
MIKSI NAIROBIIN MAALISKUUSSA 2018 

Suomen suurlähetystö Nairobissa sekä Finnpartnership järjestävät vierailun Nairobiin suomalaisille 

yrityksille ja yliopistoille 5.-9. maaliskuuta 2018. Matkan keskiössä ovat innovaatiot, modernit ratkaisut 

sekä uudet kumppanuudet yksityissektorin, yliopistojen sekä muiden toimijoiden välillä. Erikoisteemana 

matkalla on maatalous ja bioenergia. Nairobissa järjestetään Innovaatioviikko 

(http://innovationweek.co.ke) 5.-9.3.2018, joka tavoittelee tuhansia osallistujia pääosin Keniasta.  Suomi 

osallistuu viikon ohjelman valmisteluun strategisena kumppanina yhdessä Nairobin yliopiston, Kenian 

ministeriöiden sekä Unicefin kanssa. Nairobi soveltuu erinomaisesti innovaatioaiheisen tapahtuman 

pitopaikaksi, onhan maan kapasiteetti ja kyky omaksua moderneja ratkaisuja ja innovaatioita 

huomattavasti kehittyneempi verrokkimaihin verrattuna. Nairobi toimiikin loistavana kokeilukenttänä ja 

roolimallina alueen startup- ja teknologiaympäristössä. Keniasta on lähtöisin useita innovatiivisia 

ratkaisuja, kuten mobiilirahapalvelu M-pesa, jota käyttää lähes 70 prosenttia kenialaisista. Kuitenkin, 

erityisesti maataloussektori on jäänyt jälkeen innovaatioista. 

Maataloussektorin ja ruoantuotannon kehittäminen Keniassa on koko maan kehityksen edellytys. Paljon 

ratkaisuja on jo kehitetty, mutta näitä pitäisi saada laajemmin käyttöön. Se vaatii erilaisia, eri tason 

investointeja sekä innovatiivista ajattelua ja yhteistyötä. Innovaatioissa myös tieteellisellä tutkimuksella 

on tärkeä rooli. Yhteistyö tutkimus- ja yrityssektoreiden välillä voi tuottaa uusia avauksia ja 

mahdollisuuksia. Toistaiseksi toimijat eivät yleensä kohtaa, varsinkaan toimiessaan kehittyvissä maissa, 

vaikka yhdessä olisikin hyvät edellytykset identifioida tärkeimmät kehitysalueet ja löytää relevantit ja 

realistiset keinot vastata tarpeisiin. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaaleja, ja yhteistyön 

merkitys korostuu. Tässä teemassa Kenia on yksi kehittyvien maiden edelläkävijöistä. Siten Nairobissa on 

otollinen toimintaympäristö myös kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanon näkökulmasta 

NAIROBIN INNOVAATIOVIIKKO JA OHJELMA SUOMALAISYRITYKSILLE JA –YLIOPISTOILLE 

 

Nairobin Innovaatioviikko 5.-9.3.2018 toimii hyvänä verkostoitumisajankohtana suomalaisille yrityksille, 

yliopistoille ja tutkimuslaitoksille, joilla osaamista sekä kiinnostusta yhteistyöstä ja kumppanuuksista 

Keniassa ja itäisessä Afrikassa. Suomen erikoisteemana vuonna 2018 on maataloustuotanto ja 

elintarviketeollisuus, mutta viikkoa voi hyödyntää myös muilla sektoreilla, joita mainittu edellä. Viikon 

aikana tarjoutuu myös mahdollisuus vierailla keskeisten toimijoiden luona ja tavata eri sidosryhmien 

edustajia. Tarkempi ohjelma valmistuu lähempänä Innovaatioviikkoa (myös osallistuvien delegaation 

jäsenten tausta vaikuttaa esimerkiksi tapaamisiin ja vierailuihin).  

Tiistai 6.3.2018 

Doing Business with Finland-seminaari, joka järjestetään yhteistyössä Suomen suurlähetystön, 

Finnpartnershipin ja Business Finlandin kanssa.  Tapahtumaan kutsutaan paikallisia yrityksiä, joilla on 

kiinnostusta kaupallisesta yhteistyöstä suomalaisyritysten ja – yliopistojen kanssa, erityisesti 

maataloustuotannossa ja elintarviketeollisuudessa. Kenialaisena yhteisjärjestäjänä on Kenya Private 

Sector Alliance (KEPSA), jolla on yli 100 000 jäsentä verkostossaan.  Tiistai-iltana järjestetään myös 

vastaanotto suurlähettilään residenssillä. 

http://innovationweek.co.ke/


Keskiviikko 7.3.2018  

Suomen rahoittaman Food Africa-tutkimusohjelman tuloksia hyödynnetään työpaja-tyyppisen päivän 

aikana, jossa keskitytään maataloussektorin arvoketjun eri vaiheisiin ja erityisesti tämän hetkisiin 

ongelmiin ja haasteisiin. Korkeatasoista tutkimustietoa pyritään hyödyntämään uuden tyyppisellä 

konseptilla tuomalla yhteen tutkijoita, yksityissektorin ja julkissektorin sekä kansainvälisten järjestöjen 

edustajia. Tapahtuman luonteena on tiedonjako ja innovatiivisten kumppanuuksien ja ratkaisujen 

suunnittelu siten, että erilaisia toimijoita tuodaan yhteen jaettujen arvojen pohjalta. Jaetun arvon 

konseptia käytettiin myös vuoden 2017 Innovaatioviikolla, jolloin pääkumppanina oli Unicefin itäisen ja 

eteläisen Afrikan aluetoimisto. Päivän päätteeksi järjestetään Suomen suurlähettilään residenssillä 

vastaanotto, jonne kutsutaan yksityissektorin ja yliopistojen edustajia. 

Keskiviikko ja torstai (7.-8.3.2017) 

Innovaatioviikon viralliset ohjelmapäivät, joiden aikana tapahtumapaikalle pystytetään näyttelyalue, jota 

voi hyödyntää myös suomalaistoimijoiden edustajat. Ohjelmassa on myös paneelikeskusteluja, joihin 

suomalaisedustajilla on mahdollisuus osallistua. Vuoden 2017 Innovaatioviikolla Nairobissa toteutettiin 

neljä ”Koodibussi”-koodaustyöpajaa lapsille.  Vuoden 2018 Innovaatioviikolla pyritään pitämään uusia 

työpajoja ”Code Bus Returns”-teemalla. 

Perjantaina 10.3.  

Startupeihin keskittyvä päivä, jolloin tarjoutuu mahdollisuus verkostoitua paikallisten startup- ja pk-

yritysten kanssa.  

 

MUUTA 

Alustava budjetti matkalle on: majoitus n. 150 usd/yö, lennot 600-1000 EUR, sekä mahdolliset taksi- ja 

liikennekulut Nairobissa (lähinnä lentokenttä-Norfolk-lentokenttä). Hotellisuositus on Fairmont Norfolk-

hotelli (suurlähetystön kautta hinta 150 USD/yö), joka on Nairobin yliopiston pääkampuksen (NIW-

tapahtumapaikka) vieressä.  

Lisätietoja viikon ohjelmasta:  

Ulkoasiainministeriö:  

Ramses Malaty (edustuston päällikön sijainen) Nairobin suurlähetystö (ramses.malaty@formin.fi) 

LUKE: 

Mila Sell (Senior Specialist) mila.sell@luke.fi 

Finnpartnership: 

Patrik Bredbacka (Junior Analyst) Patrik.Bredbacka@finnpartnership.fi 

Juho Korkiakoski  (Junior Analyst) Juho.Korkiakoski@finnpartnership.fi  
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YLEISTÄ TAUSTAA KENIASTA 

Kenian talous on kasvanut alemman keskitulon maista keskimääräistä nopeammin, lähes kuuden 

prosentin vuositasolla.  Maan talouskasvun arvioidaan olevan Afrikan suurinta vuoteen 2030 asti. Kenia 

ei ole riippuvainen raaka-ainetuloista, vaan talouden moottorina toimii kulutuksen ja palvelusektorin 

kasvu. Kenia on Itä-Afrikan kehittynein valtio, Itä-Afrikan yhteisön suurin talous sekä logistiikan ja 

kaupan keskus. Parhaillaan Keniassa panostetaan isoihin infrastruktuurihankkeisiin ja lakimuutoksiin, 

joiden avulla maan kaupallisesta toimintaympäristöstä pyritään luomaan houkuttelevampi.  Esimerkkinä 

kehityksestä Maailmanpankin tuoreimmassa ”Ease of Doing Business”-vertailussa Kenia on sijalla 80, 

nousua kolmen peräkkäisen vuoden aikana on kertynyt huimat 56 sijaa! Nairobi toimii alueellisena 

keskuksena monelle yrityksillemme. Kenian toimintaympäristössä on haasteita, kuten korruptio, mutta 

paikallisten kumppaneiden ja avoimen toimintakulttuurin avulla maassa on paljon mahdollisuuksia. 

Kuluttava keskiluokka kasvaa, mutta köyhyys ja peruspalvelujen heikko saatavuus ovat yhä vakavia 

ongelmia erityisesti maaseudulla. Talouden päätoimeentulo- ja työllistymissektorit ovat pysyneet 

ennallaan: palvelut, maatalous ja teollisuus. Erityisesti maatalous on herkkä ulkopuolisille shokeille, 

kuten kuivuus tai rankkasateet. Kenian maatalous ja teollisuusalat ovat modernisoinnissa jääneet 

jälkeen useita verrokkimaista. Lisäksi työn suhteellisen korkea hinta ja turvallisuusseikat vaikuttavat 

ulkomaisiin investointeihin. Kenialla on kuitenkin alueellisesti korkein koulutustaso (lukutaitoisia on 

noin 80 prosenttia), innovaatio- ja IT-osaaminen (esimerkiksi mobiiliteknologia). Kenian startup-

ekosysteemi on itäisen Afrikan kehittynein. 

Kaupungistuminen ja panostus infrastruktuuriin tarjoavat mahdollisuuksia useilla aloilla.  Uusiutuvassa 

energiassa, erityisesti jätteestä ja biomassasta tuotettavasta energiasta, on suuri potentiaali.  

Maataloussektori työllistää 80 prosenttia Kenian työpaikoista, vaikutus bruttokansantuloon on 

merkittävä. Maatalouteen kaivataan uusia innovaatioita ja teknologisia kehityksiä sektorin pysyessä 

hyvin perinteisenä ratkaisujen osalta. Maatalouden arvoketjun jokaisen vaiheen kehittämisessä on 

kysyntää laadukkaille ja tehokkaille ratkaisuille. Uudet innovaatiot edistävät puhtaamman ja 

terveellisemmän ravinnon kehittämistä sekä mahdollistavat uusien työpaikkojen luonnin, erityisesti 

naisten ja nuorten keskuudessa. Terveydenhoitoon liittyvät ratkaisut ovat myös lähitulevaisuudessa 

kasvava mahdollisuus. Kenian hallinto on sitoutunut panostamaan terveydenhuoltoon, mutta tarvitaan 

myös uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotta kaikille kansalaisille pystytään tuottamaan kehittyneempi ja 

tasa-arvoisempi terveyspalvelujärjestelmä. Opetusalalla on jo käytössä moderneja ratkaisuja (paraikaa 

käynnissä koululaisille jaettavien tabletin käyttöönotto). Yli puolet kenialaisista on alle 25-vuotiaita. 

Panostukset opetussektorin kaikille vaiheille on väistämättä kasvussa. Kenian suhteellisen korkea 

koulutustaso tuo mahdollisuuksia myös korkeamman asteen ja tutkimuksen aloilla. Kenian 50 

yliopistosta useilla on innovaatioihin keskittyviä ohjelmia, kuten University of Nairobi ja Strathmore 

University. Kenian hallinto panostaa järjestelmien ja käytäntöjen modernisointiin, jossa ICT-alan 

ratkaisuja kaivataan. Vesi on yhä merkittävä ongelma ja haaste Keniassa. Lähes kolmannes kenialaisista 

hankkii käyttöveden epäterveellisistä lähteistä, kuten järvistä ja lammista. Kenian hallinnon 

kunnianhimoinen tavoite on saavuttaa puhtaan veden saatavuus kaikille kansalaisille ja muodostaa 

kehittyneempi sanitaatiojärjestelmä. Tavoite tarvitsee luonnollisesti merkittäviä investointeja ja 

panostuksia, sekä uusia innovaatioita maassa seuraavien 15 vuoden aikana. 


