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YK:n kestävän kehityksen tavoitteet



Yksityinen sektori tarvitaan mukaan, jotta 
kestävän kehityksen tavoitteisiin päästään. 

Kannattavan liiketoiminnan 
käynnistäminen täydentää julkista 
kehitysapua mm. kun hankkeissa 
koulutetaan paikallista henkilökuntaa, 
tuotetaan hyödykkeitä ja palveluita, 
tapahtuu teknologian siirtoa jne.

Globaali kehitys –
mahdollisuus yrityksille



Olemme ulkoministeriön rahoittama 
ja Finnfundin hallinnoima ohjelma, 

jonka palvelut ovat ilmaisia.

Missiomme on 
rakentaa liikekumppanuudella parempaa 

maailmaa.

Kuva: Gina Figueira



Palvelumme

Liikekumppanuustuki

Rahallista tukea 
suomalaisorganisaatioille 

hankkeisiin, jotka tähtäävät 
pitkäaikaiseen, 

kehitysvaikutuksiltaan 
positiiviseen yhteistyöhön 

kehitysmaassa.

Matchmaking-palvelu

Matchmaking-palvelu 
yhdistää suomalaiset ja 

luotettavat liikekumppanit 
kehitysmaista. 

Tietoa ja ohjausta

Tietoa ja ohjausta 
kehitysmaaliiketoimintaan 

liittyvissä kysymyksissä: 
verkkosivut, raportit, 

uutiskirje ja 
hakemustyöpajat.



Kumppanuuksia ympäri maailman 



Liikekumppanuustuki



Liikekumppanuushankkeet 2021

3 milj. €

55

myönnettyä tukea

20 %
projekteista vähiten 
kehittyneissä maissa

Hanketta tai 
liikekumppanuustukea

42 %
2 %

49 %

4 %

Suosituimmat kohdemaat:
Kenia, Indonesia, Intia, Ghana, Tansania



Tukea voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoite on 
jokin seuraavista:

• Pitkäaikainen liikekumppanuus

• Pilotointi ODA-kelpoisen kansainvälisen järjestön 
kanssa

• Investointihankkeen toteutettavuussuunnitelma 
(PIF)

• Tukitoiminnot

Minkälaisiin hankkeisiin 
tukea myönnetään?



• Myönnettävän tuen alaraja on 15 000 euroa 
hankehakemusta kohden

• Tuki maksetaan takautuvasti, joten hakijalla tulee 
olla riittävät ja todennettavissa olevat taloudelliset resurssit 
toteuttaa hanke ennen tukea.

• Tuen määrä riippuu esim. hankkeen koosta ja hakijan 
resursseista. Tukiprosenttiin vaikuttaa yrityksen koko sekä 
kohdemaa(t).

• Liikekumppanuustuki on lähtökohtaisesti de minimis -
tukea: enintään 200 000 € toimialasta riippuen. 
Mikäli hanke on kokonaan ETA:n ulkopuolella, voidaan tuki 
myöntää de minimis -rajoituksen ulkopuolisena, enintään 
400 000 €.

Paljonko tukea myönnetään?

< 400 000 €

< 200 000 €

ETA:n ulkopuolella



Kehitysmaaliiketoiminnan rahoittajat Suomessa

RAHOITUKSEN
TARVE €

10–20 000 000

5 000 000

1 000 000

500 000

Business Finland 
(DevPlat)

IFIt, 
muu kv

rahoitus

Mfa
(Kahdenvälinen

tuki, PIF)Finnvera

IFI- ja muut hautomot, siemenrahastot

Finnfund

MARKKINA-
MAHDOLLISUUKSIEN

KARTOITTAMINEN

MARKKINA-ANALYYSI, 
KUMPPANUUDET

TUTKIMUS- JA 
TUOTEKEHITYS

YHTEISKEHITYS,
CO-INNOVATION

PILOTOINTI

TEOLLISUUS, 
PAIKALLISET 

INVESTOINNIT

Kehitysvaikutuksia tuottavan
liiketoiminnan laajentaminen

kehittyville markkinoille

Finnpartnership tukee pitkäaikaisen liiketoiminnan 
aloittamiseen liittyviä selvityksiä, koulutusta ja 

liiketoiminnan kehittämistä



Tuemme valmistelua, selvityksiä ja kehittämistä
Tukea voi hakea samalla hakemuksella yhteen tai useampaan vaiheeseen.

Koulutus

Partnerin
(liikekumppanin tai 
liikekumppaneiden) 

identifiointi

Liiketoiminta-
suunnitelman

teko

LIIKETOIMINNAN VALMISTELUVAIHE

Hanke-
selvitys

Ympäristö- ja 
yhteiskunta-
vaikutusten 

arviointi

Teknologian 
ja ratkaisujen 

pilotointi ja 
demonstraatiot

Hanke-
selvityksen 

teko

Paikallisen 
henkilökunnan 

koulutus

Olemassa 
olevan 

liiketoiminnan 
kehittäminen 
kohdemaassa

LIIKETOIMINTAVAIHE

Ammatti-
koulutus ja 

tuki 
paikalliselle 

koulutus-
toiminnalle



Tuen määrä hyväksytyistä kustannuksista max. 85 %

HAURAAT VALTIOT JA VÄHITEN 
KEHITTYNEET MAAT, ML. JORDANIA

85 %

Pk-yritykset, 
muut pienet ja 

keskisuuret toimijat

85 %

Suuryritys

85 %

Tukitoiminnot

30 %

Pk-yritykset, 
muut pienet ja 

keskisuuret toimijat

50 %

Suuryritys

85 %

Tukitoiminnot

50 %

Pk-yritykset, 
muut pienet ja 

keskisuuret toimijat

70 %

Suuryritys

85 %

Tukitoiminnot

YLEMMÄN KESKITULOTASON 
KEHITYSMAA

ALEMMAN TULOTASON 
KEHITYSMAA

Lista kehitysmaista
Tarkista yleisimpien hanketyyppien kohdemaiden 
tukiprosentti täältä.

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf
https://finnpartnership.fi/wp-content/uploads/2022/01/maalista-2.pdf


Liikekumppanuustuki kattaa kehitysmaihin suuntautuvien 
hankkeiden selvitys-, pilotointi ja koulutusvaiheiden 
kustannuksia. 

Tyypillisimpiä hankkeissa syntyviä tukikelpoisia kustannuksia 
ovat matka-, majoitus-, palkka- ja päivärahakustannukset.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi:
• hakijan henkilökunnan kohdemaassa, Suomessa tai muussa 

hankkeeseen oleellisesti liittyvässä maassa hankkeen 
valmisteluun käyttämä työaika 

• ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkiot

• matkakustannukset kohdemaahan tai muuhun hankkeeseen 
olennaisesti liittyvään maahan sekä päivärahat matkan ajalta

Mitä kustannuksia voidaan 
hyväksyä?



1. Suomalainen yritys, yhdistys, tutkimuslaitos, oppilaitos, 
toiminimi jne.

2. Ulkomaille rekisteröity yritys, jonka omistuksesta 
vähintään 20 % suomalaista.

3. Useamman yrityksen tai muun toimijan 
muodostama konsortio. 
• Kaikkien konsortion jäsenten on käytävä hakuprosessi 

läpi, sillä tuki myönnetään jokaiselle erikseen.

• Konsortiohankerahoitukselle on kaksi väylää
1. Finnpartnership-liikekumppanuustuki

2. Business Finlandin rahoitus 

Kuka tukea voi hakea?



Hakemusten käsittely

Hakemuksia
voi lähettää UM:n 
asiointipalvelun 

kautta 
ympäri vuoden.

Finnpartnership
käsittelee hakemukset 

ja on tarvittaessa 
yhteydessä hakijaan.

Ulkoministeriö tekee 
päätöksen ja 

hyödyntää FP:n 
lausuntoa.

UM toimittaa hakijalle 
tiedon päätöksestä 
asiointipalveluun. 

Päätöksen liitteenä 
toimitetaan hyväksyttyjen 

kustannusten budjetti.

3–5 kk



Matchmaking-palvelu



600 80
yritystä maasta

etsii suomalaista liikekumppania



Kohdemaassa järjestettävissä seminaareissa 
kerrotaan Suomesta liiketoimintaympäristönä 
ja esitellään suomalaisyrityksiä paikallisille 
yrityksille.

Liikekumppanuuksien 
kartoitus – Matchmaking

Saat kauttamme kontakteja ja tietoa 
liikekumppanuusmahdollisuuksista.

Liikekumppanuusaloitteet ja profiilit ovat 
verkkosivuillamme Matchmaking-haussa.

Hakukoneella selailet ilmoituksia 
vaivattomasti maittain ja toimialoittain. 

Matchmaking-hakupalvelu

Digitapaamiset

Doing Business with Finland -seminaarit

SDG Booster -työpajat

Työpajoissa pyritään luomaan yhdessä 
ratkaisuja kohdemaassa ennalta 
kartoitettuihin tarpeisiin.

One-to-one-tapaamiset suomalaisten yritysten 
ja Matchmaking-tietokannan yritysten välillä 
Microsoft Teamsin kautta.

Yli 600 yritystä 80 maasta. 
Liikekumppanuusaloitteet ja profiilit 
helposti haettavissa.



Esimerkki digitaalisesta tilaisuudesta



Tietoa ja ohjausta



• Tervetuloa kuukausittaiseen hakemustyöpajaan etäyhteydellä. 

• Joka toinen kuukausi suomeksi, joka toinen englanniksi. 

• Työpajoissa kerrotaan tarkemmin liikekumppanuustuesta, 
hakemisesta ja käydään läpi yritysesimerkkejä.

• Lisätietoa ja aikataulun löydät verkkosivuiltamme: 
https://finnpartnership.fi/fi/liikekumppanuustuki/
hakemustyopajat/

Tule työpajaan!

https://finnpartnership.fi/fi/liikekumppanuustuki/hakemustyopajat/


Vaikuttavuus ja kumppanuudet



Vaikuttavuus

• Vaikuttavuuden vaatimukset tarkentuvat 

kuluvalla ohjelmakaudella

• Tuloskehikot

• SDG8 ja SDG5 päätavoitteet ja 

jokainen hanke tulee erittelemään 

tuloksensa näissä 



Kumppanuudet
• Kumppanuuden rakentamiseen uusi palvelu

• Kontaktikartat

• Yhteistyötä tiivistetään kunniakonsulikunnan kanssa



Ota yhteyttä!

fp@finnpartnership.fi 
matchmaking@finnpartnership.fi

https://finnpartnership.fi/en/frontpage/

Birgit 
Nevala

Patrik 
Bredbacka

Nikke
Karjalainen

Eelis 
Hemberg

Elsa
Nyman

Marika 
Torkkel

Eeva
Johansson

Axel 
Sointu

Programme Director

044 357 0811

Senior 
Programme Officer

Business Partnership
Support

040 545 8447

Programme Officer

Business Partnership
Support, Matchmaking

0400 283 089

Programme Officer

Business Partnership
Support

040 184 5723

Programme Officer

Business Partnership
Support

050 555 4289

Grants Manager

Business Partnership
Support

050 306 6721

Communications Officer

Communications

040 416 2202

Grants Coordinator

Consortium projects

040 596 9877

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@finnpartnership.fi



Kiitos!

Birgit Nevala

Programme Director

044 357 0811

fp@finnpartnership.fi
matchmaking@finnpartnership.fi

Finnpartnership c/o Finnfund, 
PL 147, 00181 Helsinki

puh. (09) 348 434

finnpartnership.fi

Seuraa meitä Twitterissä: @Finnpartnership

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme: finnpartnership.fi

https://finnpartnership.fi/fi/finnpartnership/uutiskirjeet/

