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Vuosi 2017 oli Finnpartnership-liikekumppanuusohjelman 
kolmen vuoden mittaisen ohjelmakauden keskimmäinen vuosi. 
Monet ohjelmakauden alussa tai edellisen kauden lopussa luo-
dut ja uudistetut prosessit kuten hakemustyöpajat, Doing Busi-

ness with Finland -seminaarit, yritysbongaus, Team Finland-yh-
teistyö sekä markkinointimekanismit hioutuivat vuoden aikana 
toimiviksi kokonaisuuksiksi. 

 

Vuoden kuluessa Finnpartnershipin peruspalveluiden Matchma-
kingin ja liikekumppanuustuen prosesseja virtaviivaistettiin ja 
rytmitettiin tehokkaammiksi. Kaikki tämä mahdollisti kasva-

neen asiakasmäärän tehokkaan ja laadukkaan palvelun ja loi 
kestäviä ja ennakoitavia toiminta- ja tulosmalleja myös tulevai-
suutta varten.  

 

Vuonna 2017 Finnpartnership otti entistä näkyvämmän roolin 
suomalaisen yrityskentän ja kestävän kehityksen tavoitteiden 

yhdistämisessä sekä järjestöjen ja yritysten välisen yhteistyön 
fasilitoijana. Vuoden lopulla käynnistettiin raportointi- ja indi-
kaattoriuudistus, jolla tähdätään Finnpartnership-ohjelman 
kautta tehtävien hankkeiden syvempään kehitysvaikutusten 

sekä vastuullisuuden arviointiin painottaen ihmisoikeuksia.       

 

Ulkoministeriö ohjaa Finnpartnershipin toimintaa ja tuloksia 

ohjausryhmän välityksellä. Ministeriön edustajista koottu oh-
jausryhmä (OR) kokoontui raportointivuoden aikana neljä ker-
taa. OR:n kokouksissa käsiteltiin mm. vuoden 2016 toiminta- ja 
talousraportti sekä hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunni-

telma ja tavoitteet. Loppuvuodesta hyväksyttiin vuoden 2018 
toimintasuunnitelma ja tavoitteet. Ohjausryhmälle esiteltiin 
myös v. 2013 hankkeiden viimeisen seurantavaiheen kehitysvai-

kutukset. 
 
 
 
 

 
Birgit Nevala 

Vt. ohjelmajohtaja 

 

Finnpartnership-liikekumppa-
nuusohjelman tavoitteena on li-

sätä suomalaisten ja kehitysmai-
den yritysten ja liiketoiminnasta 
kiinnostuneiden toimijoiden kau-
pallista yhteistyötä niin, että 

hankkeet synnyttävät myönteisiä 
kehitysvaikutuksia kohdemaissa. 
Taloudellinen, sosiaalinen ja ym-

päristöllinen kestävyys ovat 
oleellisia lähtökohtia arvioita-
essa ohjelman kautta tuettavia 
hankkeita. Lisäksi Finnpart-

nershipin työtä ohjaavat vuotui-
set yksityiskohtaiset työsuunni-
telmat tavoitetasoineen. 

Finnpartnership-liikekumppa-
nuusohjelmaa rahoittaa ulkomi-
nisteriö ja sitä hallinnoi Teolli-
sen yhteistyön rahasto Oy (Finn-

fund). Finnpartnership tekee tii-
vistä yhteistyötä Team Finland-
verkoston kanssa. 

Finnpartnershipin tarjoamia pal-
veluita ovat rahallisen liike-
kumppanuustuen kanavointi suo-
malaisille yrityksille ja muille 

toimijoille, liikekumppa-
nuusaloitteiden identifiointi- ja 
välityspalvelu (Matchmaking) 

sekä yleinen kehitysmaihin suun-
tautuviin liikekumppanuushank-
keisiin liittyvä neuvonta. Oh-
jelma on kysyntävetoinen ja kat-

taa kaikki OECD DAC -luokitellut 
kehitysmaat.  

Ohjelma käynnistettiin vuonna 

2006. 
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   Tilastoja ja tuloksia 2017         
 

162 
vastaanotettua              myönnettyä    
 liikekumppanuustukihakemusta.          liikekumppanuustukea. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
31 %          44 %  
myönnetystä tuesta vähiten            myönnetystä tuesta Afrikkaan. 

kehittyneisiin (LDC-) maihin.  

 
230          88 
uutta kehitysmaayritystä etsinyt kumppania        uutta liikekumppanuus-      

Matchmaking-palvelun avulla.          yhteyttä avattu suomalaisten
              ja kehitysmaissa toimivien 

               yritysten välille. 

 

  310          11    
 osallistujaa Finnpartnershipin          uutta menestystarinaa julkaistu. 

          kehitysmaaliiketoimintatyöpajoissa. 
  

= 2016 

25 % 5,3 milj. € 15 % 

67 % 30 % 

3 % 21 % 

27 % 69 % 

Euromääräisen liikekumppanuustuen jakaantuminen 2017 

44 % 

 
51 % 

 

2 % 

3 % 
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8170 

suoraan työllistettyä henkilöä. 

4510 

uutta työpaikkaa. 

234 

hanketta, joissa toteutettu koulu-
tusta. 

60 % 

hankkeista siirtynyt teknologiaa tai 
tietotaitoa kehitysmaahan. 

 

 

 

 

Kehitysvaikutuksia tuetuista hankkeista 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
         
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

5810 

epäsuorasti työllistettyä hen-
kilöä. 

47 % 

naisten osuus suoraan työllistetyistä. 

102  

tytär- tai yhteisyritystä perustettu 
kehitysmaahan. 

49 % 

hankkeista vaikuttanut positiivisesti 
ympäristöön. 

Tiedot perustuvat vuosina 2006–2013 tukea saa-
neiden organisaatioiden antamiin tietoihin. Li-
sätietoa: www.finnpartnership.fi » Tilastot, ra-

portit ja presentaatiot 

212  

miljoonaa euroa investointeja ke-
hitysmaihin liikekumppanuustuen 
saajilta. 

28   

miljoonaa euroa myönnettyä liike-
kumppanuustukea. 

http://www.finnpartnership.fi/
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1. LIIKEKUMPPANUUSTUKI 

Suomalainen toimija voi hakea rahallista liikekumppanuustukea taloudellisesti kannattavaan 

liiketoimintaan, joka luo myönteisiä kehitysvaikutuksia kehitysmaissa. Tukea voidaan myön-

tää kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja 

kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen. Liikekumppanuustuki on tarkoitettu tällaisen hank-

keen selvitys-, pilotointi- ja koulutusvaiheisiin.  

Finnpartnership toteuttaa liikekumppanuustuen haku-, myöntö- ja maksuprosessia yhdessä ul-

koministeriön (UM) kanssa.

1.1 Liikekumppanuustuen käsittely 

Liikekumppanuustuen osalta vuosi on jaettu 

kuuteen hakujaksoon, joista kukin on kahden 

kuukauden mittainen. Tuenhakijat toimittavat 

hakemuksensa valtionhallinnon sähköiseen asi-

ointipalveluun, josta UM toimittaa hakemuk-

set Finnpartnershipille. Finnpartnership laatii 

hakemuksista seuraavien kahden kuukauden 

aikana asiantuntijalausunnot. UM hyödyntää 

lausuntoja tätä seuraavien kahden kuukauden 

aikana tukipäätöksen teossa.  

Kuva 1. Liikekumppanuustuen haku- ja käsittelyjaksot. 

 

Vuonna 2017 vastaanotettiin 162 hakemusta. Vas-

taanotettujen hakemusten määrä nousi 29 % vuo-

desta 2016, jolloin sähköiseen hakujärjestelmään 

siirtyminen vähensi vastaanotettujen hakemusten 

määrää. Hakemusmäärän nousu oli seurausta pa-

rantuneesta ohjeistuksesta, hakemustyöpajakon-

septin lanseeraamisesta sekä liikekumppanuus-

tuen aktiivisesta markkinoinnista. Vuositavoit-

teeksi asetettu 150 vastaanotettua hakemusta yli-

tettiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Liikekumppanuustuen hakemusmäärät hakujaksoit-

tain. 
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Vuonna 2017 käsiteltiin prosessin mukaisesti aikavälillä 1.11.2016–31.10.2017 saapuneet 163 hake-

musta. Finnpartnershipin lausuntoa hyödyntäen UM myönsi tukea 121 hankkeelle yhteensä 

5 387 091 euroa.  Myönnetyn tuen määrä oli 16 % korkeampi kuin edellisenä vuonna, jolloin tukea 

myönnettiin 26 % vähemmälle määrälle hankkeita (89 kpl).  

Keskimääräinen myönnetty tuki oli 44 521 euroa. Yksittäisten tukien suuruus vaihteli 3 101 eurosta 

157 686 euroon. Tuen keskikoossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten vuosien aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Myönnetyn liikekumppanuustuen keskikoko vuosittain. 

 

Hylättyjä päätöksiä annettiin sellaisille hakemuksille, jotka eivät täyttäneet liikekumppanuustuen eh-

toja, joissa hakijalla ei ollut riittäviä taloudellisia tai henkilöstöresursseja hankkeen toteuttamiseen, 

hankkeella ei ollut riittäviä kehitysvaikutuksia tai joissa hakija veti hakemuksensa pois. Finnpartnership 

pyrkii vähentämään hylättyjen päätösten määrää etukäteisneuvonnan ja –ohjeistamisen avulla. 

Vuoden aikana esitetyt ja myönnetyt tuet on koostettu taulukkoon 1. 

 

 

 

  

 

 

 

Taulukko 1. Vastaanotetut hakemukset, esitetyt tuet ja myönnetyt tuet hakujaksoittain.  

Hakemus saapunut 

(jakso)

Lausunto annettu 

(jakso)

Annettujen 

lausuntojen 

määrä

Joista 

tukea 

esitetty 

(kpl)

Tukea 

esitetty 

(eur)

UM päätöspäivä

UM 

myöntänyt 

tukea (kpl)

UM 

myöntänyt 

tukea (eur)

Marras-joulukuu 2016 Tammi-helmikuu 2017 22 14 550 413 Maalis-huhtikuu 2017 13 513 667

Tammi-helmikuu 2017 Maalis-huhtikuu 2017 36 27 1 258 424 Touko-kesäkuu 2017 26 1 231 275

Maalis-huhtikuu 2017 Touko-kesäkuu 2017 25 18 758 097 Heinä-elokuu 2017 17 717 122

Touko-kesäkuu 2017 Heinä-elokuu 2017 32 23 868 369 Syys-lokakuu 2017 24 980 688

Heinä-elokuu 2017 Syys-lokakuu 2017 28 25 1 042 609 Marras-joulukuu 2017 25 1 042 609

Syys-lokakuu 2017 Marras-joulukuu 2017 20 19 1 027 747 Tammi-helmikuu 2018 16 901 730

yht. 5 505 659 5 387 091
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1.2 Myönnetyt tuet 

Vuonna 2017 merkittävin muutos liikekumppanuustuen alueellisessa kohdistumisessa oli Afrikkaan 

myönnettyjen tukien huomattava kasvu sekä euromääräisesti että hyväksyttyjen hankkeiden mää-

rässä. Vuonna 2017 myönnetystä liikekumppanuustuesta (5 387 091 euroa) 51 % kohdistui Aasiaan, 44 % 

Afrikkaan, 3 % Latinalaiseen Amerikkaan ja Karibialle ja 2 % Eurooppaan. Euromääräisesti mitaten 

merkittävin muutos vuoteen 2016 verrattuna on Afrikan osuuden kasvu 31:stä 44 prosenttiin.1 Hy-

väksyttyjen liikekumppanuustukihankkeiden lukumäärässä Afrikan nousu vuonna 2017 oli vielä selke-

ämpi. Hankkeiden lukumäärässä mitattuna Afrikka oli suosituin kohdemaanosa, ja lähes joka toinen 

liikekumppanuustukihanke kohdistui Afrikkaan (58 hanketta vuonna 2017, 36 hanketta vuonna 2016). 

Aasiaan kohdistui 55 hanketta, Latinalaiseen Amerikkaan ja Karibialle kuusi hanketta ja Eurooppaan 

kaksi hanketta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Vuonna 2017 myönnetyn liikekumppanuustuen euromääräinen jakaantuminen (prosentit) ja hankemääräinen jakauma 

(kappaleet) maanosittain (vuoden 2016 luvut suluissa).  

Afrikan nousua myönnettyjen tukien määrissä siivitti etenkin Keniaan kohdistuneiden hakemusten mer-

kittävä määrä. Finnpartnership järjesti Keniassa maaliskuussa 2017 Doing Business with Finland –semi-

naarin yhdessä Suomen Kenian-suurlähetystön kanssa. Seminaarin seurauksena saatiin aluille lukuisia 

liiketoiminta-aloitteita Keniaan ja vastaanotettiin lukuisia Keniaan

                                                 
1 Sellaisissa tapauksissa, joissa hanke sisältää kohdemaita useista maanosista tai DAC-luokista, hanke luokitellaan 
ensisijaisen kohdemaan mukaan. 

51 %, 55 kpl  
(58 %, 42 kpl) 

44 %, 58 kpl  

(31 %, 36 kpl) 

3 %, 6kpl 
(11 %, 11 kpl) 

2 %, 2 kpl 

(1 %, 3 kpl) 
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kohdistuvia liikekumppanuustukihakemuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Vuonna 2017 myönnetyn liikekumppanuustuen euromääräinen ja kappalemääräinen kohdentuminen suosituimpien 

kohdemaiden osalta. 

Vuoden 2017 toiseksi suosituin kohdemaa Intia taas on ollut vuodesta toiseen yksi suosituimmista koh-

demaista. Maan laajuuden, monipuolisen tarjonnan sekä verrattaisen tuttuuden lisäksi liikekumppa-

nuustuen kohdentumista Intiaan selittävät esimerkiksi Suomessa järjestettävät Intiaan keskittyvät ta-

pahtumat, joissa Finnpartnership on esitellyt palveluitaan. Intiassa toimii myös viisi Finnpartnershipin 

yritysbongaria (tarkemmin bongareista luvussa 2). 

Myös Vietnam on perinteisesti ollut yksi suosituimmista liikekumppanuustuen kohdemaista, ja oli niin 

euro- kuin kappalemääräisesti mitattuna kolmanneksi suosituin kohdemaa vuonna 2017. Vietnamin suo-

siota selittävät Finnpartnershipin toukokuussa Vietnamissa järjestämä Doing Business with Finland –se-

minaari, Vietnamin talouskasvu, maan verrattainen tuttuus sekä ulkoministeriön ja Team Finlandin 

Vietnamia koskeva aktiivinen työ. 

Tansanian suosiota selittää maahan suunnannut usean yrityksen delegaatio, jolle järjestettiin henkilö-

kohtaista liikekumppanuustukineuvontaa. Nepalissa taas järjestettiin Doing Business with Finland –semi-

naari maaliskuussa. Hauraaksi valtioksi luokiteltuihin sekä usein vaikeiksi toimintaympäristöksi miellet-

tyihin Somaliaan ja Jordaniaan kohdistui kumpaankin kaksi hanketta, joille myönnetty tuki oli selkeästi 

tuen keskiarvoa korkeampi. Tämä on osin seurausta maiden korkeista tukiprosenteista. Hauraisiin valti-

oihin kohdistuvien hankkeiden kustannuksia voidaan tukea 85-prosenttisesti tuensaajan koosta riippu-
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matta. Lisäksi Finnpartnership käynnisti yhdessä Suomi-Somalia –seuran kanssa Somalia-työryhmän yri-

tyksille. 

Afrikkaan kohdentuneiden tukien kasvun ohella keskeinen piirre vuonna 2017 myönnetyissä liike-

kumppanuustuissa oli vähiten kehittyneisiin maihin (LDC-maat) kohdistuneiden tukien huomattava 

kasvu. Etenkin ylemmän keskitulotason maiden (UMIC-maiden) osuus vastaavasti laski. Muutosta voi pi-

tää kehitysvaikutusnäkökulmasta positiivisena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kuva 6 ja kuva 7. Vuonna 2017 myönnetyn liikekumppanuustuen euro- ja kappalemääräinen kohdentuminen kohdemaan tulo-

luokan mukaan. Luokittelut OECD:n Development Assistance Committeen (DAC) mukaisesti. 

Kymmenen suosituimman kohdemaan (ks. kuva 5) joukosta neljä (Tansania, Nepal, Somalia, Uganda) 

ovat LDC-maita. Vuoden 2016 vähäisen LDC-kohdentumisen jälkeen Finnpartnership kehitti ja tehosti 

tapojaan ohjata tuen kohdentumista LDC-maihin, joissa kehitysvaikutuksiin tähtääville hankkeille on 

kenties eniten tarvetta. Tuen kanavoitumista LDC-maihin pyrittiin vuonna 2017 ohjaamaan esimerkiksi 

markkinoimalla aktiivisesti LDC-maista tulevia MM-aloitteita, järjestämällä Doing Business with Finland 

-seminaareja LDC-maissa, osallistumalla Suomessa LDC-maita koskeviin tilaisuuksiin sekä aktiivisella yh-

teistyöllä Team Finland –verkoston kanssa. Osa LDC-maista on myös hauraita valtioita, joiden tukipro-

sentti on muita kohdemaita korkeampi (85 %). Korkeammalla tukiprosentilla pyritään kannustamaan 

hankkeiden kohdentumista usein erittäin vaikeiksi toimintaympäristöiksi miellettyihin hauraisiin valtioi-

hin. Vaikka liikekumppanuustuki on kysyntävetoinen instrumentti, indikoi muutos sitä, että Finnpart-

nershipin LDC-maita koskevilla toimilla on ollut vaikutusta tuen kohdentumiseen.   

Liitteissä 3 ja 4 esitellään liikekumppanuustuen kohdemaan ja maanosan mukaista kohdentumista 2006–

2017. 

 

36% (46 %)

31% (10 %)

18 % (38 %)

16% (6 %)

MYÖNNETYT TUET (€ )

Alemman keskitulotason maa LDC-maa

Ylemmän keskitulotason maa Muu matalan tulotason maa

35% (39 %)

34% 16 %

20% 38 %)

11% (7 %)

MYÖNNETYT TUET (KPL)

Alemman keskitulotason maa LDC-maa

Ylemmän keskitulotason maa Muu matalan tulotason maa
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Vuonna 2017 eniten euromääräistä tukea myönnettiin koulutusalan hankkeisiin.  Koulutusalan osuus 

liikekumppanuustukihankkeissa on kasvanut merkittävästi viime vuosina, mikä lienee seurausta koulu-

tusalan yritysten kansainvälistymispyrkimysten tehostumisesta, kehittyvien markkinoiden tarpeista ja 

kansainvälisistä koulutukseen keskittyneiden ohjelmien ja rahoituskanavien tarjoamista mahdollisuuk-

sista. Finnpartnership on osaltaan pyrkinyt kannustamaan tätä kehitystä järjestämällä liikekumppanuus-

tukityöpajoja koulutusalan organisaatioille. Osallistujamäärältään historian suurin hakemustyöpaja jär-

jestettiin elokuussa 2017 yhdessä Opetushallituksen kanssa koulutusalan yrityksille. Lisäksi koulutusalan 

organisaatiot voivat toimia liikekumppanuustukihankkeissa erilaisissa rooleissa. Oppilaitos voi toimia 

liikekumppanuustukihankkeessa itsenäisenä kaupallisena toimijana, pyrkien esimerkiksi lisensoimaan 

koulutusohjelmia tai –sisältöjä kehitysmaassa toimivalle partnerille. Oppilaitos voi toimia myös ns. tuki-

toimijana yhdessä yksityisyrityksen kanssa tehtävässä hankkeessa. Tukitoimijana oppilaitos voi esimer-

kiksi kapasitoida paikallisia yhteisöjä ja samalla edesauttaa kumppaniyrityksen pitkäaikaista etabloitu-

mista kohdemaahan. Tukitoimijana toimivan oppilaitoksen tukiprosentti on kohdemaasta riippumatta 85 

% (muissa hankkeissa tukiprosentti vaihtelee 30–85 % välillä), jonka toivotaan kannustavan tukitoiminto-

hankkeiden toteuttamiseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 8. Myönnetty tuki toimialoittain 2017. 

Myös energiateollisuuden hankkeiden määrä on kasvanut viime vuosina. Historiallisesti suosituimpien 

tieto- ja viestintäteknologian alan hankkeiden osuus taas on laskenut viimeisten kahden vuoden aikana. 
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Uudenmaan alue
Pirkanmaan alue

Pohjois-Pohjanmaan alue
Varsinais-Suomen alue

Suomalaiset yritykset ulkomailla
Pohjanmaan alue

Hämeen alue
Keski-Suomen alue

Etelä-Pohjanmaan alue
Etelä-Savon alue

Pohjois-Karjalan alue
Pohjois-Savon alue

Kaakkois-Suomen alue
Satakunnan alue

Kainuun alue
Lapin alue

Ahvenanmaa

0% 10% 20% 30% 40% 50%

2017 2006-17

Heijastellen koulutusalalle myönnettyjen tukien suurta määrää  

tutkimus- ja koulutuslaitoksille myönnettyjen tukien määrä 

kasvoi merkittävästi vuonna 2017. Sen sijaan perinteisesti  

n. 85 % tukea saaneista toimijoista muodostaneiden  

pk-yritysten osuus putosi merkittävästi vuodesta 2016.  

Suuryritysten osuus tuensaajista kasvoi.  

Uusimaa oli tavanomaiseen tapaan yleisin tukea saa-

neen organisaation kotipaikkakunta. Hämeen ja 

Kaakkois-Suomen suhteelliset osuudet kuitenkin 

nousivat merkittävästi. Finnpartnership pyrkii mah-

dollistamaan tuen laajemman maantieteellisen ja-

kautumisen esimerkiksi järjestämällä tilaisuuksia 

ympäri Suomea sekä tekemällä aktiivista yhteistyötä 

paikallisten kauppakamarien ja muiden Team Fin-

land-toimijoiden kanssa. Esimerkkinä alueellisesta 

yhteistyöstä ovat Uusyrityskeskusten kanssa Tampe-

reella ja Jyväskylässä järjestetyt työpajat, joihin 

osallistui yhteensä noin 50 ihmistä. 

 

Kuva 9 ja kuva 10. Vuonna 2017 myönnetyt 

liikekumppanuustuet tuensaajan yritys-

muodon mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Hyväksytyt liikekumppanuustukihakemukset (%-osuus kaikista hyväksytyistä hakemuksista)                        

tuensaajan kotipaikkakunnan mukaan. 

  

74 % (91 

%)
13 % (7 %)

12 % (0 %)

M YÖ N N E T Y T T U E T ( € )

PK-yritys

Suuryritys

Tutkimus- ja
koulutuslaitos

Kuntayhtymä

Yhdistys

71 % (96 

%)18 % (3 %)

9 % (0 %)

M YÖ N N E T Y T T U E T  ( K P L )

PK-yritys

Suuryritys

Tutkimus- ja
koulutuslaitos

Kuntayhtymä

Yhdistys
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Liikekumppanuustukea voidaan myöntää yhdeksään eri hankevaiheeseen, joiden avulla selvitetään tai pa-

rannetaan mahdollisuuksia pitkäaikaisen ja kehitysvaikutuksia aikaansaavan liiketoiminnan aloittamiseen 

kohdemaassa. Tukea voidaan hakea yhteen tai useampaan hankevaiheeseen.  

Vuoden 2017 hankkeissa selkeästi suosituin hankevaihe oli partnerin identifiointi. 60 % tuetuista hankkeista 

tukea myönnettiin partnerin identifiointivaiheeseen. Selvitysvaiheiden ohella myös henkilökunnan koulu-

tusvaihe oli suosittu, ja 40 % hyväksytyistä hankkeista tukea myönnettiin henkilökunnan koulutusvaihee-

seen. Ammattikoulutus ja tuki paikalliselle koulutustoiminnalle -vaiheeseen myönnettiin selkeästi vähiten 

tukea. Tämä ei kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, että koulutussektorille myönnettiin eniten tukia. 

Vaikka osa hyväksytyistä koulutusalan hankkeista tähtääkin ammattikoulutustoiminnan aloittamiseen tai 

paikallisen koulutustoiminnan tukemiseen, liikekumppanuustukea on myönnetty alkuvaiheen selvityksiin 

eikä varsinaiseen ammattikoulutuksen toteuttamiseen tai paikallisen koulutustoiminnan toteuttamiseen 

siten, kuten se liikekumppanuustuen ehdoissa määritellään.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Vuonna 2017 tukea saaneet hankevaiheet. Prosenttiosuus kuvastaa kaikkia vuonna 2017 myönnettyjä tukia.
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1.3 Liikekumppanuustuen maksatukset 

Liikekumppanuustuki on voimassa 24 kuukautta tuki-

päätöksen tiedoksisaannista. Tuki maksetaan takau-

tuvasti jo toteutuneita kustannuksia vastaan. Tuen-

saaja voi hakea maksatusta yhdessä tai kahdessa 

erässä. Viimeisen maksatuspyynnön tulee olla jä-

tetty viimeistään hankkeen erääntymispäivänä. 

Vuoden 2017 aikana suoritettiin maksatuksia vuosina 

2014, 2015 ja 2016 myönnetyistä tuista.2  Maksatuk-

sia suoritettiin 101 tuen osalta yhteensä 2 420 859 

euroa. Maksatuksia suoritettiin huomattavasti enem-

män kuin vuonna 2016 (2,1 miljoonaa euroa) tai 

etenkin vuonna 2015 (1,5 miljoonaa euroa). Maksa-

tusten korkeaan määrään vaikutti se, että ennätys-

vuonna 2015 myönnetyistä tuista valtaosa erääntyi 

(ja maksettiin) vuonna 2017. 

Vuonna 2017 erääntyneiden tukien maksatusaste oli 

vuosien 2007–2015 keskiarvon mukainen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Maksatusten osuus myönnetystä liikekumppanuus-

tuesta vuosittain. 

                                                 
2 Vuonna 2014 myönnetyille tuille suoritettiin maksa-
tuksia niiltä osin, kun hankkeen maksatuspyyntö oli 
jätetty loppuvuodesta 2016. Finnpartnership suorit-
taa ennen 1.1.2016 rekisteröityjen hankkeiden mak-
satukset. Tätä uudempien hankkeiden maksatuksesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vastaa UM Finnpartnershipin lausunnon perusteella. 
Sekä Finnpartnershipin että UM:n suorittamat maksa-
tukset raportoidaan yhteisesti. 

Miksi liikekumppanuustukea jää maksa-
matta? 
 
Liikekumppanuustuki maksetaan hakijalle 
muodostuneita, päätösvaiheessa hyväksyt-
tyjä kustannuksia vastaan.  
 
Finnpartnership laati vuonna 2017 analyysin 
liikekumppanuustuen maksamatta jäämisen 

syistä. Analyysin tuloksena havaittiin, että 
hakijan koolla, hankkeen kohdemaalla, tai 
sillä, että hakijalle ei myönnetty niin paljon 
tukea kuin tämä oli toivonut, ei ole suoraa 
yhteyttä tuen maksamatta jäämiseen.  
 
Keskeisin syy siihen, etteivät tuensaajat hae 
liikekumppanuustukea maksuun – joko koko-
naisuudessaan, tai eivät ollenkaan - liittyy 
itse tuen luonteeseen. Liikekumppanuustuki 
on tarkoitettu erityisesti kohdemaata ja sen 
mahdollisuuksia koskevien selvitysten to-
teuttamiseen. Toteutetut selvitykset eivät 
tietenkään aina johda toivottuihin tuloksiin. 
Kohdemaassa ei kenties ole toivottuja mah-
dollisuuksia, tai kohdemaan haasteet vai-
kuttavat liian mittavilta. Tällaisissa tapauk-
sissa hanke saatetaan keskeyttää ennen 
kuin kaikkia hyväksyttyjä kustannuksia on 
syntynyt. Tällöin tukikaan ei tule makse-

tuksi kokonaisuudessaan. 
 
Myös tuensaajan tilanteessa ja tavoitteissa 

tapahtuvat muutokset vaikuttavat siihen, 
ettei liikekumppanuustukea haeta makset-
tavaksi. Liikekumppanuustuki on voimassa 

kaksi vuotta, jonka aikana tukea saavan or-
ganisaation liiketoimintatavoitteet saatta-
vat vaihtua, ja tukeen liittyviä kustannuksia 

ei synny. 
 
Finnpartnership pyrkii kohentamaan tuen 

käyttöastetta muistuttamalla tuensaajia 
tuen erääntymispäivän lähestymisestä ja 
tarjoamalla näille neuvontaa maksatuspyyn-

töihin liittyvissä kysymyksissä. Maksatus-
pyyntöjen käsittelyn yhteydessä hakijoille 
tarjotaan mahdollisuus toimittaa täsmen-
nyksiä ja tarkennuksia, jotka saattavat olla 
hakijan kannalta suotuisia.  
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1.4 Liikekumppanuustukihankkeiden tulok-

sien eli kehitysvaikutusten mittaaminen 

 

 

 

 

 

Liikekumppanuustuen keskeinen tavoite on ke-

hitysvaikutusten synnyttäminen hankkeiden 

kohdemaissa. Finnpartnership selvittää liikekump-

panuustukihakemusten tukikelpoisuuden sekä nii-

den suoriutumisen kehitysvaikutusnäkökohtien 

osalta erillisen, ministeriön hyväksymän arviointi-

politiikan periaatteiden mukaisesti.  

Hankkeiden kehitysvaikutusten arviointipolitii-

kassa määriteltyjä mitattavia kehitysvaikutuksia 

ovat vaikutukset kohdemaan työllisyyteen, suku-

puolten väliseen tasa-arvoon, kohdemaan työväes-

tön henkisen pääoman lisäämiseen (koulutus), tek-

nologian ja osaamisen siirtoon, kohdemaan tuo-

tannon monipuolistamiseen, kohdemaan yleisen 

infrastruktuurin parantamiseen, työolosuhteisiin 

ja sosiaalietuuksiin yrityksessä ja sen ympäristössä 

(Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sääntöjen nou-

dattaminen, työturvallisuus, palkkataso, asunto-

/terveys- tms. edut) ja erityisiin myönteisiin ym-

päristövaikutuksiin (esim. uusiutuva energia tai 

muu kestävää kehitystä tukeva tuotantotapa). 

Kestävän kehityksen takaamiseksi on tärkeää, että 

Finnpartnershipin kautta tuetuilla hankkeilla on 

pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia kohdemaiden 

kehitykseen. Kehitysvaikutusten ja hankkeiden 

saaman pisteytyksen suhteen on huomioitava, että 

tuettavien hankkeiden mahdollisista kehitysvaiku-

tuksista voidaan tuen myöntämisen yhteydessä 

tehdä ainoastaan karkea arvio. Tuen avulla teh-

dään usein selvitysluonteisia töitä, jotka eivät it-

sessään välttämättä johda kehitysvaikutuksiin. 

Näin ollen todelliset kehitysvaikutukset voidaan 

arvioida tarkemmin vasta hankkeiden toteutuksen 

jälkeen, mikä on otettu huomioon myös tuen mak-

samisen jälkeen vaadittavassa raportoinnissa. Ha-

kijoilla on velvollisuus vastata tuen erääntymi-

sen jälkeisinä kahtena vuotena lähetettäviin 

seurantakyselyihin, joiden avulla selvitetään 

hankkeiden aikaansaamia vaikutuksia kohde-

maissa. Finnpartnership koostaa tuensaajien vas-

tausten perusteella vuosittain seurantaraportin 

hankkeiden tuloksista.  

Liikekumppanuustuen saajat raportoivat hankkei-

den kehitysvaikutuksista Finnpartnershipille  

• Loppuraportissaan maksatuspyynnön yhtey-

dessä  

• Ensimmäisessä seurantaraportissaan (hankkeen 

erääntymistä seuraavana vuonna), sekä 

• Toisessa seurantaraportissa (ensimmäistä seu-

rantaraporttia seuraavana vuonna).  

Vuonna 2017 laadittiin viimeinen seurantaraportti 

vuoden 2013 hankkeista.  Seurantaraportti koko-

naisuudessaan on luettavissa Finnpartnershipin verk-

kosivuilla.  

1.4.1 Vuoden 2013 liikekumppanuustukihank-

keiden kehitysvaikutuksia 

Finnpartnership myönsi vuonna 2013 kaikkiaan 94 

hankkeelle tukea yhteensä 3 488 807 euroa, josta 

maksettiin lopulta yhteensä 1 347 297 euroa. 

Näistä 59:lle (63 %) maksettiin tukea ja 35 (37 %) 

yritystä ei pyytänyt maksatusta. Niistä hankkeista, 

joille tukea on maksettu, neljä on aikaisempien 
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hankkeiden jatkohakemuksia. Nämä ovat rapor-

toitu erikseen kohdassa 14. Näin ollen hanketulok-

sista raportoidessa käytetään määrää 55 (maksa-

tusta saaneet hankkeet, jotka eivät olleet jatko-

hankkeita). Raportoinnin kohteena oleville 55 yri-

tykselle myönnettiin liikekumppanuustukea yh-

teensä 3 176 160 euroa ja näille maksettiin 1 

211 426 euroa. Näistä 22 yritystä raportoi inves-

toinneista kohdemaahan. Investointien kokonais-

arvo on yhteensä 7 080 669 euroa, mikä on lähes 6 

kertaa kaikkien raportoinnin kohteena olevien 

myönnettyjen LK-tukien verran. 

20 hankkeen (36 %) arvioitiin olevan onnistunut. 

Onnistuneista hankkeista kuusi (30 %) kohdistui 

ylemmän keskitulotason maihin (UMIC), yhdeksän 

(45 %) alemman keskitulotason maihin (LMIC), ja 

viisi (25 %) vähiten kehittyneisiin maihin (LDC). 

Hankkeiden aikaansaamista suorista työllistämis-

vaikutuksista raportoi 23 yritystä, eli 42 % rapor-

toinnin kohteena olevista hankkeista. Nämä hank-

keet ovat työllistäneet suoraan yhteensä 758 hen-

kilöä ja keskimäärin yksi työllistävä yritys työllisti 

noin 33 henkilöä. Työpaikoista uusia luotuja paik-

koja oli noin 297, mikä tarkoittaa noin 23 % enem-

män uusia luotuja työpaikkoja edellisvuoteen 2012 

verrattuna. Suoraan työllistävistä hankkeista 11 il-

moitti myös työllistävänsä epäsuorasti yhteensä 

188 henkilöä. Usein yrityksillä ei ole tarkkaa tie-

toa epäsuorista työllisyysvaikutuksista, minkä 

vuoksi kyseisiä raportoitavia lukuja on syytä pitää 

suuntaa antavina. Kaikki työllistävät yritykset il-

moittavat noudattavansa paikallista työlainsää-

däntöä. Kaikki työllistävät yritykset ovat ilmoitta-

neet myös noudattavansa paikallista työterveys- 

ja työturvallisuuslainsäädäntöä. Työllistävistä yri-

tyksistä jokainen ilmoitti myös noudattavansa kan-

sainvälisiä sopimuksia työntekijöiden oikeuksista 

ja työehdoista sekä työterveys- ja työturvallisuus-

standardeja tai muita standardeja kuten IFC Per-

formance Standardsia. 

Yksi suomalaisten yritysten kautta toteutettavan, 

kauppaa tukevan kehitysyhteistyön tavoitteista on 

osaamisen ja teknologian siirtyminen kehitysmai-

hin. Tietotaidon siirto tukee myös muiden kehitys-

vaikutusten toteutumista. Yrityksistä 19 (35 %) 

raportoi hankkeeseen liittyneen teknologian ja 

tietotaidon siirtoon liittyviä kehitysvaikutuksia. 

Hankkeissa tehtävän koulutuksen tavoitteena on 

kohdemaan työväestön henkisen pääoman lisäämi-

nen. Yrityksistä 28 (51 %) raportoi hankkeen li-

sänneen koulutusta tai pätevyyttä kohdemaassa, 

ja 32 hankkeeseen (58 %) sisältyi oman, partne-

rin tai alihankkijan suoraa kouluttamista. Niistä 

hankkeista, joihin sisältyi koulutusta, arvioivat yri-

tykset keskimäärin 55 prosentin hankkeeseen osal-

listuneesta henkilöstöstä saaneen hankkeen aikana 

koulutusta. Lisäksi 20 yritystä (36 %) on raportoi-

nut tarjonneensa paikallisyhteisöille koulutusta tai 

muuta tietoisuuden lisäämistä. 

Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi Suomen ke-

hityspolitiikan ja kehitysyhteistyön läpileikkaa-

vista tavoitteista. Vuoden 2013 hankkeissa työl-

listyi yhteensä 585 naista, eli 77 % suoraan työl-

listäneiden yritysten työpaikoista. Tämä on huo-

mattavasti enemmän kuin vuoden 2012 tai 2011 

hankkeissa, jolloin vastaava osuus oli 36 - 39 %. 

Vuoden 2013 lukua kuitenkin nostaa huomattavasti 

yksittäinen naisia työllistävä käsityöhanke, jonka 
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puitteissa on työllistetty kumppaniverkoston työn-

tekijöitä väliaikaisesti.  

Yhteensä 14 yritystä (25 %) raportoi hankkeella 

olleen kehitysvaikutuksia kohdemaan yleiseen 

infrastruktuuriin. 

Kuusi yritystä ilmoitti hankkeen luoneen kohde-

maahan täysin uuden tuotteen tuotantoa tai edis-

täneen uuden teollisuudenalan syntymistä. Kym-

menen yritystä kertoi vaikuttaneensa kohde-

maassa tuotettavien tuotteiden laadun parantumi-

seen esimerkiksi nostamalla tuotannon yleisiä laa-

tuvaatimuksia sekä ohjaten tasalaatuisuuteen 

tuotteissa. Kuusi hanketta edesauttoi kohdemaan 

kansalaisten perustarpeiden kannalta olennaisten 

hyödykkeiden tai palveluiden saantia esimerkiksi 

tuottamalla jätealan palveluita. 

Yrityksistä 33 (60 %) raportoi hankkeeseen liitty-

vistä positiivisista ympäristövaikutuksista.  

Hankkeiden aikana yritykset tekivät mm. hiilija-

lanjälkimittauksia, alihankintapartnereiden tuo-

tantotapojen läpikäyntiä, energian ja materiaalin 

kulutuksen seurantaa sekä energiatehokkuuteen ja 

ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ohjaamista. 

Seitsemän (13 %) hankkeen toteutukseen liittyi uu-

siutuvan energian käyttöä (näistä neljä liittyi au-

rinkoenergiaan) ja yhdeksän (16 %) hanketta lisäsi 

ympäristöystävällisten tuotantomenetelmien ja 

raaka-aineiden käyttöä. Neljä hanketta lisäsi in-

vestointeja oman yrityksen tai partneriyrityksen 

energiatehokkuuteen kohdemaassa. Seitsemässä 

hankkeessa ympäristöteknologia tai siihen liitty-

vien komponenttien tuotanto kohdemaassa paran-

tui. Neljä yritystä (7 %) raportoi hankkeen johta-

neen suomalaisen ympäristöteknologian pilotoin-

tiin kohdemaassa. 

Hankkeista 28:ssa (51 %) tavoitteena oli perustaa 

uusi yhtiö (yhteisyritys tai tytäryritys) kohdemaa-

han. Näistä hankkeista 16:ssa uusi yhtiö perustet-

tiin; perustetuista yrityksistä 14 on vielä toimin-

nassa ja kaksi on lopetettu. Alihankintaa harjoitti 

raportointihetkellä yhteensä kymmenen (18 %) yri-

tystä. Tuontia harjoitti yhteensä kymmenen (18 %) 

yritystä. Hankkeissa on tuotu mm. pumppujen 

komponentteja, ohjelmointiosaamista, vaatteita 

sekä tuotteiden näytekappaleiden puolivalmis-

teita. 

Avointen vastausten perusteella yleiskuva Finn-

partnershipin tuottamasta lisäarvosta oli positiivi-

nen. Kysymykseen vastanneista 49 yrityksestä 43 

yritystä (88 %) koki Finnpartnershipin palveluiden 

tuottaneen lisäarvoa hankkeilleen. Valtaosa näistä 

yrityksistä koki avun olleen merkittävää tai jopa 

välttämätöntä hankkeen toteutumisen kannalta. 

Lähes kaikki tuensaajat määrittelivät Finnpart-

nershipin tuoman lisäarvon syntyneen yritykselle 

myönnetystä taloudellisesta tuesta, joka auttoi 

paitsi hankkeiden aloittamisessa ja toteutuksessa, 

myös niiden kehittämisessä. Rahallinen apu antoi 

rohkeutta hankkeen toteuttamiseen, mahdollisti 

monella yrityksellä hankkeen laajemman toteu-

tuksen ja tarjosi kotimaassa myönteisen signaalin 

yrityksen rahoittajille. 
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Taulukkoon 2 on koottu yhteen vuosien 2006-2013 hankkeiden mitattuja kehitysvaikutuksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 2. Vuosina 2006–2013 aloitettujen liikekumppanuustukihankkeiden kehitysvaikutuksia.  

 

Loppuvuodesta 2017 käynnistettiin Finnpartnership-ohjelman raportointi- ja indikaattoriuudistus, jolla py-

ritään syventämään ja ajanmukaistamaan ohjelman raportointia ja tukihankkeilta vaadittavia kehitysvaiku-

tuksia sekä parantamaan kehitysvaikutuksista kerättävää dataa. Uudistuksen lähtökohdan määrittämiseksi 

kommentteja pyydettiin liikekumppanuustukiasiakkailta sekä kansalaisjärjestöiltä. Työ jatkuu vuoden 2018 

puolella, jolloin kehitysvaikutusten seuranta pyritään liittämään selkeämmin YK:n kestävän kehityksen ta-

voitteisiin (SDG), jotta liikekumppanuustukihankkeiden vaikutus SDG:iden toteutumiseen voidaan todentaa. 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Myönnettyjä tukia 22 79 68 77 110 114 77 94

Maksatuksen saaneita (pl. jatkohakemukset) 18 60 48 50 65 74 35 59

Maksatusten summa (pl. jatkohakemukset) 1 041 715,13 1 683 299,85 1 122 328,14 1 430 945,33 1 253 884,55 1 482 478,78 675 798 1 347 297

Maksatusten summa (ml. jatkohakemukset) 1 041 715,13 1 683 299,85 1 269 787,20 1 451 900,49 1 570 585,54 1 622 374,86 782 886 1 211 426

Onnistuneita hankkeita viimeisessä raportissa 10 (56 %) 25 (42 %) 24 (50 %) 24 (48 %) 24 (37 %) 30 (41 %) 19 (54 %) 19 (35 %)

Keskeneräisiä hankkeita viimeisessä raportissa 1 (6 %) 15 (25 %) 9 (19 %) 10 (20 %) 16 (25 %) 6 (8 %) 8 (23 %) 13 (25 %)

Lopetettuja hankkeita viimeisessä raportissa 7 (39 %) 20 (33 %) 15 (31 %) 16 (32 %) 25 (38 %) 38 (51 %) 8 (23 %) 22 (40 %)

Suoraan työllistäviä yrityksiä 10 (56 %) 32 (53 %) 25 (52 %) 24 (48 %) 23 (35 %) 23 (31 %) 17 (49 %) 23 (42 %)

Suoraan työllistettyjä 713 899 1192 1283 621,5 636 401 758

Uusia työpaikkoja 301 590 547 884 307 517 232 297

Naistyöntekijöitä 127 156 269 518 180 232 156 585

Naisten osuus suoraan työllistetyistä 18 % 17 % 23 % 40 % 29 % 36 % 39 % 77 %

Epäsuorasti työllistettyjä 514 1698 568 389 237 1400 283 188

Investointeja toteuttaneita yrityksiä (pl. jatkohankkeet) 9 (50 %) 14 (23 %) 13 (27 %) 16 (32 %) 21 (32 %) 38 (51 %) 16 (46 %) 22 (20 %)

Investointien kokonaissumma (pl. jatkohankkeet) 7 900 000 12 218 800 7 900 000 35 720 000 20 180 000 20 299 992 15 878 977 7 080 669

Investointien kokonaissumma (ml. jatkohankkeet) 7 900 000 12 218 800 8 300 000 35 740 000 29 320 000 22 149 992 21 969 477 7 217 169

Investointien suhde maksatuksiin (ml. jatkohankkeet) 758 % 97172 % 654 % 2461 % 1867 % 1365 % 2900 % 900 %

Tytäryritys tai yhteisyritys perustettu 9 (50 %) 13 (22 %) 15 (31 %) 12 (24 %) 11 (17 %) 17 (23 %) 9 (26%) 16 (29 %)

Alihankinta aloitettu 4 (22 %) 16 (27 %) 14 (29 %) 9 (18 %) 13 (20 %) 13 (18 %) 8 (23%) 2 (4 %)

Lisäarvollinen kehitysmaatuonti aloitettu 6 (33 %) 12 (20 %) 12 (25 %) 10 (20 %) 11 (17 %) 11 (15 %) 9 (26%) 10 (18 %)

Teknologian ja tietotaidon siirtoa toteuttaneita hankkeita 10 (56 %) 45 (75 %) 36 (75 %) 36 (72 %) 39 (60 %) 28 (38 %) 25 (71 %) 19 (35 %)

Koulutusta toteuttaneita hankkeita 11 (61 %) 35 (58 %) 33 (69 %) 36 (72 %) 34 (52 %) 41 (55 %) 22 (62 %) 32 (58 %)

Keskimääräistä parempia palkkoja maksaneita hankkeita 10 (56 %) 22 (46 %) 25 (52 %) 22 (44 %) 14 (22 %) 11 (15 %) 8 (23 %) 10 (43 %)

Hankkeita, joilla positiivisia vaikutuksia naisten 

työllistymiseen tai sukupuolten väliseen tasa-arvoon
8 (44 %) 24 (40 %)  28 (58 %) 26 (52 %) 19 (29 %) 30 (41 %) 13 (37 %) 19 (35 %)

Hankkeita, joilla vaikutuksia yleiseen infrastruktuuriin 4 (22 %) 25 (42 %) 16 (33 %) 12 (24 %) 9 (14 %) 16 (22 %) 8 (23 %) 14 (25 %)

Hankkeita, joilla vaikutuksia markkinoihin ja niiden 

tuotantorakenteeseen
11 (61 %) 42 (70 %) 36 (75 %) 34 (68 %) 29 (45 %) 41 (55 %) 17 (49 %) 24 (44 %)

Hankkeita, joilla positiivisia muita 

ympäristövaikutuksia
6 (33 %) 34 (57 %) 29 (60 %) 21 (42 %) 29 (45 %) 34 (46 %) 17 (49 %) 33 (60 %)
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2. MATCHMAKING 

 
Matchmakingilla tarkoitetaan suomalaisten ja kehitysmaissa toimivien organisaatioiden välis-
ten liikekumppanuuksien identifioimista sekä edistämistä markkinoinnin ja suorien yhdistä-
misten kautta. Matchmaking-toiminnon tavoitteena on saattaa yhteen sellaisia suomalaisia ja 
kehitysmaissa toimivia yrityksiä, joiden välillä on mahdollisuus kaupallisen yhteistyön aloit-

tamiseen.  
 
Matchmaking voi johtaa kehitysvaikutuksiin kohdemaassa esimerkiksi viennin tai tuonnin kas-

vattamisen tai yhteisyrityksen perustamisen kautta. Matchmaking-toiminnon keskeiset työka-
lut ovat Finnpartnershipin nettisivuilla toimiva Matchmaking – tietokanta, Suomessa ja kehi-
tysmaissa järjestettävät tilaisuudet sekä Team Finland-yhteistyö, bongarit ja muut verkostot. 

Matchmaking–toiminnon pitkään jatkunut hio-

minen ja tehostaminen johtivat siihen, että 

asetetut vuositavoitteet saavutettiin jo lop-

pukesään mennessä. Alkuvuoden tuloksekkuu-

desta sekä muuttuneesta henkilöstötilanteesta 

johtuen Matchmakingiin (MM) varattuja henki-

löstöresursseja jouduttiin syksyllä kohdenta-

maan uudelleen, mistä johtuen vuoden viimei-

sen kolmanneksen aikana saavutetut tulokset 

jäivät selvästi alkuvuotta matalammaksi. Koko-

naisuutena vuositavoitteet kuitenkin ylitettiin. 

2.1 Vastaanotetut MM-aloitteet ja niille to-

teutetut toimenpiteet 

Finnpartnership vastaanottaa jatkuvasti yhtey-

denottoja kehitysmaissa toimivilta yrityksiltä 

esimerkiksi tilaisuuksissa, verkkosivujensa 

kautta tai puhelimitse. Näistä yhteydenotoista 

potentiaalisimpia – eli sellaisia, joissa yrityk-

sellä on jo jonkin verran liiketoimintahistoriaa, 

tarvittava osaamispohja sekä halua löytää 

määriteltävissä oleva suomalainen liikekump-

pani – kutsutaan MM-aloitteiksi.  

Finnpartnership kanavoi MM-aloitteita suoma-

laisyritysten tietoon lukuisin eri työkaluin. Ke-

hitysmaayritykselle voidaan rekisteröimisen 

myötä luoda Matchmaking-tietokantaan julki-

nen profiili, jossa kerrotaan yrityksen toimin-

nasta, taustoista ja siitä millaista liikekumppa-

nia Suomesta etsitään. Tarvittaessa suomalai-

sia liikekumppaneita etsivien ja Matchmaking-

rekisteröitymisestä kiinnostuneiden yritysten 

avustamiseen ja taustojen tarkistamiseen voi-

daan käyttää myös Finnpartnershipin yhteis-

työkonsultteja eli ns. bongareita, jotka toimi-

vat kehitysmaissa. Bongarit luovat rekisteröitä-

ville uusille yrityksille tuolloin myös Matchma-

king-tietokantaan profiilin. Julkaistut profiilit 

ovat vapaasti selattavissa Finnpartnershipin 

verkkosivuilla, ja suomalaisyritykset voivat lä-

hestyä kiinnostavaksi kokemiaan yrityskumppa-

niehdokkaita joko itsenäisesti tai Finnpart-

nershipin kautta. Uudet profiilit julkaistaan 

myös Finnpartnershipin uutiskirjeessä ja ne 

jaetaan muulle Team Finland –verkostolle, 

joka välittää niitä relevanteille suomalaisyri-

tyksille. 

MM-aloitteita voidaan myös yhdistää suoraan 

suomalaisyrityksiin. Tätä ns. one-to-one –työtä 

tehdään yhdistämällä Matchmakingiin rekiste-

röityjä yrityksiä suoraan suomalaistoimijoihin, 
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jotka voisivat olla kiinnostuneita rekisteröity-

neen kehitysmaayrityksen liikekumppa-

nuusaloitteesta. Yhdistämistyötä tehdään kui-

tenkin myös Doing Business with Finland –semi-

naarien sekä muiden tilaisuuksien yhteydessä, 

jolloin tietystä maasta kiinnostuneita suoma-

laisyrityksiä voidaan yhdistää suoraan etsityn 

sektorin paikallistoimijoihin. 

MM-aloitteista syntyneitä keskusteluja pyritään 

mahdollisuuksien mukaan kanavoimaan liike-

kumppanuustukihakemuksiksi, jotta potenti-

aalisia yhteistyömahdollisuuksia voidaan kar-

toittaa konkreettisesti. 

2.2 Matchmaking–tietokanta 

Vuonna 2017 tietokantaan rekisteröitiin 127 

uutta kehitysmaayritystä. Vuonna 2016 tieto-

kantaan rekisteröitiin 130 yritystä. Rekisteröi-

tyjen yritysten määrän hienoinen lasku edellis-

vuoteen verrattuna johtuu siitä, että vuoden 

2017 viimeisellä kolmanneksella MM-toimin-

toon varattuja resursseja jouduttiin siirtämään 

esimerkiksi verkkosivu-uudistuksen toteuttami-

seen.  

Matchmaking–tietokannan visuaalinen ilme ja 

toiminnollisuudet uudistettiin verkkosivu-uu-

distuksen myötä. Tietokantaan rekisteröity-

neet kehitysmaayritykset ovat nyt entistä hel-

pommin suomalaisyritysten löydettävissä, ja 

yritysten profiilien selaaminen on aiempaa hel-

pompaa. Vuonna 2018 tietokantaan lisätään 

mahdollisuus asettaa hälytin relevanttien uu-

sien yritysten rekisteröitymisestä tietokantaan. 

Näin esimerkiksi Latinalaisen Amerikan markki-

noista tai tekstiilialan kumppaneista kiinnostu-

nut suomalaisyritys voi saada sähköposti-ilmoi-

tuksen sopivien uusien yritysten rekisteröitymi-

sestä tietokantaan. 

2.3 Suorat yhdistämiset (one-to-onet) 

Vuonna 2017 toteutettiin esiteltiin tai yhdis-

tettiin 103 kehitysmaayritystä suomalaisyrityk-

sille. Keskeisiä kanavia yhdistämiseen olivat 

esimerkiksi Doing Business with Finland –semi-

naarit kehitysmaissa (ks. luku 2.3), Finnpart-

nershipin hakemustyöpajat (ks. luku 3.1) joissa 

esiteltiin tuoreimpia tai työpajan teemaan so-

pivimpia kehitysmaayrityksiä, sekä sähköpos-

titse tai henkilökohtaisesti tehdyt yhdistämi-

set. Vuositulos oli hieman matalampi kuin 

vuonna 2016 (107 kpl), johtuen loppuvuonna 

tehdyistä resurssien uudelleenkohdennuksista. 

2.4 MM-toiminnalla palvellut yritykset 

Uusille MM-tietokantaan rekisteröidyille ja 

tehdyille suorille yhdistämisille asetettu vuo-

sitavoite (215 kpl) ylitettiin (127 rekisteröityä 

yritystä + 103 suoraa yhdistämistä = 230 kpl). 

Näitä 230:a tietokantaan rekisteröityä ja/tai 

suomalaisyritykseen yhdistettyä kehitysmaissa 

toimivaa yritystä nimitetään aktiivisen MM-

toiminnan kohteina olleiksi yrityksiksi. 

Selvästi eniten aktiivisen MM-toiminnan koh-

teina olleita oli Keniasta (39 kpl). Kenian suo-

sittuus on seurausta Finnpartnershipin ja ulko-

ministeriön maaliskuussa Nairobissa järjestä-

mästä Doing Business with Finland –seminaa-

rista, jonka yhteydessä Finnpartnership edusti 

suomalaisyrityksiä myös Nairobin innovaatio-
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viikko-messuilla. Tilaisuudet osoittautuivat jät-

timenestyksiksi, ja johtivat Finnpartnershipin 

historian suurimpaan MM-tulospottiin. 

Toiseksi eniten aktiivisen MM-toiminnan koh-

teina olleita yrityksiä oli kotoisin Kolumbiasta 

(23 kpl). Tämä on seurausta Finnpartnershipin 

Kolumbiassa toimivan bongarin aktiivisesta toi-

minnasta sekä siitä, että etenkin kolumbialai-

silla maataloustuotteilla kuten kahvilla ja kaa-

kaolla on kysyntää Suomessa. 

Kolmanneksi eniten yrityksiä oli Vietnamista 

(18 kpl), joka on perinteisesti ollut vuosittain 

MM-yritysten kärkisijoilla. Finnpartnership jär-

jesti Vietnamissa Doing Business with Finland –

seminaarin toukokuussa 2017, jonka seurausta 

valtaosa Vietnamia koskevista vuosituloksista 

on.  

Yleisiä aktiivisen MM-toiminnan kohteena ol-

leita yritysten kotimaita olivat myös Intia (16 

kpl), Mosambik (15 kpl) sekä Brasilia ja Serbia 

(11 kpl). Jokaisessa näistä maista on joko jär-

jestetty hiljattain Doing Business with Finland 

–seminaari, niissä toimii aktiivinen bongari, tai 

niissä sijaitseva Suomen edustusto on markki-

noinut Finnpartnershipin palveluita.  

  

 

Kuva 14. Aktiivisen MM-toiminnan kohteina olleiden yri-

tysten (230 kpl) kotimaa maanosittain. 

Aktiivisen MM-toiminnan kohteena olleet yri-

tykset olivat 26 eri toimialoilta. Finnpart-

nership pyrkii palvelemaan kaikkien toimialo-

jen yrityksiä, ja MM-palvelun piiriin päätyvien 

yrityksien toimialoja voidaan välillisesti vali-

koida esimerkiksi fokusoimalla Doing Business 

with Finland –seminaarit tiettyjen alojen yri-

tyksiä palveleviksi. Viime kädessä palveluun 

päätyvien yritysten toimialat toki heijastelevat 

kohdemaissa olevaa tarjontaa sekä Suomessa 

olevia tarpeita ja kysyntää. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15. Aktiivisen MM-toiminnan kohteena olleet yri-

tykset toimialoittain. 

Aiempien vuosien tapaan eniten yrityksiä oli 

maatalous- ja elintarviketeollisuuden toimi-

alalta, koulutusalalta sekä ICT-sektorilta. Pal-

velualan yritysten määrä taas nousi yli kolmin-

kertaisesti vuodesta 2016, mikä johtui esimer-

kiksi osan Doing Business with Finland –semi-

naarien kohdemaiden (kuten Kenia ja Vietnam) 

suhteellisen korkeasta teknisestä valmiudesta 

palvelujen tarjoamiseen. Myös rahoitusalan 

osuus, viisi yritystä, on poikkeuksellisen kor-

kea. 

Aktiivisen MM-toiminnan lopputulosten – kuten 

syntyneiden liiketoimintakumppanuuksien – 
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mittaaminen on haastavaa. Yrityksille lähete-

tyistä kyselyistä ja yhteydenotoista huolimatta 

kaikki yritykset eivät päädy kertomaan mihin 

MM-toiminnan avulla luodut yhteydet toisiin 

yrityksiin ovat johtaneet. Valitettavan usein 

käykin niin, että Finnpartnership auttaa osa-

puolia saamaan aikaan potentiaalisesti tuottoi-

san keskusteluyhteyden, muttei saa tietoa 

siitä, johtiko keskustelunavaus jatkokeskuste-

luihin, neuvotteluihin, yritysvierailuihin, yh-

teisprojekteihin tai liikekumppanuuteen. Kei-

noja mitata ja seurata luotujen yhteyksien tu-

loksia kuitenkin pyritään aktiivisesti kehittä-

mään.  

Vuoden 2017 aikana 88 Matchmaking-toimin-

non avulla luotua yhteyttä johti jatkokeskus-

teluihin tai muihin tuloksiin. Vuositavoite (70 

kpl) ylitettiin selkeästi.  

2.5 Doing Business with Finland –seminaarit 

Finnpartnership on järjestänyt vuodesta 2007 

lähtien Doing Business with Finland –seminaa-

reja kehitysmaissa ympäri maailmaa. Tarkoi-

tuksena on saattaa yhteen suomalaisia ja kehi-

tysmaiden yrityksiä, esitellä Finnpartnershipin 

palveluja kehitysmaayrityksille ja olennaisille 

kehitysmaatoimijoille, tarjota kohdemaa- ja ti-

laisuuskohtaista tietoutta suomalaisista yrityk-

sistä, Suomen markkinoista ja Suomesta ylei-

sesti, sekä lisätä Finnpartnershipin omaa tun-

temusta kehitysmaiden vaihtelevista toimin-

taympäristöistä ja keskeisistä toimijoista. Kes-

keisiä yhteistyökumppaneita seminaarien jär-

jestämisessä ja toteutuksessa ovat ulkominis-

teriö (etenkin Suomen edustustot kohde-

maissa), paikalliset kauppakamarit ja muut 

paikalliset liike-elämän kattojärjestöt. 

Vuonna 2017 järjestettiin Doing Business with 

Finland –seminaari Serbiassa, Montenegrossa, 

Keniassa, Pakistanissa, Nepalissa, Bhutanissa, 

Kambodzhassa, Vietnamissa, Thaimaassa, Mo-

sambikissa (2 kpl) sekä Nigeriassa. 

Doing Business with Finland –seminaarien tu-

loksena on mm. aloitettu liikeneuvotteluja 

suomalaisten ja kehitysmaissa toimivien yritys-

ten välille sekä saatu ohjattua lukuisia kehitys-

maayrityksiä Finnpartnershipin MM-palveluun. 

Raportointivuoden aikana toteutettiin aktii-

vista MM-toimintaa 110 yritykselle, joiden 

kotimaassa järjestettiin raportointivuoden 

aikana Doing Business with Finland –semi-

naari. Erityisen menestyksekäs oli maalis-

kuussa Keniassa järjestetty seminaari, jonka 

tuloksena vastaanotettiin yli 30 aktiiviseen 

MM-toimintaan johtanutta aloitetta sekä lukui-

sia liikekumppanuustukihakemuksia.  

Suomalaisyrityksille Finnpartnershipin semi-

naarit tarjoavat ilmaisen ja vaivattoman tavan 

ottaa ensimmäinen askel liiketoiminnan laa-

jentamiseksi kehitysmaihin. Kehitysmaiden yri-

tyksille ja organisaatioille ne taas tarjoavat 

mahdollisuuden löytää liikekumppani, saada 

arvokasta tietoa Suomesta ja Finnpartnershipin 

palveluista sekä verkostoitua. Seminaareista 

on saatu erittäin positiivista palautetta suoma-

laisilta ja kohdemaiden yrityksiltä sekä semi-

naariin osallistuneilta Suomen suurlähetys-

töiltä, kohdemaiden kauppakamareilta ja 

muilta sidosryhmiltä. 
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Finnpartnership muotoili ohjausryhmänsä pyyn-

nöstä Doing Business with Finland –seminaari-

konseptista työkirjan keväällä 2017. Työkir-

jassa kuvataan yksityiskohtaisesti seminaarin 

vaiheet esitöistä itse toteutuksen kautta jälki-

töihin. Työkirjan tarkoituksena on mahdollistaa 

Suomen edustustoille Doing Business with Fin-

land –seminaarien toteuttaminen myös ilman 

Finnpartnershipin suoraa osallistumista. 

2.6 MM-yhteistyö Team Finland–verkoston ja 

bongarien kanssa 

Finnpartnershipin kehitysmaissa toimivat bon-

garit sekä Team Finland-verkosto ovat tärke-

ässä osassa MM-työssä.  

Team Finland –verkostolle jaettiin 127 MM-aloi-

tetta (joulukuussa 2016-marraskuussa 2017 

MM-tietokantaan rekisteröidyt yritykset). Team 

Finland –verkoston jäsenet, etenkin Uusyritys-

keskukset ja ELY-keskukset, saavat vapaasti ja-

kaa näiden yritysten tietoja eteenpäin suoma-

laisyrityksille. Tarkoituksena on tarjota kehi-

tysmaiden yrityksille mahdollisimman laaja re-

levantti yritysyleisö sekä maksimoida näiden 

mahdollisuudet sopivan kumppanin löytämi-

seen. 

Finnpartnership käyttää tarvittaessa suomalai-

sia liikekumppaneita etsivien ja Matchmaking-

rekisteröitymisestä kiinnostuneiden yritysten 

avustamiseen ja taustojen tarkistamiseen yh-

teistyökonsulttien eli bongarien tarjoamaa 

apua. Bongarit ovat joko kehitysmaissa asuvia 

tai siellä säännöllisesti toimivia konsultteja, 

joilla on laajat yhteydet paikalliseen yritys-

kenttään. Finnpartnershipilla on vuoden 2017 

loputtua yhteistyösopimus 40 bongarin kanssa 

ja toimijat kattavat kaikkiaan yli 30 maata. 

Keväällä 2018 bongareiden yhteydenpitoa 

Finnpartnershipin ja toistensa kanssa helpotta-

maan lanseerataan intranet-palvelu. Intranetin 

kautta niin uusia kuin pitempäänkin toimineita 

bongareita saadaan ohjeistettua keskistetysti 

käytännöistä, Matchmakingin dokumentaati-

osta sekä etenkin siitä, miltä toimialoilta ja 

millaisia aloitteita kannattaa tuoda suomalais-

yritysten tietoisuuteen palvelun kautta.
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3. NEUVONTAPALVELUT JA MARKKINOINTI  

Finnpartnership-ohjelma tarjoaa suomalaisyrityksille liikekumppanuustuen ja Matchmaking-
palvelun lisäksi kehitysmaahankkeisiin liittyviä neuvontapalveluja. Yritysten tarpeet neuvo-
jen suhteen vaihtelevat. Valtaosa kysymyksistä liittyy Finnpartnershipin ydinpalveluihin, 
mutta moni kaipaa myös neuvoja ja ohjausta liiketoiminnan aloittamiseen kehitysmaassa tai 

Suomessa. Kysymyksissä, joihin Finnpartnership ei itse tiedä vastausta, ohjataan asiakas oi-
kean kansainvälistymistahon kuten ulkoministeriön, tullin tai Team Finland –verkoston pa-
keille. 

 
Neuvonnan lisäksi Finnpartnership myös jakaa tietoutta proaktiivisesti tilaisuuksissa, työpa-
joissa, nettisivuillaan, julkaisuissa sekä uutiskirjeessään. 
 

3.1.Asiakasneuvonta 

Finnpartnership tarjoaa neuvontapalveluita ti-

laisuuksissa, puhelimitse, sähköpostitse sekä 

henkilökohtaisissa tapaamisissa. Valtaosa neu-

vonnasta keskittyy liikekumppanuustuen hyö-

dyntämismahdollisuuksiin, hakuprosessiin sekä 

esimerkiksi maksatuspyyntöjen laatimisessa 

opastamiseen.  

Vuonna 2017 Finnpartnership lanseerasi kuu-

kausittaiset hakemustyöpajat, jotka tarjoavat 

liikekumppanuustuesta kiinnostuneille kootun 

mahdollisuuden saada syvällinen perehdytys 

liikekumppanuustuen käyttöön ja sen hakemi-

seen. Työpajoissa voidaan yleisen opastuksen 

lisäksi antaa perusteellista hankekohtaista 

neuvontaa. Vuoden aikana järjestetyt 11 hake-

mustyöpajaa osoittautuivat erittäin suosituiksi 

paitsi informaatiokanavina, myös verkostoitu-

mismahdollisuuksina. Hakemustyöpajat osallis-

tujamäärineen on listattu liitteeseen 6. 

Vuonna 2018 hakemustyöpajoja on laajennettu 

sisältämään myös yritysten kehitysvaikutuk-

sista sekä kansainvälisistä rahoitusmahdolli-

suuksista kertovat osiot. 

 

Vuoden 2017 aikana hiottiin myös Finnpart-

nershipin palveluja koskevaa verkkoviestintää 

ja –ohjeistusta. Marraskuussa 2017 lanseerattu-

jen uusien verkkosivujen yhteydessä kaikki 

verkkosisältö käytiin läpi ja päivitettiin vastaa-

maan asiakkailta tulleita kysymyksiä ja toi-

veita. Erityisesti panostettiin liikekumppanuus-

tuen hakemisen ohjeistuksen kehittämiseen. 

Tehostunut ohjeistus toimii käsi kädessä hake-

mustyöpajojen kanssa. 

Finnfundin asiantuntijoiden toteuttamaa, hen-

kilökohtaista rahoitusneuvontaa tarjottiin 

myönteisen liikekumppanuustukipäätöksen saa-

neille asiakkaille.   

Vuoden aikana laadittiin myös erityisesti kehi-

tysmaayritysten käyttöön julkiset kahvia ja 

teetä koskevat tuontiraportit, jossa kerrotaan 

keskeisiä asioita kahvin ja teen viemisestä Suo-

meen sekä Suomen markkinoista. Vuonna 2018 

tullaan laatimaan lukuisia vastaavia tuontira-

portteja eri sektoreilta. Raportit ovat luetta-

vissa Finnpartnershipin verkkosivuilla. 

Finnpartnership tekee tiivistä yhteistyötä 

Team Finland –verkoston kanssa ja pyrkii oh-

jaamaan asiakkaita näiden tarpeita vastaavien 

kansainvälistymispalveluja tarjoavien tahojen 

luo. Finnpartnership- toimii aktiivisesti Uuden-

maan Team Finland – verkoston jäsenenä, 
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Team Finland –päivän suunnitteluryhmässä 

sekä seuraa Uudenmaan operatiivisen tiimin 

toimintaa sekä tekee markkinointiyhteistyötä 

tiimin kanssa.  

 

3.2 Tilaisuudet 

Erilaiset tilaisuudet ovat Finnpartnershipille 

keskeisiä tiedonsaanti-, markkinointi-, asiakas-

neuvonta- ja verkostoitumiskanavia. Finnpart-

nershipin edustajat järjestivät tai osallistuivat 

vuonna 2017 yhteensä 62 tapahtumaan ym-

päri Suomea. Tilaisuuksien merkitys Finnpart-

nershipin palveluista tiedottamisessa sekä ny-

kyisten että tulevien asiakkaiden kohtaami-

sessa on huomattava. Etenkin yhdessä muiden 

Team Finland–organisaatioiden kanssa järjes-

tettyihin tilaisuuksiin osallistumista painote-

taan, ja 62 % vuoden 2017 tilaisuuksista olikin 

TF-tilaisuuksia. 

Karkeasti ottaen vuoden 2017 tilaisuudet voi-

daan jakaa viiteen eri kategoriaan, joista kukin 

tukee liikekumppanuusohjelman toteutta-

mista: 

Finnpartnershipin työpajat, kuten hakemus-

työpajat, ympäristö- ja yhteiskuntavastuutyö-

pajat (k.s. 3.3) sekä fokusryhmien (kuten So-

malia-ryhmän) tapaamiset. Näitä tilaisuuksia 

järjestettiin raportointivuonna 15 kappaletta. 

Teematilaisuudet, eli muiden tahojen järjes-

tämät, liikekumppanuusohjelman kannalta re-

levanttiin teemaan liittyvät tilaisuudet, joissa 

yleensä myös esiinnytään. Esimerkkeinä Afrik-

kaan, uusiutuvaan energiaan tai yritysvastuu-

seen liittyvät tilaisuudet. Tällaisia tilaisuuksia 

oli raportointivuonna 20 kappaletta. 

Messut ja vastaavat suuret tilaisuudet, joissa 

Finnpartnershipilla on oma esittelypiste sekä 

mahdollisesti esiintymisvuoro tai sivutilaisuus. 

Tällaisia tilaisuuksia oli raportointivuonna 

kuusi kappaletta. 

Team Finland-palvelutilaisuudet, eli tilaisuu-

det, joissa esitellään yrityksille TF-palveluja. 

Myös muissa tilaisuuksissa tehdään yhteistyötä 

TF:n kanssa, mutta tähän kategoriaan laske-

taan spesifiselle yleisölle kohdennetut tilaisuu-

det, joissa TF-palvelut ovat tilaisuuden keski-

össä. Esimerkkeinä VKE-matkojen valmisteluti-

laisuudet, Team Finland-päivä sekä Finpron 

(Business Finlandin) roadshow’t. Tällaisia tilai-

suuksia oli raportointivuonna 20 kappaletta. 

Doing Business with Finland –seminaarit (k.s. 

2.5), joita järjestettiin 12 kappaletta. 

Osa tilaisuuksista kuuluu useampaan kuin yh-

teen kategoriaan. 

Tilaisuuksien tuloksia seurataan esimerkiksi ti-

laisuuksissa tavatuilta tahoilta vastaanotettu-

jen liikekumppanuustukihakemusten tai Match-

making-aloitteiden sekä tilaisuuksista saadun 

palautteen avulla.  

Finnpartnershipin vuonna 2017 järjestämät ti-

laisuudet sekä tilaisuudet, joissa Finnpart-

nership esiteli palveluitaan, on lueteltu liit-

teessä 6.  

 
3.3 Ympäristö- ja yhteiskunta-asioiden neu-
vonta 

 
Liikekumppanuustukea vastaanottavissa hank-

keissa tuettavissa hankkeissa tulee noudattaa 
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kansainvälisesti hyväksyttyjä ympäristö- ja yh-

teiskuntavastuustandardeja sekä paikallista 

lainsäädäntöä koskien mm. ympäristöä ja 

työntekijöiden oikeuksia. 

Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten ja -ris-

kien huomioiminen ja hallinta on tärkeää ja 

yritykselle edullista jo hyvin varhaisessa vai-

heessa valmisteltaessa hankkeen alustavia 

suunnitelmia. Liikekumppanuustukea voi ha-

kea ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten sel-

vityksiin jo osana toteutettavuustutkimusta 

(esim. liikekumppanin toimintaan ja sijainti-

paikan valintaan liittyvät ympäristö- ja yhteis-

kuntavastuut). Tarvittaessa hakija voi pyytää 

neuvoja yllä mainittujen standardien sovelta-

misesta hankkeisiin Finnfundin ympäristöasi-

antuntijoilta. 

 

Ympäristöasiantuntija luokittelee hankkeet 

niiden odotettavissa olevien ympäristö- ja yh-

teiskuntavaikutusten perusteella. Hankkeen 

luonne ja vaihe vaikuttavat merkittävästi ana-

lyysin yksityiskohtaisuuteen ja tarvittaviin tie-

toihin. Pyrkimyksenä on varmistaa, että hank-

keen toimintaan sisältyy mahdollisimman vä-

hän kielteisiä terveydellisiä, yhteiskunnallisia 

ja ympäristövaikutuksia. 

 

Finnpartnership tukee ympäristö- ja yhteis-

kuntavastuun toteutumista myös muilla ta-

voin. Vuonna 2017 järjestettiin kaksi ympä-

ristö- ja yhteiskuntavastuutyöpajaa, joissa 

alan johtava asiantuntija kertoi yleisölle vas-

tuullisuuden merkityksestä sekä huomioimi-

sesta osana käytännön liiketoimintaa kehitys-

maissa. Vastuullisuuden huomioimista harjoi-

teltiin interaktiivisten käytännön harjoitteiden 

avulla. Lisäksi työpajoissa esiintyi vierailevia 

yritysedustajia, jotka kertoivat vastuullisuu-

den toteutustavoista omissa kehitysmaahank-

keissaan. 

 

 

Kuva 16. Yritysvastuutyöpaja 26.10.2017 

 
Syksyllä 2017 käynnistettiin uudelleen ympä-

ristö- ja yhteiskuntasetelien (Y&Y-setelien) 

tarjoaminen. Seteleitä tarjotaan myönteisen 

liikekumppanuustukipäätöksen saaneille orga-

nisaatioille, joiden hankkeen luonne, toimiala 

tai kohdemaa ovat sellaisia, että organisaation 

uskotaan hyötyvän Y&Y-konsultoinnista. Orga-

nisaatiot ilmoittavat voucherin vastaanottami-

sesta Finnpartnershipille, joka delegoi nämä 

eteenpäin palvelun toteuttamisesta vastaa-

ville konsulteille. Y&Y-konsultoinnin jälkeen 

konsultit lähettävät raporttinsa myös Finn-

partnershipille, jotta konsultoinnin laatu ja 

lopputulos tulevat varmistetuiksi. Vuoden lop-

puun mennessä 17 tukea saanutta organisaa-

tiota oli ottanut setelin vastaan, ja konsul-

tointi oli toteutettu näistä kuudelle.  
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Vuonna 2018 ympäristö- ja yhteiskunta-

vastuuosio on kytketty mukaan hakemustyö-

pajoihin. Hakemustyöpajoissa asiantuntija pe-

rehdyttää yleisön vastuullisuusasioiden yhtey-

dessä myös laajemmalti kehitysvaikutuksiin, 

joiden aikaan saaminen on liikekumppanuus-

ohjelman perimmäinen tavoite. Kytkemällä 

vastuullisuuden ja kehitysvaikutukset osaksi 

työpajoja Finnpartnership pyrkii tarjoamaan 

yrityksille katsauksen ja johdannon näihin kes-

keisiin teemoihin sekä siten kehittämään nii-

den huomiointia jo hankesuunnittelu- ja liike-

kumppanuustuen hakuvaiheessa. 

 
3.4 Markkinointi  

Finnpartnership markkinoi liikekumppanuusoh-

jelmaa yhdessä ulkoministeriön sekä muiden 

Team Finland-toimijoiden kanssa. Keskeisistä 

markkinointikanavista tilaisuudet on esitelty 

edellä erikseen. 

 

Finnpartnershipin visuaalinen ilme uusittiin ra-

portointivuoden lopulla. Visuaaliseen ilmeen 

yhteydessä uudistettiin ohjelman verkkosivut, 

uutiskirje sekä painettu markkinointimateri-

aali. 

 

Finnpartnershipin uudet verkkosivut julkais-

tiin vuonna 2017. Verkkosivujen suunnittelussa 

ja toteutuksessa keskityttiin informatiivisuu-

teen ja selkeyteen. Asiakkailta ja muilta si-

dosryhmiltä tulleiden palautteiden ja yleisten 

kysymysten perusteella sivuston rakenne ja si-

sältö muotoiltiin mahdollisimman käyttäjäys-

tävälliseksi. Etusivun linkit ohjaavat käyttäjää 

keskeisiin sisältöihin, ja yksityiskohtaisempi 

tieto on esitetty alasivuilla selkeään mutta pe-

rusteelliseen tapaan. Verkkosivuista saatu pa-

laute on ollut erittäin positiivista. 

 

 
 
Kuva 17. Finnpartnershipin vuonna 2017 uusitut verkko-
sivut. 

 
 
Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä myös Finn-

partnershipin uutiskirjeen ilme ja rakenne 

uusittiin. Uutiskirje on nyt aiempaa informa-

tiivisempi, selkeämpi ja visuaalisesti miellyt-

tävämpi. Linkki uutiskirjeen tilaamiseen integ-

roitiin verkkosivujen jokaiselle sivulle. Vuoden 

lopussa suomen- ja englanninkielisillä uutiskir-

jeillä oli yhteensä noin 1600 tilaajaa. 

 

Finnpartnershipin esitteet, kutsut, julisteet 

ja muu fyysinen markkinointimateriaali uu-

sittiin uuden visuaalisen ilmeen mukaisiksi. 

Samassa niiden sisältö tarkistettiin ja päivitet-

tiin, sekä laadittiin uusia markkinointimateri-

aaleja esimerkiksi hakemustyöpajoja koskien. 

 

Finnpartnershipin medianäkyvyys verkko- ja 

painetussa mediassa pysyi edellisvuoden ta-
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solla. Erityisen paljon näkyvyyttä suomalai-

sessa ja kansainvälisessä mediassa keräävät 

Doing Business with Finland-tapahtumat. Finn-

partnership hyödyntää Finnfundin viestintäasi-

antuntijoita viestintänsä toteutuksessa ja vah-

visti omaa tiimiään loppusyksystä viestintään 

keskittyvällä työntekijällä. Viestinnässä ja 

markkinoinnissa tärkeä apu ovat myös ulkomi-

nisteriö (mukaan lukien Suomen edustustot 

maailmalla) sekä muut Team Finland-toimijat.  

 

Vuoden aikana julkaistiin 11 uutta menestys-

tarinaa. Menestystarinoiksi valikoidaan Finn-

partnershipin palveluita hyödyntäneitä hank-

keita, joiden toteutustapa, kohdemaa, toi-

miala tai tarina tekevät niistä erityisen kiin-

nostavia. Menestystarinat löytyvät verkkosi-

vuilta ja niitä jaetaan myös uutiskirjeessä ja 

esitellään osassa tilaisuuksista. Menestystari-

noiden toivotaan kannustavan uusia organisaa-

tioita kehittyville markkinoille sekä hyödyntä-

mään Finnpartnershipin palveluita. Finnpart-

nership osallistui myös syksyllä 2018 julkaista-

van ”Afrikan valloittajat”-kirjan rahoittami-

seen. Kirjassa tullaan kuvaamaan suomalais-

yritysten, joista moni on Finnpartnershipin 

asiakkaita, kokemuksia ja onnistumisia Afrikan 

markkinoilta. 

 

 
 
 

 
 

 
 
Kuva 18. Sera Helsinki työllistää vähäosaisia etiopialais-

naisia tekstiiliteollisuuden ammateissa. Hanke Etiopi-
assa oli yksi vuoden 2017 menestystarinoista. Kuvaaja: 
Aida Muluneh. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Kuva 19. Solar Fire Concentration tarjoaa aurinkoener-

giaa esimerkiksi paistamiseen ja kuivattamiseen. Hanke 
Keniassa oli yksi vuoden 2017 menestystarinoista. Kuva: 
Solar Fire Concentration. 

 
 

 
Kuva 20. Duara Travels tarjoaa majoittumismahdolli-

suuksia kyläyhteisöissä. Hanke oli yksi vuoden 2017 me-
nestystarinoista. Kuva: Duara Travels. 
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4. HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT  
 
Finnpartnershipin henkilöstön muodostivat vuoden 2017 päättyessä vt. ohjelmajohtaja sekä 

seitsemän asiantuntijaa. 
 
  

Finnpartnership – Finnish Business Partnership Programme 
c/o Finnfund - Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. 
 

Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND)  
PL 391 (Uudenmaankatu 16 B)  
00121 Helsinki  

+358 (0) 9 348 434 
fp@finnpartnership.fi 
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Liite 1. Vuonna 2017 myönnetyt liikekumppanuustuet  
 
 

Tuensaaja Yrityksen koko Myönnetty tuki 
8rafiki Oy PK-yritys 46 637 € 

Adamatic Oy PK-yritys 13 719 € 

Africa Experts 
Oy Ab 

PK-yritys 67 205 € 

Agroy Group Oy PK-yritys 44 408 € 

Agulu PK-yritys 29 876 € 

Aion Sigma Oy PK-yritys 25 200 € 

AP Solutions Oy PK-yritys 9 834 € 

Areva Solar Oy PK-yritys 20 090 € 

Arkkitehdit Ali-
Kovero Oy 

PK-yritys 21 437 € 

Art Africa Oy PK-yritys 10 243 € 

AS Kolmeks Suuryritys 124 608 € 

Assegai Enter-
prises OY 

PK-yritys 14 466 € 

AXCO-Motors Oy PK-yritys 62 482 € 

BookIT Finland 

Oy 

PK-yritys 76 374 € 

Boutique Crea-
tive Insights Tmi 

PK-yritys 22 536 € 

Cafetoria 

Roastery Oy 

PK-yritys 10 500 € 

CCE Finland Oy PK-yritys 22 204 € 

CCE Finland Oy PK-yritys 19 202 € 

Chementors Oy PK-yritys 48 059 € 

Combi Works Oy 
Ab 

PK-yritys 157 686 € 

Creative Market-
ing International 

PK-yritys 18 409 € 

Cumucore Oy PK-yritys 13 423 € 

Cumucore Oy PK-yritys 18 210 € 

Dedicated Net-
work Partners 

Oy 

PK-yritys 34 689 € 

Demos ry PK-yritys 14 227 € 

Earth House Oy PK-yritys 39 285 € 

Ecolution Oy PK-yritys 49 585 € 

Ekolet Oy PK-yritys 16 581 € 

Etelä-Ky-
menlaakson ai-
kuiskoulutus Oy 

Suuryritys 27 205 € 

Farmcomp Oy PK-yritys 9 260 € 

Ferroplan Oy PK-yritys 90 811 € 

Ferroplan Oy PK-yritys 110 250 € 

FIMATEC Finnish PK-yritys 57 997 € 
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Intelligent Mod-
ule Apartments 
Oy 
FIMATEC Finnish 
Intelligent Mod-
ule Apartments 
Oy 

PK-yritys 41 505 € 

Fimuskraft Oy PK-yritys 18 370 € 

Fimuskraft Oy PK-yritys 3 101 € 

Finland Univer-

sity Oy 

PK-yritys 51 705 € 

Finn-Elox Oy PK-yritys 92 106 € 

Finnprotec Oy PK-yritys 99 646 € 

Finns Technol-
ogy Oy 

PK-yritys 30 240 € 

Finpeda Oy PK-yritys 61 243 € 

FMP Services Ab PK-yritys 68 915 € 

Fotum Power 
and Heat Oy 

Suuryritys 45 850 € 

Go International 

Finland (GOI Fin-
land) Oy 

PK-yritys 8 638 € 

Gravicon Oy PK-yritys 24 430 € 

GreenEnergy 
Finland Oy 

PK-yritys 25 891 € 

Haaga-Helia am-
mattikor-
keakoulu Oy 

Suuryritys 29 078 € 

Hegemonia Oy PK-yritys 10 655 € 

Helsingin Dia-
konissalaitoksen 
säätiö sr 

Suuryritys 62 733 € 

Helsingin ylio-
pisto 

(maataloustietei-
den laitos) 

Suuryritys 51 831 € 

Herrmans Oy Ab Suuryritys 26 755 € 

Honkajoki Oy Suuryritys 25 825 € 

HY+ Oy Suuryritys 28 135 € 

Hyvätuuli High-
land Oy 

PK-yritys 50 030 € 

ITA Agency PK-yritys 24 598 € 

Janne Nielsen 
Oy 

PK-yritys 20 958 € 

Jyväskylän am-
mattikor-
keakoulu Oy 

Suuryritys 13 276 € 

Kaakkois-Su-
omen Am-
mattikor-

keakoulu 

Suuryritys 17 223 € 

Kasins Oy PK-yritys 74 759 € 

KES Group Oy PK-yritys 57 055 € 
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Kesko Oyj Suuryritys 18 600 € 

Kirkon Ulkomaa-

navun säätiö 

PK-yritys 32 049 € 

Kirkon Ulkomaa-
navun säätiö 

PK-yritys 94 661 € 

KonseptiKeidas 
Oy 

PK-yritys 33 444 € 

Kouvolan Aikuis-
koulutussäätiö sr 

PK-yritys 70 476 € 

Kouvolan Aikuis-

koulutussäätiö sr 

PK-yritys 31 399 € 

Kuori Oy PK-yritys 84 292 € 

Kwork Inno-
vaatiot Oy 

PK-yritys 6 049 € 

Lahden am-
mattikor-
keakoulu Oy 

Suuryritys 29 524 € 

Laser Gas Oy PK-yritys 73 090 € 

Laurea Am-
mattikor-
keakoulu Oy 

Suuryritys 20 735 € 

Laurea Am-
mattikor-
keakoulu Oy 

Suuryritys 19 472 € 

Lebigem Oy PK-yritys 33 234 € 

Lifedu Oy PK-yritys 42 954 € 

LindaDoBonito 
Ky 

PK-yritys 7 443 € 

Logonet Oy PK-yritys 124 680 € 

Lune Group Oy 
Ltd 

PK-yritys 95 143 € 

Manketti Oy PK-yritys 28 696 € 

Metropolia Am-
mattikor-
keakoulu Oy 

Suuryritys 30 108 € 

Nest Factory Oy 
Ltd 

PK-yritys 4 503 € 

Nocart Oy PK-yritys 68 873 € 

Nordecode Oy PK-yritys 21 490 € 

Notta Systems 

Oy 

PK-yritys 83 594 € 

Olfactory Oy PK-yritys 20 628 € 

Optolevel Oy PK-yritys 66 489 € 

Perunamestarit 
Oy 

PK-yritys 57 778 € 

Plan Interna-
tional Finland sr 

PK-yritys 131 610 € 

Porkka Finland 
Oy 

Suuryritys 16 590 € 

Pyhäjoen Puu Oy PK-yritys 35 210 € 

Pyhäjärvi-in-
stituuttisäätiö sr 

PK-yritys 46 559 € 

Raita Environ-
ment Oy 

PK-yritys 59 406 € 
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REILU KOTI DE-
SIGN OY 

PK-yritys 36 362 € 

Saarnio-Riekkola 
Oy 

Suuryritys 20 311 € 

Sansox Oy PK-yritys 24 525 € 

Savonia-am-
mattikor-
keakoulu Oy 

Suuryritys 6 090 € 

Senfico Oy PK-yritys 11 113 € 

Sera Helsinki Oy PK-yritys 33 454 € 

SF Export Import PK-yritys 22 805 € 

Simlabit Oy PK-yritys 42 401 € 

Sisco Oyj Suuryritys 73 720 € 

Sisco Oyj Suuryritys 39 411 € 

Solar Fire Con-
centration Oy 

PK-yritys 85 426 € 

Solar Water So-
lutions Oy 

PK-yritys 92 547 € 

Suomen 
Biovoima Oy 

PK-yritys 78 383 € 

Suomen Paik-
katietokonsultit 
Oy 

PK-yritys 9 907 € 

Suomen World 
Vision ry 

PK-yritys 71 341 € 

Suomen World 

Vision ry 

PK-yritys 43 333 € 

Suomen World 
Vision ry 

PK-yritys 67 813 € 

S-W Energia Oy PK-yritys 45 752 € 

Teknoscale Oy PK-yritys 20 020 € 

Tespack Oy PK-yritys 123 638 € 

Train2Impact PK-yritys 39 801 € 

Trimble Solu-
tions 

PK-yritys 51 205 € 

Trimble Solu-

tions 

PK-yritys 112 844 € 

Turun am-
mattikor-

keakoulu Oy 

Suuryritys 5 519 € 

Tuutima Sunrise 
Oy 

PK-yritys 41 615 € 

Vakava Technol-
ogies Ltd. Oy 

PK-yritys 84 709 € 

Wellquip Holding 
Oy 

Suuryritys 23 431 € 

Viittakivi Oy PK-yritys 54 312 € 

W-Rix Oy PK-yritys 66 590 € 

Yrkeshögskolan 
Arcada Ab 

Suuryritys 58 685 € 
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Liite 2. Ohjausryhmän kokoonpano 

Jäsen  Organisaatio 

Max von Bonsdorff (puheenjohtaja)  UM / KEO-50 
 

Sinikka Antila   UM / KEO-01 
 

Mika Vehnämäki   UM / KEO-20 
 

Pertti Anttinen   UM / ALI-01  
 

Oskar Kass   UM / KEO-50 
 

Kirsi Puronpää   UM / KEO-50 
 

Antti Loikas 
  

UM  / ALI-01 

Helena Arlander (10/2017 asti)  Teollisen yhteistyön rahasto (Finnfund) 

 
   Minnamari Marttila (10/2017 alkaen)         Teollisen yhteistyön rahasto (Finnfund) 
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Liite 3. Myönnetty tuki maanosittain ja suosituimmat kohdemaat 2006–2017 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Myönnetty liikekumppanuustuki 2006-2017 (kpl ja €)

Aasia (kpl) Afrikka (kpl) Eurooppa (kpl) LAC (kpl)

Aasia (€) Afrikka (€) Eurooppa (€) LAC (€)

Intia 4 Vietnam 10 Intia 11 Kiina 17 Kiina 29 Kiina 18 Kiina 18 Kiina 12 Intia 12 Intia 16 Vietnam 11 Kenia 18

Bangladesh 2 Kiina 9 Kiina 11 Intia 11 Intia 17 Intia 14 Intia 9 Vietnam 11 Kenia 12 Tansania 14 Indonesia 8 Intia 17

Kiina 2 Intia 7 Vietnam 9 Vietnam 8 Vietnam 11 Brasilia 7 Vietnam 8 Intia 8 Vietnam 8 Vietnam 14 Intia 7 Tansania 12

Kroatia 2 Thaimaa 6 Peru 6 Ukraina 6 Peru 6 Vietnam 7 Tansania 5 Sambia 7 Kiina 7 Kiina 12 Kenia 6 Vietnam 12

Thaimaa 2 Bangladesh 4 Bangladesh 4 Bangladesh 4 Kenia 5 Thaimaa 5 Thaimaa 5 Tansania 7 Brasilia 5 Etiopia 11 Etiopia, 4 Uganda 7

Ukraina 2 Kenia 4 Thaimaa 3 Etelä-Afrikka 3 Thaimaa 3 Ghana 4 Brasilia 4 Bangladesh 5 Namibia 5 Pakistan 7 Indonesia 7Tansania, Thaimaa

20152012 2013 2014 201720112006 2007 2008 2009 2010 2016
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Liite 4. Myönnetyt tuet toimialoittain 
 

  
 

  

Toimiala

yht.

kpl yht. €

yht.

kpl yht. €

Elektroniikka 2        138 044           20              1 215 792    

Energiateollisuus 16      804 183           98              5 768 629    

Tieto- ja viestintäteknologia 10      317 250           165             7 074 780    

Kaivostoiminta -     -                    2                75 433         

Kalateollisuus ja kalatuotteet 2        150 210           18              461 928       

Kemikaalit 1        92 106             8                474 542       

Koulutusala 28      1 026 117       82              2 831 607    

Kuljetusala
- -

4                207 672       

Kumi- ja muoviteollisuus - - 13              498 037       

Käsityöt 2        40 119             38              932 132       

Maatalous- ja 

elintarviketeollisuus 8        319 180           71              2 672 615    

Matkailu 2        108 820           16              391 022       

Metalliteollisuus 3        103 078           59              3 392 336    

Metsä-, puu- ja paperiteollisuus 2        104 125           28              2 300 435    

Muu 10      302 367           36              1 146 970    

Pakkaus ja materiaalit 1        84 709             10              611 394       

Palveluala 2        110 301           81              2 321 927    

Rahoitusala - - 6                322 680       

Rakennusala 10      526 622           64              2 994 424    

Sähkötekniikka - - 31              1 117 429    

Tekstiiliteollisuus 7        152 947           57              1 355 263    

Terveys- ja lääketeollisuus 3        292 913           32              1 859 476    

Tuotantotekniikka ja -laitteisto 7        420 001           75              4 346 962    

Tutkimus ja kehitys 1        51 831             8                288 123       

Ympäristöala 4        242 167           84              4 436 871    

Yhteensä: 121    5 387 091       1 106 49 098 479  

2017 2006-2017
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Liite 5. Finnpartnershipin järjestämät tilaisuudet sekä muut tilaisuudet, jossa Finnpartnership 
esitteli palveluitaan 2017 
 

 
Doing Business with Finland –seminaarit 
 

 2/2017, Doing Business with Finland (DBF), Belgrad, Serbia 

 3/2017, DBF, Podgorica, Montenegro 

 3/2017, DBF, Nairobi, Kenia 

 3/2016, DBF, Faisalabad, Pakistan (Sialkotiin sovittu toinen seminaari peruuntui seminaaria edeltävänä päivänä 

turvallisuussyistä) 

 3/2017, DBF, Kathmandu, Nepal 

 3/2017, DBF, Thimphu, Bhutan 

 8.5.2017 DBF Pnom Penh, Kambodza, 30 osallistujaa 

 10.5.2017 DBF Ho Chi Minh City, Vietnam. 50 osallistujaa 

 11.5.2017 DBF Bangkok, Thaimaa, 40 osallistujaa 

 6.6.2017 DBF Maputo, Maputon kauppakamari, 50 osallistujaa 

 7.6.2017 DBF Beira, Beiran kauppakamari, 40 osallistujaa 

 11.6.2017 DBF workshop, Lagos, Nigeria, 25 osallistujaa. 

  
 

Muut tilaisuudet 
 

 10.1.2017 EEF Education Export Finland kansallinen webinaari rahoituksesta, Finpro, BIN, 28         

osallistujaa 

 12.1.2017 Kalafoorumi, Eteran auditorio, Pasila, NOP, 50 osallistujaa 

 19.1.2017 Nordic Pakistan Business Summit 2017, Finlandia talo, JPE, yli 100 
                      osallistujaa 

 19.1.2017 How to find the right partner in Africa, Ravintola BANK / Nordekon, 30 osallistujaa 

 31.1.2017 Ministeri Mykkäsen Myanmarin valmistelukokous, UM, BIN, PAB, 30 osallistujaa 

 1.2.2017   ITC SheTrades: Women's Economic Empowerment through Trade, UM, PAB, 30 osallistujaa 

 8.2.2017  Hakemustyöpaja, Nairobin Innovaatioviikko, FP, BIN, JUK, JPE, SEM, TUK, NOP, 21 osallistujaa 

 14.2.2017 Asiantuntijatyöpaja, FP, BIN, JUK, JPE, PAB, NOP, 22 osallistujaa 

 21.2.2017 Kasvua kehittyviltä markkinoilta – Finnpartnershipin ja Ensimetrin työpaja,                                             

       Technopolis, Tampere, JPE, TUK, 20 osallistujaa 

 27.2.2017 Kouvolan TF-tilaisuus, KYAKK, BIN, 35 osallistujaa 

 1.3.2017   TF Talent seminaari, Finpro/ TEM, BIN, 50 osallistujaa 

 7.3.2017   Mexican Economy Market –seminar, OP – auditorio, NOP, 50 osallistujaa 

 23.3.2017 Hakemustyöpaja, rahoitus (shared value), FP, BIN, JUK, NOP, 20 osallistujaa 

 23.3.2017 Finnish-Arabic Trade Association networking event, Postitalo, JUK, TUK, 20 osallistujaa 

 28.3.2017 Rahoitusmahdollisuudet -seminaari (järjestäjät EEN & Haagahelia), Haaga-Helia, NOP,                       
168 osallistujaa 

 30.3.2017 Rahoitustyöpaja + Kasva ja kansainvälisty 2017, Verkatehdas, Hämeenlinna, JUK,            

70 osallistujaa 

 10.4.2017 Pienet vientikaupat-tilaisuus, Team Finland-talo, SEM, TUK, 60 osallistujaa 

 12.4.2017 KAVAKU-valmennus, UM rahapaja, BIN, 15 osallistujaa 

 12.4.2017 Intian VKE-matkan valmistelutilaisuus, TEM, BIN, 12 osallistujaa 

 21.4.2017 India Day - Finpro/Tekes, Team Finland-talo, BIN, 200 osallistujaa 

 21.4.2017 Sri Lankan VKE-matkan valmistelukokous, Sosiaali- ja terveysministeriö, PAB, 20 osallistujaa 

 25.4.2017 Pohjois-Afrikassa potentiaalia suomalaisyrityksille, Scandic Marina Congress Center, JUK           
60 osallistujaa 

 26.4.2017 Uzbekistanin VKE-matkan purkutilaisuus, UM, BIN, 20 osallistujaa 

 8.5.2017 DBF Pnom Penh, Kambodza, 30 osallistujaa 
 10.5.2017 DBF Ho Chi Minh City, Vietnam. 50 osallistujaa 

 11.5.2017 DBF Bangkok, Thaimaa, 40 osallistujaa 
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 12.5.2017 Africa's urban future, Helsingin yliopisto, 150 osallistujaa 

 24.–25.5.2017, Innofrugal, Wanha Satama, 200 osallistujaa 

 9.6.2017 How to get Access to the UN, Ravintola Bank, 30 osallistujaa  

 19.5.2017 Kehittyvät markkinat roadshow, Turun kauppakamari, 37 osallistujaa 

 24.5.2017 Indonesia VKE-matkan valmistelutilaisuus, Team Finland-talo 25 osallistujaa 
 1.6.2017 Start Ups and development, UM, 27 osallistujaa 

 12.6.2017 Kehittyvät markkinat-roadshow, Technopolis, Tampere, 42 osallistujaa 

 2.6.2017 FP koulutus Finpron etelän asiakkuustiimille, TF-talo, 8 osallistujaa 

 6.6.2017 DBF Maputo, Maputon kauppakamari, 50 osallistujaa 

 7.6.2017 DBF Beira, Beiran kauppakamari, 40 osallistujaa 

 10.6.2017 Africa Nordic Business Seminar Nigeria, Hilton Abuja, 80 osallistujaa 

 11.6.2017 DBF workshop, Lagos, Nigeria, 25 osallistujaa 

 17.8.2017 Hakemustyöpaja, teemana koulutussektori. Opetushallitus, 58 osallistujaa 

 18.8.2017 Maailman Markkinat, TF-talo, 200 osallistujaa 

 24.8.2017 Team Finland –päivä, Scandic Marina Congress Center, 600 osallistujaa 

 29.8.2017 Afrikka Road Show, Biocity, Turku, 60 osallistujaa 

 29.8.2017 Kazakhstanin VKE-valmistelukokous, Työ- ja elinkeinoministeriö, 15 osallistujaa 
 30.8.2017 Afrikka Road Show, Jyväskylän Ely-keskus, 58 osallistujaa 

 31.8.2017 Yritykset kehitystoimijoina, Lindströmin talo, Helsinki, 15 osallistujaa 18.5.2017 Kehittyvät markkinat 

roadshow, Hotelli Klaus K, 61 osallistujaa 

 14.-15.9.2017 Habitare-messut, Messukeskus, Helsinki 

 19.9.2017 Business Opportunities in Serbia, Kauppakamari, Helsinki, 20 osallistujaa 

 21.9.2017 Hakemustyöpaja, Finnpartnership, 22 osallistujaa4.10.2017 Somalia-tilaisuus, Kirkon Ulkomaanapu, 50 

osallistujaa 

 6.10.2017 Somalia matchmaking-työpaja, Scandic Marski, 59 osallistujaa 

 24.10.2017 YK-päivän tilaisuus, Scandic Marina, 300 osallistujaa 

 27.10.2017 Finn-Viet Meetup, Haaga-Helia, Helsinki, 55 osallistujaa 

 13.10.2017 Tansania-työpaja, Finnpartnership, 10 osallistujaa 

 25.10.2017 Vietnamin VKE-matkan valmistelutilaisuus, TF-talo, 15 osallistujaa 

 26.10.2017 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuutyöpaja, Finnpartnership, 7 osallistujaa 

 28.11.2017 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuutyöpaja, Finnpartnership, 8 osallistujaa 

 30.11.2017 Hakemustyöpaja. Finnpartnership, 29 osallistujaa 

 11.12.2017 Kansainvälistyvän yrityksen rahoitusinstrumentit, Vaasa, 20 osallistujaa 
 

 


