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Vuosi 2019 oli Finnpartnershipin kolmastoista toimintavuosi ja liikekumppanuusohjelman nyt käynnissä olevan kolmen vuoden mittaisen
optiokauden (2019-2021) ensimmäinen vuosi. Vuonna 2019 Finnpartnership on menestyksekkäästi toteuttanut ja jopa näin varhaisessa vaiheessa saavuttanut optiokauden pohjaksi vuonna 2018 laadittuja linjapaperin tuloksia: 1) valtaosa kaupallista kehitysmaahankkeista on ohjattu
vähiten kehittyneisiin maihin sekä hauraisiin valtioihin, 2) Afrikan osuus
myönnetyn liikekumppanuustuen märässä on noussut yli puoleen (55 %) ja
3) sukupuolten välinen tasa-arvo on nostettu keskiöön niin liikekumppanuustuen kuin myös Matchmaking-työn tuloksissa. Hieno tunnustus viimeksi mainitusta saatiin kesällä, kun OECD nosti omassa raportoinnissaan
Finnpartnershipin ja liikekumppanuustukihankkeet tasa-arvoa kehitysmaissa edistävinä tahoina.
Vuoden 2019 aikana Finnpartnership profiloitui entistä selkeämmin myös
muiden toimijoiden suuntaan juuri kaupallisten ODA-rahoitteisten hankkeiden rahoittajana sekä koulutuksen, asiantuntemuksen ja yhdistämispalveluiden tarjoajana juuri kehitysyhteistyön ja kaupallisten hankkeiden
rajapinnassa. Yhteistyötä Business Finlandin kanssa tiivistettiin järjestämällä yhteisiä SDG-jatkotyöpajoja. Loppuvuonna näiden pohjalta kehittyi
laajempi monitoimijamalli ”SDG Booster”, jota toteutetaan yhteistyössä
UN Technology & Innovation Labsin (UNTIL), Fingon ja Opetushallituksen
kanssa. Jotta uusia ja etenkin kaupallisia toimijoita voidaan tuoda kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteuttajiksi, tarvitaan laajempaa ja uudentyyppistä yhteistyötä myös tukiorganisaatioiden välille.
Vuosi 2019 oli liikekumppanuustukihakemusten määrässä laskun vuosi. Pilotointivaihe poistui tuettavien hankevaiheiden joukosta vuoden alussa ja
sen vaikutus hakemusmääriin oli yllättävän raju. Alkuvuotta edelsivät
myös vuoden 2018 lopun valtavat hakemusmäärät. Hakijamäärät kääntyivät kuitenkin nousuun taas vuoden loppupuoliskolla erittäin aktiivisen
markkinoinnin ansiosta. Myös tieto pilotoinnin paluusta sai monet hakemaan tukea vuoden lopulla. Vaikka hakijamäärä oli vaatimattomampi, ei
myönnetyn tuen määrässä koettu vastaavaa laskua. Myös myönnetyn tuen
keskikoko pysyi korkeana.
Koska hakemusmäärien laskusta johtuen hankekäsittelytyötä oli edellisvuotta vähemmän, saatiin Matchmaking-työn puolella aikaan ennätyksellinen vuosi. Yhteistyö Suomen edustustojen sekä alueosastojen kanssa tiivistyi. Yli sata kehitysmaissa toimivaa yritystä löysi potentiaalisen keskustelukumppanin Suomesta ja aloitti neuvottelut. Yhä useammat näistä
aloitteista myös kasvavat liikekumppanuustukihankkeiksi sekä konkreettiseksi, kehitysvaikutuksia aikaansaaviksi kumppanuuksiksi.

Finnpartnership-liikekumppanuusohjelman tavoitteena on lisätä suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten ja
liiketoiminnasta kiinnostuneiden
toimijoiden kaupallista yhteistyötä
niin, että hankkeet synnyttävät
myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaissa. Taloudellinen, sosiaalinen
ja ympäristöllinen kestävyys ovat
oleellisia lähtökohtia arvioitaessa
ohjelman kautta tuettavia hankkeita. Lisäksi Finnpartnershipin
työtä ohjaavat vuotuiset yksityiskohtaiset työsuunnitelmat tavoitetasoineen.
Finnpartnership-liikekumppanuusohjelmaa rahoittaa ulkoministeriö ja
sitä hallinnoi Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (Finnfund). Finnpartnership tekee tiivistä yhteistyötä
Team Finland-verkoston kanssa.
Finnpartnershipin tarjoamia palveluita ovat rahallisen liikekumppanuustuen kanavointi suomalaisille
yrityksille ja muille toimijoille, liikekumppanuusaloitteiden identifiointi- ja välityspalvelu (Matchmaking) sekä kehitysmaihin suuntautuviin liikekumppanuushankkeisiin, kehitysvaikutuksiin sekä kestävään kehitykseen liittyvä neuvonta. Ohjelma on kysyntävetoinen ja kattaa
kaikki OECD DAC -luokitellut kehitysmaat.
Ohjelma käynnistettiin vuonna 2006.
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ohjelmajohtaja
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Tilastoja ja tuloksia 2019
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Kehitysvaikutuksia tuetuista hankkeista:
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1.

LIIKEKUMPPANUUSTUKI

Suomalainen toimija voi hakea avustusmuotoista liikekumppanuustukea taloudellisesti kannattavaan 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-, valmistelu- ja koulutusvaiheisiin sekä teknologian ja ratkaisujen pilotointiin kansainvälisten järjestöjen kanssa.
Ulkoministeriö (UM) vastaa liikekumppanuustuen tuen kehityspoliittisesta ohjauksesta, hakuprosessista, tukipäätöksistä sekä -maksuista. Finnfundin hallinnoima Finnpartnership-ohjelma tuottaa UM:lle palveluun liittyvät konsulttipalvelut kuten koulutus-, markkinointi- ja
neuvontapalvelut sekä tarvittavat asiantuntija-analyysit.

1.1 Liikekumppanuustuen käsittely
Liikekumppanuustukea

tystä tuesta, ja sen merkitys oli useiden hankkeiden onnistumisessa keskeinen.

haetaan

sähköisesti

hakemuksella

liitteineen.

Hakemusmäärää saatiin aktiivisella markkinoin-

Finnpartnership arvioi saapuneet hakemukset

nilla huomattavasti kasvatettua vuoden loppua

esimerkiksi hankkeen kehitysvaikutusten, rea-

kohden, ja vuoden viimeisen neljän kuukauden

listisuuden, pitkäaikaisen tavoitteen sekä haki-

aikana vastaanotettiinkin 57 % koko vuonna saa-

jan resurssien osalta. Arvionsa perusteella Finn-

puneista hakemuksista (51 kpl). Vähentyneestä

partnership laatii hakemuksista lausunnon ulko-

kokonaishakemusmäärästä vuoden 2019 loppu

ministeriölle. Ulkoministeriö laatii tähän lau-

osoittikin kiinnostuksen liikekumppanuustukea

suntoon ja tarvittaessa mahdollisiin muihin asi-

kohtaan olevan vakaa niin kauan kun asiakkaita

antuntijalausuntoihin perustuen hakemuksista

voidaan aktiivisesti kannustaa hakemaan tukea.

valtionavustuspäätökset.

Finnpartnershipin kuukausittaisiin hakemustyö-

määrämuotoisella

Vuonna 2019 vastaanotettiin 94 hakemusta.
Vastaanotettujen hakemusten määrä laski huomattavasti edellisvuodesta johtuen ainakin osittain siitä, että ohjelman muuttuneen rahoitustilanteen johdosta pilotointi poistettiin vuoden
2019 tuettavista hankevaiheista, paitsi niissä tapauksissa, jossa pilotointi toteutettiin yhdessä

pajoihin ja muihin tilaisuuksiin, jossa liikekumppanuustukea esiteltiin, osallistui läpi vuoden
runsas yritysjoukko. Pilotointi palautettiin tukikelpoisten hankevaiheiden joukkoon 1.1.2020
alkaen, minkä uskotaan johtavan hakemusmäärän uuteen nousuun, mikäli muut talouselämän
lähtökohdat säilyvät samanlaisina.

kansainvälisen järjestön kanssa. Pilotointi oli

Vuonna 2019 Finnpartnership käsitteli aikavä-

perinteisesti muodostanut noin 20 % myönne-

lillä 1.11.2018–31.10.2019 saapuneet 114 hakemusta (vuotta aiemmin 122 kpl).

2

Saapuneet hakemukset
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Kuva 1. Liikekumppanuustuen vuosittaiset hakemusmäärät.

Finnpartnershipin lausuntoa hyödyntäen UM myönsi käsitellyistä hankkeista tukea 71 hankkeelle (62 % hakemuksista) yhteensä 4 247 278 euroa. Vaikka vastaanotettujen hakemusten
määrä vuonna 2019 laski 35 % (144 hakemusta vuonna 2018, 94 hakemusta vuonna 2019), myönnetyn
tuen määrä laski ainoastaan 16 % (5.0 miljoonaa euroa vuonna 2018, 4.2 miljoonaa euroa vuonna
2019). Ero selittyy osin liikekumppanuustuen käsittelyjaksoilla, sillä vuoden 2019 aikana käsiteltiin
myös vuoden 2018 viimeisten kahden kuukauden aikana saapuneet 44 hakemusta, joista osassa tukea
haettiin myös pilotointivaiheeseen, joka yleensä nostaa haettavan tuen määrää. Käsittelyjaksoista
johtuen vuosivaihtelu käsiteltyjen hakemusten välillä vuosina 2018-2019 ei ollut yhtä suuri kuin saapuneiden hakemusten välillä samoina vuosina, mikä selittää myönnetyn tuen vähäisemmän laskemisen.
Hylättyjä päätöksiä annettiin 38 % käsitellyistä hakemuksista. Hylkäävän päätöksen saaneet hakemukset joko eivät täyttäneet liikekumppanuustuen ehtoja, hakijalla ei ollut riittäviä taloudellisia
tai henkilöstöresursseja hankkeen toteuttamiseksi, hankkeella ei ollut riittäviä kehitysvaikutuksia
tai hakija veti hakemuksensa pois. Finnpartnership pyrkii vähentämään hylättyjen päätösten määrää
etukäteisneuvonnan, erityisesti hakemustyöpajojen ja –ohjeistamisen avulla, jolloin hakijat tuntevat tuen myöntämisen tärkeimmät kriteerit jo hakuvaiheessa. Hakijoilla on hakemuksen käsittelyvaiheessa myös mahdollisuus täydentää ja täsmentää hakemuksiaan.
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Myönnetty liikekumppanuustuki vuosittain (€)

Kuva 2. Myönnetty liikekumppanuustuki vuosittain (€).

Myönnetyn tuen keskikoko pysyi edellisvuoden tasolla ja tätä edeltäviin vuosiin nähden korkeana
(ks. kuva 3). Myönnetyn tuen keskikoon säilymistä edellisvuoden tasolla voidaan pitää yllättävänä,
sillä perinteisesti suurimmat tuettavat hankkeet olivat sisältäneet pilotointivaiheen. Pilotoinnin
poistumisen tuettavien hankevaiheiden joukosta (pois lukien hankkeet, joissa pilotointi toteutetaan
kansainvälisen järjestön kanssa) arveltiin johtavan myönnetyn tuen keskikoon laskemiseen vuotta
2018 edeltävälle tasolle. Keskikoon säilymiseen verrattain korkeana vaikuttivat suuret, usein Afrikkaan kohdistuneet hankkeet sekä aiempaa vähäisempi pienten tukien myöntäminen: vuonna 2019
myönnettiin viisi alle 10 000 euron suuruista tukea, kun esimerkiksi vuonna 2017 tällaisia tukia myönnettiin yhdeksän kappaletta. Pienimpien tukien vähäiseen määrään saattoi vaikuttaa myös 1.1.2019
voimaan astunut liikekumppanuustuen ehtojen muutos, jonka myötä vähintään 30 % hakijan esittämistä kustannuksista tulee hyväksyä, jotta tuki voidaan myöntää. Ehtomuutoksen myötä osa hake-
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muksista hylättiin sen sijaan, että niille oltaisiin myönnetty pieni tuki hankkeen ensimmäisten vaiheiden toteuttamiseen. Lisäksi tuen keskikokoon vaikuttivat vuoden 2018 lopulla saapuneet, vuonna
2019 käsitellyt hakemukset, joiden kohdalla pilotointi oli vielä tukikelpoinen hankevaihe myös ilman
kansainvälisen järjestön kumppanuutta. Yksittäisten tukien vaihteluväli oli tyypilliseen tapaan
huomattava, aina 3 430 eurosta 209 806 euroon, kuvastaen liikekumppanuustuen mahdollisuutta
toimia tukimuotona niin mikro-, pk- kuin suuryritystenkin hankkeissa.

Tuen keskikoko
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20 000 €
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Kuva 3. Myönnetyn liikekumppanuustuen keskikoko vuosittain.

Finnpartnershipin hakemustyöpajat (ks. luku 3.1) ovat muodostuneet tärkeimmäksi etukäteisneuvonnan välineeksi ja valtaosa liikekumppanuustuen neuvontatyöstä painottuu nykyään niihin. Työpajat ja Matchmaking-työn jaksottaminen hiljaisemmilla hakujaksoille on mahdollistanut Finnpartnershipin mukautumisen suuriinkin työmäärän vaihtelevuuksiin, kun hanketyötä on voinut olla jopa
yli nelinkertainen määrä edelliseen jaksoon verrattuna.

1.2 Myönnetyt tuet
1.2.1 Tuet maanosittain:
Afrikan merkitys Suomen kehitysyhteistyön ja kehitysrahoituksen strategisessa suuntautumisessa on
keskeinen ja voimistuva. Tarve yksityisen sektorin kehitysavulle on kenties kaikista suurin Afrikassa,
jonka väestön on ennustettu kasvavan 1,3 miljardilla ihmisellä vuoteen 2050 mennessä. Samalla
Afrikka kuitenkin tarjoaa myös merkittäviä mahdollisuuksia kestävälle, pitkäaikaiselle liiketoimin-

5
nalle. Muun Suomen kehitysavun ja -rahoituksen tavoin myös Finnpartnership on vuodesta 2017 alkaen tietoisesti pyrkinyt kohdentamaan palveluidensa hyödyntämistä juuri Afrikkaan suuntautuvien
hankkeiden tukemisessa. Tuloksena onkin ollut Afrikkaan kohdistuneen liikekumppanuustuen ja
Matchmaking-toiminnan merkittävä kasvu.
Vuonna 2019 Afrikkaan kohdistuville hankkeille myönnettiin liikekumppanuustukea yhteensä 2,4
miljoonaa euroa 39 hankkeelle. Ennätykselliset 55 % kaikista tuetuista hankkeista ja myönnetystä tuesta kohdistui Afrikkaan suuntautuville hankkeille. Absoluuttisten määrien ohella myös
Afrikkaan kohdistuville hankkeille myönnetty keskimääräinen tuki on kasvanut viime vuosina huomattavasti (44 659 euroa vuonna 2017; 61 538 euroa vuonna 2019), eli toisin sanoen suomalaiset
yritykset ja organisaatiot pyrkivät käynnistämään Finnpartnershipin tuella Afrikassa aiempaa suurempia hankkeita. Afrikka on vakiinnuttanut asemansa liikekumppanuustukihankkeiden yleisimpänä kohdemaanosana, ja voidaan todeta, että Finnpartnership on pystynyt ohjaamaan toiminnoillaan yritysyhteistyötä missionsa mukaiseen suuntaan.

Usean maanosan hankkeet

2 %, 2 kpl

Aasia

41 %, 29 kpl

Latinalainen Amerikka ja
Karibia

0,3 %, 1 kpl
Afrikka

55 %, 39 kpl
Kuva 4. Vuonna 2019 myönnetyn liikekumppanuustuen euromääräinen jakaantuminen (prosentit) ja hankemääräinen jakauma (kappaleet) maanosittain). Korostettuna hankkeiden kohdemaat.

Afrikkaan kohdistuneille hankkeille myönnetyn tuen kasvun myötä muihin maanosiin suuntautuville
hankkeille myönnetyn tuen määrä on laskenut. Aasian osuus oli Afrikan jälkeen selkeästi suurin, 41
% myönnetystä tuesta, mutta Aasian osuus on vähentynyt jo kolmena perättäisenä vuonna. Kaksi
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hanketta kohdistui usean maanosan alueille (hankkeen kohdemaita oli Aasiassa ja Euroopassa).Latinalaiseen Amerikkaan ja Karibialle kohdistui vain yksi hanke, ja pelkästään Eurooppaan ei kohdistunut yhtäkään hanketta.
Afrikkaan suuntautuville hankkeille myönnettyjen tukien kokonaismäärä on noussut neljässä
vuodessa (2016-2019) 31 prosentista 55 prosenttiin. Kasvun taustalla on suomalaisten yritysten
kasvava kiinnostus Afrikkaa kohtaan, jota Finnpartnership ja ulkoministeriö ovat pyrkineet aktiivisesti tukemaan. Finnpartnership on järjestänyt viime vuosina valtaosan uusia liikekumppanuuksia
vauhdittavista Business with Finland -seminaareistaan (ks. luku 2.4) Afrikassa, tarjonnut työpajoissaan järjestöpuheenvuoroja Afrikkaan fokusoituneille kansalaisjärjestöille, kertonut palveluistaan
lukuisissa Afrikkaa koskevissa tilaisuuksissa Suomessa sekä laatinut ja jakanut menestystarinoita suomalaisten yritysten onnistuneista hankkeista Afrikassa.
Afrikan korkeaan tukiosuuteen vaikutti etenkin Somaliaan kohdistuneiden hankkeiden merkittävä määrä. Somaliaan kohdistuneita hankkeita käsiteltiin vuonna 2019 peräti 16 kappaletta, joista
11 myönnettiin tukea yhteensä 1 020 000 euroa. Näin ollen peräti 23 % vuonna 2019 myönnetystä
tuesta myönnettiin Somaliaan kohdistuviin hankkeisiin. Somaliaan kohdistuneiden hakemusten huomattava määrä on seurausta Finnpartnershipin marraskuusta 2017 tammikuuhun 2019 kestäneestä
Somalia-pilottihankkeesta, jonka avulla pyrittiin
kehittämään suomalaisille yrityksille malleja toteuttaa hankkeita hauraissa valtioissa, joihin
suomalaiset yritykset eivät liiketoiminnallisten
ja turvallisuusriskien johdosta ole juuri suunnanneet huolimatta maiden huomattavasta tarpeesta kestävälle, pitkäaikaiselle liiketoiminnalle. Pilottiin osallistui 20 suomalaista yritystä,
joille

tarjottiin

tavanomaista

kattavampaa

Matchmaking-palvelua. Pilotin aikana etsittiin
mukaan ilmoittautuneille suomalaisyrityksille

Kuva 4. Yrityksiä allekirjoittamassa yhteistyösopimuksia Mo-

sopivia kumppaneita Somaliasta ja saatettiin

gadishun rahoitusseminaarissa tammikuussa 2019.

keskustelu yritysyhteistyön mahdollisuuksista
osapuolten välillä konkreettiselle tasolle. Suomalaiset yritykset pääsivät myös tapaamaan keskeisiä
poliittisia päättäjiä, kuten Suomessa yritysdelegaation kanssa vieraillutta Somalian kauppa- ja teollisuusministeriä. Pilotti päättyi tammikuussa 2019 Somalian Mogadishussa järjestettyyn rahoitusseminaariin, johon osallistui 90 henkilöä Suomesta ja Somaliasta.
Pilotti onnistui erinomaisesti, ja osoitti suomalaisilla yrityksillä olevan valmiuksia ja kiinnostusta
aloittaa liiketoimintaa hauraissa valtioissa, mikäli liikekumppanuustuen ja Matchmakingin kaltaisia
palveluita on saatavilla. Valtaosa tuloksista realisoitui vuoden 2019 aikana vastaanotettujen 16 Somaliaan kohdistuvan liikekumppanuustukihakemuksen muodossa. Somalia-pilottiprojektin myötä
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kolminkertaistettiin koko ohjelman historian aikana Somaliaan myönnettyjen liikekumppanuustukien määrä. Peräti 17 % vuosina 2018-2019 myönnetystä tuesta on kohdistunut Somalia-hankkeisiin. Hauraana valtiona Somalia kuuluu myös korkeimman tukiprosentin kohdemaihin, joihin kohdistuvien hankkeiden hyväksyttävistä kustannuksista voidaan tukea 85 %.

Somaliaan myönnetty liikekumppanuustuki vuosittain (€ ja kpl)

Kuva 5. Somaliaan myönnetty liikekumppanuustuki (€ ja kpl); kaikki myönnetyt tuet vuodesta 2006 alkaen.

Somalian ohella suosittuja afrikkalaisia kohdemaita olivat myös Suomen pitkäaikaiset kehitysyhteistyön kohdemaat Tansania ja Kenia, joista Keniassa Finnpartnership järjesti myös Doing Business with
Finland -seminaarin helmikuussa 2019. Sekä Keniaan että Tansaniaan kohdistui hyvin monenlaisia
hankkeita, pääosin terveydenhuolto-, rakennus ja palvelusektoreilta.
Aasian maista suosituimpia olivat Indonesia sekä vuosittain suosituimpien kohdemaiden joukossa
oleva Vietnam. Indonesiaan kohdistuville hankkeille myönnettyjen tukien koko oli selkeästi tukien
keskikokoa suurempi, ja peräti viisi Indonesiaan kohdistuneista yhdeksästä hankkeesta oli yli 100 000
euron tukia. Useassa kyseisistä hankkeista oli kuitenkin Indonesian ohella myös muita kohdemaita.
Vietnam on perinteisesti ollut yksi suosituimmista liikekumppanuustuen kohdemaista, johon Suomella on pitkät kahdenväliset suhteet ja joka on monille suomalaisille yrityksille tuttu. Suomen ja
Vietnamin välinen suhde on siirtynyt kehitysyhteistyöstä kauppakumppanuuteen, jonka myötä Finnpartnership, ulkoministeriö ja muut Team Finland-toimijat 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).
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Suosituimmat kohdemaat: vuonna 2019 käsitellyille
hankkeille myönnetyt liikekumppanuustuet
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Kuva 4. Vuonna 2019 käsitellyille hankkeille myönnettyjen tukien suosituimmat kohdemaat. Yhdellä hankkeella
voi olla useampi kohdemaa.

Vuoden 2019 kuudenneksi suosituin kohdemaa Intia on sekin ollut vuodesta toiseen yksi suosituimmista kohdemaista. Maan laajuuden, monipuolisen tarjonnan sekä verrattaisen tuttuuden lisäksi liikekumppanuustuen kohdentumista Intiaan selittävät esimerkiksi Suomessa järjestettävät Intiaan
keskittyvät tapahtumat, joissa Finnpartnership on esitellyt palveluitaan. Intiassa toimii myös Finnpartnershipin yritysbongareita (tarkemmin bongareista luvussa 2).
Kaikkiaan tukea myönnettiin yhteensä 42 kohdemaahan suuntautuville hankkeille. Näistä 21 oli afrikkalaisia, 17 aasialaisia, kaksi Latinalaisen Amerikan ja Karibian ja kaksi Euroopan valtioita*1.

1.2.2 Tuet kohdemaan luokan mukaan
Liikekumppanuustukihankkeen kohdemaa luokitellaan ulkoministeriön ja OECD:n luokittelua noudatellen joko 1) hauraaksi valtioksi, 2) vähiten kehittyneeksi maaksi, 3) matalan tulotason maaksi, 4)
alemman keskitulotason maaksi tai 5) ylemmän keskitulotason maaksi.
•
1

Hauraat valtiot ovat ulkoministeriön vuosittain määrittelemä luokka, joka pohjautuu pitkälti

Yhden tuetuista hankkeista kohdemaita olivat Ukraina, Valko-Venäjä, Kazakstan ja Turkmenistan. Koska hanke
sisälsi eri maanosiin kuuluvia maita, on se kuvassa 4 luokiteltu usean maanosan hankkeeksi eikä Eurooppaan kohdistuneeksi hankkeeksi.

9
Maailmanpankin tekemään arvioon. Vuonna 2019 hauraiden valtioiden lista sisälsi 24 maata,
jotka sisältyvät kukin myös johonkin alla mainituista OECD:n kehitysapukomitea DACin luokituksista.
•

Vähiten kehittyneet maat, matalan tulotason maat, alemman keskitulotason maat ja
ylemmän keskitulotason maat pohjautuvat suoraan OECD:n kehitysapukomitea DACin luokituksesta.2 DACin neljä kategoriaa kattavat kaikki kehitysapukelpoiset valtiot, ja sisältävät
siten myös hauraat valtiot.3

Afrikkaan suuntautuville hankkeille myönnetyn euromääräisen tuen kasvun ohella vuoden 2019 liikekumppanuustuen keskeisin piirre oli vähiten kehittyneisiin maihin sekä hauraisiin valtioihin
kohdistuneen tuen kasvu. Kasvu johtuu – Afrikkaan myönnetyn tuen kasvun tavoin - viimeisten
kolmen toimintavuoden aikana on seurausta tietoisista päätöksistä ja toimenpiteistä. Vuoden 2017
alusta Finnpartnershipin pyrkimyksenä on ollut lisätä paitsi Afrikkaan kohdentuneille hankkeille
myönnetyn tuen määrää, myös vähiten kehittyneisiin ja hauraisiin maihin suuntautuville hankkeille myönnettyä tukea. Afrikan tavoin kehitysvaikutuksia synnyttävälle liiketoiminnalle on kenties suurin tarve juuri hauraissa tai vähiten kehittyneissä valtioissa – YK:n arvion mukaan vähiten
kehittyneiden maiden väestömäärä tulee kaksinkertaistumaan kahteen miljardiin ihmiseen vuoteen
2050 mennessä. Toisaalta etenkin vähiten kehittyneet maat ja hauraat valtiot mielletään usein erityisen vaikeiksi toimintaympäristöiksi, mistä johtuen hankkeiden suuntautumista näihin maihin on
päätetty tukea erilaisin keinoin.

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.
3 Esimerkiksi Somalia on sekä Maailmanpankin listauksen mukainen hauras valtio, että DAC-listauksen mukainen vähiten kehittynyt maa. Irak taas on hauras valtio ja ylemmän keskitulotason maa.
2
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MYÖNNETYT TUET (€)
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MYÖNNETYT TUET (KPL)
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11 % (8 kpl)
4 % (3 kpl)

44 % (31 kpl)
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Kuva 5 ja kuva 6. Vuonna 2019 käsitellyille hankkeille myönnettyjen tukien kohdemaat kategorioittain. Luokittelut OECD:n Development Assistance Committeen (DAC) mukaisesti.

Liikekumppanuustuen suuntautumista vähiten kehittyneisiin ja hauraisiin maihin on ollut mahdollista ohjailla esimerkiksi korkeamman tukiprosentin avulla, markkinoimalla aktiivisesti LDC- ja hauraista maista tulevia MM-aloitteita, järjestämällä Doing Business with Finland -seminaareja, osallistumalla Suomessa kyseisiä maita koskeviin tilaisuuksiin sekä aktiivisella yhteistyöllä Team Finland –
verkoston kanssa. Toimenpiteillä saavutetut tulokset ovat erinomaisia, ja
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Finnpartnershipin mandaatin kannalta keskeisiin kohteisiin eli Afrikkaan, hauraisiin valtioihin ja vähiten kehittyneisiin maihin suuntatuville hankkeille myönnetyn tuen määrä onkin kasvanut merkittävästi vuodesta 2016 (ks. kuva 8). Vuoden 2019 hankkeiden viiden suosituimman kohdemaan joukosta kaksi (Somalia ja Tansania) ovat vähiten kehittyneitä maita, minkä lisäksi Somalia kuuluu myös
hauraiden valtioiden joukkoon. Yhä useamman ja keskimäärin yhä suurempien tukien kohdistuminen
vähiten kehittyneisiin ja hauraisiin valtioihin mahdollistaa suomalaisyrityksien hankkeiden toteutumista näissä maissa, ja tukee siten entistäkin laajempia ja merkityksellisempiä kehitysvaikutuksia.

Osuus vuotuisesta liikekumppanuustuesta (€)
2018

2019
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24%
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VÄHITEN KEHITTYNEET MAAT
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Kuva 8. Liikekumppanuustuen vuosittaisen osuuden kohdentuminen Finnpartnershipin mandaatin kannalta keskeisimmille alueille.

1.2.3 Tuet toimialoittain
Vuonna 2019 eniten tukea myönnettiin energia-alan hankkeisiin. Energiasektori on lähes vuosittain kuulunut suosituimpien sektorien joukkoon, ja on kumulatiivisesti mitattuna vuosina 2006-2019
toiseksi eniten tukea saanut sektori (tieto- ja viestintäteknologiasektorin jälkeen). Energiasektorille
myönnetyn tuen osuus on ollut korkea jo vuodesta 2015 lähtien. Sektorille myönnetyt tuet ovat
tyypillisesti suuria johtuen energiahankkeiden usein edellyttämistä mittavista selvitys- ja valmistelutöistä. Etenkin uusiutuvaan energiaan liittyvät hankkeet (joita liikekumppanuustuella tuettavat
hankkeet lähes poikkeuksetta ovat) edistävät merkittävästi myös Suomen kehityspoliittisia tavoitteita.
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Vuonna 2019 käsitellyille hankkeille myönnetyt tuet
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Kuva 8. Myönnetty tuki toimialoittain 2019.

Vuoden 2018 tapaan koulutusala säilytti asemansa eniten yksittäisiä tukia (13 kpl) saaneena sektorina, mutta euromääräisesti mitattuna koulutusalalle myönnettiin vasta kolmanneksi eniten tukia.
Korkea hankemäärä kuvastaa liikekumppanuustuen merkitystä koulutusalan toimijoiden hankkeissa
sekä kehitysmaissa esiintyvää kysyntää suomalaiselle koulutusosaamiselle. Verrattain pieni tukien
keskimääräinen koko taas kuvastaa vuoden 2019 koulutusalan hankkeiden luonnetta; suurten projektien sijaan moni hankkeista oli nuoren, esimerkiksi teknologista oppimisratkaisua tai koulutuskonseptia tarjoavien yritysten hankkeita. 13 koulutushankkeesta peräti kymmenen kohdistui Afrikkaan, heijastellen mantereen väestönkasvun tuomia tarpeita laadukkaalle koulutukselle, suomalaisten yritysten kasvavaa kiinnostusta Afrikan markkinoita kohtaan sekä Finnpartnershipin järjestämiä
koulutusalaan keskittyneitä Doing Business with Finland -seminaareja eri Afrikan maissa.
Koulutusalan osuus liikekumppanuustukihankkeissa on kasvanut merkittävästi viime vuosina, mikä
lienee seurausta koulutusalan yritysten kansainvälistymispyrkimysten tehostumisesta esimerkiksi
opetusministeriön alaisen Education Finland -kasvuohjelman kautta, kehittyvien markkinoiden tarpeista ja kansainvälisistä koulutukseen keskittyneiden ohjelmien ja rahoituskanavien tarjoamista
mahdollisuuksista. Finnpartnership on osaltaan pyrkinyt kannustamaan tätä kehitystä järjestämällä
liikekumppanuustukityöpajoja koulutusalan organisaatioille sekä valitsemalla koulutuksen useiden
Doing Business with Finland -seminaarien fokussektoriksi. Lisäksi esimerkiksi Finnpartnershipin järjestämiä työpajoja on toteutettu aktiivisista aloitteista johtuen yhteistyössä oppilaitoksien kanssa.
Koulutusalan hankkeiden määrää selittää myös se, että koulutusorganisaatiot voivat toimia liikekumppanuustukihankkeissa erilaisissa rooleissa. Oppilaitos voi toimia liikekumppanuustukihankkeessa itsenäisenä kaupallisena toimijana, pyrkien esimerkiksi lisensoimaan koulutusohjelmia tai –
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sisältöjä kehitysmaassa toimivalle partnerille. Oppilaitos voi toimia myös ns. tukitoimijana yhdessä
yksityisyrityksen kanssa tehtävässä hankkeessa. Tukitoimijana oppilaitos voi esimerkiksi kehittää
paikallisten yhteisöjen kapasiteettia ja samalla edesauttaa kumppaniyrityksen pitkäaikaista etabloitumista kohdemaahan. Tukitoimijana toimivan oppilaitoksen tukiprosentti on kohdemaasta riippumatta 85 % (muissa hankkeissa tukiprosentti vaihtelee 30–85 % välillä), jonka toivotaan kannustavan oppilaitosten ohella myös kansalaisjärjestöjä tukitoimintohankkeiden toteuttamiseen.
Tieto- ja viestintäteknologia on ollut vuosina 2006-2019 kumulatiivisesti eniten tukea saanut sektori
ja piti kärkipaikkaa myös vuonna 2018. Vuonna 2019 tieto- ja viestintäteknologia oli kuitenkin tuen
määrässä mitattuna vasta neljänneksi suosituin. ICT-hankkeille myönnetyn tuen suhteellisen osuuden vähentymistä saattaa selittää pilotoinnin poistuminen tuettavien hankevaiheiden joukosta
1.1.2019 alkaen rekisteröidyille hankkeille (ellei pilottia toteuteta kv. järjestön kanssa). Pilotointi
on usein ollut olennaisessa roolissa juuri tieto- ja viestintäteknologian hankkeissa, kun tuensaajien
on täytynyt selvittää ja testata tuotteensa tai palvelunsa toimivuutta kohdemaassa. Pilotointiin
myönnetty tuki on kasvanut selkeästi yksittäisille tieto- ja viestintäteknologiahankkeille ja siten
kasvattanut koko sektorille myönnettyä tukea. ICT-sektorin suhteellisen osuuden odotetaan kasvavan jälleen vuonna 2020, kun pilotointi palautettiin tukikelpoisten hankevaiheiden joukkoon myös
hankkeissa, joita ei toteuteta yhdessä kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tieto- ja viestintäteknologian hankkeet ovat kohdistuneet enimmäkseen Aasiaan.

1.2.4 Tuet saajan koon ja kotipaikkakunnan mukaan
Totuttuun tapaan valtaosa tuista myönnettiin PK-sektorin yrityksille, joiden kansainvälistymispyrkimyksille liikekumppanuustuki on usein suuryrityksiä merkittävämpi tekijä. Vuonna 2019 käsitellyille hankkeille myönnetystä tuesta 91 % myönnettiin PK-yrityksille (sisältäen mikroyritykset, joiden
osuus oli 8 % kaikesta myönnetystä tuesta). Mielenkiintoista oli se, että pk-yrityksille myönnetty
keskimääräinen tuki oli suurempi, kuin suuryrityksille myönnetty.
Liikekumppanuustukea voidaan myöntää käytännössä mille vain Suomeen rekisteröidylle organisaatiolle. Vuonna 2019 yhteensä 95 % tuista myönnettiin osakeyhtiöille (mukaan lukien oppilaitokset ja
muut osakeyhtiömuotoiset toimijat). Viisi prosenttia tuesta myönnettiin järjestöille, yhdistyksille,
toiminimille ja muille organisaatioille. Finnpartnership kannustaa aktiivisesti järjestöjä hakemaan
tukea ja muodostamaan konsortioita yritysten kanssa. Pitkäaikaisen liiketoiminnan käynnistämisen
ohella järjestö voi saada tukea myös hankkeisiin, joissa se toimii tukitoimijana yrityskumppanille.
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Uusimaa oli tavanomaiseen tapaan
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kotipaikkakunta: 54 % tuista myönnettiin Uudellemaalle rekisteröidyille
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puolelta vastaanotettavien hakemus-
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2 % (2 %)

Tutkimus- tai koulutuslaitos

4 % (5 %)

ten määrää taas pyritään kasvattamaan järjestämällä työpajoja ja osallistumalla tilaisuuksiin ympäri Suomea. (ks. luku 3) Huomionarvoista
oli, että peräti 11 % tuesta myönnet-

85 % (85 %)

tiin Suomen ulkopuolelle rekisteröidyille yrityksille, joille ei oltu vuosina 2017 ja 2018 myönnetty ollen-
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ulkomaalaisille yrityksille, mikäli
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4 % (2 %)

teröityjä.
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Kuva 9 ja kuva 10. Vuonna 2019 myönnetyt liikekumppanuustuet tuensaajan
yritysmuodon mukaan
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Kuva 11. Myönnetyt euromääräiset tuet (%-osuus kaikista hyväksytyistä hakemuksista) tuensaajan kotipaikkakunnan
mukaan

Liikekumppanuustukea voidaan myöntää yhdeksään eri hankevaiheeseen, joiden avulla selvitetään tai
parannetaan mahdollisuuksia pitkäaikaisen ja kehitysvaikutuksia aikaansaavan liiketoiminnan aloittamiseen kohdemaassa. Tukea voidaan hakea yhteen tai useampaan hankevaiheeseen.
Valtaosaan vuoden 2019 hankkeista kuului hankeselvitystä, henkilökunnan koulutusta, liiketoimintasuunnitelman tekoa sekä partnerin identifiointia. Kehitysvaikutusnäkökulmasta erityisen positiivisena voidaan pitää sitä, että 38 % hankkeista sisälsi kohdemaahenkilökunnan kouluttamista. Huomionarvoista on, että pilotointivaiheeseen myönnettiin tukea yhteensä 21 % tukea saaneista hankkeista,
vaikka pilotointia tuettiin vuonna 2019 käsitellyistä hankkeista vain niiden 44 hakemuksen osalta, jotka
vastaanotettiin vuoden 2018 lopulla.
Suosituimpien hankevaiheiden valikoima selittyy pitkälti sillä, että ne vaikuttavat hakemuksissa usein
muodostavan toimialasta ja hankkeen luonteesta riippumattoman loogisen jatkumon, jossa partnerin
identifioinnista ja hankeselvitystä seuraa liiketoimintasuunnitelman teko ja henkilökunnan kouluttaminen.
Muut hankevaiheet ovat verraten harvinaisempia, eivätkä sisälly yhtä usein hankekokonaisuuksiin; esihankeselvitystä toteutetaan yleensä vain, jos hanke on erittäin alkuvaiheessa, ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointia useimmiten vain hankkeissa, joissa arvioidaan olevan korostuneita ympäristöön
tai yhteisöön kohdistuvia riskejä. Liiketoiminta-alueen kehittämistä taas toteutetaan harvoin, sillä sen
tarkoituksena on muuttaa jo olemassa olevaa kehitysmaaliiketoimintaa toisenlaiseksi, mikä on liikekumppanuustukihakemuksissa ollut harvinaista.
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Kuva 12. Vuonna 2019 tukea saaneet hankevaiheet. Prosenttiosuus kuvastaa kaikkia vuonna 2019 myönnettyjä tukia.
Yksi hanke voi sisältää yhden tai useamman tuettavan hankevaiheen.

Ammattikoulutus ja tuki paikalliselle koulutustoiminnalle -vaiheeseen taas ei myönnetty vuonna 2019
lainkaan tukea, kuten ei myöskään edellisenä vuonna. Kyseinen hankevaihe on tarkoitettu yrityksen
omaa liiketoimintaa edistävän ammattikoulutuksen käynnistämiseen kohdemaassa, mutta ehtojen mukaan sen kuuluu silti palvella myös laajemmin alueen ammattikoulutusta, eikä hankevaiheen hyödyntämiseen sopivia hakemuksia ole vastaanotettu.

Liikekumppanuustukea voidaan myöntää myös kansainvälisten järjestöjen kanssa toteutettaviin pilottihankkeisiin, joita oli vuonna 2019 yksi kappale. Kansalaisjärjestöt, oppilaitokset ja yhdistykset
voivat saada tukea myös tukitoimintohankkeille, jossa ne auttavat liikekumppanuustukea saavaa yrityskumppaniaan sekä paikallisyhteisöjä. Tällaisia hankkeita oli vuonna 2019 neljä kappaletta.
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1.3 Tuen maksuja koskevat lausunnot

Miksi liikekumppanuustukea jää maksamatta?

Liikekumppanuustuki on voimassa 24 kuukautta tuki-

Liikekumppanuustuki maksetaan hakijalle muodostuneita, päätösvaiheessa hyväksyttyjä kustannuksia vastaan.

päätöksen tiedoksisaannista. Tuki maksetaan takautuvasti jo toteutuneita kustannuksia vastaan. Tuensaaja voi hakea maksua yhdessä tai kahdessa erässä.
Viimeisen maksatuspyynnön tulee olla jätetty viimeistään hankkeen erääntymispäivänä.
Vuoden 2019 aikana Finnpartnership antoi ulkoministeriölle lausunnot vuosina 2016, 2017, 2018 ja 2019
myönnettyjen tukien maksusta.4 Maksatuksia suoritettiin 91 tuen osalta yhteensä 2 684 358 euroa. Maksatuksia suoritettiin hieman pienemmälle määrälle
hankkeita kuin vuonna 2018, mutta euromääräisesti
suoritettujen maksatusten määrä on noussut jo viitenä peräkkäisenä vuonna. Tämä johtuu osin ennätysvuonna 2015 myönnettyjen tukien maksujen suorittamisesta myöhempinä vuosina.
Vuonna 2019 tehostettiin hankkeiden kehitysvaikutusten arvioinnin ja mittaamisen mekanismeja jo
maksupyyntövaiheessa.

Tavoitteena

on

seurata

hankkeiden edistymistä ja tuloksia tarkemmin jo
hankkeiden toteutuksen aikana.

Finnpartnershipin tekemien selvitysten tuloksena on
havaittu, että hakijan koolla, hankkeen kohdemaalla,
tai sillä, että hakijalle ei myönnetty niin paljon tukea
kuin tämä oli toivonut, ei ole suoraa yhteyttä tuen
maksamatta jäämiseen.
Keskeisin syy siihen, etteivät tuensaajat hae liikekumppanuustukea maksuun – joko kokonaisuudessaan,
tai eivät ollenkaan - liittyy itse tuen luonteeseen. Liikekumppanuustuki on tarkoitettu erityisesti kohdemaata ja sen mahdollisuuksia koskevien selvitysten toteuttamiseen. Toteutetut selvitykset eivät tietenkään
aina johda toivottuihin tuloksiin. Kohdemaassa ei kenties ole toivottuja mahdollisuuksia, tai kohdemaan
haasteet vaikuttavat liian mittavilta. Tällaisissa tapauksissa hanke saatetaan keskeyttää ennen kuin kaikkia hyväksyttyjä kustannuksia on syntynyt. Tällöin tukikaan ei tule maksetuksi kokonaisuudessaan.
Myös tuensaajan tilanteessa ja tavoitteissa tapahtuvat
muutokset vaikuttavat siihen, ettei liikekumppanuustukea haeta maksettavaksi. Liikekumppanuustuki on
voimassa kaksi vuotta, jonka aikana tukea saavan organisaation liiketoimintatavoitteet saattavat vaihtua,
ja tukeen liittyviä kustannuksia ei synny.
Finnpartnership pyrkii kohentamaan tuen käyttöastetta muistuttamalla tuensaajia tuen erääntymispäivän lähestymisestä ja tarjoamalla näille neuvontaa
maksatuspyyntöihin liittyvissä kysymyksissä. Maksatuspyyntöjen käsittelyn yhteydessä hakijoille tarjotaan
mahdollisuus toimittaa täsmennyksiä ja tarkennuksia,
jotka saattavat olla hakijan kannalta suotuisia.

Maksujen osuus vuotuisesta myönnöstä
8 000 000 €
7 000 000 €
6 000 000 €
5 000 000 €
4 000 000 €
3 000 000 €
2 000 000 €
1 000 000 €
0€

37 %
44 %

Kuva 13. Maksujen

39 %
33 %

37 %

57 %

osuus myönnetystä
liikekumppanuus-

35 %

tuesta vuosittain

43 %

vuodesta 2011 alkaen.

2011

2012

2013

Maksettu
4

44 %

2014

2015

Toistaiseksi käyttämättä

2016

2017

2018

2019

Erääntynyt

Ulkoministeriö vastaa tukien maksusta. Finnpartnership toimittaa ulkoministeriön maksuprosessin tueksi lausunnon hankkeen etenemisestä ja hyväksyttävistä kustannuksista.
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1.4 Liikekumppanuustukihankkeiden tuloksien eli kehitysvaikutusten mittaaminen
Liikekumppanuustuen keskeinen tavoite on

elintärkeää pohjaa itse hankkeen toteutumi-

kehitysvaikutusten synnyttäminen hankkeiden

selle. Näin ollen todelliset kehitysvaikutukset

kohdemaissa. Finnpartnership selvittää liike-

voidaan arvioida tarkemmin vasta hankkeiden

kumppanuustukihakemusten

tukikelpoisuuden

toteutuksen jälkeen, mikä on otettu huomioon

sekä niiden suoriutumisen kehitysvaikutusnäkö-

myös tuen maksamisen jälkeen vaadittavassa ra-

kohtien osalta erillisen, ministeriön hyväksymän

portoinnissa. Hakijoilla on velvollisuus vastata

arviointipolitiikan periaatteiden mukaisesti.

tuen erääntymisen jälkeisinä kahtena vuotena

Hankkeiden kehitysvaikutusten arviointipolitiikassa määriteltyjä mitattavia kehitysvaikutuksia
ovat vaikutukset kohdemaan työllisyyteen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon, kohdemaan työväestön henkisen pääoman lisäämiseen (koulutus),

lähetettäviin seurantakyselyihin, joiden avulla
selvitetään hankkeiden aikaansaamia vaikutuksia kohdemaissa. Finnpartnership koostaa
tuensaajien vastausten perusteella vuosittain
seurantaraportin hankkeiden tuloksista.

teknologian ja osaamisen siirtoon, kohdemaan

Liikekumppanuustuen saajat raportoivat hank-

tuotannon monipuolistamiseen, kohdemaan ylei-

keiden kehitysvaikutuksista Finnpartnershipille

sen infrastruktuurin parantamiseen, työolosuh-

•

teisiin ja sosiaalietuuksiin yrityksessä ja sen ympäristössä (Kansainvälisen työjärjestön ILO:n
sääntöjen noudattaminen, työturvallisuus, palk-

dessä
•

Ensimmäisessä seurantaraportissaan (hankkeen erääntymistä seuraavana vuonna),

kataso, asunto-/terveys- tms. edut) ja erityisiin

sekä

myönteisiin ympäristövaikutuksiin (esim. uusiutuva energia tai muu kestävää kehitystä tukeva

Loppuraportissaan maksatuspyynnön yhtey-

•

Toisessa seurantaraportissa (ensimmäistä
seurantaraporttia seuraavana vuonna).

tuotantotapa).
Kestävän kehityksen takaamiseksi on tärkeää,

Vuonna 2019 laadittiin viimeinen seurantara-

että Finnpartnershipin kautta tuetuilla hank-

portti vuoden 2015 hankkeista. Seurantaraportti

keilla on pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia

kokonaisuudessaan

kohdemaiden kehitykseen. Kehitysvaikutusten ja

nershipin verkkosivuilla.

on

luettavissa

Finnpart-

hankkeiden saaman pisteytyksen suhteen on
huomioitava, että tuettavien hankkeiden mahdollisista

kehitysvaikutuksista

voidaan

tuen

1.4.1 Vuoden 2015 liikekumppanuustukihank-

myöntämisen yhteydessä tehdä ainoastaan kar-

keiden kehitysvaikutuksia

kea arvio. Tuen avulla tehdään usein selvitys-

Vuonna 2015 myönnettiin Finnpartnershipin his-

luonteisia töitä, jotka eivät itsessään välttä-

torian suurin määrä liikekumppanuustukea niin

mättä johda kehitysvaikutuksiin, vaan luovat

hyväksyttyjen hankkeiden kuin myönnetyn tuen
määrässä laskien. Vuoden aikana käsitellyistä
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185 hakemuksesta tukea myönnettiin 168 hank-

miljoonaa euroa, yli kuusi kertaa raportoinnin

keelle yhteensä 7 377 503 euroa. Kahden vuoden

kohteena olevien maksettujen tukien verran.

määräajan kuluessa tukea maksettiin lopulta 117

Finnpartnership tukee SDG:iden toteutumista lii-

hankkeelle. Tuen maksua hakeneista 117 hank-

kekumppanuustuen lisäksi Matchmakingin sekä

keesta 12 oli aikaisempien hankkeiden jatko-

koulutuksen ja neuvonnan (hakemustyöpajat ja

hankkeita, joista raportoidaan erikseen liit-

vuonna 2020 lanseeratut SDG Boosterit) kautta.

teessä 2. Näin ollen hanketuloksista raportoidessa käytetään määrää 105 (maksun saaneet
hankkeet, jotka eivät olleet jatkohankkeita).
Raportoinnin kohteena oleville hankkeille maksettiin tukea yhteensä 2 732 028 euroa. Keskimääräinen maksetun tuen määrä oli siten 26 019
euroa, johon hankkeissa aikaansaadut kehitysvaikutukset tulee suhteuttaa.

Katalysoitujen investointien määrä oli huomattavan suuri. Investointien tekeminen mahdollistaa usein suorien ja merkittävien kehitysvaikutusten aikaansaamisen . Tämän lisäksi investoinnit tuottavat kohdemaahan tuloja verojen ja erilaisten maksujen muodossa. Vuoden 2015 hankkeet ovat arvioineet maksaneensa kohdemaahan veroja ja muita maksuja noin 1,17 miljoonaa euroa. Noin kolmasosa investoinneista tehtiin koneisiin ja laitteisiin ja vajaa kolmannes

5%
47 %
10 %

maa-alueisiin. Loput investoinnit tehtiin käyttöpääomaan sekä lukuisiin pienempiin eriin, kuten
logistiikkakuluihin sekä palveluiden ja tavaroiden ostoihin.

39 %

Hankkeiden aikaansaamista suorista työllistäKuva 14. Vuoden 2015 hankkeiden kohdemaat (värjätyt
maat) ja hankkeiden lukumääräinen maanosittainen
kohdentuminen (prosentit).

Yksi keskeisimmistä liikekumppanuustukihankkeissa seurattavista tuloksista on hankkeiden
myötä kehitysmaihin tehdyt yksityiset investoinnit. YK:n mukaan kehitysmaihin tarvitaan nykyisten rahavirtojen lisäksi vähintään 2 000 miljardin euron vuosittaisia yksityisiä investointeja,
jotta YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
voidaan saavuttaa. Finnpartnershipin tapainen
instrumentti voikin osaltaan tukea paikata tätä
rahoitustarvetta yhdistämällä julkista rahaa (liikekumppanuustuki) sekä yksityisiä investointeja
(tuensaajien

kohdemaainvestoinnit).

Vuoden

2015 hankkeiden myötä tehtyjen kohdemaainvestointien kokonaisarvo on yhteensä lähes 19

misvaikutuksista raportoi 35 hanketta

(33 %

hankkeista). Nämä hankkeet ovat työllistäneet
suoraan yhteensä 445 henkilöä, joista uusia työpaikkoja oli 315. Lisäksi hankkeet työllistivät
epäsuorasti 580 henkilöä. Työllistämisvaikutusten odotetaan kasvavan merkittävästi hankkeiden edetessä, ja tuensaajat arvioivat hankkeidensa työllistävän kahden vuoden päästä noin
1350 ihmistä. Kaikki työllistävät yritykset ilmoittivat noudattavansa paikallista työlainsäädäntöä
sekä työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä. Työllistävistä yrityksistä jokainen ilmoitti
myös noudattavansa kansainvälisiä sopimuksia
työntekijöiden oikeuksista ja työehdoista sekä
työterveys- ja työturvallisuusstandardeja tai
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muita standardeja kuten IFC Performance Stan-

Hankkeista 30 kpl (29 %) sisälsi teknologian siir-

dardsia. Osa yrityksistä korosti noudattavansa

toa kohdemaahan. Hankkeissa siirrettiin lähinnä

kaikkia tuntemiaan standardeja tai jopa ehtoja,

suomalaisyrityksen teknologiaa ja siihen liitty-

jotka ylittävät nämä standardit.

vää tietotaitoa aina kahvin kosteusmittareista

Hankkeissa työllistyi yhteensä 130 naista, eli 29
% kaikista suoraan työllistetyistä. Kaikkiaan 34
vastaajaa raportoi hankkeensa sisältäneen piirteitä, jotka vaikuttivat positiivisesti naisten

kuivasanitaatiotuotteisiin, ympäristöteknologiaan ja lääkehuollon automatisointiin. Kaikkiaan
teknologiaa siirtyi 15 eri toimialalta 19 eri kohdemaahan.

työllistymiseen. Näitä olivat esimerkiksi tasa-ar-

17 hankkeessa kohdemaahan luotiin täysin uu-

voinen palkkaus, joustavien ja turvallisten työ-

den tuotteen tuotantoa tai edistettiin uuden te-

olosuhteiden tarjoaminen, vaikuttaminen yhtei-

ollisuu-denalan syntymistä. Kyseisiä hankkeita

söjen ja työpaikkojen asenneilmapiiriin, koulu-

koskeva mielenkiintoinen huomio on, että uusi

tuksen toteuttaminen naistyöntekijöille ja hank-

tuote tai teollisuudenala ei läheskään aina sijoit-

keen vaikutuspiiriin kuuluville naisille, tasa-ar-

tunut edistyneen teknologian piiriin, vaan ky-

voon liittyvien koulutusten ja tasa-arvosuunni-

seessä saattoivat olla esimerkiksi erikoistuneet

telmien laatiminen koko henkilöstölle sekä yk-

koulutukset taikka edulliset, suhteellisen yksin-

sinhuoltajaäitien ja/tai vähätuloisten naisten

kertaiset ratkaisut, kuten ruokatarvikkeet tai

rekrytointi.

puutuotteet. 27 hankkeessa taas vaikutettiin

Omaa, partnerin tai alihankkijan henkilökuntaa
koulutettiin 48 hankkeessa (45 % hankkeista).
Toteutetut koulutukset koskivat mm. tuotekehi-

kohdemaassa jo olemassa olevan tuotannon laadun parantamiseen tai tuotannon jalostusasteen
nostamiseen.

tystä ja -suunnittelua, asiakaspalvelua, liiketoi-

Hankkeiden tuloksena kohdemaihin perustettiin

minnan kehittä-mistä, taloushallintoa, alakoh-

15 uutta yhtiötä, solmittiin 17 alihankintasopi-

taisia teknisiä toimintoja ja taitoja sekä henki-

musta ja seitsemän muuta pitkäaikaista sopi-

löstön johtamista. Niistä hankkeista, joihin sisäl-

musta sekä aloitettiin 12 palveluiden tai tavaroi-

tyi koulutusta, arvioivat yritykset keskimäärin 66

den maahantuontiyhteistyötä Suomeen. Aikaan-

prosentin hankkeeseen osallistuneesta henkilös-

saatuja pitkäaikaisten liiketoimintatuloksia voi-

töstä saaneen hankkeen aikana koulutusta. Kou-

daan pitää huomattavina.

lutuksen ja pätevyyden lisääntymiseen kohdemaassa vaikutti 52 hanketta (50 %). Luku sisältää
henkilökuntaa kouluttaneiden hankkeiden lisäksi
hankkeita, joissa pätevyyttä kasvatettiin esimerkiksi tarjoamalla henkilöstölle uudenlaisia mahdollisuuksia tai työvälineitä. 38 hankkeessa (36
%) koulutuksen tai tietoisuuden lisäämisen kohteena oli oman henkilökunnan ohella (tai sen sijaan) hankkeeseen liittyneet paikallisyhteisöt.

Tukea saaneilta organisaatioilta kerättyjen vastausten perusteella liike-kumppanuustuen sekä
Finnpartnershipin muun hankkeille tarjoaman
avun merkitys oli huomattava. 88 prosenttia vastaajista koki Finnpartnershipin tuottaneen hankkeelle lisäarvoa, ja suuri osa vastaajista kertoi
Finnpartnershipilta saadun tuen olleen huomattavan tärkeää tai jopa välttämätöntä.
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Vuoden 2015 hankkeiden tuloksia
25 hanketta oli raportointihetkellä kesken, joten tulokset voivat vielä kasvaa.

15

17

tytär- tai
yhteisyritystä
perustettu

alihankintasopimusta kohdemaakumppanin kanssa

13
ympäristöteknologista
ratkaisua pilotoitu

12

7

maahantuontiyhteistyötä
käynnistetty

muuta pitkäaikaista
kumppanuussuhdetta
kohdemaassa toimivan
yrityksen kanssa

Kuva 15. Vuonna 2015 tukea saaneiden hankkeiden tuloksia.

Vuoden 2015 hankkeiden tuloksia ja kehitysvaikutuksia esittelevä raportti on luettavissa kokonaisuudessaan Finnpartnershipin verkkosivuilla.
Kehitysvaikutusten seurantaa ja hankemonitorointia ollaan Finnpartnershipissa tehostamassa aiempaa tiiviimpien hankemonitorointikäyntien avulla. Hankemonitorointia suoritettiin vuonna 2019 Vietnamissa, Ruandassa ja Keniassa, joissa UM:n Finnpartnershipista vastaava virkamies tutustui usean
liikekumppanuustukea saaneen hankkeen toimintaan. Prosessin kehitys jatkuu.
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2. MATCHMAKING
Matchmakingilla tarkoitetaan suomalaisten ja kehitysmaissa toimivien organisaatioiden
välisten liikekumppanuuksien identifioimista sekä edistämistä markkinoinnin ja suorien
yhdistämisten kautta. Matchmaking-toiminnon tavoitteena on saattaa yhteen sellaisia
suomalaisia ja kehitysmaissa toimivia yrityksiä, joiden välillä on mahdollisuus kaupallisen yhteistyön aloittamiseen.
Matchmaking voi johtaa kehitysvaikutuksiin kohdemaassa esimerkiksi viennin tai tuonnin
kasvattamisen tai yhteisyrityksen perustamisen kautta. Matchmaking-palvelun keskeiset
toiminnot ja yhteistyötahot ovat Finnpartnershipin nettisivuilla toimiva Matchmaking –
tietokanta, Suomessa ja kehitysmaissa järjestettävät tilaisuudet (esimerkiksi Doing Business with Finland -seminaarit) sekä Team Finland, bongarit ja muut verkostot, kuten suurlähetystöt.
Vuonna 2019 Matchmakingille asetetut tavoitteet ylitettiin selvästi sekä laadullisesti että
määrällisesti. Matchmaking-palvelussa panostettiin etenkin yhdistämistyöhön, jossa kehitysmaayrityksiä ja suomalaisyrityksiä pyritään saattamaan keskusteluihin ja liikekumppanuuksiin.
Panostus yhdistämistyöhön realisoitui myös tuloksissa: yritysten välille avatuista keskusteluista ennätyksellisen suuri osa johti kahdenvälisiin tapaamisiin, yritysvierailuihin, liikekumppanuustukihakemuksiin ja/tai konkreet-

laisyritysten tietoon lukuisin eri työkaluin. Kehitysmaayritykselle voidaan rekisteröimisen myötä
luoda Matchmaking-tietokantaan julkinen profiili, jossa kerrotaan yrityksen toiminnasta, taustoista ja siitä millaista liikekumppania Suomesta
etsitään. Tarvittaessa suomalaisia liikekumppaneita etsivien ja Matchmaking-rekisteröitymisestä kiinnostuneiden yritysten avustamiseen ja
taustojen tarkistamiseen voidaan käyttää myös
Finnpartnershipin yhteistyökonsultteja eli ns.
bongareita, jotka toimivat kehitysmaissa. Bongarit luovat rekisteröitäville uusille yrityksille

tiseen yhteistyöhön.
2.1 Vastaanotetut MM-aloitteet ja niille toteutetut toimenpiteet

tuolloin myös Matchmaking-tietokantaan profiilin. Julkaistut profiilit ovat vapaasti selattavissa
Finnpartnershipin verkkosivuilla, ja suomalais-

Finnpartnership vastaanottaa jatkuvasti yhtey-

yritykset voivat lähestyä kiinnostavaksi kokemi-

denottoja kehitysmaissa toimivilta yrityksiltä

aan yrityskumppaniehdokkaita joko itsenäisesti

esimerkiksi

verkkosivujensa

tai Finnpartnershipin kautta. Uudet profiilit jul-

kautta tai puhelimitse. Näistä yhteydenotoista

kaistaan myös Finnpartnershipin uutiskirjeessä

potentiaalisimpia – eli sellaisia, joissa yrityksellä

ja ne jaetaan Team Finland –verkoston paikal-

on jo jonkin verran liiketoimintahistoriaa, tarvit-

lisille toimijoille, jotka välittävät niitä relevan-

tava osaamispohja sekä halua löytää määriteltä-

teille suomalaisyrityksille.

tilaisuuksissa,

vissä oleva suomalainen liikekumppani – kutsutaan MM-aloitteiksi.
Finnpartnership kanavoi MM-aloitteita suoma-

MM-aloitteita voidaan myös yhdistää suoraan
suomalaisyrityksiin. Tätä ns. one-to-one –työtä
tehdään yhdistämällä Matchmakingiin rekisteröityjä

yrityksiä suoraan suomalaistoimijoihin,
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jotka voisivat olla kiinnostuneita rekisteröity-

kumppanin löytäminen yhä useammalle tieto-

neen kehitysmaayrityksen liikekumppanuusaloit-

kantaan

teesta. Yhdistämistyötä tehdään kuitenkin myös

selle. Hakuvahtia markkinoitiin aktiivisesti ja

Doing Business with Finland –seminaarien sekä

sitä koskeva palaute on ollut positiivista.

muiden tilaisuuksien yhteydessä, jolloin tietystä
maasta kiinnostuneita suomalaisyrityksiä voidaan yhdistää suoraan etsityn sektorin paikallistoimijoihin.

rekisteröityneelle

kehitysmaayrityk-

Vuoden 2019 päättyessä Matchmaking-tietokannassa oli rekisteröityneenä 487 kehitysmaissa
toimivaa yritystä. Finnpartnership on vähintään
kerran vuodessa yhteydessä jokaiseen Matchma-

MM-aloitteista syntyneitä keskusteluja pyritään

king-tietokantaan rekisteröityneeseen yrityk-

mahdollisuuksien mukaan kanavoimaan liike-

seen kerätäkseen näiden näkemyksiä palvelusta

kumppanuustukihakemuksiksi, jotta potenti-

sekä tarkistaakseen, että yritys edelleen aktiivi-

aalisia yhteistyömahdollisuuksia voidaan kartoit-

sesti toivoo löytävänsä liikekumppanin Suo-

taa konkreettisesti.

mesta. Samalla palvelusta poistetaan sellaiset

2.2 Matchmaking–tietokanta
Vuonna 2019 tietokantaan rekisteröitiin 131
uutta kehitysmaayritystä, vuositavoitteen ollessa 100. Vuoden lopussa erityisesti bongariver-

yritykset, joille palvelu ei enää ole ajankohtainen tai joiden yhteystiedot eivät enää ole ajan
tasalla.
2.3 Suorat yhdistämiset (one-to-onet)

kosto aktivoitui tuomaan uusia asiakkaita. Koska

Vuositavoitteet ylitettiin myös Matchmakingin

Matchmaking-toiminnolla oli jäljellä kokonais-

toisen ydintoiminnon, suorien yhdistämisten,

budjettia, otettiin kaikki ehdot täyttävät hakijat

osalta. Vuonna 2019 Finnpartnership avasi yh-

sisään. Aloitteet Matchmaking-palveluun rekis-

teensä 294 yhteyttä suomalaisten ja kehitys-

teröitymiseen tulevat usein joko Doing Business

maissa toimivien yritysten välille. Määrä oli

with Finland -seminaarien seurauksena tai Finn-

sama kuin edellisenä vuonna, ja kolme kertaa

partnershipin kumppanien (yritysbongarit, Suo-

suurempi kuin vuonna 2017. Erityisen huomion-

men suurlähetystöt ym.) kautta.

arvoista oli, että kolmasosa tehdyistä yhdistä-

Edellisenä vuonna lanseeratun hakuvahtitoiminnon hyödyntäminen Matchmaking-tietokantaan
rekisteröityjen yritysten yhdistämisessä suoma-

misistä johti konkreettisiin tuloksiin, esimerkiksi tapaamisiin, liikekumppanuustukihakemuksiin tai yhteistyön aloittamiseen.

laisiin yrityksiin jatkui. Suomalaiset yritykset

Tulosten korkea määrä johtuu aktiivisesta yri-

voivat tilata hakuvahdin Finnpartnershipin verk-

tysyhdistämisistä ja Finnpartnershipin toiminta-

kosivuilta ja ilmoittaa, millaista yrityskumppa-

mallien hioutumisesta. Keskeisessä osassa olivat

nia (toimiala, maantieteellinen alue tai maa)

tuttuun tapaan Doing Business with Finland -se-

ovat etsimässä. Tämän jälkeen hakuvahti lähet-

minaari (ks. tarkemmin luku 2.4), joissa kerätty-

tää automaattisesti sähköpostin potentiaalisen

jen kumppanuusaloitteiden laatu ja määrä ovat

kumppanikandidaatin rekisteröidyttyä Matchma-

kehittyneet merkittävästi vuosien 2018 ja 2019

king-tietokantaan. Tavoitteena on pitkäaikaisen

aikana. Merkittäviä määriä yhdistämisiä tehtiin

25
myös Suomessa järjestetyissä tapahtumissa, ku-

yritykset eivät päädy kertomaan mihin MM-toi-

ten Habitare- ja Fastfood & Cafe & Ravintola -

minnan avulla luodut yhteydet toisiin yrityksiin

messuilla, joissa esiteltiin Matchmaking-tieto-

ovat johtaneet. Ajoittain todennäköisesti käykin

kantaan rekisteröityneitä yrityksiä ja yhdistet-

myös niin, että Finnpartnership auttaa osapuolia

tiin niitä suomalaisiin. Finnpartnershipin kuu-

saamaan aikaan potentiaalisesti tuottoisan kes-

kausittaisissa hakemustyöpajoissa esiteltiin aina

kusteluyhteyden, muttei saa tietoa siitä, johtiko

valikoituja Matchmaking-yrityksiä, minkä lisäksi

keskustelunavaus jatkokeskusteluihin, neuvotte-

yhdistämisiä tehtiin myös ad hoc -tyylisesti esi-

luihin, yritysvierailuihin, yhteisprojekteihin tai

merkiksi

tai

liikekumppanuuteen. Keinoja mitata ja seurata

muiden kehitysmaista kiinnostuneiden toimijoi-

luotujen yhteyksien tuloksia kuitenkin pyritään

den kanssa keskustelun perusteella.

aktiivisesti kehittämään. Vuoden 2019 aikana

liikekumppanuustukiasiakkaiden

Suorien yhdistämisten tuloksellisuuteen vaikutti
myös kesän aikana toteutettu Matchmaking-yhdistämiskampanja, jonka aikana tietokantaan
rekisteröityneitä kumppania etsiviä yrityksiä
markkinoitiin aktiivisemmin suoraan suomalaisyrityksille esimerkiksi kohdennettujen puhelinsoittojen avulla. Kampanjaa toteutti pääosin kesätyöntekijä. Kampanjan aikana esiteltiin yhteensä 46 Matchmaking-tietokantaan rekisteröitynyttä, kehitysmaissa toimivaa yritystä suomalaisille yrityksille. Suurin osa kehitysmaayrityksistä yhdistettiin useampaan suomalaiseen yritykseen. Finnpartnershipin tietoon on tullut,
että yhdistämiskampanjan aikana tehtyjen esittelyjen jälkeen 14 MM-yritystä on jatkanut keskusteluja suomalaisen yrityksen kanssa. Kampanjamallia hiotaan alkuvuodesta ja se toteutetaan uudestaan kesällä 2020.

Finnpartnership oli erittäin aktiivisesti yhteydessä sellaisiin yrityksiin, joiden tiedettiin avanneen keskusteluyhteys ja selvitti, millaisia tuloksia keskustelut olivat mahdollisesti tuottanut.
2.4 Doing Business with Finland –seminaarit
Finnpartnership on järjestänyt vuodesta 2007
lähtien Doing Business with Finland –seminaareja
kehitysmaissa ympäri maailmaa. Tarkoituksena
on saattaa yhteen suomalaisia ja kehitysmaiden
yrityksiä, esitellä Finnpartnershipin palveluja
kehitysmaayrityksille ja olennaisille kehitysmaatoimijoille, tarjota kohdemaa- ja tilaisuuskohtaista tietoutta suomalaisista yrityksistä, Suomen markkinoista ja Suomesta yleisesti, sekä lisätä Finnpartnershipin omaa tuntemusta kehitysmaiden vaihtelevista toimintaympäristöistä
ja keskeisistä toimijoista. Keskeisiä yhteistyökumppaneita seminaarien järjestämisessä ja to-

Vaikka tehtyjen yhdistysten tulokset olivat erit-

teutuksessa ovat ulkoministeriö (etenkin Suo-

täin onnistuneita, todelliset tulokset lienevät ra-

men edustustot kohdemaissa), paikalliset kaup-

portoitujakin suuremmat. Tämä johtuu siitä,

pakamarit ja muut paikalliset liike-elämän kat-

että tehtyjen yhdistysten lopputulosten – kuten

tojärjestöt.

syntyneiden liiketoimintakumppanuuksien – mittaaminen on haastavaa. Yrityksille lähetetyistä
kyselyistä ja yhteydenotoista huolimatta kaikki
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tyksiä Finnpartnershipin MM-palveluun. Seminaarit vaikuttivat merkittävästi vuoden aikana
saavutettuihin

ennätystuloksiin.

Valtaosa

vuonna 2019 tehdyistä 294 suorasta yhdistämisestä oli tulosta Doing Business with Finland
-seminaareissa luoduista yhteyksistä.

Kuva 17. Doing Business with Finland -seminaari Bangladeshissa syksyllä 2019.

Vuonna 2019 järjestettiin yhteensä 14 Doing
Business with Finland –seminaaria Keniassa,
Ghanassa,

Beninissä,

Egyptissä,

Tunisiassa,

Ruandassa, Mauritiuksella, Boliviassa, Perussa,
Norsunluurannikolla,

Senegalissa,

Bangla-

deshissa, Bhutanissa ja Nepalissa. Finnpart-

Kuva 18. Yhdistämässä suomalaisia ja paikallisia yrityksiä DBFseminaarin

Matchmaking-osuudessa

Beninissä

helmikuussa

2019. Kuva: Présidence de la République du Bénin.

nershipin strategian mukaisesti valtaosa (64 %)

Doing Business with Finland (DBF) -seminaarien

seminaareista järjestettiin Afrikassa, jotta juuri

yhteydessä järjestetään usein myös tuontikou-

Afrikkaan suuntautuvia liikekumppanuusaloit-

lutuksia, joissa paikallisille yrityksille jaetaan

teita saataisiin käyntiin mahdollisimman paljon.

tietoa viennin aloittamisesta Suomeen ja muu-

Lisäksi Somalian Mogadishussa järjestettiin tam-

hun EU-alueelle. Tietopaketit koskevat mm. la-

mikuussa Somalia Business Summit, johon osal-

keja ja standardeja, maakohtaisia trendejä ja

listui 31 henkilöä Suomesta.

markkinoita sekä potentiaalisia kumppaneita.

Naisyrittäjien ja naisjohtoisten yritysten osallis-

Finnpartnershipin

tumista seminaareihin kannustetaan aktiivisesti.

valmistuivat vuonna 2019, ja verkkosivuilta löy-

Lisäksi järjestetään pelkästään naisyrittäjille ja

tyvien 18 ilmaisen sektorikohtaisen raportin

naisjohtoisille yrityksille tarkoitettuja seminaa-

avulla kehitysmaissa toimivat yritykset voivat

reja (vuonna 2019 Tunisiassa ja Ruandassa),

saada arvokasta markkina- ja markkinointitie-

usein yhdessä kansainvälisten järjestöjen kuten

toa, jonka avulla valmistella tuotteidensa vien-

UN Womenin kanssa.

tiä Suomeen.

Doing Business with Finland –seminaarien tulok-

Seminaareista on saatu erittäin positiivista pa-

sena on mm. aloitettu liikeneuvotteluja suoma-

lautetta suomalaisilta ja kohdemaiden yrityk-

laisten ja kehitysmaissa toimivien yritys-ten vä-

siltä sekä seminaariin osallistuneilta Suomen

lille sekä saatu ohjattua lukuisia kehitysmaayri-

suurlähetystöiltä, kohdemaiden kauppakama-

tuoreimmat

reilta ja muilta sidosryhmiltä.

tuontiraportit
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kumppaniehdokkaiden välille. Pääsääntöisesti
tapahtumissa esitellään myös liikekumppanuustukea ja mahdollisuutta hyödyntää sitä potentiaalisiin kumppaneihin tutustumisessa. Tapahtumista kerrotaan lisää luvussa 3.3.

2.6 Delegaatiovierailut Suomessa
Finnpartnership osallistuu aktiivisesti Business
Finlandin, ulkoministeriön ja muiden yhteistyökumppaniensa toteuttamien kehitysmaista SuoKuva 19. DBF-seminaarien yhteydessä Finnpartnership tekee

meen suuntautuvien yritysdelegaatioiden ohjel-

usein yritysyhdistämisiä myös messuilla. Kuva Expo Agua -mes-

majärjestelyihin. Finnpartnership osallistuu suo-

suilta Limasta, Perusta.

malaisten yritysten kutsumiseen ja joko osallis-

Finnpartnershipin henkilökunta myös kartoitti ja

tuu näille järjestettyyn muuhun ohjelmaan ja ja-

kasvatti DBF-seminaarien kannalta olennaisten

kaa tietoa palveluistaan, tai järjestää delegaati-

potentiaalisten kumppanien verkostojaan kan-

oille varta vasten erillisiä Matchmaking-tilai-

sainvälisissä tapahtumissa ja tapasi kehitysmai-

suuksia, joissa on mahdollisuus tavata suomalais-

den investointienedistämisorganisaatioita, jotka

yrityksiä sekä oppia hyödyntämään Finnpart-

ovat keskeisiä kumppaneita seminaarien paikal-

nershipin palveluilta. Vuonna 2019 Finnpart-

lisen toteutuksen onnistumisen kannalta. Inves-

nership oli mukana esimerkiksi Indonesiasta, Ma-

tointienedistämisorganisaatioille myös raken-

lesiasta, Intiasta, Vietnamista, Keski-Afrikan ta-

nettiin

savallasta ja Beninistä saapuneiden yritysdele-

oma

yhdistämistoiminto

Finnpart-

nershipin verkkosivuille (tarkemmin ks. luku

gaatioiden ohjelmassa.

3.2).

2.7 MM-toiminnalla palvellut yritykset

2.5 Tapahtumat Suomessa

Uusille MM-tietokantaan rekisteröidyille ja

Finnpartnership osallistuu myös strategiaansa ja

tehdyille suorille yhdistämisille asetettu vuosi-

mandaattiaan tukevien muiden tapahtumien jär-

tavoite (250 kpl) ylitettiin selvästi (131 rekiste-

jestelyihin ja toteutukseen. Vuonna 2019 Finn-

röityä yritystä + 294 suoraa yhdistämistä = 425).

partnership esimerkiksi osallistui Helsingissä en-

Näitä 425 tietokantaan rekisteröityä ja/tai suo-

simmäistä kertaa järjestetyn Nordic – East Africa

malaisyritykseen yhdistettyä kehitysmaissa toi-

Business Expo & Conference (NEABEC) -tapahtu-

mivaa yritystä nimitetään aktiivisen MM-toimin-

man toteutukseen ja markkinointiin sekä esitteli

nan kohteina olleiksi yrityksiksi.

Matchmaking-yrityksiä esimerkiksi Habitare- ja
Fastfood & Cafe & Ravintola -messuilla. Suomessa järjestettävät tilaisuudet ovat Matchmakingin kannalta keskeisiä mahdollisuuksia tehdä
kohdennettuja

suoria

yhdistämisiä

sopivien
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Yhdistämistoimenpiteiden
määrä

paan 60 % prosenttia MM-toiminnalla palvel-

Bolivia

46

Norsunluurannikko

31

Luku on lähes kaksinkertainen vuoteen 2017 ver-

Ruanda

28

Kenia

24

Egypti

23

Senegal

17

Ghana

17

Somalia

16

Brasilia

15

Sambia

13

Yrityksen kotimaa

luista yrityksistä olikin afrikkalaisia yrityksiä.
rattuna (34 %), heijastellen Finnpartnershipin
kasvanutta fokusoitumista Afrikkaan.

Aktiivisen MM-toiminnan kohteina olleiden
yritysten kotimaat maanosittain

1%

Taulukko 1. Kymmenen yleisintä vuonna 2019 MM-toi-

15 %

minnalla palveltua maata. Taulukossa mainittu määrä

23 %

yrityksiä joko yhdistettiin suoraan suomalaiseen yritykseen tai rekisteröitiin MM-tietokantaan.

60 %

MM-toiminnalla palveltujen yritysten kotimaat
ja -maanosat heijastelevat vahvasti Finnpartnershipin järjestämien DBF-seminaareja, joiden

Kuva 20. Aktiivisen MM-toiminnan kohteina olleiden

seurauksena valtaosa suorista yhdistämisistä

yritysten kotimaa maanosittain. Kaikista karttaan vär-

tehdään. Vuoden 2019 seitsemän yleisintä
Matchmaking-maata

(Bolivia,

Norsunluuran-

nikko, Ruanda, Kenia, Egypti, Senegal ja Ghana)
oli myös saman vuoden seminaarien kohdemaita.
Lisäksi Finnpartnership järjesti kymmenen yleisimmän maan joukkoon kuuluvissa Somaliassa ja
Sambiassa muita yritysyhdistämistapahtumia.

jätyistä maista kotoisin olevia yrityksiä ei kuitenkaan
palveltu vuonna 2019.

DBF-seminaarien merkitys MM-toiminnan tuloksille näkyy käänteisesti myös siinä, että perinteisesti vuodesta toiseen MM-toiminnan kärkisijoilla olleesta Vietnamista kotoisin olevia yrityksiä on vuosina 2018 ja 2019 päätynyt enää
muutamia. Vuonna 2017 Vietnamissa järjestet-

Kymmenestä yleisimmästä MM-toiminnalla palveltujen yritysten kotimaista peräti kahdeksan

tiin DBF-seminaari, ja palveltuja yrityksiä oli
tuolloin vielä 18 kappaletta.

oli afrikkalaisia maita. Tämä heijastelee Afrikassa järjestettyjen DBF-seminaarien määrää ja
tuloksekkuutta sekä Somalian osalta Finnpartnershipin toteuttaman pilottihankkeen onnistuneisuutta. Yhteyksien luominen juuri afrikkalaisten ja suomalaisten yritysten välille on tärkeää,
sillä siten tehostetaan mahdollisuuksia synnyttää

DBF-seminaarien ohella osassa yleisimmistä kohdemaista

toimii

myös

aktiivinen

Finnpart-

nershipin bongari, tai niissä sijaitseva Suomen
edustusto on markkinoinut Finnpartnershipin
palveluita. Tämä koordinoitu yhteinen toiminta
tehostaa Matchmaking-toiminnan tuloksia.

kehitysvaikutuksia tuottavia liikekumppanuuksia

Aktiivisen MM-toiminnan kohteena olleet yrityk-

eniten tarvitseviin maihin. Edellisen vuoden ta-

set olivat 26 eri toimialalta. Finnpartnership
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pyrkii palvelemaan kaikkien toimialojen yrityksiä, mutta MM-palvelun piiriin päätyvien yrityksien toimialoja voidaan välillisesti valikoida esi-

Aktiivisen MM-toiminnan kohteina olleet yritykset
toimialoittain

merkiksi fokusoimalla DBF–seminaarit tiettyjen
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alojen yrityksiä palveleviksi. Tämä näkyi
vuonna 2019 suosituimpien MM-toiminnalla palveltujen yritysten sektoreissa: sekä maatalousala (87 kehitysmaayritystä palveltu vuonna
2019) että koulutusala (57 kpl) olivat fokussektoreina myös useimmissa vuonna 2019 järjestetyissä DBF-seminaareissa. Tulos korostaa seminaarien fokussektorien valinnan merkitystä. Seminaarisektorit valitaan kohdemaakumppanin
(kauppakamarin, investointienedistämisorganisaation tms.) esittämien toiveiden mukaan, kui-

Kuva 21. Aktiivisen MM-toiminnan kohteena olleet yri-

tenkin huomioiden suomalaisen osaamisen. Näin

tykset toimialoittain. Kuvassa kymmenen yleisintä toi-

pyritään löytämään mahdollisimman sektoreita,

mialaa (toimialoja yhteensä 26).

joilla on mahdollisimman suuri mahdollisuus
toimivien yritysyhteyksien aikaansaamiseen. Aivan kuten liikekumppanuustukihakemusten kohdalla, on koulutusala on noussut viime vuosina
myös Matchmaking-toiminnan kärkisektorien
joukkoon viime vuosien aikana. Kehitysmaissa
on paljon kysyntää suomalaiselle koulutusalan
osaamiselle, ja oikeiden kontaktien aikaansaaminen on keskeisen tärkeää. Koulutusalan kasvanut rooli sekä suomalaisten liikekumppanuustukihakijoiden että kehitysmaista kotoisin olevien MM-yritysten joukossa povaa toivottavasti

Aiempien vuosien tapaan yrityksiä oli paljon
myös käsityö- ja energia-aloilta sekä ICT-sektorilta. Edellisvuonna kärkisijoille kohonneen palvelualan suosio jatkui, mikä on sekin osaltaan
seurausta DBF-seminaarien fokuksista. Matchmaking-palvelun monipuolinen tarjonta mahdollistaa yritysyhteyksien luomisen suomalaisten ja
kehitysmaiden yritysten välille hyvin laajalla
maantieteellisellä ja toimialakohtaisella skaalalla.

yhä useampia konkreettisia koulutusalan yhteis-

2.8 MM-yhteistyö Team Finland –verkoston

hankkeita kehitysmaissa.

ja bongarien kanssa
Finnpartnershipin kehitysmaissa toimivat bongarit sekä Team Finland -verkosto ovat tärkeässä
osassa MM-työssä.
Team Finland –verkostolle jaettiin 129 MM-aloitetta (joulukuussa 2018-marraskuussa 2019 MMtietokantaan rekisteröidyt yritykset). Team Fin-
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land –verkoston jäsenille, etenkin Uusyrityskes-

taustoja tarkistaessaan entistä paremmat val-

kuksille ja paikallisten ELY-keskusten TF-koordi-

miudet arvioida ja tunnistaa myös ihmisoikeuk-

naattoreille on koottu ja jaettu uusimmat rekis-

siin liittyviä seikkoja, kuitenkin huomioiden,

teröidyt MM-yritysten liikekumppanuusaloitteet

että bongareiden selvitystyö keskittyy yritysten

tiedoksi 1-2 kuukauden välein. Tarkoituksena on

rekisteröinti- ja talousdokumentaation tarkista-

tarjota kehitysmaiden yrityksille mahdollisim-

miseen, eikä esimerkiksi työolojen tarkistami-

man laaja relevantti yritysyleisö sekä maksi-

seen. Matchmaking-yrityksistä kiinnostunut suo-

moida näiden mahdollisuudet sopivan kumppa-

malaisyritys voi liikekumppanuustuen avulla to-

nin löytämiseen.

teuttaa mittaviakin selvityksiä liittyen kumppa-

Finnpartnership käyttää tarvittaessa suomalaisia
liikekumppaneita etsivien ja Matchmaking-rekisteröitymisestä kiinnostuneiden yritysten avusta-

niehdokkaan työolosuhteisiin ja varmistua näin
kansainvälisten ja paikallisten lakien ja standardien noudattamisesta.

miseen ja taustojen tarkistamiseen yhteistyö-

Perinteisten keinojen (sähköposti, puhelin, ta-

konsulttien eli bongarien tarjoamaa apua. Bon-

paamiset) lisäksi yhteydenpitoa bongareiden

garit ovat joko kehitysmaissa asuvia tai siellä

kanssa on vuodesta 2018 asti toteutettu myös

säännöllisesti toimivia konsultteja, joilla on laa-

Finnpartnershipin lanseeraamalla intranet-pal-

jat yhteydet paikalliseen yrityskenttään. Vuoden

velussa. Intranetin kautta niin uusia kuin pitem-

2019 lopussa Finnpartnershipilla oli yhteistyöso-

päänkin toimineita bongareita saadaan ohjeis-

pimus yli 20 bongarin kanssa, jotka toimivat yh-

tettua keskitetysti käytännöistä, Matchmakingin

teensä yli 30 maassa Vuoden 2019 alussa bonga-

dokumentaatiosta sekä etenkin siitä, miltä toi-

risopimukset ja niiden sisältämät eettiset ohjeet

mialoilta ja millaisia aloitteita kannattaa tuoda

(code of conduct) uusittiin kansainvälisen ihmis-

suomalaisyritysten

oikeusasiantuntijaryhmän avustuksella. Tavoit-

kautta.

teena on, että bongareilla on kehitysmaiden

tietoisuuteen

palvelun
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3. NEUVONTAPALVELUT JA MARKKINOINTI
Finnpartnership-ohjelma tarjoaa suomalaisyrityksille liikekumppanuustuen ja Matchmaking-palvelun lisäksi kehitysmaahankkeisiin liittyviä neuvonta- ja koulutuspalveluja. Yritysten tarpeet neuvojen ja koulutuksen suhteen vaihtelevat. Valtaosa kysymyksistä liittyy Finnpartnershipin ydinpalveluihin, mutta moni kaipaa myös neuvoja ja ohjausta liiketoiminnan aloittamiseen kehitysmaassa tai Suomessa. Kysymyksissä, joihin Finnpartnership ei itse tiedä vastausta, ohjataan asiakas oikean kansainvälistymistahon kuten
ulkoministeriön, investointienedistämisorganisaation, tullin tai Team Finland –verkoston
pakeille.
Neuvonnan ja koulutusten lisäksi Finnpartnership myös jakaa tietoutta proaktiivisesti tilaisuuksissa, työpajoissa, nettisivuillaan, julkaisuissa sekä uutiskirjeessään.
3.1. Asiakasneuvonta

hankkeiden tukemista. Kehitysvaikutukset kyt-

Finnpartnership tarjoaa neuvontapalveluita ti-

ketään työpajoissa myös yrityksen omaan liike-

laisuuksissa, puhelimitse, sähköpostitse sekä

toimintalogiikkaan avaamalla vaikuttavan liike-

henkilökohtaisissa tapaamisissa. Valtaosa neu-

toiminnan tuomia mahdollisuuksia kehitysapu- ja

vonnasta keskittyy liikekumppanuustuen hyö-

muun kansainvälisen rahoituksen piirissä. Näin

dyntämismahdollisuuksiin, hakuprosessiin sekä

tuetaan myös suomalaisten yritysten mahdol-

esimerkiksi

lisuuksia hyödyntää kansainvälisiä rahoituska-

maksatuspyyntöjen

laatimisessa

opastamiseen.

navia. Tarjoamalla kuukausittain puheenvuoro

Vuonna 2019 jatkettiin hakemustyöpajojen järjestämistä. Työpajoissa tarjotaan syvällinen tietopaketti Finnpartnershipin omista palveluista ja
perehdytään etenkin liikekumppanuustuen käyttöön ja hakemiseen. Työpajoissa annettaan yleisen opastuksen lisäksi antaa perusteellista hankekohtaista neuvontaa. Kuukausittaisten, Helsingissä järjestettävien hakemustyöpajojen lisäksi Finnpartnership järjestää työpajoja myös

tetaan tietoisuutta näistä toimijoista sekä luodaan yritysten ja järjestöjen välille yhteyksiä,
joiden toivotaan johtavan yhteisiin projekteihin ja liikekumppanuustukihakemuksiin. Vuoden 2019 aikana 400 henkilöä sai työpajoissa
koulutuksen kehitysvaikutuksista ja kansainvälisistä

rahoitusmahdollisuuksista.

Laajen-

nettu työpajakonsepti tarjoaa kenties Suomen
johtavan, yrityksille räätälöidyn ilmaisen koulu-

muualla Suomessa.
Finnpartnershipin

kansalaisjärjestölle tai yhdistyksille taas kasva-

palveluihin

perehtymisen

ohella työpajojen keskeiset sisällöt ovat kehitysvaikutuksia, ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia koskevat osiot
sekä kansalaisjärjestön tai yhdistyksen puheenvuoro. Laajentamalla kuulijoiden tietämystä kehitysvaikutuksista työpajat ovat muodostuneet olennaiseksi osaksi Finnpartnershipin
tarkoitusta, kehitysvaikutuksia aikaansaavien

tuspaketin vaikuttavuudesta, YK:n kestävän kehityksen tavoitteista sekä näiden tuottamista liiketoimintamahdollisuuksista.

Finnpartnership

on profiloituinut selkeästi suomalaisyritysten
ensiaskeleena kohti ODA-rahoituksen mahdollisuuksia ja saavutti yritysten huomion tällä
kentällä myös vuonna 2019.
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Vuoden 2019 lopulla Finnpartnership käynnisti
entistäkin syvempien yhteistyökonseptien, SDG
Boosterien valmistelun yhdessä YK:n teknologiaja innovaatiolaboratorio UNTILin, kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestö Fingon sekä Business Finlandin kanssa. Vuonna 2020 järjestettävät neljä temaattista SDG Boosteria tarjoavat
suomalaisille yrityksille ainutlaatuisen mahdolliKuva 22. Finnpartnershipin hakemustyöpaja elokuussa
2019.

Finnpartnership käynnisti vuoden 2019 puolella
yhdessä Business Finlandin kanssa syventävät
SDG-työpajat (Sustainable Development Goals,
kestävän kehityksen tavoitteet), joissa oli tavoitteena avata kehitysmaaliiketoiminnassaan
edistyneemmille yrityksille SDG:itä, vaikuttavuutta ja kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia
vielä syvemmin. Vuoden 2019 aikana järjestettiin kolme yhteistä SDG-pajaa, joista ensimmäinen oli yleinen, toisessa keskityttiin infrastruktuurihankkeisiin Afrikassa ja kolmannessa hankkeisiin Vietnamissa. Kolmeen SDG-pajaan osallistui yhteensä 95 yritystä, joilta saatu palaute oli

suuden kehittää yhteistyössä kehitysvaikutuksiltaan mittavia projekteja ja tuotteita vastaamaan kehitysmaissa identifioituihin tarpeisiin.
Booster-kokonaisuus koostuu kahdesta työpajasta Suomessa, jota seuraa matka kohdemaihin
sekä järjestäjiltä mahdollisesti saatava taloudellinen tuki ja muut palvelut. Tavoitteena on
luoda kehitysvaikutuksiltaan ja onnistumismahdollisuuksiltaan entistäkin voimallisempia hankkeita, joilla voidaan vaikuttaa kohdemaiden tilanteeseen positiivisesti. Samalla tiivistetään,
selkeytetään ja yhtenäistetään järjestäjäorganisaatioiden välistä yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kehitysmaahankkeiden tukemisessa.

positiivista.

Kuva 24. SDG Booster-yhteiskehittämiskonsepti kehiteltiin ja lanseerattiin vuonna 2019. Konseptin toteutus
aloitettiin tammikuussa 2020.

3.2 Tuontiraportit
Vuoden aikana laadittiin ja päivitettiin kehitysKuva 23. SDG-työpaja lokakuussa 2019.

maayritysten käyttöön tarkoitettuja julkisia
tuontiraportteja, jotka kuvaavat Suomen mark-
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kinoita ja maahantuontikäytäntöjä eri sekto-

esimerkiksi liiketoimintaympäristöön, taloudelli-

reilla. Uusia raportteja laadittiin kolme kappa-

siin kannustimiin tai veropolitiikkaan liittyen. In-

letta ja neljä vanhempaa raporttia päivitettiin

vestointiedistämisorganisaatiot voivatkin mo-

ajankohtaisilla tiedoilla. Tuontiraportteja hyö-

nissa tapauksissa olla oiva kanava kehitysmaalii-

dynnettiin DBF-seminaarien yhteydessä kehitys-

ketoimintaa ja -investointeja suunnitellessa.

maissa

järjestetyissä

tuontikoulutuksissa,

joissa kehitysmaiden yrityksille kerrottiin vientimahdollisuuksista ja -käytännöistä Suomeen ja
EU-alueelle sekä Finnpartnershipin Mathcmaking-palvelun hyödyntämisestä tällaisissa hankkeissa. Tuontiraportit ovat luettavissa Finnpartnershipin verkkosivuilla.
3.3 Muu Team Finland -yhteistyö
Finnpartnership tekee tiivistä yhteistyötä Team

Tehostaakseen suomalaisten yritysten tietoisuutta kehitysmaiden investointienedistämisorganisaatioiden palveluista Finnpartnership
perusti vuoden 2019 aikana verkkosivuilleen
alustan, johon investointienedistämisorganisaatiot voivat rakentaa itselleen profiilin ja kuvauksen palveluistaan. Samalla näille tarjoutuu mahdollisuus jakaa tietoa tapahtumistaan ja ajankohtaisista uutisista.

Finland –verkoston kanssa ja pyrkii ohjaamaan
asiakkaita näiden tarpeita vastaavien kansainvälistymispalveluja tarjoavien tahojen luo. Finnpartnership toimii aktiivisesti Uudenmaan Team
Finland –verkoston jäsenenä, Team Finland -päivän suunnitteluryhmässä sekä seuraa Uudenmaan operatiivisen tiimin toimintaa sekä tekee
markkinointiyhteistyötä tiimin kanssa.
Vuoden 2019 aikana yhteistyö Suomen ulkomaan
edustustojen sekä ulkoministeriön alueosastojen
kanssa on tiivistynyt entisestään. Alueosastot
ovat esimerkiksi osallistuneet DBF-seminaarien
suunnitteluun ja toteutukseen.
3.4 Investointienedistämisorganisaatioiden
alusta
Kohdemaatiedon ja -kontaktien löytäminen on
usein ensimmäisiä askeleita liiketoimintaa kehitysmaissa suunnitteleville suomalaisille yrityksille. Lähes jokaisessa maassa on julkisia investointienedistämisorganisaatioita, joiden tehtäviin kuuluu ulkomaisten yritysten neuvominen

Kuva 25. Ote investointienedistämisorganisaation profiilista vuonna 2019 julkaistussa Finnpartnershipin alustassa.

Investointienedistämisorganisaatioiden

alus-

tan julkaisun myötä suomalaisia yrityksiä ja
muita organisaatioita on jatkossa merkittävästi helpompaa ohjata oikean tahon puoleen
silloin, kuin nämä tarvitsevat tietoa tai yhteyksiä. Alustaa markkinoitiin vuonna 2019 aktiivisesti kehitysmaiden investointienedistämisorganisaatioille esimerkiksi näiden vuosikonferenssissa lokakuussa. Alustan julkaisun
myötä Finnpartnership on myös luonut uusia ja
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tiiviimpiä yhteyksiä kehitysmaiden investoin-

Messut ja vastaavat suuret tilaisuudet, joissa

tienedistämisorganisaatioihin, mikä helpottaa

Finnpartnershipilla on oma esittelypiste sekä

esimerkiksi tulevien vuosien DBF-seminaarien

mahdollisesti esiintymisvuoro tai sivutilaisuus.

järjestämistä.

Tällaisia tilaisuuksia oli raportointivuonna 14

3.5 Tilaisuudet

kappaletta.

Erilaiset tilaisuudet ovat Finnpartnershipille
keskeisiä tiedonsaanti-, markkinointi-, asiakasneuvonta- ja verkostoitumiskanavia. Finnpartnershipin edustajat järjestivät tai osallistuivat vuonna 2019 yhteensä 78 tapahtumaan
ympäri Suomea. Tilaisuuksien merkitys Finnpartnershipin palveluista tiedottamisessa sekä
nykyisten että tulevien asiakkaiden kohtaamisessa on huomattava. Etenkin yhdessä muiden
Team Finland–organisaatioiden kanssa järjes-

Kuva 25. Finnpartnershipin osasto Habitare-messuilla

tettyihin tilaisuuksiin osallistumista painote-

syyskuussa. Osastolla oli paikalla kaksi tunisialaista

taan, ja 55 % vuoden 2019 tilaisuuksista olikin

naisvetoista ja naisia työllistävää käsityöalan MM-yri-

TF-tilaisuuksia.

tystä, joille etsittiin liikekumppaneita Suomesta. Tuni-

Karkeasti ottaen vuoden 2019 tilaisuudet voi-

nisissa järjestetyssä Doing Business with Finland -semi-

daan jakaa viiteen eri kategoriaan, joista ku-

naarissa.

sialaiset yritykset oli tavattu alun perin huhtikuussa Tu-

kin tukee liikekumppanuusohjelman toteuttamista:

Team Finland-palvelutilaisuudet, eli tilaisuu-

Finnpartnershipin työpajat, kuten kuukausit-

det, joissa esitellään yrityksille TF-palveluja.

taiset hakemustyöpajat, Helsingin ulkopuo-

Myös muissa tilaisuuksissa tehdään yhteistyötä

lella järjestetyt työpajat, sekä yhteistyössä

TF:n kanssa, mutta tähän kategoriaan laske-

Business Finlandin kanssa järjestetyt SDG-jat-

taan spesifiselle yleisölle kohdennetut tilai-

kotyöpajat. Näitä tilaisuuksia järjestettiin ra-

suudet, joissa TF-palvelut ovat tilaisuuden

portointivuonna 19 kappaletta.

keskiössä. Esimerkkeinä TF-matkojen valmis-

Teematilaisuudet, eli muiden tahojen järjestämät, liikekumppanuusohjelman kannalta relevanttiin teemaan liittyvät tilaisuudet, joissa

telutilaisuudet, TF-päivä sekä Business Finlandin roadshow’t. Tällaisia tilaisuuksia oli raportointivuonna 43 kappaletta.

yleensä myös esiinnytään. Esimerkkeinä Afrik-

Doing Business with Finland –seminaarit (k.s.

kaan, uusiutuvaan energiaan tai yritysvastuu-

2.5), joita järjestettiin 14 kappaletta.

seen liittyvät tilaisuudet. Tällaisia tilaisuuksia
oli raportointivuonna 33 kappaletta.
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Osa tilaisuuksista kuuluu useampaan kuin yh-

vähän kielteisiä terveydellisiä, yhteiskunnalli-

teen kategoriaan.

sia ja ympäristövaikutuksia.

Tilaisuuksien tuloksia seurataan esimerkiksi tilaisuuksissa tavatuilta tahoilta vastaanotettujen

liikekumppanuustukihakemusten

tai

Matchmaking-aloitteiden sekä tilaisuuksista

Finnpartnership tukee ympäristö- ja yhteiskuntavastuun toteutumista myös muilla tavoin. Vastuullisuus on keskeinen osa kuukausittaisia hakemustyöpajoja, joissa asiantun-

saadun palautteen avulla.

tija perehdyttää yleisön vastuullisuusasioiden
3.5 Ympäristö- ja yhteiskunta-asioiden neuvonta ja koulutus

yhteydessä myös laajemmalti kehitysvaiku-

Liikekumppanuustukea

vastaanottavissa

panuusohjelman perimmäinen tavoite. Kytke-

hankkeissa tulee noudattaa kansainvälisesti

mällä vastuullisuuden ja kehitysvaikutukset

hyväksyttyjä ympäristö- ja yhteiskuntavas-

osaksi työpajoja Finnpartnership pyrkii tar-

tuustandardeja sekä paikallista lainsäädäntöä

joamaan yrityksille katsauksen ja johdannon

koskien mm. ympäristöä ja työntekijöiden oi-

näihin keskeisiin teemoihin sekä siten kehit-

keuksia. Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutus-

tämään niiden huomiointia jo hankesuunnit-

ten ja -riskien huomioiminen ja hallinta on

telu- ja liikekumppanuustuen hakuvaiheessa.

tärkeää ja yritykselle edullista jo hyvin var-

Vastuullisuudesta tarjottiin vuodesta 2019 al-

haisessa vaiheessa valmisteltaessa hankkeen

kaen syventävää koulutusta myös SDG-pa-

alustavia suunnitelmia. Liikekumppanuustu-

joissa.

tuksiin, joiden aikaan saaminen on liikekump-

kea voi hakea ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten selvityksiin jo osana toteutettavuus-

Osalle liikekumppanuustukihakemuksista tar-

tutkimusta (esim. liikekumppanin toimintaan

jotaan ilmaista ympäristö- ja yhteiskunta-

ja sijaintipaikan valintaan liittyvät ympäristö-

seteliä (Y&Y-seteliä). Seteleitä tarjotaan

ja yhteiskuntavastuut). Tarvittaessa hakija

myönteisen

voi pyytää neuvoja yllä mainittujen standar-

saaneille organisaatioille, joiden hankkeen

dien soveltamisesta hankkeisiin Finnfundin

luonne, toimiala tai kohdemaa ovat sellaisia,

ympäristöasiantuntijoilta.

että organisaation uskotaan hyötyvän Y&Y-

liikekumppanuustukipäätöksen

konsultoinnista.

Organisaatiot

ilmoittavat

Ympäristöasiantuntija luokittelee hankkeet

voucherin

niiden odotettavissa olevien ympäristö- ja yh-

nershipille, joka delegoi nämä eteenpäin pal-

teiskuntavaikutusten perusteella. Hankkeen

velun toteuttamisesta vastaaville konsul-

luonne ja vaihe vaikuttavat merkittävästi

teille. Y&Y-konsultoinnin jälkeen konsultit lä-

analyysin yksityiskohtaisuuteen ja tarvittaviin

hettävät

tietoihin. Pyrkimyksenä on varmistaa, että

nershipille, jotta konsultoinnin laatu ja lop-

hankkeen toimintaan sisältyy mahdollisimman

vastaanottamisesta

raporttinsa

myös

Finnpart-

Finnpart-
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putulos tulevat varmistetuiksi. Vuoden loppuun mennessä 17 liikekumppanuustukea
saanutta organisaatiota oli hyödyntänyt
Y&Y-setelin ja saanut neuvontaa hankkeensa
kestävyyden kehittämiseen.
3.6 Markkinointi
Finnpartnership markkinoi liikekumppanuusohjelmaa yhdessä ulkoministeriön sekä mui-

Kuva 26. Finnpartnership liittyi Twitteriin kesäkuussa.

den Team Finland-toimijoiden kanssa. Keskeisistä markkinointikanavista tilaisuudet on esi-

Keskeiseksi markkinointiviestiksi on muodos-

telty edellä erikseen.

tunut asiakkaiden ohjaaminen kuukausittaisiin hakemustyöpajoihin, joissa näille oli mah-

Finnpartnershipille perustettiin ohjausryh-

dollista antaa keskitetty ja syvennetty tieto-

män pyynnöstä oma Twitter-tili kesäkuussa.

paketti Finnpartnershipin palveluista sekä

Tiliä hallinnoi ja twiittien kirjoittamisesta

muusta kehitysmaaliiketoiminnan kannalta

vastaa Finnpartnershipin henkilöstö, joka ja-

olennaisesta sisällöstä. Hakemustyöpajoihin

kaa Twitterissä tietoa esimerkiksi Finnpart-

osallistumisen tarjoaminen herätti asiak-

nershipin palveluista, tulevista tapahtumista

kaissa erittäin positiivisia reaktioita ja johti

sekä aikaansaaduista tuloksista ja kehitysvai-

tasaisen korkeisiin osallistujamääriin. Finn-

kutuksista. Twitter on muodostunut nopeasti

partnershipin medianäkyvyys verkko- ja pai-

tärkeäksi viestintä- ja markkinointikanavaksi

netussa mediassa kasvoi merkittävästi edelli-

jonka kautta saadaan tavoitettua monia kes-

sestä vuodesta. Mediaseurantayhtiö Meltwa-

keisiä sidosryhmiä. Aktiivinen Twitterin hyö-

terin tekemän analyysin mukaan Finnpart-

dyntäminen on todennäköisesti edistänyt esi-

nership mainittiin kansainvälisesti 55 uutisar-

merkiksi DBF- ja SDG Booster-konseptien tun-

tikkelissa, joiden potentiaalinen tavoitta-

nettuuden kasvua sekä Finnpartnershipin jär-

vuus5 oli yli 8 miljoonaa näyttökertaa. Yh-

jestämien tapahtumien suuriin osallistuja-

teensä 49 mediaa julkaisi artikkeleita, joissa

määriin. Finnpartnershipin Twitter-tilillä oli

Finnpartnership mainittiin. Näistä suurimman

vuoden lopussa yli 200 seuraajaa ja toisella

potentiaalisen arvon tavoittivat Helsingin Sa-

keskeisellä viestintäkanavalla uutiskirjeellä

nomat sekä bangladeshilainen the Daily Star.

2100 tilaajaa (suomen- ja englanninkielisen
uutiskirjeen yhteenlaskettu tilaajamäärä).

Sosiaalisessa mediassa Finnpartnership taas
mainittiin yhteensä 1 052 julkaisussa, joiden

5 Potentiaalinen

tavoittavuus on arvo, joka perustuu verkkosivujen uniikkeihin kuukausittaisiin kävijöihin.
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potentiaalinen tavoittavuus oli yli viisi miljoo-

tilaisuuksista. Menestystarinoiden toivotaan

naa näyttökertaa. Sosiaalisen median julkai-

kannustavan uusia organisaatioita kehittyville

sut ja maininnat jakautuivat kansainvälisesti

markkinoille sekä hyödyntämään Finnpart-

hyvin laajalle. Noin puolet julkaisuista oli

nershipin palveluita.

Suomesta, ja loput pääosin Euroopan ulkopuolelta. Suomen jälkeen kärkimaita olivat Sambia (39 sosiaalisen median mainintaa tai julkaisua koskien Finnpartnershipia), Kenia (21)
ja Intia (15). 90 % sosiaalisen median näkyvyydestä oli Twitteristä, jossa Finnpartnership
mainittiin 948 twiitissä (sisältäen Finnpartnershipin omat twiitit).
Viestinnässä ja markkinoinnissa tärkeä apu
ovat myös ulkoministeriö (mukaan lukien Suomen edustustot maailmalla) sekä muut Team
Finland-toimijat.
Finnpartnershipin

verkkosivuilla

Kuva 23. Vakaava Technologies pilotoi kylmäsäilytys ja
-kuljetusratkaisuja Somaliassa yhdessä World Food
Programmen kanssa. Kuva: Vakava Technologies.

esiteltiin

SDG-tavoitteisiin vaikuttaneita liikekumppanuustukihankkeita kolmessa laajassa menestystarinassa. Mifuko, Sera Helsinki, Bevetrade ja Olfactory tukevat hankkeillaan sukupuolten tasa-arvoa (SDG 5). St1, Solar Water Solutions, SLA Innovative Energy Solutions
Solar Fire Concentration taas tuottavat edullista ja puhdasta uusiutuvaa energiaa (SDG 7).
Vakava Technologies, Logonet, Combi Works
ja FCA Investments taas toteuttavat kansainvälistä monitoimijayhteistyötä järjestöjen ja
kansainvälisten järjestöjen kanssa (SDG 17).
Lisäksi julkaistiin menestystarinat Watrecin
biokaasuhankkeesta Vietnamissa sekä ATBO
Investin kaakaohankkeesta Ghanassa. Menestystarinat löytyvät verkkosivuilta ja niitä jaetaan myös uutiskirjeessä ja esitellään osassa

Kuva 24. St1 Oy pilotoi Thaimaassa kassavajätteestä
bioetanolia valmistavia tehtaita. Kuva: St1 Oy.
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Liite 1. Vuonna 2019 käsitellyille hankkeille myönnettyjen liikekumppanuustukien saajat
Tuensaaja
3 K VEGIES
AP Solutions Oy
AP Solutions Oy
Aqsens Health Oy
Arkki International Oy
Arkkitehtitoimisto Ponkala Oy
Atamia
Aurelia Turbines Oy
AW-Energy Oy
Bering & Company Oy
Betolar Oy
Bevetrade Oy
Bevetrade Oy
Block Solutions Oy
BlueWhite Primos Oy
Business Africa Oy
Cabofin Oy
Certa Nutritio Oy
Chementors Oy
Cleaner Future Oy
Dewaco Oy
Dikaios Oy
Ductor Pte Ltd
Dynim Oy
ECOLFI OY
Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy
Finland International Education Oy
Finnish Education Group
Fortum Power and Heat Oy
Four Ferries Oy
Frontline Responses Finland Oy
Go International Finland (GOI Finland) Oy
Habita International Estates Oy Ltd
Habita International Estates Oy Ltd
HealthFOX Oy
Heureka Overseas Productions Ltd Oy
Invivace Oy
Kaiko Clothing Company Oy
Kapas Oy
Kirkon Ulkomaanavun säätiö
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr

Myönnetty tuki
3 430 €
55 405 €
78 344 €
123 977 €
55 911 €
25 191 €
20 209 €
12 310 €
177 527 €
43 489 €
121 275 €
13 074 €
14 310 €
76 351 €
85 473 €
47 071 €
47 760 €
5 152 €
49 696 €
75 225 €
45 005 €
39 126 €
91 700 €
107 138 €
14 516 €
16 895 €
28 872 €
42 533 €
158 920 €
35 296 €
142 533 €
15 356 €
50 519 €
46 262 €
13 590 €
93 922 €
7 060 €
79 828 €
12 698 €
93 077 €
75 732 €
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Kwork Innovaatiot Oy
Maw Finland Oy
Meripalo Oy
Neuvo Oy Global
Niras Finland Oy
Nomis Oy
Oy D & J Global Ltd
Oy Omnitele Ab
Oy Tiller Ab
Place to Sleep Hotels Oy
Place to Sleep Hotels Oy
Power Service Groups Oy
Proagria Keskusten Liitto Ry
Resistomap Oy
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy
Sensorex Oy
Sera Helsinki Oy
Single Wing Energy Oy
Sitowise Oy
SLA SOMALILAND INNOVATIVE ENERGY
SOLUTIONS
Soprano Oyj
Suomen Kotilääkäripalvelu Oy
Tampereen aikuiskoulutussäätiö sr
TASMA BIOENERGY PTE. LTD.
Thai-Fin Engineering and Consulting Co. Ltd.
Tramigo Oy
Turun Pari Oy
Vakava Technologies Ltd. Oy
Wuudis Solutions Oy (ent. MHG Systems Oy)

77 763 €
8 162 €
51 327 €
69 331 €
18 553 €
27 405 €
51 286 €
110 796 €
199 626 €
53 070 €
47 005 €
132 830 €
4 668 €
30 688 €
41 040 €
10 208 €
74 323 €
40 600 €
56 687 €
35 945 €
209 806 €
65 051 €
79 566 €
48 564 €
100 563 €
49 449 €
65 308 €
34 347 €
79 853 €
31 700 €
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Liite 2. Ohjausryhmän kokoonpano 2019

Jäsen

Organisaatio

Max von Bonsdorff (puheenjohtaja)

UM / KEO-50

Antti Piispanen

UM / KEO-50

Miia Haavisto-Koskinen

UM / KEO-50
UM / ALI-01

Antti Loikas
UM / KEO-01
Pekka Voutilainen
Laura Desmoulin

UM / KEO-20
UM / ASA-01

Anne Vasara
Minnamari Marttila

Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund)

Birgit Nevala

Finnpartnership
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