Suomi tukee kestävää
yritystoimintaa kehitysmaissa
Suomen kehityspolitiikan päämäärä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja köyhyyden sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Köyhyyden vähentämiseen tarvitaan kestävää talouskasvua ja työpaikkoja. Tämä on keskeistä kestävän kehityksen
Agenda 2030:ssä − tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista ilman yksityisen sektorin mukanaoloa.
Yksi Suomen kehityspolitiikan painopisteistä on kehitysmaiden omien talouksien vahvistaminen työpaikkojen, elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Vastuullinen yritystoiminta auttaa kehittyviä talouksia kasvamaan ja monipuolistumaan sekä keräämään rahoitusta omiin julkisiin
investointeihinsa. Suomalaiset yritykset ovat tärkeitä kumppaneita kehitysyhteistyössä niin kansalaisyhteiskunnan kuin
kehitysmaiden eri toimijoiden kanssa.

Kehitysyhteistyö luo markkinoita,
työtä ja yhteyksiä
Kehitysmaat tarjoavat paljon mahdollisuuksia suomalaisille
yrityksille. Ulkoministeriö tukee kehitysyhteistyövaroin suomalaisten yritysten kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitysmaissa. Toiminnan tavoitteena on kumppanimaiden taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän
kehityksen edistäminen. Kehitysvaikutuksia ovat esimerkiksi
lisääntyneet työpaikat, uusiutuvan energian parempi saatavuus ja ympäristöteknologian kasvanut käyttö.

Suomen kehitysyhteistyö on tuloksellista. Esimerkiksi vuonna 2016
Suomen kauppaa tukevan kehitysyhteistyön avulla
●●

kehitysmaihin on luotu noin 36 850 uutta suoraa työpaikkaa tai olemassa oleva
työpaikka on säilynyt. Näistä 35 prosenttia on naisten työpaikkoja.

●●

yli 6 000 yritystä on perustettu tai olemassa olevaa yritystä on onnistunut
jatkamaan toimintaansa. Näistä 51 prosenttia on naisten omistamia yrityksiä.

●●

yli 667 700 kotitaloutta on päässyt kahden alueellisen yhteistyöohjelman sekä
korkotukiluottojen avulla energiahuollon piiriin, heistä 372 000 asuu maaseudulla.

Toiminnan
tavoitteena on
kumppanimaiden
taloudellisen,
sosiaalisen ja
ympäristöön
liittyvän kehityksen
edistäminen.

Käytettävissä olevia rahoitusinstrumentteja
Suomalaisyritysten osallistumismahdollisuuksia kehitysyhteistyöhön voidaan edistää
muun muassa seuraavien yksityisen sektorin kehitysrahoitusinstrumenttien kautta.
Ulkoministeriö on osa Team Finland -yhteistyöverkostoa, jonka kautta näitä instrumentteja
ja muita Team Finland -palveluita on tarjolla yrityksille. www.team.finland.fi

Finnfund – pitkäaikaisia sijoituksia
ja rahoitusta

Finnpartnership – tukea liikekumppanuuden
alkuvaiheeseen

Finnfund on valtion enemmistöomisteinen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa
pitkäaikaista riskirahoitusta kannattaviin ja kehitysvaikutuksia aikaansaaviin
hankkeisiin kehittyvillä markkinoilla ja Venäjällä. Sijoituksissa hyödynnetään suomalaista teknologiaa ja osaamista kestävän kehityksen mukaisesti. Finnfund voi sijoittaa kehitysmaayrityksiin, myöntää investointilainoja ja
välirahoitusta sekä sijoittaa kohdemaiden yritystoimintaan
kansainvälisten rahastojen kautta. Huomattava osa Suomen
ilmastorahoituksesta kanavoidaan Finnfundin kautta esimerkiksi uusiutuvaa energiantuotantoa edistäviin hankkeisiin.

Finnpartnership on ulkoministeriön
rahoittama ohjelma, joka tukee suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten ja
muiden toimijoiden pitkäaikaista kaupallista yhteistyötä. Se tarjoaa kehitysmaaliiketoimintaan liittyvää taloudellista tukea ja neuvontaa liikekumppanuushankkeiden suunnittelu- ja kehitysvaiheisiin sekä koulutukseen.
Tukea ei myönnetä hankkeen investointeihin eikä vientihankkeisiin. Ohjelmaa hallinnoi tällä hetkellä Finnfund.

www.finnfund.fi

www.finnpartnership.fi

BEAM – Business with Impact
BEAM on ulkoministeriön ja Business
Finlandin yhteinen kehitysinnovaatioohjelma vuosina 2015–2019. Se tukee
suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten, tutkimuslaitosten
ja järjestöjen sekä muiden toimijoiden yhteisiä, hyvinvointia
ja kestävää kehitystä edistäviä innovaatioita kehitysmaissa.
BEAM tukee uusien tuotteiden, palveluiden, liiketoimintaja yhteistyömuotojen ja sosiaalisten innovaatioiden kehittämistä, pilotoimista ja kaupallistamista. Ohjelma ei tue vientiä
eikä perinteisiä liikekumppanuuksia. Tukea voi hakea hankkeisiin kaikissa kehitysmaissa paitsi Kiinassa. Ohjelmaa hallinnoi Business Finland.
Vuosina 2015–2019 BEAM-ohjelmaa rahoitetaan kehitysyhteistyömäärärahoista 12,5 miljoonalla eurolla.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/
palvelut/verkostot/kehittyvat-markkinat/beam/

Public Sector Investment Facility (PIF)
– investointituki kehitysmaille
Investointituki kehitysmaille -instrumentti tukee kehitysmaiden julkisen sektorin investointeja, jotka vahvistavat
maan omaa kapasiteettia saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet hyödyntämällä suomalaista teknologiaa ja
osaamista.
Kehitysmaa vastaa suomalaista osaamista ja teknologiaa
hyödyntävän investointihankkeen valmistelusta ja hankintapäätöksestä. Rahoituslaitos, jolla tulee olla Finnveran hyväksyntä,
vastaa hankkeen investointilainan järjestämisestä. Instrumentin
kautta tuetaan investointihankkeen ostohintaa ja korkoa niin,
että kehitysmaan investoinnin kulut alenevat huomattavasti.

Um.fi/investointituki

Kehityspoliittiset finanssisijoitukset –
IFC-yhteistyöstä mahdollisuuksia suomalaisille
Kehityspoliittiset finanssisijoitukset ovat olleet käytössä vuo
desta 2016. Ne ovat lainoja ja sijoituksia esimerkiksi rahas
toihin, joista tuetaan kehitysmaiden omaa yritystoimintaa.
Sijoituksia ohjaavat Suomen kehityspolitiikan neljä painopis
tettä. Sijoitusten tärkeänä tavoitteena on niin kutsuttu vipuvaikutus: sijoituksella pyritään houkuttelemaan mukaan
muita yksityisiä ja julkisia pääomia. Vuonna 2017 Suomi teki
114 miljoonan euron finanssisijoituksen IFC:n kanssa perustettuun ilmastorahastoon, jolla tuetaan ilmastohankkeita
kehitysmaissa. Yhteistyö maailman suurimman yksityisen
sektorin kehitysrahoittajan kanssa voi avata mahdollisuuksia
myös suomalaisyrityksille.

Business Finland kehittyvät markkinat
auttaa mukaan kansainvälisiin
kehitysyhteistyöhankintoihin
YK-järjestöt, Maailmanpankkiryhmä, alueelliset kehityspankit ja EU:n kehitysyhteistyö hankkivat vuosittain tuotteita ja palveluita yli 100 miljardin euron edestä. Business
Finlandin kansainväliset hankinnat ja kriisiliiketoiminta
-ohjelman tavoitteena on kasvattaa suomalaisten yritysten osuutta kansainvälisten kehitysyhteistyöjärjestöjen hankinnoista erityisesti Vietnamissa ja Saharan eteläpuolisessa
Afrikassa. Ohjelma kasvattaa YK-järjestelmän tunnettuutta
ja madaltaa yritysten kynnystä tarjota palveluja ja tuotteita
kansainvälisille järjestöille. Ohjelma tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia YK:n eri järjestöissä ja etsii sopivat
suomalaisyritykset.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/kehittyvat-markkinat/
kansainvaliset-hankinnat/

Muita rahoituskanavia
Ulkoministeriö tukee kehitysmaiden yksityissektorin ja
innovaatiotoiminnan kehitystä myös muun muassa Suomen valtion virastojen, opetusalan organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen, Euroopan unionin sekä YK-järjestöjen ja
kehitysrahoituslaitosten kautta. Suomi rahoittaa myös Pohjoismaista kehitysrahastoa (Nordic Development Fund,
NDF), joka tukee kumppanuuksia ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen alalla.
Ulkoministeriöllä on lisäksi kahdenvälisiä ja alueellisia
määräaikaisia hankkeita, jotka tukevat kehittyvien maiden
kestävää talouskasvua ja yritystoimintaa. Näitä ovat esimerkiksi Itä- ja eteläisen Afrikan sekä Mekongin alueen energiaja ympäristökumppanuudet (Energy and Environment
Partnership, EEP) sekä Vietnamin (Innovation Partnership Program, IPP) ja eteläisen Afrikan innovaatiokumppanuudet (Southern Africa Innovation Support Program, SAIS).
Opas suomalaisyrityksille kansainvälisten järjestöjen ja
kehitysrahoituslaitosten julkisiin hankintoihin:

http://um.fi/Hankintaopas
Lisätietoa yksityisen sektorin kumppanuudesta:

http://um.fi/yksityissektori

http://um.fi/kehityspolitiikka
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http://um.fi/finanssisijoitukset
http://um.fi/IFCilmastorahasto

