
                 

 

MIKSI NAIROBIIN KESÄKUUSSA 2019? 

 

 

Itäinen Afrikka ja Kenia kehittyy huimaa vauhtia tuoden uudenlaisia yhteistyö – ja 

liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja toimijoille. Huolimatta vahvasta talouskasvusta, 

Keniassa on merkittäviä ja monisyisiä kehityshaasteita, joilla on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin ja 

jokapäiväiseen elämään. Yrityksillä on merkittävä rooli ja mahdollisuus hyödyntää osaamistaan, 

palveluitaan ja tuotteitaan näiden ongelmien innovatiiviseen ratkaisemiseen ja samalla löytää uudenlaisia 

liiketoimintamahdollisuuksia. Osallistuminen 10.-14. kesäkuuta 2019 Nairobissa järjestettävälle 

innovaatioviikolle ja sivutapahtumiin avaa huikean mahdollisuuden yrityksille, korkeakouluille ja 

kansalaisjärjestöille verkostoitua ja kartoittaa liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvattaa ymmärrystä 

kehitysinnovaatiotoiminasta Keniassa.  

 

 

 

 



KENIA MAANA 

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. Nairobi toimii alueellisena keskuksena 

monille yrityksillemme. Kenian toimintaympäristössä on haasteita, kuten korruptio, mutta paikallisten 

kumppaneiden ja avoimen toimintakulttuurin avulla maassa on paljon mahdollisuuksia. Kansalaisjärjestöillä on 

historiallisesti ollut ja on edelleen merkittävä rooli Keniassa eri sektoreilla.  Terveyssektorilla paikalliset ja 

kansainväliset kansalaisjärjestöt tuottavat edelleenkin merkittävän osan terveyspalveluista. Yhteistyö 

kansalaisjärjestöjen kanssa tarjoaakin yrityksille hyvän mahdollisuuden yhteiskehittämiseen sekä uusien 

palveluiden testaamiseen.  

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 kuivuudelle tai 

rankkasateille. 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) 

sekä innovaatio- ja IT-osaaminen (esimerkiksi mobiiliteknologia). Kenian startup-ekosysteemi on itäisen 

Afrikan kehittynein. 

Kaupungistuminen ja panostus infrastruktuuriin tarjoavat mahdollisuuksia useilla aloilla.  Uusiutuvassa 

energiassa, erityisesti tuuli- ja aurinkovoimasta sekä 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. 



NAIROBIN INNOVAATIOVIIKKO JA OHJELMA SUOMALAISYRITYKSILLE JA -KORKEAKOULUILLE 

Nairobissa järjestetään Innovaatioviikko (http://innovationweek.co.ke) 10.-14.6.2019, joka tavoittelee 

tuhansia osallistujia (erityisesti yliopisto- ja startup-toimijoiden kautta), pääosin Keniasta. Viikon ohjelman 

keskiössä ovat innovaatiot, modernit ratkaisut sekä uudet kumppanuudet yksityissektorin, korkeakoulujen 

sekä muiden sidosryhmien kuten kansalaisjärjestöjen välillä tavoitteena ratkaista Keniassa ja alueella olevia 

monisyisiä paikallisten ihmisten elämään negatiivisesti vaikuttavia kehitysongelmia. 

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 Mpesa, jota käyttää lähes 70 prosenttia kenialaisista. Kuitenkin, erityisesti 

maataloussektori on jäänyt jälkeen innovaatioista. 

Suomen suurlähetystö Nairobissa, Suomen ulkoministeriö, Fingo, Business Finland, Pelastakaa Lapset (Save 

the Children) järjestävät innovaatioihin ja kehitykseen keskittyvän matkaohjelman suomalaisille yrityksille ja 

korkeakouluille 10.-14. kesäkuuta 2019. Nairobin Innovaatioviikon ohjelman lisäksi viikon aikana tarjoutuu 

mahdollisuuksia tutustua mm. paikalliseen startup-toimijoihin, YK-järjestöihin sekä paikalliseen 

yksityissektorin ja julkishallinnon keskeisiin toimijoihin. 

 

 

 

http://innovationweek.co.ke/


   
Kuvia aikaisempien vuosien NIW-tapahtumista 

 

ALUSTAVA OHJELMA 

Nairobin Innovaatioviikko 10.-14.6.2019 toimii hyvänä verkostoitumisajankohtana suomalaisille yrityksille, 

korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille, joilla on osaamista sekä kiinnostusta yhteistyöstä ja kumppanuuksista 

Keniassa ja itäisessä Afrikassa. Suomen erikoisteemana vuonna 2019 on Kenian Big Four- Agenda, jossa 

painottuu ruokaturvan, terveyden, elintarviketeollisuuden sekä asumisen teemat, mutta viikkoa voi 

hyödyntää myös muilla edellä mainituilla sektoreilla. 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).  

 

Maanantai 10.6.2019 

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

Finlandin kanssa.  Tapahtumaan kutsutaan paikallisia yrityksiä, joilla on kiinnostusta kaupallisesta 

yhteistyöstä suomalaisyritysten ja – korkeakoulujen kanssa, erityisesti terveyssektorilla. Kenialaisena 

yhteisjärjestäjänä on Kenya Private Sector Alliance (KEPSA), jolla on yli 500 000 jäsentä verkostossaan.  

Tiistaina 11.6.2019 

Innovation for development and Crisis - co-creation workshop by Save the Children and Business Finland 
 
Pelastakaa Lapset (Save the Children) on maailman suurin itsenäinen lapsijärjestö, joka toimii ympäri 

maailmaa yli 120 maassa. Nairobissa sijaitsevat sekä järjestön Kenian maatoimisto, että Somalian 

maatoimisto. Business Finland tarjoaa suomalaisille yrityksille innovaatiorahoitusta sekä 

kansainvälistymispalveluita, ja sillä on noin 600 työntekijää sekä Suomessa että ulkomailla. BEAM on 

Business Finlandissa oleva ohjelma, joka auttaa viemään suomalaista osaamista ja tukee uusien ratkaisujen 

syntymistä kehittyvien markkinoiden tarpeisiin.    

 



Pelastakaa Lasten ja Business Finlandin järjestämän co-creation työpajapäivän aikana yritykset ja 

oppilaitokset tutkivat yhdessä järjestön asiantuntijoiden kanssa Kenian ja Itäisen Afrikan alueen konkreettisia 

kehityshaasteita, joihin etsitään uudenlaisia ratkaisuja fasilitoidun co-creation prosessin kautta. Toiveena on, 

että osallistujat valitsevat jo ennakkoon haasteet, joihin haluavat pureutua. Tapahtuman luonteena on 

tiedonjaon ohella innovatiivisten kumppanuuksien ja ratkaisujen suunnittelu jaettujen arvojen pohjalta. 

Tavoitteena on saada alulle konkreettisia toimintamalleja, joiden kehitystyötä voidaan jatkaa myös 

innovaatioviikon jälkeen. Nairobin työpajaa edeltää myös ennakkotilaisuus Suomessa (10.5. Helsingissä), 

jossa tutustutaan tarkemmin sekä työpajassa työstettäviin haasteisiin, innovaatioiden 

rahoitusmahdollisuuksiin sekä Pelastakaa Lasten hankintaprosesseihin. 

 

Päivän päätteeksi suurlähettilään residenssillä vastaanotto keskeisten kumppaneiden kanssa. 

Keskiviikko 12.6.2019 

Fingo: Fingo on 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Yli 30 jäsenjärjestöä 
työskentelee Keniassa laajasti eri sektoreilla.   
 
Aamupäivän avoin tilaisuus: Aiheena digitaalisen kehityksen periaatteet ja kontekstilähtöinen suunnittelu.  
Miten menestyä Keniassa ja luoda ratkaisuja, joita ihmiset aidosti tarvitsevat? Millaiset liiketoimintamallit 
auttavat kasvuun ja kestävyyteen? Kuinka varmistetaan, että oikeuslähtöisyys ja yhdenvertaisuus toteutuvat 
datapohjaisissa palveluissa? Tilaisuudessa etsitään mm. näihin kysymyksiin vastauksia paikallisten ja 
kansainvälisten osaajien johdolla.  
 
Iltapäivän työpaja: Työpaja on suunnattu kansalaisjärjestöille mutta soveltuu myös digitaalisia palveluja 
tuottaville yrityksille. Työpajassa keskitytään case-esimerkkien kautta mallintamaan digitaalisten ratkaisujen 
mahdollisuuksia sosiaalisten innovaatioiden, yhteiskunnallisen muutoksen ja kansalaisvaikuttamisen 
näkökulmasta. Teemat voivat liittyä mm. terveyteen mutta myös korruptioon ja sananvapauteen liittyviin 
kysymyksiin.  
 

Näyttelyalue – käytössä Suomi-booth 

 

Torstai 13.6.2019 

Näyttelyalue – käytössä Suomi-booth 

 

Perjantaina 14.6.2019  

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

sekä sijoittajien kanssa.  

  

 



MUUTA 

Hotellisuositus on Fairmont Norfolk-hotelli, joka sijaitsee Nairobin yliopiston pääkampuksen (NIW-

tapahtumapaikka) vieressä. Suurlähetystön kautta hotellista on mahdollista varata huoneita erikoishintaan 

(n. 150 USD/yö). Majoituskulujen lisäksi muita arvoituja kuluja ovat lennot 600-1000 EUR, sekä mahdolliset 

taksi- ja liikennekulut Nairobissa.  

 

Kiinnostuitko? 

 Vahvistukset Johanna Nurmiselle 12.5. mennessä: johanna.nurminen@formin.fi 

 

 

Lisätietoja viikon ohjelmasta 

 

ULKOMINISTERIÖ:  
 
Ramses Malaty (edustuston päällikön sijainen), Nairobin suurlähetystö ramses.malaty@formin.fi 
Tony Paso (tiiminvetäjä), Ulkoministeriö tony.paso@formin.fi 
Annika Launiala (neuvonantaja, innovaatiot) annika.launiala@formin.fi 
 

 
BUSINESS FINLAND: 

BEAM -ohjelma 
Marjukka Holopainen-Rainio (Project Manager)  Marjukka.Holopainen-Rainio@businessfinland.fi  
Christopher Palmberg (Head of the program) Christopher.Palmberg@businessfinland.fi 
 
 
PELASTAKAA LAPSET (Save the Children) 

Reeta Partanen   Reeta.Partanen@pelastakaalapset.fi  

 

FINGO Ry. 

Kari-Pekka Murtonen   kari-pekka.murtonen@fingo.fi  
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