
Sambia 

Sambia on sisämaavaltio eteläisessä Afrikassa ja sillä on kahdeksan rajanaapuria: Angola, 

Botswana, Kongon demokraattinen tasavalta, Malawi, Mosambik, Namibia, Tansania ja 

Zimbabwe. Sambia itsenäistyi Iso-Britanniasta vuonna 1964. Suomen ja Sambian väliset 

diplomaattisuhteet solmittiin 1968.  

Sambia on poliittisesti vakaa alemman keskitulotason maa, jonka väestö on mediaani-iältään 

maailman nuorimpia. Sambian virallinen kieli on englanti. Maassa on vapaa media. 

Sambian markkinamahdollisuudet 

Vuoden 2021 demokraattisten ja rauhanomaisten vaalien jälkeen Sambiassa eletään 

optimistisia aikoja. Uusi hallitus painottaa politiikassaan yksityissektorin kehitystä, hyvää 

hallintoa ja makrotalouden perusteiden korjaamista. Taloudellisista haasteista huolimatta 

Sambia tarjoaa rauhallisen ja vakaan toimintaympäristön, jossa on paljon liiketoiminnan 

mahdollisuuksia. Suomalaisille toimijoille kiinnostavia sektoreita ovat muun muassa 

kiertotalous, uusiutuva energia, maa- ja metsätalous, koulutus, ICT, sekä kaivos- ja 

ympäristöteknologia.  

Vahvat kahdenväliset suhteet Suomen ja Sambian välillä ja positiivinen Suomi-kuva Sambiassa 

luovat liiketoiminnalle suotuisan pohjan. Suhteellisen helppo toimintaympäristö alentaa 

kynnystä lähteä selvittämään markkinoiden mahdollisuuksia, ja kiinnostus muun muassa 

Lusakan Suomen suurlähetystön vuosittain järjestämää Finland Business Week –tapahtumaa 

kohtaan on ollut laajaa. 

Sambiassa toimii Suomen ulkoministeriön rahoittama AGS-ohjelma (Accelerated Growth for 

SMEs in Zambia), jonka yhtenä painotusalueena on suomalaisten ja sambialaisten toimijoiden 

yhteistyön tukeminen.  

Uusiutuva energia: Energian tarve Sambiassa on kasvanut taloudellisen kasvun myötä – 6 

prosenttia vuodessa viimeisen vuosikymmenen aikana. Noin 30 prosentilla väestöstä on tällä 

hetkellä käytössään verkkosähkö ja noin 7 prosentilla sähköverkon ulkopuolinen ratkaisu. 

Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että 50 prosentilla asukkaista olisi käytössään verkkosähkö 

vuoteen 2030 mennessä. Nykyinen sähkön tuotanto ei riitä kattamaan kysyntää ja taloudellinen 

kasvu sekä sosiaalinen kehitys kasvattavat entisestään painetta lisätä tarjontaa. 

Yli 85 prosenttia Sambian sähköntuotannosta tulee vesivoimasta. Kuivuus aiheuttaa kuitenkin 

haasteita vesivoiman tuotannossa, joten energialähteiden monipuolistaminen ja sähköverkon 

ulkopuoliset ratkaisut ovat energiasektorin prioriteetit tällä hetkellä. Vesivoiman lisäksi 

Sambiassa on laajat mahdollisuudet ja luonnonvarat aurinko-, tuuli-, maa- ja bioenergian 

tuottamiseksi. Näin ollen energian saatavuuden lisääminen ympäristölle kestävällä tavalla 

tarjoaa suuren markkinaraon uusiutuvan energian ratkaisuille Sambiassa. 



Kiertotalous: Kiertotalouden ratkaisut ovat Sambiassa vielä alkutekijöissä. Sambian vihreän 

talouden- ja ympäristöministeriön tavoitteena on kehittää Sambian kiertotalousratkaisuja ja 

valtion organisaatiot ovat asettaneet säännöksiä kestävän tuotannon tukemiseksi. Ministeriön 

vihreän kasvun strategian alle kaavaillaan myös kiertotalouden tiekarttaa. Kiertotaloudelle on 

Sambiassa kysyntää, tarjoten hyviä liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille toimijoille. Sitran 

järjestämä vuoden 2022 World Circular Economy Forum järjestetään tänä vuonna ensimmäistä 

kertaa Afrikassa (Ruandassa), ja yksi sen viidestä Afrikan etästudiosta järjestetään Sambiassa 6.-

7. joulukuuta. 

Suomen rahoittama AGS-yksityissektoriohjelma laatii tällä hetkellä markkinaselvitystä 

kiertotaloussektorin mahdollisuuksista Sambiassa. 

Koulutus: Suomen ja Sambian koulutussektorin suhteilla on pitkä historia. Sambian nykyisen 

hallituksen suunnitelmat maan koulutusjärjestelmän reformoimiseksi tarjoavat mahdollisuuksia 

suomalaisille ratkaisuille esimerkiksi koulutusteknologian ja opetussuunnitelmien tehostamisen 

parissa. Sambiassa arvostetaan suomalaista koulutusosaamista ja sitä kohtaan on kiinnostusta 

esimerkiksi opettajankoulutuksen, varhaiskasvatuksen ja ammattikoulutuksen ratkaisujen 

osalta. Suomalaisilla korkeakouluilla on sambialaisten kumppaneidensa kanssa aktiivista 

yhteistyötä maatalouteen, yksityissektoriin ja opetussuunnitelmien kehittämiseen liittyen.  

Digitalisaatio ja ICT: Digitaalinen transformaatio on vahvasti Sambian hallituksen agendalla. 

Sambian teknologia- ja tiedeministeriö on kehittämässä uutta digitaalisen transformaation 

strategiaa, joka tukee hallituksen tavoitteita koko maan kattavan kehityksen 

mahdollistamisessa. Tällä hetkellä noin puolet väestöstä on digitaalisten palveluiden piirissä, 

mutta koko väestön digitalisoituminen on haastavaa muun muassa puutteellisten sähkö- ja 

internet-yhteyksien vuoksi. Viime vuosina on kuitenkin tapahtunut runsaasti kehitystä muun 

muassa digitaalisten infrastruktuurin, finanssipalveluiden, sekä alustojen parissa. COVID-19-

pandemia osaltaan kiihdytti tätä kehitystä. Digitaalisissa taidoissa ja yrittäjyydessä on kuitenkin 

vielä merkittäviä aukkoja Sambiassa. 


