 

 2016_06_14: A Fresh Look at the Latin America Argentina, Cuba and Mexico, 70 osallistujaa 

 2016_08_30: Focus on Uganda - The Pearl of Africa Business Seminar, 80 osallistujaa 

 2016_08_30: TF-päivät, 300 osallistujaa 

 2016_08_30: Uganda Business Forum, 80 osallistujaa  

 2016_09_01: VKE matkan valmistelukokous Valko-venäjä, 15 osallistujaa  

 2016_09_07: Team Finland Ulkomaankaupan päivä, Tampereen yliopisto, 60 osallistujaa 

 2016_09_07: Elan Mission, Espoo 50 osallistujaa 

 2016_09_05: FIBS seminaari, Uutta liiketoimintaa & YK SDG-tavoitteet, 200 osallistujaa 

 2016_09_06: Vietnamilaisyritysten delegaatio, Finpro, n. 30 osallistujaa 

 2016_09_07: Nepal-delegaatio, FP, 17 osallistujaa 

 2016_09_09: VKE matkan valmistelukokous Egypti, n. 30 osallistujaa  

 2016_09_13: Kepa:n järjestökokous, Kepa:n pääkonttori n. 25 osallistujaa 

 2016_09_21: TF Renewables & Smart Grid-kasvuohjelman työpaja, Allas Sea Pool, 40 osallistujaa 

 2016_09_22: Springboard Africa Innovates Pre Event, 50 osallistujaa 

 2016_09_30: Sri Lanka delegaatio TF-talossa, 30 osallistujaa 

 2016_10_13: Uusyritysverkosto ja kehitysmaaliiketoiminta, Technopolis, Tampere, 10 osallistujaa 

 2016_10_20: Ethiopian women entrepreneur’s trade mission to Finland, UM, 25 osallistujaa 

 2016_09_30: Kosovo delegaatio Vahanen Oy, 20 osallistujaa 

 2016_10_24: Iran Networking Event, Kauppakamari, 40 osallistujaa 

 2016_10_26: Syyria-tapaaminen, Rikhardinkadun kirjasto, 20 osallistujaa 

 2016_10_27: Vesiohjelman ja FWF rahoitusaamiainen, Finpro, 30 osallistujaa 

 2016_11_01: FP Y&Y workshop, Uudenmaankatu 16B, 10 osallistujaa 

 2016_11_04: VKE matkan valmistelutilaisuus Kenia-Tansania n. 35 osallistujaa 

 2016_11_17 Mining Finland-rahoitusseminaari, GTK, Espoo, 20 osallistujaa 

 2016_11_17: Tunisian VKE-matkan valmistelukokous, 15 osallistujaa 

 2016_11_25: TF-koordinaattorit lähetystöistä info UM, 50 osallistujaa  

 2016_11_30: Slush 2016, Messukeskus, 17 500 osallistujaa 

 2016_12_15: MM-työpaja (Kolumbian, Perun, Chilen tuontiyritykset), FP, 10 osallistujaa 

 2016_12_17: Market Opportunities for renewable energy in Sub Saharan Africa, VTT 90 osallistujaa 
 

Tilaisuudet kohdemaissa: 

 2016_03: DBF-seminaarit, Islamabad ja Lahore 

 2016_03: DBF, Johor Bahru, Ipoh ja Kuala Lumpur sekä Higher Education Fair, Kuala Lumpur 

 2016_05: DBF, Rabat, Marokko, 25 osallistujaa 

 2016_09: DDF, Yangon ja Mandalay, Myanmar 

 2016_09: DBF, Cebu ja Manila, Filippiinit 

 2016_10: DBF, Colombo, Sri Lanka 

 2016_10: DBF, Jakarta ja Bandung, Filippiinit 

 2016_11: DBF, Costa Rica ja Panama 

 2016_11: DBF, Tunis, Tunisia 

 2016_12: DBF, Maputo, Mosambik



 

 
 
Liite 9: Aktiivisten MM-yhteydenottojen jakautuminen maittain ja sektoreittain  
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Agriculture and food processing 1 2 4 6 1 1 1 1 1 5 3 1 2 1 4 34

Chemicals 1 2 1 4

Construction 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 16

Crafts 1 1 3 5

Educational services 1 1 1 23 1 1 1 2 1 32

Electronics 1 1

Energy 1 1 1 1 1 1 2 1 9

Environment 1 2 3 1 1 2 10

Finance 1 1

Fishery and fish products 1 1 1 3

Forestry, wood and paper 1 1 1 1 4

Furniture 1 1 1 3

Health and pharmaceutical 1 2 2 1 1 7

Information and communication technology 2 2 2 1 2 1 4 1 4 7 3 1 1 31

Local official 1 1

Logistics 1 1

Manufacturing engineering and machinery 1 1 7 3 1 2 15

Metal and industry engineering 1 1 1 4 7

Other 1 1 1 3 1 2 1 2 12

Packaging and materials 1 1 1 1 2 6

Rubber and plastics 1 2 1 4

Services 1 1 1 1 2 1 7

Textiles and clothing 1 1 2 2 1 2 4 2 15

Tourism 1 1 1 3

Transportation 1 1 1 2 1 6

Yhteensä 2 1 1 4 1 1 2 1 1 4 5 8 14 2 3 4 8 2 5 1 3 43 2 4 5 2 18 3 9 23 3 1 14 2 11 1 5 7 1 10 237


