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Vuosi 2018 oli Finnpartnership-liikekumppanuusohjelman kolmen 
vuoden mittaisen ohjelmakauden viimeinen vuosi. Vuoden keskeisiä 
tavoitteita oli kuroa kiinni joitakin ohjelmakaudella toistaiseksi toteutu-
matta jääneitä tavoitteita, kohdentaa työtä voimakkaammin ohjelman 
mission mukaisesti palvelemaan köyhempiä maita ja profiloida ohjelmaa 
kaupallisten toimijoiden keskuudessa ODA-rahoituksen ja -osaamisen 
tarjoajana. Kaikissa tavoitteissa onnistuttiin, jopa reilusti yli tavoittei-
den. 

Vuotta päästiin työstämään edellisenä vuonna uudistetuilla prosesseilla 
ja toimintamalleilla, joiden hyödyt ja tehokkuus olivat jo alkuvuodesta 
selkeästi nähtävissä. Osaltaan tämä johti siihen, että hakemusmäärät 
ylittivät jaettavissa olevan tuen määrän, joka puolestaan aiheutti viiväs-
tystä tuen myöntöprosessissa vuoden keskivaiheilla. Sopeuttamalla 
markkinointia ja loppuvuodesta tulleen lisärahoituksen turvin kaikki eh-
dot täyttävät hankkeet saivat rahoituksen. Tästä syystä tulosyhteenve-
dossa vuoden hakemusmäärä ja myönnettyjen tukien määrä näyttäytyy 
negatiivisena edellisvuoteen verrattuna. Vuoden tapahtumat indikoivat 
sitä, että niin yritysten, järjestöjen kuin oppilaitostenkin kaupallisilla 
hankkeilla on tällä hetkellä enemmän kysyntää, kuin mihin ohjelma pys-
tyy vastaamaan.  

Vuonna 2018 erityisesti yritysten osaamista kehitysvaikutusten osalta sy-
vennettiin ja ihmisoikeusnäkökulma tuotiin konkreettisemmin osaksi 
Finnpartnershipin prosesseja. Vuoden mittaan starttasi myös useita yri-
tysten ja järjestöjen yhteishankkeita, johon Finnpartnership kannustaa 
mm. tuomalla järjestöjä ja yrityksiä yhteen työpajoissaan. 

Kesällä 2018 Finnpartnership esitteli ohjausryhmälle seuraavan kolmen 
vuoden linjauksensa, jonka pohjalta ohjelma tulee toimimaan, mikäli 
ulkoministeriö käyttää kuluneeseen ohjelmakauteen liitetyn kolmen 
vuoden option. Ulkoministeriö päätti käyttää option ja Finnpartnership 
jatkaa liikekumppanuusohjelman toteuttamista vuosina 2019-2021.   

Ulkoministeriö ohjaa Finnpartnershipin toimintaa ja tuloksia ohjausryh-
män välityksellä. Ministeriön edustajista koottu ohjausryhmä (OR) ko-
koontui raportointivuoden aikana neljä kertaa. OR:n kokouksissa käsitel-
tiin mm. vuoden 2017 toiminta- ja talousraportti sekä hyväksyttiin vuo-
den 2018 toimintasuunnitelma ja tavoitteet. Loppuvuodesta hyväksyttiin 
vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tavoitteet. Ohjausryhmälle esitel-
tiin myös vuoden 2014 hankkeiden viimeisen seurantavaiheen kehitysvai-
kutukset. Merkittävä huomio kehitysvaikutusten osalta on se, että vuo-
sina 2006-2014 liikekumppanuustukea saaneet organisaatiot ovat seuran-
tavaiheen aikana (liikekumppanuustuen myöntämistä seuraavat neljä 
vuotta) investoineet yli seitsenkertaisen määrän rahaa kehitysmaahank-
keisiinsa verrattuna näille maksettuun tukeen. Vuonna 2019 raportoitu 
kumulatiivinen investointisumma kehitysmaihin kohosi jo 214 miljoo-
naan, kun suomalaisyrityksille maksettu tukisumma tämän aikaansaa-
miseksi on 29 miljoonaa.    
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Finnpartnership-liikekumppanuus-
ohjelman tavoitteena on lisätä suo-
malaisten ja kehitysmaiden yritys-
ten ja liiketoiminnasta kiinnostu-
neiden toimijoiden kaupallista yh-
teistyötä niin, että hankkeet syn-
nyttävät myönteisiä kehitysvaiku-
tuksia kohdemaissa. Taloudellinen, 
sosiaalinen ja ympäristöllinen kes-
tävyys ovat oleellisia lähtökohtia 
arvioitaessa ohjelman kautta tuet-
tavia hankkeita. Lisäksi Finnpart-
nershipin työtä ohjaavat vuotuiset 
yksityiskohtaiset työsuunnitelmat 
tavoitetasoineen. 

Finnpartnership-liikekumppanuus-
ohjelmaa rahoittaa ulkoministeriö 
ja sitä hallinnoi Teollisen yhteis-
työn rahasto Oy (Finnfund). Finn-
partnership tekee tiivistä yhteis-
työtä Team Finland-verkoston 
kanssa. 

Finnpartnershipin tarjoamia palve-
luita ovat rahallisen liikekumppa-
nuustuen kanavointi suomalaisille 
yrityksille ja muille toimijoille, lii-
kekumppanuusaloitteiden identifi-
ointi- ja välityspalvelu (Matchma-
king) sekä kehitysmaihin suuntautu-
viin liikekumppanuushankkeisiin, 
kehitysvaikutuksiin sekä kestävään 
kehitykseen liittyvä neuvonta. Oh-
jelma on kysyntävetoinen ja kattaa 
kaikki OECD DAC -luokitellut kehi-
tysmaat.  

Ohjelma käynnistettiin vuonna 
2006. 
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   Tilastoja ja tuloksia 2018         
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6010 

epäsuorasti työllistettyä henkilöä. 

46 % 

naisten osuus suoraan työllistetyistä. 

113  

tytär- tai yhteisyritystä perustettu 
kehitysmaahan. 

49 % 

hankkeista vaikuttanut positiivisesti 
ympäristöön. 

Tiedot perustuvat vuosina 2006–2014 tukea saa-
neiden organisaatioiden antamiin tietoihin. Lisä-
tietoa: www.finnpartnership.fi » Tilastot, raportit 
ja presentaatiot 

214  

miljoonaa euroa investointeja kehitys-
maihin liikekumppanuustuen saajilta. 

29   

miljoonaa euroa myönnettyä liike-
kumppanuustukea. 
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1. LIIKEKUMPPANUUSTUKI 

Suomalainen toimija voi hakea avustusmuotoista liikekumppanuustukea taloudellisesti kannat-

tavaan liiketoimintaan, joka luo myönteisiä kehitysvaikutuksia kehitysmaissa. Tukea voidaan 

myöntää kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän 

ja kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen. Liikekumppanuustuki on tarkoitettu tällaisen 

hankkeen selvitys-, pilotointi- ja koulutusvaiheisiin.  

Ulkoministeriö (UM) vastaa liikekumppanuustuen tuen kehityspoliittisesta ohjauksesta, haku-

prosessista, tukipäätöksistä sekä -maksuista. Finnfundin hallinnoima Finnpartnership-ohjelma 

tuottaa UM:lle palveluun liittyvät konsulttipalvelut kuten koulutus-, markkinointi- ja neuvon-

tapalvelut sekä tarvittavat asiantuntija-analyysit.   

1.1 Liikekumppanuustuen käsittely 

Liikekumppanuustukea haetaan valtion asiointi-

palvelusta sähköisesti määrämuotoisella hake-

muksella liitteineen. UM vastaanottaa hakemuk-

set ja tarkistaa ne. Tämän jälkeen UM toimittaa 

hakemukset liitteineen Finnpartnershipille, joka 

UM:n määrittelemien kriteerien ja linjausten pe-

rusteella laatii hakemuksista palvelusopimuksen 

mukaisen lausunnon ja toimittaa sen UM:n pää-

töksentekoprosessin tueksi. Tukien myöntämistä 

koskevat valtionavustuspäätökset sekä tukien 

maksut suoritetaan UM:ssä.  

Vuonna 2018 vastaanotettiin 145 hakemusta. Vas-

taanotettujen hakemusten määrä laski edellisvuo-

desta 11 % johtuen ohjelman muuttuneesta rahoi-

tustilanteesta, johon reagoitiin vähentämällä 

markkinointia. Rahoitustilanteen kohennuttua 

vuoden lopulla markkinointia lisättiin jälleen, 

mikä johti hakemusmäärän huomattavaan kas-

vuun vuoden lopulla. 30 prosenttia (44 kpl) vuo-

den aikana saapuneista hakemuksista vastaan-

otettiin kahden viimeisen kuukauden aikana. Vä-

hentyneestä kokonaishakemusmäärästä huoli-

matta vuosi 2018 osoittikin kiinnostuksen liike-

kumppanuustukea kohtaan olevan vakaa ja kas-

vava, niin kauan kuin rahoitustilanne on ennustet-

tava ja asiakkaita voidaan aktiivisesti kannustaa 

hakemaan tukea. Vuositavoitteeksi asetettu 130 

vastaanotettua hakemusta ylitettiin, ja vastaan-

otettujen hakemusten määrässä mitattuna vuosi 

2018 oli ohjelman historian kolmanneksi suosi-

tuin vuoden keskivaiheen vähäisemmistä hake-

musmääristä huolimatta. Vuoden 2018 keskivai-

heilla koettu vähentynyt hakemusmäärä vaikutti 

myös siihen, että vuoden aikana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Liikekumppanuustuen vuosittaiset hakemusmäärät. 
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käsiteltyjen hakemusten määrä jäi edellisvuotta vähemmäksi. Vuonna 2018 Finnpartnership käsitteli 

aikavälillä 1.11.2017–31.10.2018 saapuneet 122 hakemusta (vuotta aiemmin 163 kpl). 

Finnpartnershipin lausuntoa hyödyntäen UM myönsi käsitellyistä hankkeista tukea 82 hankkeelle 

(67 % hakemuksista) yhteensä 5 040 269 euroa.  Myönnetyn tuen määrä oli 5 % matalampi kuin edelli-

senä vuonna, jolloin tukea kuitenkin myönnettiin 32 % suuremmalle määrälle hankkeita (121 kpl). 

Vaikka yksittäisten myönnettyjen tukien määrä väheni 32 % edellisvuoteen verrattuna, ei myönnetyn 

tuen kokonaismäärä laskenut kuin viisi prosenttia. Tämä johtui siitä, että myönnetyn tuen keskimää-

räinen koko oli historian suurin, 61 467 euroa. Kasvaneeseen tuen keskikokoon vaikuttivat yksittäiset 

suuret hankkeet, joissa merkittävä osa kustannuksista kohdistui resursseja vaativaan pilotointivaihee-

seen. Tukea saaneista hankkeista 20 % kohdalla myönnetty tuki oli yli 100 000 euroa, joka on sekin en-

nätyksellisen korkea luku. Yksittäisten tukien suuruus vaihteli 1 652 eurosta 282 713 euroon, kuvastaen 

liikekumppanuustuen mahdollisuutta toimia tukimuotona niin mikro- kuin suuryritystenkin hankkeissa.  

Myönnetyn tuen keskikoon uskotaan laskevan vuonna 2019, koska merkittävän osan myönnetystä tuesta 

muodostanut pilotointi on poistunut tuettavien hankevaiheiden joukosta, ellei pilottia toteuteta yhteis-

työssä kansainvälisen järjestön kanssa. Pilotointivaiheen poistuminen ohjaa hakemuksia tulevaisuudessa 

jälleen pienenevään suuntaan. Pilotointia edeltävää ja sitä valmistelevaa työtä voi kuitenkin edelleen 

toteuttaa hankkeissa osana esihanke- tai hankeselvitysvaihetta. 

 

Kuva 2. Myönnetyn liikekumppanuustuen keskikoko vuosittain. 

Hylättyjä päätöksiä annettiin 33 % käsitellyistä hakemuksista. Hylkäävän päätöksen saaneet hakemukset 

joko eivät täyttäneet liikekumppanuustuen ehtoja, hakijalla ei ollut riittäviä taloudellisia tai henkilös-

töresursseja hankkeen toteuttamiseksi, hankkeella ei ollut riittäviä kehitysvaikutuksia tai hakija veti 
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hakemuksensa pois. Finnpartnership pyrkii vähentämään hylättyjen päätösten määrää etukäteisneuvon-

nan, erityisesti hakemustyöpajojen ja –ohjeistamisen avulla, jolloin hakijat ymmärtävät entistäkin pa-

remmin tuen myöntämisen tärkeimmät kriteerit jo hakuvaiheessa. 

Finnpartnershipin hakemustyöpajat (ks. luku 3.1) muodostuivat vuoden aikana tärkeimmäksi etukäteis-

neuvonnan välineeksi ja valtaosa liikekumppanuustuen neuvontatyöstä painottuu nykyään niihin. Tämä 

on vapauttanut työaikaa ja tuonut joustavuutta lausuntojen käsittelyprosessiin ja toivottavasti näkyy 

tulevaisuudessa myös raportoinnin helpottumisena ja parempana laatuna yritysten osalta. Työpajat ja 

Matchmaking-työn jaksottaminen hiljaisemmilla hakujaksoille on mahdollistanut Finnpartnershipin mu-

kautumisen suuriinkin työmäärän vaihtelevuuksiin, kun hanketyötä on voinut olla jopa yli nelinkertainen 

määrä edelliseen jaksoon verrattuna.

1.2 Myönnetyt tuet 

1.2.1 Tuet maanosittain 

Vuonna 2018 merkittävin muutos liikekumppanuustuen alueellisessa kohdistumisessa oli Afrikan nousu 

euromääräisesti mitaten suurimmaksi liikekumppanuustukihankkeiden kohdemaanosaksi. Yli puolet (51 

%) tuesta myönnettiin hankkeille, joiden ensisijainen kohdemaa oli afrikkalainen valtio. Suhteelli-

sen osuuden ohella myös Afrikkaan kohdistuneille hankkeille myönnetyn tuen absoluuttinen koko-

naismäärä kasvoi, vaikka tukea myönnettiin vuonna 2018 merkittävästi edellisvuotta pienemmälle jou-

kolle hankkeita. Afrikkaan kohdistuville hankkeille myönnetty keskimääräinen tuki kasvoikin 44 659 eu-

rosta 63 882 euroon, eli toisin sanoen suomalaiset yritykset ja organisaatiot pyrkivät vuonna 2018 

käynnistämään Afrikassa aiempaa suurempia hankkeita.   

Huomionarvoista on myös, että vaikka liikekumppanuustukea saaneiden hankkeiden kokonaismäärä pu-

tosi 32 %, Afrikka oli ainoa maanosa, johon kohdistuville hankkeille myönnetyn tuen absoluuttinen 

määrä kasvoi edellisvuodesta. Afrikkaan kohdistuneille hankkeille myönnetyn tuen kasvu vähensi Aasi-

aan kohdistuneille hankkeille myönnettyä tukea yhdeksällä prosentilla vuodesta 2017. Latinalaisen 

Amerikan ja Karibian sekä Euroopan osuudet pysyivät ennallaan. Voidaan todeta, että Finnpartnership 

pystyy ohjaamaan toiminnoillaan yritysyhteistyötä missionsa mukaiseen suuntaan.  
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Kuva 3. Vuonna 2018 myönnetyn liikekumppanuustuen euromääräinen jakaantuminen (prosentit) ja hankemääräinen jakauma 

(kappaleet) maanosittain (vuoden 2017 luvut suluissa). Karttaan on väreillä korostettu kaikki OECD:n kehitysapukomitean 

määrittelemät kehitysmaat, mutta kaikkiin värjättyihin maihin kohdistunut hankkeita. 

Afrikkaan suuntautuville hankkeille myönnettyjen tukien kokonaismäärä on noussut kahdessa vuo-

dessa (2016-2018) 31 prosentista 51 prosenttiin. Kasvun taustalla on suomalaisten yritysten kasvava 

kiinnostus Afrikkaa kohtaan, jota Finnpartnership ja ulkoministeriö ovat pyrkineet aktiivisesti tuke-

maan. Finnpartnership on järjestänyt viime vuosina valtaosan uusia liikekumppanuuksia vauhdittavista 

Business with Finland -seminaareistaan (ks. luku 2.4) Afrikassa, tarjonnut työpajoissaan järjestöpuheen-

vuoroja Afrikkaan fokusoituneille kansalaisjärjestöille, kertonut palveluistaan lukuisissa Afrikkaa koske-

vissa tilaisuuksissa Suomessa sekä laatinut ja jakanut menestystarinoita suomalaisten yritysten onnistu-

neista hankkeista Afrikassa. Pyrkimysten taustalla on se, että tarve yksityisen sektorin kehitysavulle on 

kenties kaikista suurin Afrikassa, jonka väestön on ennustettu kasvavan 1,3 miljardilla ihmisellä vuo-

teen 2050 mennessä.  

Afrikan nousua myönnettyjen tukien määrissä siivitti etenkin Somaliaan kohdistuneiden hankkeiden 

merkittävä määrä. Somaliaan kohdistuneita hankkeita käsiteltiin vuonna 2018 yhteensä yhdeksän kap-

paletta, joista seitsemälle myönnettiin tukea. Vuoden 2018 aikana lähes kaksinkertaistettiin koko ohjel-

man historian aikana Somaliaan suuntautuvien liikekumppanuustukihakemusten määrä. Kasvu vaikuttaa 

jatkuvan tai jopa kiihtyvän, sillä vuoden 2019 kahden ensimmäisen kuukauden aikana käsiteltiin seitse-

män Somaliaan kohdistuvaa hakemusta. 

42 %, 38 kpl  
(51 %, 55 kpl) 

51 %, 37 kpl  

(44 %, 58 kpl) 

4 %, 5 kpl 
(3 %, 6 kpl) 

3 %, 2 kpl 
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Somaliaan kohdistuneiden hakemusten huomattava määrä on seurausta Finnpartnershipin Somalia-pilot-

tihankkeesta, josta on kerrottu tarkemmin luvussa 2.5. Somalian ohella suosittuja afrikkalaisia kohde-

maita olivat myös Suomen pitkäaikaiset kehitysyhteistyön kohdemaat Tansania ja Kenia, joista Keniassa 

Finnpartnership järjesti myös Doing Business with Finland -seminaarin maaliskuussa 2018. 

Vuonna 2018 käsiteltyjen hankkeiden ylivoimaisesti suosituin kohdemaa oli kuitenkin Vietnam, 

jonne kohdistui peräti 18 liikekumppanuustukihanketta. Vietnam on perinteisesti ollut yksi suosituim-

mista liikekumppanuustuen kohdemaista, johon Suomella on pitkät kahdenväliset suhteet ja joka on 

monille suomalaisille yrityksille tuttu. Suomen ja Vietnamin välinen suhde on siirtynyt kehitysyhteis-

työstä kauppakumppanuuteen, jonka myötä Finnpartnership, ulkoministeriö ja muut Team Finland-toi-

mijat ovat aktiivisesti tukeneet suomalaisyritysten kansainvälistymispyrkimyksiä Vietnamiin esimerkiksi 

Doing Business with Finland-seminaarien kautta. Näiden tekijöiden ansiosta Vietnamista on myös eniten 

rekisteröityneitä yrityksiä Finnpartnershipin Matchmaking-palvelussa (ks. luku 2).  

Kuva 4. Vuonna 2018 käsitellyille hankkeille myönnettyjen tukien suosituimmat kohdemaat. 

Vuoden 2018 neljänneksi suosituin kohdemaa Intia taas on ollut vuodesta toiseen yksi suosituimmista 

kohdemaista. 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 
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yritysbongaria (tarkemmin bongareista luvussa 2). 

Kaikkiaan tukea myönnettiin yhteensä 35 kohdemaahan suuntautuville hankkeille. Näistä 16 oli afrikka-

laisia, 13 aasialaisia, neljä Latinalaisen Amerikan ja Karibian ja kaksi Euroopan valtioita. Lista kohde-

maittain myönnetystä tuesta löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 3. 

1.2.2 Tuet kohdemaan luokan mukaan 

Liikekumppanuustukihankkeen kohdemaa luokitellaan ulkoministeriön ja OECD:n luokittelua noudatel-

len joko 1) hauraaksi valtioksi, 2) vähiten kehittyneeksi maaksi, 3) matalan tulotason maaksi, 4) alem-

man keskitulotason maaksi tai 5) ylemmän keskitulotason maaksi.  

• Hauraat valtiot ovat ulkoministeriön vuosittain määrittelemä luokka, joka pohjautuu pitkälti 

Maailmanpankin tekemään arvioon. Vuonna 2018 hauraiden valtioiden lista sisälsi 24 maata, 

jotka sisältyvät kukin myös johonkin alla mainituista OECD:n kehitysapukomitea DACin luokituk-

sista.  

• Vähiten kehittyneet maat, matalan tulotason maat, alemman keskitulotason maat ja ylem-

män keskitulotason maat pohjautuvat suoraan OECD:n kehitysapukomitea DACin luokituksesta.1 

DACin neljä kategoriaa kattavat kaikki kehitysapukelpoiset valtiot, ja sisältävät siten myös hau-

raat valtiot.2  

Afrikkaan suuntautuville hankkeille myönnetyn euromääräisen tuen kasvun ohella vuoden 2018 liike-

kumppanuustuen keskeisin piirre oli vähiten kehittyneisiin maihin sekä hauraisiin valtioihin kohdistu-

neen tuen kasvu. Myös alemman keskitulotason maihin kohdistunut tuki kasvoi merkittävästi, lähinnä 

kyseiseen tuloluokkaan kuuluvaan Vietnamiin kohdistuneiden 18 tuen johdosta. Alemman keskitulota-

somaiden osuuden kasvu näkyi muiden matalan tulotason maiden osuuden vähentymisenä. Ylemmän 

keskitulotason maiden osuus taas pysyi vuoden 2017 tapaan matalana.  

Afrikkaan myönnetyn tuen tavoin myös hauraisiin ja vähiten kehittyneisiin maihin suuntautuville hank-

keille myönnetyn tuen huomattava kasvu viimeisen kahden toimintavuoden aikana on seurausta tietoi-

sista päätöksistä ja toimenpiteistä. Vuoden 2017 alusta Finnpartnershipin pyrkimyksenä on ollut li-

sätä paitsi Afrikkaan kohdentuneille hankkeille myönnetyn tuen määrää, myös vähiten kehittynei-

siin ja hauraisiin maihin suuntautuville hankkeille myönnettyä tukea. Afrikan tavoin kehitysvaikutuk-

sia synnyttävälle liiketoiminnalle on kenties suurin tarve juuri hauraissa tai vähiten kehittyneissä valti-

                                                      
1 DACin luokitus taas perustuu YK:n ja Maailmanpankin kategorioihin. Vähiten kehittyneiden maiden lista on 
YK:n määrittämä, muut kolme kategoriaa taas ovat Maailmanpankin luokittelemia ja perustuvat maiden 
BKT:hen. 
2 Esimerkiksi Somalia on sekä Maailmanpankin listauksen mukainen hauras valtio, että DAC-listauksen mukai-
nen vähiten kehittynyt maa. Irak taas on hauras valtio ja ylemmän keskitulotason maa.  
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oissa – YK:n arvion mukaan vähiten kehittyneiden maiden väestömäärä tulee kaksinkertaistumaan kah-

teen miljardiin ihmiseen vuoteen 2050 mennessä. Toisaalta etenkin vähiten kehittyneet maat ja hau-

raat valtiot mielletään usein erityisen vaikeiksi toimintaympäristöiksi, mistä johtuen hankkeiden suun-

tautumista näihin maihin on päätetty tukea erilaisin keinoin. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5 ja kuva 6. Vuonna 2018 käsitellyille hankkeille myönnettyjen tukien kohdemaat kategorioittain. Luokittelut OECD:n 

Development Assistance Committeen (DAC) sekä ulkoministeriön linjauksen mukaisesti. Suuremmissa kuvioissa hauraat val-

tiot on luokiteltu niiden DAC-kategorian mukaisesti. Pienemmissä kuvioissa on eritelty hauraat valtiot ja ei-hauraat valtiot. 

Suluissa vuoden 2017 luvut. 

38 %
(31 %)

38 %
(36 %)

19 %
(18 %)

5 %
(16 %)

MYÖNNETYT TUET (€)

Vähiten kehittyneet maat Alemman keskitulotason maat

Ylemmän keskitulotason maat Muu matalan tulotason maat

44 %
(35 %)

33 %
(34 %)

18 %
(20 %)

5 %
(11 %)

MYÖNNETYT TUET (KPL)

Alemman keskitulotason maat Vähiten kehittyneet maat

Ylemmän keskitulotason maat Muu matalan tulotason maat

12 %
(9 %)

88 %
(91 %)

Hauraat valtiot Muut kehitysmaat

11 %
(5 %)

89 %
(95 %)

Hauraat valtiot Muut kehitysmaat
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Liikekumppanuustuen suuntautumista vähiten kehittyneisiin ja hauraisiin maihin on ollut mahdollista 

välillisesti ohjailla esimerkiksi korkeamman tukiprosentin avulla, markkinoimalla aktiivisesti LDC- ja 

hauraista maista tulevia MM-aloitteita, järjestämällä Doing Business with Finland -seminaareja, osallis-

tumalla Suomessa kyseisiä maita koskeviin tilaisuuksiin sekä aktiivisella yhteistyöllä Team Finland –ver-

koston kanssa. Toimenpiteillä saavutetut tulokset ovat erinomaisia, ja Finnpartnershipin mandaatin 

kannalta keskeisiin kohteisiin eli Afrikkaan, hauraisiin valtioihin ja vähiten kehittyneisiin maihin suun-

tatuville hankkeille myönnetyn tuen määrä onkin kasvanut merkittävästi vuodesta 2016 (ks. kuva 7). 

Vuoden 2018 hankkeiden kolmen suosituimman kohdemaan joukosta kaksi (Somalia ja Tansania) ovat 

vähiten kehittyneitä maita, minkä lisäksi Somalia kuuluu myös hauraiden valtioiden joukkoon. Yhä use-

amman ja keskimäärin yhä suurempien tukien kohdistuminen vähiten kehittyneisiin ja hauraisiin valti-

oihin mahdollistaa suomalaisyrityksien hankkeiden toteutumista näissä maissa, ja tukee siten entistäkin 

laajempia ja merkityksellisempiä kehitysvaikutuksia. 

 

Kuva 7. Liikekumppanuustuen vuosittaisen osuuden kohdentuminen Finnpartnershipin mandaatin kannalta keskeisimmille alu-

eille.  

1.2.3 Tuet toimialoittain 

Vuonna 2017 eniten euromääräistä tukea myönnettiin tieto- ja viestintäteknologian hankkeisiin. 

Kyseinen sektori on vuosia 2016 ja 2017 lukuun ottamatta ollut yleensä eniten tukea saanut sektori. 
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Tieto- ja viestintäteknologian hankkeiden saama tuen määrä kertoo Suomen osaamisesta ja toisaalta 

kehitysmaiden tarpeesta kyseisen alan ratkaisuihin. Liikekumppanuustuen mahdollistama pilotointi on 

myös usein ollut olennaisessa roolissa juuri tieto- ja viestintäteknologian hankkeissa, kun tuensaajien 

on täytynyt selvittää ja testata tuotteensa tai palvelunsa toimivuutta kohdemaassa. Pilotointiin myön-

netty tuki on kasvanut selkeästi yksittäisille tieto- ja viestintäteknologiahankkeille ja siten kasvattanut 

koko sektorille myönnettyä tukea. 

 Vuonna 2017 eniten euromääräistä tukea saanut koulutusala säilytti asemansa eniten yksittäisiä tukia 

(14 kpl) saaneena sektorina, mutta euromääräisesti mitattuna koulutusalalle myönnettiin vasta viiden-

neksi eniten tukia. Korkea hankemäärä kuvastaa liikekumppanuustuen merkitystä koulutusalan toimijoi-

den hankkeissa sekä kehitysmaissa esiintyvää kysyntää suomalaiselle koulutusosaamiselle. Verrattain 

pieni tukien keskimääräinen koko taas kuvastaa vuoden 2018 koulutusalan hankkeiden luonnetta; suur-

ten projektien sijaan moni hankkeista oli nuoren, esimerkiksi teknologista oppimisratkaisua tai koulu-

tuskonseptia tarjoavien yritysten hankkeita.  

Koulutusalan osuus liikekumppanuustukihankkeissa on kasvanut merkittävästi viime vuosina, mikä lie-

nee seurausta koulutusalan yritysten kansainvälistymispyrkimysten tehostumisesta esimerkiksi opetus-

ministeriön alaisen Education Finland -kasvuohjelman kautta, 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 sekä valitsemalla koulutuksen useiden Doing Business with 

Finland -seminaarien fokussektoriksi. Lisäksi esimerkiksi Finnpartnershipin järjestämiä työpajoja on to-

teutettu aktiivisista aloitteista johtuen yhteistyössä oppilaitoksien kanssa. 

Koulutusalan hankkeiden määrää selittää myös se, että koulutusorganisaatiot voivat toimia liikekump-

panuustukihankkeissa erilaisissa rooleissa. Oppilaitos voi toimia liikekumppanuustukihankkeessa itsenäi-

senä kaupallisena toimijana, pyrkien esimerkiksi lisensoimaan koulutusohjelmia tai –sisältöjä kehitys-

maassa toimivalle partnerille. Oppilaitos voi toimia myös ns. tukitoimijana yhdessä yksityisyrityksen 

kanssa tehtävässä hankkeessa. Tukitoimijana oppilaitos voi esimerkiksi kapasitoida paikallisia yhteisöjä 

ja samalla edesauttaa kumppaniyrityksen pitkäaikaista etabloitumista kohdemaahan. Tukitoimijana toi-

mivan oppilaitoksen tukiprosentti on kohdemaasta riippumatta 85 % (muissa hankkeissa tukiprosentti 

vaihtelee 30–85 % välillä), jonka toivotaan kannustavan oppilaitosten ohella myös kansalaisjärjestöjä 

tukitoimintohankkeiden toteuttamiseen.  
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Kuva 8. Myönnetty tuki toimialoittain 2018. 

 

Perinteisesti melko vähän tukea vastaanottanut terveys- ja lääketeollisuus nousi euromääräisesti mitat-

tuna kolmanneksi suurimmaksi sektoriksi. Kyseistä toimialaa toisaalta edusti kuitenkin vain neljä han-

ketta, mikä kertoo terveys- ja lääketeollisuuden hankkeiden keskimääräisesti suuresta koosta. Myös 

energiateollisuuden hankkeiden määrä on kasvanut viime vuosina, ja se oli vuonna 2018 toiseksi eniten 

tukea saanut sektori.  

 

1.2.4 Tuet saajan koon ja kotipaikkakunnan mukaan  

 

Totuttuun tapaan valtaosa tuista myönnettiin PK-sektorin yrityksille, joiden kansainvälistymispyrkimyk-

sille liikekumppanuustuki on usein suuryrityksiä merkittävämpi tekijä. PK-yrityksien osuus kasvoi 11 pro-

sentilla edellisvuodesta, nousten vuosien 2006-2016 keskimääräiselle tasolle. 
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Vuonna 2017 tutkimus- ja koulutuslaitoksille 

myönnettiin peräti 12 prosenttia kaikista euro-

määräisistä liikekumppanuustuista, koulutus-

alan ollessa myös euromääräisesti eniten tukea 

saanut sektori. Kuten edellä havaittiin, koulu-

tusalan hankemääräinen suosio pysyi vuonna 

2018 korkeana, mutta alalle myönnettyjen tu-

kien keskikoko väheni merkittävästi. Koulutus-

alan hankkeet olivat toisin sanoen keskimäärin 

pienempiä vuonna 2018 kuin vuonna 2017. 

Tämä on huomattavissa myös siinä, että tutki-

mus- ja koulutusalalle myönnettyjen tukien 

määrä väheni, koulutusalan tukien kohdistu-

essa näiden isojen toimijoiden sijaan pienille 

koulutusalan yrityksille, joiden hakema tuki 

oli keskimäärin vähäisempi kuin suurilla tutki-

mus- ja koulutuslaitoksilla vuonna 2017.  

 

Euromääräisestä tuesta viisi prosenttia myön-

nettiin yhdistyksille tai järjestöille. Finnpart-

nership kannustaa aktiivisesti järjestöjä ha-

kemaan tukea ja muodostamaan konsortioita 

yritysten kanssa. Pitkäaikaisen liiketoiminnan 

käynnistämisen ohella järjestö voi saada tu-

kea myös hankkeisiin, joissa se toimii tukitoimijana yri-

tyskumppanille.  

 

Uusimaa oli tavanomaiseen tapaan yleisin tukea saaneen organisaation kotipaikkakunta. On kenties 

huomionarvoista, että Suomen ulkopuolelle rekisteröityneille (suomalaisomisteisille) yrityksille ei ole 

myönnetty tukia vuosina 2018 ja 2017. Finnpartnership kuitenkin kannustaa myös ulkomailla sijaitsevia 

suomalaisomisteisia yrityksiä hakemaan tukea, ja esimerkiksi kuukausittaisiin hakemustyöpajoihin (ks. 

luku 3.1) on mahdollista osallistua netin välityksellä mistä päin maailmaa tahansa. Uudenmaan ulkopuo-

lelta vastaanotettavien hakemusten määrää taas pyritään kasvattamaan järjestämällä työpajoja ja 

osallistumalla tilaisuuksiin ympäri Suomea.

85 %
(74 %)

8 %
(13 %)

5 %
(0 %)

2 %
(12 %)

MYÖNNETYT TUET (€)

PK-yritys Suuryritys

Yhdistys tai järjestö Tutkimus- tai koulutuslaitos

87 %
(71 %)

7 %
(18 %)

2 %
(0 %)

4 %
(9 %)

MYÖNNETYT TUET (KPL)

PK-yritys Suuryritys

Yhdistys tai järjestö Tutkimus- tai koulutuslaitos

 
Kuva 9 ja kuva 10. Vuonna 2017 myönnetyt liike-
kumppanuustuet tuensaajan yritysmuodon mukaan 
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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.  

Valtaosaan vuoden 2018 hankkeista kuului hankeselvitystä, henkilökunnan koulutusta, liiketoimintasuunni-

telman tekoa sekä partnerin identifiointia. Etenkin henkilökunnan koulutuksen osuus osana tuettuja hank-

keita kasvoi, mikä on kehitysvaikutusnäkökulmasta positiivista. Hieman alle puolet (49 %) hankkeista sisälsi 

myös pilottivaiheen, joka oli selkeästi suurin euromääräisesti tuettu hankevaihe.  

Suosituimpien hankevaiheiden valikoima selittyy pitkälti sillä, että ne vaikuttavat hakemuksissa usein 

muodostavan toimialasta ja hankkeen luonteesta riippumattoman loogisen jatkumon, jossa partnerin iden-

tifioinnista ja hankeselvitystä seuraa liiketoimintasuunnitelman teko, pilotointi ja henkilökunnan koulutta-

minen. Muut hankevaiheet ovat verraten harvinaisempia, eivätkä sisälly yhtä usein hankekokonaisuuksiin; 

esihankeselvitystä toteutetaan yleensä vain, jos hanke on erittäin alkuvaiheessa, ympäristö- ja yhteiskun-

tavaikutusten arviointia useimmiten vain hankkeissa, joissa arvioidaan olevan korostuneita ympäristöön tai 

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%

2018 2006-18

Kuva 11. Myönnetyt euromääräiset tuet (%-osuus kaikista hyväksytyistä hakemuksista) tuensaajan kotipaikkakunnan 
mukaan 
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yhteisöön kohdistuvia riskejä. Liiketoiminta-alueen kehittämistä taas toteutetaan harvoin, sillä sen tarkoi-

tuksena on muuttaa jo olemassa olevaa kehitysmaaliiketoimintaa toisenlaiseksi, mikä on liikekumppanuus-

tukihakemuksissa ollut harvinaista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Vuonna 2018 tukea saaneet hankevaiheet. Prosenttiosuus kuvastaa kaikkia vuonna 2018 myönnettyjä tukia. Yksi 

hanke voi sisältää yhden tai useamman tuettavan hankevaiheen.

 

Ammattikoulutus ja tuki paikalliselle koulutustoiminnalle -vaiheeseen taas ei myönnetty vuonna 2018 lain-

kaan tukea. Tämä ei kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, että koulutussektorille myönnettiin 14 tukea. 

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.  
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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 2018 aikana suoritettiin maksatuksia vuosina 

2015, 2016, 2017 ja 2018 myönnetyistä tuista.3  Mak-

satuksia suoritettiin 95 tuen osalta yhteensä 2 445 

418 euroa. Maksatuksia suoritettiin yhtä paljon kuin 

vuonna 2017 (2,4 miljoonaa euroa 101 hankkeelle), 

ja huomattavasti enemmän kuin vuonna 2016 (2,1 

miljoonaa euroa) tai etenkin vuonna 2015 (1,5 mil-

joonaa euroa). Maksatusten korkeaan määrään vai-

kutti se, että ennätysvuonna 2015 myönnetyistä 

tuista viimeiset erääntyivät (ja maksettiin) vuonna 

2018. 

 

 

                                                      
3 Finnpartnership suorittaa ennen 1.1.2016 rekiste-
röityjen hankkeiden maksatukset. Tätä uudempien 
hankkeiden maksatuksesta vastaa UM, joka hyödyn-
tää maksupäätöksessään Finnpartnershipin lausuntoa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekä Finnpartnershipin että UM:n suorittamat maksa-
tukset raportoidaan vuosittaisen vertailtavuuden 
vuoksi tässä yhteisesti. 
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43 %35 %
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Miksi liikekumppanuustukea jää maksa-
matta? 
 
Liikekumppanuustuki maksetaan hakijalle 
muodostuneita, päätösvaiheessa hyväksyt-
tyjä kustannuksia vastaan.  
 
Finnpartnershipin tekemien selvitysten tu-
loksena on havaittu, että hakijan koolla, 
hankkeen kohdemaalla, tai sillä, että haki-
jalle 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.  
 
 
 
 

Kuva 13. Maksatusten osuus myönnetystä liikekumppanuustuesta 

vuosittain. 

 



15 

 

 

 

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 2018 laadittiin viimeinen seurantaraportti 

vuoden 2014 hankkeista.  Seurantaraportti koko-

naisuudessaan on luettavissa Finnpartnershipin verk-

kosivuilla.  

1.4.1 Vuoden 2014 liikekumppanuustukihank-

keiden kehitysvaikutuksia 

Finnpartnership myönsi vuonna 2014 kaikkiaan 90 

hankkeelle tukea yhteensä 4,3 miljoonaa euroa, 

josta maksettiin lopulta yhteensä 1,4 miljoonaa 

euroa. 90 tuensaajasta 54:lle (60 %) maksettiin tu-
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kea ja 36 (40 %) tuensaajaa ei pyytänyt maksa-

tusta. Niistä hankkeista, joille tukea on maksettu, 

kuusi on aikaisempien hankkeiden jatkohakemuk-

sia, jotka eivät kuulu seurantaraportin piiriin. 

Näin ollen hanketuloksista raportoidessa käyte-

tään määrää 48 (maksatusta saaneet hankkeet, 

jotka eivät olleet jatkohankkeita). Raportoinnin 

kohteena oleville 48 yritykselle myönnettiin liike-

kumppanuustukea yhteensä 3,8 miljoonaa euroa 

ja näille maksettiin 1,2 miljoonaa euroa.  

Tukea saaneista organisaatioista 22 raportoi teh-

neensä investointeja kohdemaahan. Investoin-

tien kokonaisarvo on yhteensä 2 miljoonaa euroa, 

147 % raportoinnin kohteena olevien myönnettyjen 

LK-tukien verran. Katalysoitujen investointien 

määrä oli merkittävästi pienempi kuin keskimäärin 

vuosien 2006-2013 hankkeissa, joissa tuensaajat 

ovat tehneet investointeja yli seitsemän kertaa 

näille maksettujen liikekumppanuustukien ver-

ran. Selitys vuoden 2014 hankkeiden verrattain 

vähäisiin investointeihin löytyy niiden ominaispiir-

teistä, erityisesti hankkeiden toimialoista. Vuonna 

2014 tukea saaneesta 48 hankkeesta 13 oli tieto- 

ja viestintäteknologiasektorilta, joka ei usein si-

sällä yhtä mittavia investointeja kuin esimerkiksi 

energia-alan tai valmistavan teollisuuden hank-

keet. Onkin kiinnostavaa seurata, tulevatko vuo-

desta 2017 alkaen merkittävästi yleistyneet koulu-

tusalan hankkeet, jotka nekin ovat usein inves-

toinneiltaan verrattain pienikokoisia, vastaavasti 

vaikuttamaan tehtyjen investointien kokoon.  

22 hankkeen (46 %) arvioitiin olevan onnistunut. 

Merkittävää oli, että maanosista korkein onnistu-

misprosentti oli Afrikkaan kohdistuneilla hank-

keilla, ja OECD:n kehitysapukomitean määrittele-

mistä DAC-luokista korkein onnistumisprosentti oli 

vähiten kehittyneillä mailla.   

 

 

Kuva 14. Vuoden 2014 hankkeiden onnistumisprosentti 

maanosittain. Hankkeiden kohdemaat värjätty. 

Afrikkaan ja vähiten kehittyneisiin (LDC-) maihin 

kohdistuneiden hankkeiden korkea onnistuneisuus 

on yllättävää, sillä kyseisiin alueisiin kuuluvia 

maita pidetään usein toimintaympäristöltään mah-

dollisesti haastavampina.  

 

Vaikka maanosien ja DAC-luokkien sisällä on kes-

kenään hyvin erilaisia maita, ja raportoivien yri-

tysten määritelmät hankkeen onnistuneisuudesta 

ovat subjektiivisia, on kehitysvaikutusnäkökul-

masta erittäin positiivista huomata, että juuri 

33 % 59 % 
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Kuva 15. Vuoden 2014 hankkeiden onnistu-
misprosentti kohdemaan tuloluokan mukaan. 
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näille alueille kohdistuneet hankkeet usein onnis-

tuivat. 

Hankkeiden aikaansaamista suorista työllistämis-

vaikutuksista raportoi 17 yritystä, eli 35 % rapor-

toinnin kohteena olevista hankkeista. Nämä hank-

keet ovat työllistäneet suoraan yhteensä 410 hen-

kilöä, ja keskimäärin yksi työllistävä yritys työllisti 

noin 24 henkilöä. Työpaikoista uusia luotuja paik-

koja oli 180. Suoraan työllistävistä hankkeista 11 

ilmoitti myös työllistävänsä epäsuorasti yhteensä 

200 henkilöä. Usein yrityksillä ei ole tarkkaa tie-

toa epäsuorista työllisyysvaikutuksista, minkä 

vuoksi kyseistä lukua on syytä pitää suuntaa anta-

vina. Kaikki työllistävät yritykset ilmoittavat nou-

dattavansa paikallista työlainsäädäntöä. Kaikki 

työllistävät yritykset ovat ilmoittaneet myös nou-

dattavansa paikallista työterveys- ja työturvalli-

suuslainsäädäntöä. Työllistävistä yrityksistä jokai-

nen ilmoitti myös noudattavansa kansainvälisiä so-

pimuksia työntekijöiden oikeuksista ja työehdoista 

sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardeja tai 

muita standardeja kuten IFC Performance Stan-

dardsia. 

Yksi suomalaisten yritysten kautta toteutettavan, 

kauppaa tukevan kehitysyhteistyön tavoitteista on 

osaamisen ja teknologian siirtyminen kehitysmai-

hin. Tietotaidon siirto tukee myös muiden kehitys-

vaikutusten toteutumista. Tuensaajista 16 (33 %) 

raportoi hankkeeseen liittyneen teknologian ja 

tietotaidon siirtoon liittyviä kehitysvaikutuksia. 

Tuensaajista 28 (58 %) raportoi hankkeen lisän-

neen koulutusta tai pätevyyttä kohdemaassa, ja 

26 hankkeeseen (54 %) sisältyi oman, partnerin 

tai alihankkijan suoraa kouluttamista. Niistä 

hankkeista, joihin sisältyi koulutusta, arvioivat yri-

tykset keskimäärin 69 prosentin hankkeeseen osal-

listuneesta henkilöstöstä saaneen hankkeen aikana 

koulutusta. Lisäksi 19 tuensaajaa (40 %) on rapor-

toinut 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 148 naista. Hankkeet vaikuttivat 

naisten työllistymiseen positiivisesti myös muilla 

tavoin, esimerkiksi painottamalla tasa-arvoista 

palkkausta sekä tekemällä naisten työoloja tai 

työmatkoja helpottavia logistisia järjestelyjä. 

Hankkeista 40 % (19 kpl) taas sisälsi piirteitä, 

jotka vaikuttavat positiivisesti naisten työllistymi-

seen. Hankkeista 35 % (17 kpl) sisälsi muita positii-

visesti sukupuolten tasa-arvoon vaikuttaneita piir-

teitä. Näitä olivat esimerkiksi vaikuttaminen yh-

teisöjen ja työpaikkojen asenneilmapiiriin, työolo-

suhteiden (esim. hygienia ja terveys) parantami-

nen, naistyöntekijöiden neuvominen ja koulutta-

minen, tasa-arvolähtöisen ajattelun edistäminen, 

äitiysvapaat sekä tasa-arvon priorisointi osana toi-

mintaa. 

Yhteensä 12 tuensaajaa (25 %) raportoi hank-

keella olleen kehitysvaikutuksia kohdemaan 

yleiseen infrastruktuuriin. 

Yhdeksän tuensaajaa ilmoitti hankkeensa luoneen 

kohdemaahan täysin uuden tuotteen tuotantoa tai 

edistäneen uuden teollisuudenalan syntymistä. 14 

tuensaajaa kertoi vaikuttaneensa kohdemaassa 

tuotettavien tuotteiden laadun parantumiseen esi-

merkiksi nostamalla tuotannon yleisiä laatuvaati-

muksia sekä ohjaten tasalaatuisuuteen tuotteissa. 
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Yhdeksän hanketta edesauttoi kohdemaan kansa-

laisten perustarpeiden kannalta olennaisten hyö-

dykkeiden tai palveluiden saantia. 

Tuensaajista 22 (46 %) raportoi hankkeeseen liit-

tyvistä positiivisista ympäristövaikutuksista.  

Seitsemän (15 %) hankkeen toteutukseen liittyi uu-

siutuvan energian käyttöä ja yhdeksän (19 %) han-

ketta lisäsi ympäristöystävällisten tuotantomene-

telmien ja raaka-aineiden käyttöä. Kuusi hanketta 

lisäsi investointeja oman yrityksen tai partneriyri-

tyksen energiatehokkuuteen kohdemaassa. Nel-

jässä hankkeessa ympäristöteknologia tai siihen 

liittyvien komponenttien tuotanto kohdemaassa 

parantui. 15 hankkeessa parannettiin kohdemaa-

yrityksen tai -partnerin ympäristöstandardien nou-

dattamista. 

Hankkeista yhdessätoista kohdemaahan perustet-

tiin uusi yhtiö (yhteisyritys tai tytäryritys). Alihan-

kintaa harjoitti raportointihetkellä yhteensä viisi 

ja tuontia harjoitti yksi tuensaaja. Kolme tuensaa-

jaa on solminut muun kaltaisen pitkäaikaisen yh-

teistyösopimuksen kehitysmaakumppanin kanssa.  

Tukea saaneilta organisaatioilta kerättyjen vas-

tausten perusteella liikekumppanuustuen sekä 

Finnpartnershipin muun hankkeille tarjoaman 

avun merkitys oli huomattava. 85 prosenttia vas-

taajista koki Finnpartnershipin tuottaneen hank-

keelle lisäarvoa. Joka neljäs vastaaja puolestaan 

arvioi, että hanketta ei olisi voitu toteuttaa ilman 

Finnpartnershipin tukea. Vastaukset tukevat käsi-

tystä julkisen tuen merkityksestä yksityisen sekto-

rin kehitysyhteistyöhankkeille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Vuonna 2014 tukea saaneiden hankkeiden tuloksia. 
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Ulkoministeriön alaisena kehityspoliittisena toimijana Finnpartnership pyrkii osaltaan edistämään YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, jäljempänä SDG) toteutumista. 

SDG:t ovat vuonna 2015 lanseerattu 17 merkittävän kehitystavoitteen joukko. Jokainen 17 tavoitteesta 

on jaettu alatavoitteisiin, jotka helpottavat tavoitteiden edistämistä ja tuloksien mittaamista. 

Finnpartnership tukee SDG:iden toteutumista liikekumppanuustuen lisäksi Matchmakingin sekä koulutuk-

sen ja neuvonnan (mm. erilliset SDG-koulutukset) kautta. Vuoden 2018 seurantaraportissa tarkasteltiin 

ensimmäistä kertaa Finnpartnershipin liikekumppanuustukea saaneiden hankkeiden vaikutuksia SDG:iden 

toteutumiseen. Vaikka hankkeille myönnettiin tukea ennen kuin SDG:t lanseerattiin vuonna 2015, ovat 

hankkeiden synnyttämät kehitysvaikutukset valtaosin syntyneet vasta vuoden 2015 jälkeen. Kehitysvai-

kutusten syntyajankohdan perusteella hankkeiden onkin mielekästä laskea kontribuoivan SDG:iden to-

teutumiseen. Hankkeiden SDG-vaikutuksista voi lukea tarkemmin seurantaraportista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17. Vuonna 2014 tukea saaneiden hankkeiden vaikutuksia kestävän kehityksen tavoitteisiin. 
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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-palvelussa panostettiin vuonna 

2018 etenkin yhdistämistyöhön, jossa kehitys-

maayrityksiä ja suomalaisyrityksiä pyritään 

saattamaan keskusteluihin ja liikekumppanuuk-

siin. Panostus yhdistämistyöhön realisoitui 

myös tuloksissa ja viime vuoteen nähden suo-

malaisten ja kehitysmaissa toimivien yritysten 

välille saatiin avattua yli kolminkertainen 

määrä uusia liikekumppanuusyhteyksiä. Tietoi-

nen resurssien kohdistaminen yhdistämistyöhön 

näkyi hieman vähentyneenä määränä Match-

making-tietokantaan lisätyissä MM-aloitteissa, 

mutta kaikilta muilta osin Matchmakingille ase-

tetut tavoitteet ylitettiin selvästi ja toimintaa 

onnistuttiin kasvattamaan edellisvuoteen näh-

den merkittävästi. 

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. 
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MM-aloitteita voidaan myös yhdistää suoraan 

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

tehdään yhdistämällä Matchmakingiin rekiste-

röityjä yrityksiä suoraan suomalaistoimijoihin, 

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 2018 tietokantaan rekisteröitiin 101 

uutta kehitysmaayritystä, vuositavoitteen ol-

lessa 130. Vuonna 2017 tietokantaan oli rekis-

teröity 127 yritystä. Rekisteröityjen yritysten 

määrän jääminen vuositavoitteesta ja hienoi-

nen lasku edellisvuoteen verrattuna johtuu 

siitä, että resursseja kohdennettiin tietoisesti 

enemmän suomalaisten ja kehitysmaayritys-

ten väliseen yhdistämistyöhön.  

Tehostaakseen tietokantaan rekisteröityvien 

kehitysmaayritysten yhdistämistä suomalaisiin 

yrityksiin Finnpartnership lanseerasi kesällä 

2018 hakuvahtitoiminnon. Suomalaiset yrityk-

set voivat tilata hakuvahdin Finnpartnershipin 

verkkosivuilta ja ilmoittaa, millaista yritys-

kumppania (toimiala, maantieteellinen alue tai 

maa) ovat etsimässä. Tämän jälkeen hakuvahti 

lähettää automaattisesti sähköpostin potenti-

aalisen kumppanikandidaatin rekisteröidyttyä 

Matchmaking-tietokantaan. Vuonna 2019 sekä 

Matchmaking-yritysten että hakuvahdin mark-

kinointia jatketaan uusilla, tehostetuilla kei-

noilla. Tavoitteena on pitkäaikaisen kumppanin 

löytäminen yhä useammalle tietokantaan re-

kisteröityneelle kehitysmaayritykselle.  

2.3 Suorat yhdistämiset (one-to-onet) 

Siinä missä Matchmaking-tietokantaan rekiste-

röityjen yritysten määrässä jäätiin tietoisen 

ratkaisun pohjalta hieman jälkeen vuositavoit-

teesta, täyttyivät toisen Matchmakingin ydin-

toiminnon, suorien yhdistämisten, tulokset mo-

ninkertaisesti. Vuonna 2018 esiteltiin tai yh-

distettiin ennätykselliset 295 kehitysmaayri-

tystä suomalaisyrityksille, vuositavoitteen ol-

lessa 120. Vuoden 2018 tulos oli lähes kolmin-

kertainen edellisvuoteen verrattuna, ja ohjel-

man historian suurin.  

Suorien yhdistämisten ennätyksellisen korkean 

määrän taustalla olivat kehitysmaissa järjeste-

tyt Doing Business with Finland seminaarit (ks. 

luku 2.4). Vaikka seminaareja on järjestetty 

nykymuotoisina myös vuosina 2016 ja 2017, oli-

vat vuoden 2018 seminaarit juuri suorien yh-

distämisten kannalta poikkeuksellisen onnistu-

neita. Merkittäviä määriä yhdistämisiä tehtiin 

myös Suomessa järjestetyissä tapahtumissa, 

kuten Habitare- ja Gastro-messuilla, joissa esi-

teltiin Matchmaking-tietokantaan rekisteröity-

neitä yrityksiä ja yhdistettiin niitä suomalai-

siin. Finnpartnershipin kuukausittaisissa hake-

mustyöpajoissa esiteltiin aina valikoituja 
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Matchmaking-yrityksiä, minkä lisäksi yhdistä-

misiä tehtiin myös ad hoc-tyylisesti esimerkiksi 

liikekumppanuustukiasiakkaiden tai muiden ke-

hitysmaista kiinnostuneiden toimijoiden kanssa 

keskustelun perusteella. 

Tehdyistä 295 suomalaisen ja kehitysmaayri-

tyksen yhdistämisestä yhteensä 185 johti yh-

teydenpidon käynnistymiseen. Näistä 125 

johti tapaamiseen, sopimukseen tai yhteistä 

hanketta koskevaan liikekumppanuustukiha-

kemukseen. Yhdistämisen tuloksena syntynei-

den jatkokeskustelujen vuositavoite (110) yli-

tettiin siis selkeästi.  

Tehtyjen yhdistysten lopputulosten – kuten 

syntyneiden liiketoimintakumppanuuksien – 

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.  

2.4 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.

 

Kuva 17. Doing Business with Finland -seminaari Namibiassa ke-

väällä 2018 

Vuonna 2018 järjestettiin yhteensä 12 Doing 

Business with Finland –seminaaria Uzbekista-

nissa, Keniassa, Sambiassa, Botswanassa, Na-

mibiassa, Etelä-Afrikassa (2 kpl), Ruandassa, 

Kosovossa, Makedoniassa ja Malesiassa (2 kpl).  

Seminaareja järjestettiin saman verran myös 

edellisenä vuonna, mutta vuonna 2018 semi-

naareja järjestettiin enemmän Afrikan mante-

reella, jotta juuri Afrikkaan suuntautuvia liike-

kumppanuusaloitteita saataisiin käyntiin mah-

dollisimman paljon. 
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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. 

Seminaarit kontribuoivat merkittävästi vuoden 

aikana saavutettuihin ennätystuloksiin. Valta-

osa tehdyistä 295 suorasta yhdistämisestä oli 

tulosta Doing Business with Finland -semi-

naareissa luoduista yhteyksistä. Esimerkiksi 

pelkästään lokakuussa 2018 tehtiin noin 100 

suoraa yhdistämistä yritysten välillä, kun Finn-

partnership toteutti yhteensä seitsemän Doing 

Business with Finland -seminaaria kolmen vii-

kon sisään.  

 

Kuva 18. Yhdistämässä suomalaisia ja paikallisia yrityksiä DBF-

seminaarin Matchmaking-osuudessa. Kuva: Présidence de la 

République du Bénin 

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. 

Vuonna 2018 tehostettiin myös Doing Business 

with Finland -seminaareihin liittyvää viestin-

tää. Konseptista laadittiin lyhyt esittelyvihko 

kumppaneille (suurlähetystöille, kauppakama-

reille, investoinnin edistämisjärjestöille jne.). 

Finnpartnershipin nettisivuille lisättiin semi-

naarien konseptia ja tarkoitusta selventävä 

osio. Finnpartnershipin henkilökunta myös kar-

toitti ja kasvatti Doing Business with Finland -

seminaarien kannalta olennaisten potentiaalis-

ten kumppanien verkostojaan kansainvälisissä 

tapahtumissa.  

2.5 Hauraiden valtioiden liiketoimintamalli: 

Somalia-pilottihanke 

Eräs Finnpartnershipin vuoden 2018 keskeisim-

mistä aikaansaannoksista oli hauraisiin valtioi-

hin kohdistuvien hankkeiden määrän merkit-

tävä kasvu. Hauraat valtiot ovat joukko maita, 

joiden toimintaympäristö mielletään kenties 

maailman haastavimmaksi. Hauraissa valtioissa 

liiketoiminnalliset ja turvallisuuteen liittyvät 

riskit ovat usein mittavat, ja liiketoiminnan 

edellytykset ja ennustettavuus vastaavasti 

usein heikot tai arvaamattomat. Tästä johtuen 

suomalaiset yritykset eivät satunnaisia poik-

keuksia lukuun ottamatta ole juuri suunnan-

neet hauraisiin valtioihin, joissa kuitenkin on 

huomattavaa tarvetta kestävälle, pitkäaikai-

selle liiketoiminnalle.  
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Kehittääkseen suomalaisten ja hauraiden valti-

oiden organisaatioiden välistä kumppanuutta 

Finnpartnership laati ja lanseerasi ns. haurai-

den valtioiden liiketoimintamallin, jossa py-

rittiin luomaan monistettavissa oleva metodi 

liikekumppanuuksien synnyttämiseen. Haurai-

den valtioiden liiketoimintamallin keskiössä 

olivat yhteyksien luominen, tarpeiden määrit-

tely, tarjonnan yhteensovittaminen kysyntään, 

rahoituskanavien identifiointi sekä yritysvierai-

lut.  

Mallia testattiin vuonna 2018 Somaliaa koske-

van pilottiprojektin avulla. Pilottiin osallistui 

20 suomalaista yritystä, joille tarjottiin tavan-

omaista kattavampaa Matchmaking-palvelua. 

Pilotin aikana etsittiin mukaan ilmoittautu-

neille suomalaisyrityksille sopivia kumppaneita 

Somaliasta ja saatettiin keskustelu yritysyh-

teistyön mahdollisuuksista osapuolten välillä 

konkreettiselle tasolle. Suomalaiset yritykset 

pääsivät myös tapaamaan keskeisiä poliittisia 

päättäjiä, kuten Suomessa yritysdelegaation 

kanssa vieraillutta Somalian kauppa- ja teolli-

suusministeriä. 

 

Kuva 19. Somalialaisia ja suomalaisia yrityksiä koolla Helsingissä 

kesällä 2018. 

Pilotti päättyi tammikuussa 2019 Somalian Mo-

gadishussa järjestettyyn rahoitusseminaariin, 

johon osallistui 90 henkilöä Suomesta ja Soma-

liasta. Liikekumppanuustukihankkeiksi yhteis-

työaloitteita konkretisoitui lopulta yhteensä 19 

kappaletta helmikuuhun 2019 mennessä. Pilo-

tin myötä vastaanotettiin Somaliaan kohdistu-

via liikekumppanuustukihakemuksia enemmän 

kuin koko Finnpartnershipin aiemman historian 

aikana yhteensä (ks. luku 1). Pilotin onnistumi-

seen vaikutti merkittävästi yhteistyö Suomen 

somalidiasporan kanssa. 

 

Kuva 20. Yrityksiä allekirjoittamassa yhteistyösopimuksia Moga-

dishun rahoitusseminaarissa tammikuussa 2019. 

 

2.6 MM-toiminnalla palvellut yritykset 

Uusille MM-tietokantaan rekisteröidyille ja 

tehdyille suorille yhdistämisille asetettu vuo-

sitavoite (250 kpl) ylitettiin selvästi (101 re-

kisteröityä yritystä + 295 suoraa yhdistämistä = 

396). Näitä 396 tietokantaan rekisteröityä 

ja/tai suomalaisyritykseen yhdistettyä kehitys-

maissa toimivaa yritystä nimitetään aktiivisen 

MM-toiminnan kohteina olleiksi yrityksiksi. 
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Yrityksen kotimaa Palveltujen yritysten määrä 

Kenia 40 

Etelä-Afrikka 39 

Sambia 35 

Malesia 27 

Ruanda 26 

Botswana 21 

Namibia 20 

Uzbekistan 20 

Somalia 12 

Kosovo 10 

 Taulukko 1. Kymmenen yleisintä vuonna 2018 MM-toi-

minnalla palveltua maata. Taulukossa mainittu määrä 

yrityksiä joko yhdistettiin suoraan suomalaiseen yrityk-

seen tai rekisteröitiin MM-tietokantaan.  

Kymmenestä yleisimmästä MM-toiminnalla 

palveltujen yritysten kotimaista peräti seit-

semän oli afrikkalaisia maita. Tämä heijaste-

lee Afrikassa järjestettyjen DBF-seminaarien 

määrää ja tuloksekkuutta sekä Somalian osalta 

Finnpartnershipin toteuttaman pilottihankkeen 

onnistuneisuutta. Somaliaa lukuun ottamatta 

jokaisessa kymmenestä yleisimmästä maasta 

järjestettiin vuonna 2018 DBF-seminaari. 

DBF:t johtavat aina lukuisiin MM-toimenpitei-

siin, ja ovat yritysten näkökulmasta vaivaton 

ja ilmainen tapa löytää potentiaalisia kumppa-

neita. Yhteyksien luominen juuri afrikkalaisten 

ja suomalaisten yritysten välille on tärkeää, 

sillä siten tehostetaan mahdollisuuksia synnyt-

tää kehitysvaikutuksia tuottavia liikekumppa-

nuuksia eniten tarvitseviin maihin. 

Ennätykselliset 64 prosenttia MM-toiminnalla 

palvelluista yrityksistä olikin afrikkalaisia yri-

tyksiä. Luku on lähes kaksinkertainen vuoteen 

2017 verrattuna (34 %). 

 

 

Kuva 20. Aktiivisen MM-toiminnan kohteina olleiden yri-

tysten (395 kpl) kotimaa maanosittain. Kaikista karttaan 

värjätyistä maista kotoisin olevia yrityksiä ei kuitenkaan 

palveltu vuonna 2018. 

DBF-seminaarien merkitys MM-toiminnan tulok-

sille näkyy käänteisesti myös siinä, että perin-

teisesti vuodesta toiseen MM-toiminnan kärki-

sijoilla olleesta Vietnamista kotoisin olevia yri-

tyksiä päätyi vuonna 2018 palvelun piiriin enää 

yksi. Vuonna 2017 Vietnamissa järjestettiin 

DBF-seminaari, ja palveltuja yrityksiä oli tuol-

loin vielä 18 kappaletta.  

DBF-seminaarien ohella osassa yleisimmistä 

kohdemaista toimii myös aktiivinen Finnpart-

nershipin bongari, tai niissä sijaitseva Suomen 

edustusto on markkinoinut Finnpartnershipin 

palveluita. Tämä koordinoitu yhteinen toi-

minta tehostaa Matchmaking-toiminnan tulok-

sia.  

Aktiivisen MM-toiminnan kohteena olleet yri-

tykset olivat 23 eri toimialalta. Finnpart-

nership pyrkii palvelemaan kaikkien toimialo-

jen yrityksiä, mutta MM-palvelun piiriin pääty-

vien yrityksien toimialoja voidaan välillisesti 

valikoida esimerkiksi fokusoimalla Doing Busi-

ness with Finland –seminaarit tiettyjen alojen 

yrityksiä palveleviksi. Tämä näkyi vuoden 2018 

21 % 

64 % 

8 % 

8 % 
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MM-yrityksien kohdalla siinä, että ensimmäistä 

kertaa ikinä valtaosa MM-toiminnalla palvel-

luista kohdemaayrityksistä edusti koulutusalaa. 

Tulos on suoraa seurausta siitä, että koulutus-

ala oli monien vuoden 2018 DBF-seminaarien 

(mm. Malesia, Ruanda) fokussektorina. Kehi-

tysmaissa on paljon kysyntää suomalaiselle 

koulutusalan osaamiselle, ja oikeiden kontak-

tien aikaansaaminen on keskeisen tärkeää. 

Koulutusalan kasvanut rooli sekä suomalais-

ten liikekumppanuustukihakijoiden että ke-

hitysmaista kotoisin olevien MM-yritysten 

joukossa povaa toivottavasti yhä useampia 

konkreettisia koulutusalan yhteishankkeita 

kehitysmaissa.  

 

Kuva 21. Aktiivisen MM-toiminnan kohteena olleet yri-

tykset toimialoittain. Kuvassa kymmenen yleisintä toi-

mialaa (toimialoja yhteensä 23). 

Aiempien vuosien tapaan yrityksiä oli paljon 

myös maatalous- ja elintarviketeollisuuden toi-

mialalta, energia-alalta sekä ICT-sektorilta. 

Edellisvuonna kärkisijoille kohonneen palvelu-

alan suosio jatkui, mikä on sekin osaltaan seu-

rausta DBF-seminaarien fokuksista. Koska DBF-

sektorit on kuitenkin aina sovittu yhdessä pai-

kallisten kumppanien kanssa, heijastavat MM-

yritysten toimialat kuitenkin viime kädessä 

aina kehitysmaiden yritysten tarpeita sekä suo-

malaisten yritysten tarjontaa.   

2.7 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 101 MM-aloi-

tetta (joulukuussa 2017-marraskuussa 2018 

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. Finnpartnershipin uuden ohjelma-

kauden alkamisen (1.1.2019) yhteydessä myös 

bongarien kanssa tehtyjä sopimuksia on uu-

sittu. Vuoden 2018 lopussa Finnpartnershipilla 

oli yhteistyösopimus 40 bongarin kanssa, jotka 
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toimivat yhteensä yli 30 maassa. 

Bongareiden yhteydenpitoa Finnpartnershipin 

ja toistensa kanssa helpottamaan lanseerattiin 

intranet-palvelu. Intranetin kautta niin uusia 

kuin pitempäänkin toimineita bongareita saa-

daan ohjeistettua keskitetysti käytännöistä, 

Matchmakingin dokumentaatiosta sekä etenkin 

siitä, miltä toimialoilta ja millaisia aloitteita 

kannattaa tuoda suomalaisyritysten tietoisuu-

teen palvelun kautta. 
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3. NEUVONTAPALVELUT JA MARKKINOINTI  

Finnpartnership-ohjelma tarjoaa suomalaisyrityksille liikekumppanuustuen ja Matchmaking-
palvelun lisäksi kehitysmaahankkeisiin liittyviä neuvonta- ja koulutuspalveluja. Yritysten tar-
peet neuvojen ja koulutuksen suhteen vaihtelevat. Valtaosa kysymyksistä liittyy Finnpart-
nershipin ydinpalveluihin, mutta moni kaipaa myös neuvoja ja ohjausta liiketoiminnan aloitta-
miseen kehitysmaassa tai Suomessa. Kysymyksissä, joihin Finnpartnership ei itse tiedä vas-
tausta, ohjataan asiakas oikean kansainvälistymistahon kuten ulkoministeriön, tullin tai Team 
Finland –verkoston pakeille. 
 
Neuvonnan ja koulutusten lisäksi Finnpartnership myös jakaa tietoutta proaktiivisesti tilai-
suuksissa, työpajoissa, 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 2018 jatkettiin edellisenä vuonna 

käynnistettyjen kuukausittaisten hakemustyö-

pajojen järjestämistä. Työpajoissa tarjottiin 

edellisvuoden tapaan syvällinen tietopaketti 

Finnpartnershipin omista palveluista ja pereh-

dyttiin etenkin liikekumppanuustuen käyttöön 

ja hakemiseen. Työpajoissa annettiin yleisen 

opastuksen lisäksi antaa perusteellista hanke-

kohtaista neuvontaa. Työpajoihin on mahdol-

lista osallistua myös Skype-yhteydellä. 

Vuonna 2018 työpajoja laajennettiin katta-

maan myös kehitysvaikutuksia, ihmisoikeuk-

sia ja kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia 

koskevat osiot sekä kansalaisjärjestön tai yh-

distyksen puheenvuoro. Laajentamalla kuuli-

joiden tietämystä kehitysvaikutuksista työpa-

jat ovat muodostuneet olennaiseksi osaksi 

Finnpartnershipin tarkoitusta, kehitysvaikutuk-

sia aikaansaavien hankkeiden tukemista. Kehi-

tysvaikutukset kytketään työpajoissa myös yri-

tyksen omaan liiketoimintalogiikkaan avaa-

malla vaikuttavan liiketoiminnan tuomia mah-

dollisuuksia kehitysapu- ja muun kansainväli-

sen rahoituksen piirissä. Näin tuetaan myös 

suomalaisten yritysten mahdollisuuksia hyö-

dyntää kansainvälisiä rahoituskanavia. Tar-

joamalla kuukausittain puheenvuoro kansalais-

järjestölle tai yhdistyksille taas kasvatetaan 

tietoisuutta näistä toimijoista sekä luodaan 

yritysten ja järjestöjen välille yhteyksiä, joi-

den toivotaan johtavan yhteisiin projekteihin 

ja liikekumppanuustukihakemuksiin. Vuoden 

2018 aikana 300 henkilöä sai työpajoissa kou-

lutuksen kehitysvaikutuksista ja kansainväli-

sistä rahoitusmahdollisuuksista. Laajennettu 

työpajakonsepti tarjoaa kenties Suomen johta-

van, yrityksille räätälöidyn ilmaisen koulutus-

paketin vaikuttavuudesta, YK:n kestävän kehi-

tyksen tavoitteista sekä näiden tuottamista lii-

ketoimintamahdollisuuksista. Finnpartnership 

profiloitui selkeästi suomalaisyritysten en-

siaskeleena kohti ODA-rahoituksen mahdolli-

suuksia ja saavutti yritysten huomion tällä 

kentällä. 
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Kuva 22. Finnpartnershipin hakemustyöpaja tammikuussa 

2018. 

Samaa työtä syventääkseen Finnpartnership 

käynnisti vuoden 2019 puolella yhdessä Busi-

ness Finlandin kanssa syventävät SDG-pajat 

(Sustainable Development Goals, kestävän ke-

hityksen tavoitteet), joissa SDG:itä, vaikutta-

vuutta ja kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuk-

sia avataan edistyneemmille yrityksille vielä 

syvemmin. Näiden työpajojen sisältö ja yhteis-

työmalli rakennettiin vuoden 2018 aikana. 

Vuoden aikana laadittiin ja päivitettiin kehitys-

maayritysten käyttöön tarkoitettuja julkisia 

tuontiraportteja, jotka kuvaavat Suomen 

markkinoita ja maahantuontikäytäntöjä eri 

sektoreilla. Uusia raportteja laadittiin neljä 

kappaletta ja 16 vanhempaa raporttia päivitet-

tiin ajankohtaisilla tiedoilla. Tuontiraportteja 

hyödynnettiin DBF-seminaarien yhteydessä ke-

hitysmaissa järjestetyissä tuontikoulutuk-

sessa, jossa kehitysmaiden yrityksille kerrot-

tiin vientimahdollisuuksista ja -käytännöistä 

Suomeen ja EU-alueelle sekä Finnpartnershipin 

Mathcmaking-palvelun hyödyntämisestä tällai-

sissa hankkeissa. Tuontiraportit 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, 

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 2018 yhteensä 74 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 2018 tilaisuuksista olikin 

TF-tilaisuuksia. 

Karkeasti ottaen vuoden 2018 tilaisuudet voi-

daan jakaa viiteen eri kategoriaan, joista kukin 

tukee liikekumppanuusohjelman toteutta-

mista: 

Finnpartnershipin työpajat, kuten kuukausit-

taiset hakemustyöpajat, Helsingin ulkopuolella 

järjestetyt työpajat, sekä fokusryhmien (kuten 

Somalia-ryhmän) tapaamiset. Näitä tilaisuuksia 

järjestettiin raportointivuonna 20 kappaletta. 
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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 27 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 46 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.  

 

 

3.3 Ympäristö- ja yhteiskunta-asioiden neu-
vonta ja koulutus 
 
Liikekumppanuustukea vastaanottavissa hank-

keissa tulee noudattaa kansainvälisesti hyväk-

syttyjä ympäristö- ja yhteiskuntavastuustan-

dardeja 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. Vastuullisuus on keskeinen osa kuukau-

sittaisia hakemustyöpajoja, joissa asiantuntija 
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perehdyttää yleisön vastuullisuusasioiden yh-

teydessä myös laajemmalti kehitysvaikutuk-

siin, joiden aikaan saaminen on liikekumppa-

nuusohjelman perimmäinen tavoite. Kytke-

mällä vastuullisuuden ja kehitysvaikutukset 

osaksi työpajoja Finnpartnership pyrkii tarjoa-

maan yrityksille katsauksen ja johdannon näi-

hin keskeisiin teemoihin sekä siten kehittä-

mään niiden huomiointia jo hankesuunnittelu- 

ja liikekumppanuustuen hakuvaiheessa. Vas-

tuullisuudesta tarjotaan vuodesta 2019 alkaen 

syventävää koulutusta myös SDG-pajoissa.  

 

Osalle liikekumppanuustukihakemuksista tar-

jotaan ilmaista ympäristö- ja yhteiskunta-

seteliä (Y&Y-seteliä). Seteleitä tarjotaan 

myönteisen liikekumppanuustukipäätöksen 

saaneille organisaatioille, joiden hankkeen 

luonne, toimiala tai kohdemaa ovat sellaisia, 

että organisaation uskotaan hyötyvän Y&Y-

konsultoinnista. Organisaatiot ilmoittavat 

voucherin vastaanottamisesta Finnpart-

nershipille, joka delegoi nämä eteenpäin pal-

velun toteuttamisesta vastaaville konsulteille. 

Y&Y-konsultoinnin jälkeen konsultit lähettävät 

raporttinsa myös Finnpartnershipille, jotta 

konsultoinnin laatu ja lopputulos tulevat var-

mistetuiksi. Vuoden loppuun mennessä 49 lii-

kekumppanuustukea saanutta organisaatiota 

oli hyödyntänyt Y&Y-setelin ja saanut neu-

vontaa hankkeensa kestävyyden kehittämi-

seen. 

 

Vuonna 2018 Finnpartnership lisäsi aktiivisesti 

ihmisoikeusvaikutusten huomioimista osana 

kaikkea toimintaansa. Ihmisoikeusvaikutuksien 

huomioinnin ja arvioinnin kehitystä tehtiin yh-

dessä ulkoministeriön ja kansainvälisen asian-

tuntijaryhmän kanssa. Vuoden aikana Finn-

partnershipin henkilöstöä koulutettiin ihmisoi-

keusnäkökulmasta ja ihmisoikeusvaikutusten 

arvioinnista ja sekä liikekumppanuustuki- että 

Matchmaking-toimintoja kehitettiin huomioi-

maan ihmisoikeudet aiempaa syvällisemmin. 

Esimerkiksi matchmaking-työn Code of Con-

ductia uudistettiin ja Y&Y-setelityöhön lisät-

tiin ihmisoikeudet huomioivia elementtejä. 

Kehitystyö jatkuu vuonna 2019. 

 
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 

vuoden 2017 lopulla. Visuaaliseen ilmeen yh-

teydessä uudistettiin ohjelman verkkosivut, 

uutiskirje sekä painettu markkinointimateri-

aali. Vuonna 2018 jatkettiin uudistetun visu-

aalisen ilmeen ja tehostettujen prosessien 

mukaista viestintää ja markkinointia. Keskei-

sen viestintäkanavan uutiskirjeen tilaaja-

määrä kasvoi vuoden aikana 17 %, ja vuoden 

lopussa uutiskirjeellä oli yli 1800 tilaajaa. 

 

Keskeiseksi markkinointiviestiksi muodostuivat 

asiakkaiden ohjaaminen kuukausittaisiin hake-

mustyöpajoihin, joissa näille oli mahdollista 

antaa keskitetty, syvennetty tietopaketti 
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Finnpartnershipin palveluista ja muusta kehi-

tysmaaliiketoiminnan kannalta olennaisesta si-

sällöstä. Hakemustyöpajoihin osallistumisen 

tarjoaminen herätti asiakkaissa erittäin posi-

tiivisia reaktioita ja johti tasaisen korkeisiin 

osallistujamääriin. 

 

Finnpartnershipin medianäkyvyys verkko- ja 

painetussa mediassa pysyi edellisvuoden ta-

solla. Erityisen paljon näkyvyyttä suomalai-

sessa ja kansainvälisessä mediassa keräävät 

Doing Business with Finland-tapahtumat. 

Printtimediassa Finnpartnershipista uutisoitiin 

kymmenen kertaa, ja digitaalisia artikkeleita, 

joissa Finnpartnership mainittiin, julkaistiin 

22. Sosiaalisessa mediassa Finnpartnership ke-

räsi vajaat 800 mainintaa. 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 ”Afrikan valloittajat”-

kirjan rahoittamiseen. Kirjassa kuvataan suo-

malaisyritysten, joista moni on Finnpart-

nershipin asiakkaita, kokemuksia ja onnistumi-

sia Afrikan markkinoilta. Teoksen myötä yri-

tysten työ Afrikassa sai myös paljon julki-

suutta. 

 
 

 
 
Kuva 23. Arkki International tarjoaa lapsille ja nuorille 
mahdollisuuksia kehittää taitojaan arkkitehtuurin 
avulla. Hanke Vietnamissa oli yksi vuoden 2018 menes-
tystarinoista. Kuva: Arkki International. 

 
 
 

 
 
 
Kuva 24. Agulu kouluttaa ja työllistää naisia paperikoru-
jen valmistamisessa. Hanke Ugandassa oli yksi vuoden 
2018 menestystarinoista. 
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4. HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT  
 
Finnpartnershipin henkilöstön muodostivat vuoden 2018 päättyessä ohjelmajohtaja sekä kahdeksan 
asiantuntijaa. 
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Liite 1. Vuonna 2018 käsitellyille hankkeille myönnettyjen liikekumppanuustukien saajat 
 

AAA OY TF TRANSPORT FINLAND LTD 12 201 € 

Abilis-säätiö sr 67 728 € 

AP Solutions Oy 64 027 € 

Aquaminerals Finland Oy 144 989 € 

Aquazone 97 968 € 

Arkki International Oy 101 078 € 

ATBO-Invest Oy 10 395 € 

Aura Mare Oy 17 465 € 

BaseN Oy 145 077 € 

Brändö Building Concepts Oy 114 630 € 

Cimson Oy 43 490 € 

Claned Group Oy Ab 49 839 € 

Cleaner Future Oy 65 977 € 

CubiCasa Oy 58 825 € 

Domino Workwear Oy 101 829 € 

East Food Oy 97 632 € 

Eduten Oy 27 820 € 

FCG Konsultointi Oy 8 870 € 

Fida International ry 181 886 € 

FinnMedPro Oy 155 328 € 

Finnoponics Oy 16 575 € 

Finth Avoin yhtiö 8 750 € 

Fluidit Oy 5 976 € 

Fruitkit Oy 15 244 € 

Go International Finland (GOI Finland) Oy 54 868 € 

Gravicon Oy 50 115 € 

Greenlux Finland Oy 71 506 € 

HA Office Oy 12 404 € 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy 21 740 € 

Hanlog Oy 72 178 € 

Huippu Education Oy 24 281 € 

IDcontrol Oy 71 972 € 

IWA Oy  69 608 € 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 21 740 € 

Kaffa Roastery Oy 17 152 € 

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy 36 555 € 

Kometos Oy 168 823 € 

Liikennevirta Oy 29 490 € 

Logonet Oy 98 573 € 

Luminess Oy 25 419 € 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 14 305 € 

Mifuko Oy 45 980 € 

Mum's Good With Goods Oy 17 256 € 



36 

 

 

 

NettiTieto Oy 49 133 € 

NewIcon Oy 151 653 € 

Nordic ST Engineering and Consulting Oy 25 993 € 

Novatron Oy 89 873 € 

Oplax Oy 79 265 € 

Optolevel Oy 28 005 € 

Oy Arbonaut Ltd. 82 660 € 

Oy Tiller Ab 65 985 € 

Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy 72 278 € 

Pexray Oy 169 786 € 

Picea Interior Oy 51 248 € 

Powerplants Oy 63 228 € 

Project Impact Oy 12 172 € 

Protagon Consulting Oy 45 992 € 

Raita Environment Oy 42 249 € 

Realmachinery Oy 152 593 € 

RumbleTools Oy 11 915 € 

Sabriscan Oy 110 024 € 

Salomäki & Puhakka Oy 34 333 € 

Sandberg Finland Oy 29 405 € 

SkillSafari Oy 4 030 € 

Spatineo Oy 1 652 € 

St1 Renewable Energy Oy  282 713 € 

Story of Hope Oy 44 673 € 

Tahia Oy 21 686 € 

T-Drill Oy 44 292 € 

Temet Oy 98 662 € 

TK-Kuljetuspalvelu Helsinki Oy 59 942 € 

Tmi Oona Marina 20 143 € 

TowerOne Engineering Oy 137 048 € 

Turun Pari Oy 108 318 € 

UPC Konsultointi Oy 23 518 € 

Vakava Technologies Ltd. Oy 136 304 € 

Wali Media Production Center 28 254 € 

WOIMA Finland Oy 97 521 € 

Work Ahead Oy 26 160 € 
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Liite 2. Ohjausryhmän kokoonpano 
 

Jäsen  Organisaatio 

Max von Bonsdorff (puheenjohtaja)  UM / KEO-50 

 
Sinikka Antila  

 UM / KEO-01 

 
Pekka Kaihilahti  

 UM / ASA-01 

 
Pertti Anttinen  

 UM / ALI-01  

 
Oskar Kass  

 UM / KEO-50 

 
Miia Haavisto-Koskinen  

 UM / KEO-50 

Antti Loikas  UM  / ALI-01 

Minja Nieminen  UM / KEO-50 

Minnamari Marttila  Teollisen yhteistyön rahasto (Finnfund) 
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Liite 3. Vuonna 2018 käsitellyille hankkeille myönnetyt liikekumppanuustuet kohdemaittain. 
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  Liite 4: Myönnetyt tuet 2006 
– 2018  

    Ensisijainen kohdemaa kpl € 

Aasia Afganistan 1 71 704 

  Azerbaidzan  1 12 201  

  Bangladesh 26 1 410 684 

 Bhutan 3 68 882 

  Filippiinit 20 992 657 

  Georgia 1 40 483 

  Indonesia 21 1 653 485 

  Intia 134 7 081 094 

  Irak 3 91 530 

  Iran 6 375 910 

  Jemen     

  Jordania 5 332 113 

  Kambodza 3 128 396 

  Kazakstan 13 577 442 

  Kiina 142 8 162 472 

  Kirgisia 1 5 219 

  Laos     

  Malediivit     

  Malesia 10 409 599 

  Mongolia 4 135 123 

  Myanmar 6 328 622 

  Nepal 26 636 897 

  Oman 3 85 534 

  Pakistan 14 689 156 

  Papua-Uusi-Guinea 1 24 682 

  Salomonsaaret 1 26 439 

  Saudi Arabia 2 52 717 

  Sri Lanka 8 304 637 

 Syyria   

  Tadzikistan     

  Thaimaa 43 1 742 800 

  Turkmenistan     

  Uzbekistan     

  Vietnam 126 6 258 526 

  Yhteensä 575 28 638 870 

Afrikka Algeria 2 102 264 
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  Angola 3 62 570 

  Benin  1 25 200  

  Botswana 3 67 729 

  Burkina Faso     

  Burundi 1 40 379 

  Djibouti     

  Egypti 14 389 995 

  Eritrea 1 38 408 

  Etelä-Afrikka 26 969 514 

  Etelä-Sudan 1 57 766 

  Etiopia 30 1 379 472 

  Gabon     

  Gambia 6 131 970 

  Ghana 25 1 255 416 

  Guinea 4  160 608  

  Guinea-Bissau     

  Kamerun 2 52 512 

  Kap Verde     

  Kenia 59 2 841 223 

  Keski-Afrikka     

  Komorit     

  Kongon Demokraattinen Tasavalta 1 51 242 

  Kongon Tasavalta     

  Lesotho     

  Liberia 2 29 862 

  Libya 1 9 657 

  Madagaskar     

  Malawi 1  10 500  

  Mali 1 5 142 

  Marokko 7 424 404 

  Mauritania     

  Mauritius     

  Mosambik 9 493 483 

  Namibia 24 884 305 

  Nigeria 14 472 032 

 Niger 1 152 593 

  Norsunluurannikko 2 34 612 

  Päiväntasaajan Guinea     
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  Ruanda 3 235 998 

  Sambia 20 593 982 

  Senegal 6 99 347 

  Sierra Leone 1 119 327 

  Somalia 10 817 656 

  Sudan 1 19 144 

  Swazimaa     

  Tansania 55 2 617 492 

  Togo 2 64 097 

  Tsad     

  Tunisia 8 147 246 

  Uganda 18 659 226 

  Zimbabwe 1 68 492 

  Yhteensä 315 13 603 329 

Eurooppa Albania 2 33 330 

  Bosnia-Hertsegovina 1 17 540 

  Kosovo 3 105 508 

  Kroatia 4 154 484 

  Makedonian tasavalta     

  Moldova 1 42 607 

  Montenegro     

  Serbia 8 198 753 

  Turkki 13 483 367 

  Ukraina 26 1 257 205 

  Valko-Venäjä 8 307 273 

  Yhteensä 63 2 478 726 

LAC Argentiina 6 124 431 

  Bolivia 6 166 181 

  Brasilia 33 1 646 164 

  Chile 13 610 549 

  Costa Rica 2 23 343 

  Dominikaaninen tasavalta 2 6 474 

  Ecuador 4 40 355 

  Guatemala     

  Haiti 2 71 971 

  Kolumbia 8 174 447 

  Kuuba 4 113 740 

  Meksiko 14 476 908 
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  Nicaragua 4 72 410 

  Paraguay     

  Peru 20 494 249 

  Trinidad ja Tobago 1 10 650 

  Uruguay 3 98 886 

  Venezuela 1 57 665 

  Kaikki yhteensä 1188 54 138 748  


