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Kehitysmaarahoituksen asiantuntija
Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund) on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö,
joka tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja ja riskipääomaa yksityisten yritysten
hankkeisiin kehittyvissä maissa. Rahoitamme kannattavia ja vastuullisia hankkeita,
joilla on myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdealueella.
Toimimme haastavilla markkinoilla, joilla kaupallista rahoitusta on vaikea saada.
Kehitysrahoituslaitoksena tehtävänämme on mobilisoida kaupallista rahoitusta
yksityisten yritysten hankkeisiin, jotka vähentävät köyhyyttä ja edistävät kestävää
kehitystä.

Investointikohteina yksityiset hankkeet
Finnfund sijoittaa sekä suomalaisten yritysten ja niiden yhteistyökumppaneiden
hankkeisiin että hankkeisiin, joissa parannetaan merkittävästi ympäristön tilaa tai
tuetaan kohdemaan taloudellista ja sosiaalista kehitystä.
Rahoitusehdot ovat markkinaperusteiset ja riippuvat hankkeiden kokonaisriskeistä.
Pitkäaikaisten investointilainojen ohella teemme oman pääoman ehtoisia sijoituksia ja
tarjoamme asiakkaillemme pääomalainaa tai muuta välirahoitusta. Rahoitusmuodosta
riippumatta olemme mukana vähemmistösijoittajana.
Painopisteinä ovat uusiutuva energia ja kestävä metsätalous, mutta rahoitamme
hankkeita myös laajasti muilla toimialoilla.
Finnfundin yhteydessä toimii ulkoasiainministeriön rahoittama
liikekumppanuusohjelma Finnpartnership. Se tarjoaa suomalaisyritysten ja
suomalaisten kansalaisjärjestöjen kansainvälistymiseen liikekumppanuustukea ja
auttaa yhteistyökumppanien sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä
kehitysmaista.
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Asiantuntemusta ja kontakteja
Rahoituksen lisäksi asiakkaidemme käytössä ovat Finnfundin kontaktit muihin
rahoittajiin sekä pitkäaikainen kokemuksemme kehitysmaista ja eri toimialoilta.
Suorien sijoitusten lisäksi Finnfund osallistuu kehitysmaiden yksityisen sektorin
rahoittamiseen myös välillisesti pääomasijoitusrahastojen kautta. Yhteistyö
kehitysmaissa toimivien rahastojen ja kehitysrahoituslaitosten kanssa antaa meille
arvokkaita kontakteja sekä tietoa paikallisista markkinoista ja toimialojen
kehityksestä.
Finnfund kuuluu Team Finland -verkostoon, joka edistää Suomen ja suomalaisten
yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto kokoaa yhteen yritysten
kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen
maakuvaa edistävät valtiorahoitteiset toimijat ja niiden tarjoamat palvelut. Vuonna
2016 käynnistettiin verkoston uudistaminen.
Finnfund tekee myös tiivistä yhteistyötä muiden eurooppalaisten kehitysrahoittajien
kanssa. Finnfund on eurooppalaisten kehitysrahoituslaitosten ryhmän EDFIn jäsen
(Association of European Development Finance Institutions).

www.finnfund.fi
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Toimitusjohtajan katsaus
Muutoksentekijä ja kestävän
kehityksen vauhdittaja
Vuonna 2016 maailma otti isoja askelia, eteen ja taakse.
Ilmastonmuutos eteni ja pohjoisnavalla jäätikkö suli hälyttävästi,
mutta vauraimman suurvallan johtoon valittiin presidentti, joka
haluaa lisätä kivihiilen käyttöä. Toisaalta kasvihuonekaasujen
päästöt eivät enää nousseet ja uusiutuvan energian voittokulku
jatkui.
Maailman ihmisten elinolot paranivat keskimäärin edelleen,
mutta köyhimmällä mantereella eli Afrikassa kehitys notkahti.
Vientihinnat laskivat ja ensimmäisen kerran pariin vuosikymmeneen afrikkalaisten
enemmistön tulot eivät kasvaneet. Onneksi notkahdus jäi lyhyeksi, ja vuonna 2017 suunta on
taas ylöspäin. Vuosituhannen vaihteen jälkeen keskimääräinen odotettavissa oleva elinikä
Afrikassa on kasvanut jo lähes kymmenellä vuodella, nopeammin kuin millään muulla
mantereella koskaan.
Konfliktit ja kuivuus aiheuttivat vuonna 2016 suurta kärsimystä etenkin Lähi-Idässä ja Afrikan
sarvessa, mutta Etiopiaan kuivuus ei tuonut sellaista massiivista nälänhätää kuin pelättiin.
Miljoonien etiopialaisten elintaso ja ruokaturva on parantunut viime vuosina kestävämmälle
tasolle, josta ei pudota puutteeseen enää niin helposti kuin ennen.

Mistä toimeentuloa kasvavalle väestölle?
Puolet maailman väestöstä on alle 30-vuotiaita. Valtaosa heistä asuu kehittyvissä maissa.
Mistä heille löytyy töitä ja toimeentuloa, jolla elättää itsensä ja perheensä? Aikamme suuriin
haasteisiin vastaaminen ei onnistu ilman yrityksiä. YK:n jäsenmaiden sopimien kestävän
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan rahaa ja osaamista myös yksityiseltä
sektorilta. Suomessa on kehitetty paljon sellaista puhdasta ja pihiä teknologiaa, jonka avulla
kehitysmaiden visaisimpia pulmia voidaan ratkoa ja jonka käyttöä köyhissä maissa Suomi on
luvannut edistää. Finnfund on Suomen valtion yksi työkalu, jolla yritysten investointeja ja
osaamista mobilisoidaan kehitysmaihin.
Vuonna 2015 käynnistynyt keskustelu Finnfundin lisärahoituksesta ja roolista jatkui.
Valtioneuvosto päätti lopulta pitkäaikaisen 130 miljoonan euron lainan myöntämisestä
Finnfundille marraskuussa. Sitä ennakoiden teimme viime vuonna yli 150 miljoonan euron
sijoituspäätökset. Pelkästään uusiutuvan energian hankkeisiin olemme tehneet yli sadan
miljoonan euron edestä sijoituspäätöksiä sen jälkeen, kun hallitus ja eduskunta päättivät
vahvistaa resurssejamme vuonna 2015. Monet muutkin sijoituksemme hillitsevät
ilmastonmuutosta esimerkiksi säästämällä energiaa tai auttavat köyhiä ihmisiä sopeutumaan
ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.
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Finnfund panostaa sellaisiin ilmastonmuutosta hillitseviin hankkeisiin, joiden avulla pystytään
myös parhaiten parantamaan elinoloja kehitysmaissa. Aurinkopaneelista tai tuulivoimalasta
saatu sähkövalo on tänä päivänä yleensä myös halvempi ratkaisu kuin sisäilmaa saastuttava
öljylamppu, ja se tukee niin lasten koulunkäyntiä kuin aikuisten yritystoimintaa ja työtä
perheen elättämiseksi.

Lisää avoimuutta ja vuoropuhelua
Vuonna 2016 Finnfundin hankkeisiin ja toimintaan kohdistui aiempaa enemmän kiinnostusta
ja myös arvostelua. Moni sellainen, joka ei ole aiemmin tuntenut Finnfundin tai
kehitysrahoituslaitosten toimintaa, on nyt kiinnostunut Finnfundista. Tämä on meille tärkeä
mahdollisuus.
Finnfund pyrkiikin lisäämään edelleen avoimuutta yhtiön toiminnasta sekä keskustelua eri
sidosryhmien kuten kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa niin Suomessa kuin ulkomailla.
Esimerkki tästä on syyskuussa käyttöön otettu uusi tiedonantopolitiikka. Sen myötä kaikkien
uusien sijoitusten sopimuksissa sovitaan tietojen julkaisemisesta entistä laajemmin.

Puhdasta energiaa, työpaikkoja ja mikrorahoitusta
Vuonna 2016 nähtiin monia onnistuneita hankkeita. Yhtiön historian suurin panostus,
Turkana-järven tuulivoimahanke Keniassa, pysyi aikataulussa ja budjetissa. Afrikan
suurimman tuulipuiston kaikki turbiinit saatiin pystyyn alkuvuonna 2017, ja kunhan Kenian
valtion vastuulla oleva voimalinja valmistuu, miljoonat köyhät kenialaiset saavat puhdasta ja
edullista sähköä.
Verkkoon sähköä tuottavien tuuli- ja aurinkopuistojen lisäksi Finnfund rahoittaa välillisesti
myös pienen mittakaavan ratkaisuja, joissa katoille asennettavat paneelit tuottavat sähköä
yksittäisten kotitalouksien tai esimerkiksi koulujen ja klinikoiden tarpeisiin. Ruandasta ja
Tansaniasta Keniaan toimintaansa laajentavan Mobisolin valttina on ajaa osamaksukaupan
kustannukset alas matkapuhelimilla tapahtuvan maksamisen kautta.
Vuonna 2016 Finnfund lähti myös mukaan rahoittamaan suomalais-kenialaista Fuzua, jonka
mobiilipalvelu auttaa työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan Nairobissa. Pelkästään Afrikan
työmarkkinoille tulee yli 120 miljoonaa uutta työnhakijaa tällä vuosikymmenellä.
Aasiassa Finnfund panosti esimerkiksi pienrahoitukseen Kambodžassa. Myönsimme lainan
Prasacille, joka tarjoaa pankkipalveluita erityisesti naisten pyörittämille pienille ja keskisuurille
yrityksille, kuten maatiloille ja kaupoille.
Hankkeissa nähtiin myös takaisku, kun tilanne hondurasilaisessa Agua Zarca vesivoimahankkeessa kärjistyi. Hankkeen epäiltiin kytkeytyvän kansainvälisesti arvostetun
ympäristöaktivistin Berta Cacéresin murhaan. Finnfund tuomitsi jyrkästi väkivallan ja vaati
murhan selvittämistä. Valitettavasti murhan tutkinta on tätä kirjoittaessani edelleen kesken.
Finnfund on rahoittanut useita onnistuneita hankkeita Hondurasissa vuosien saatossa.
Tässä hankkeessa tilanne kuitenkin muuttui poikkeuksellisesti niin, että ilmoitimme yhdessä
hankkeen päärahoittajan, hollantilaisen FMO:n kanssa hakevamme vastuullista irtautumista
hankkeesta. Tämä työ on edelleen käynnissä.
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Painopiste köyhimpiin ja hauraisiin maihin
Finnfundin tehtävänä on muiden kehitysrahoittajien tavoin toimia vaikeissakin paikoissa, ja
ottaa taloudellisesti ja toiminnallisesti riskejä, joita kaupalliset rahoittajat eivät vielä ota
riittävästi. Mobilisoimme uusia rahavirtoja kestävän kehityksen edistämiseen. Edellytämme
hankkeilta vastuullisuutta niin ympäristön, ihmisten kuin talouden näkökulmasta. Haemme
asiakkaiksemme yrityksiä, jotka usein ovat jo tiennäyttäjiä toimialallaan ja haluavat meidän
avullamme pyrkiä vielä parempaan. Samalla vivutamme usein koko toimialaa ja ympäröivää
yhteiskuntaakin kestävämmäksi. Tämä ei ole helppoa, mutta se on meidän työtämme.
Meidän tehtävänämme on olla muutoksentekijä ja muutoksen mahdollistaja.
Tämä tulee korostumaan, kun Finnfundin painopiste siirtyy entistä voimakkaammin
köyhimpiin ja hauraisiin maihin. Vuonna 2016 uusista sijoituspäätöksistä 82 prosenttia tehtiin
alemman keskitulotason ja sitä köyhempiin maihin. Kuten aiemminkin, valtion lisärahoitus
mahdollisti kasvun, mutta enimmäkseen maksatuksiin käytettiin hankkeista palautuvaa rahaa
ja sen tuottoa sekä lainarahaa markkinoilta.
Meidän vastuullamme on tehdä asiat niin hyvin kuin voimme niillä työkaluilla, joita meillä on
käytössämme. Vastuullamme on myös kehittyä ja kehittää toimintaamme jatkuvasti. Vuonna
2016 tämä tarkoitti esimerkiksi hankkeiden valmisteluprosessin tehostamista, kohdemaiden
poliittisten riskien ennakoinnin kehittämistä sekä ihmisoikeusarvioinnin kehittämistä
vastaamaan entistä suoremmin YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita.
Rahoittamalla taloudellisesti kannattavia ja vastuullisia hankkeita lisäämme resursseja, jotka
kiertävät edelleen uusiin hankkeisiin.
Kiitän Finnfundin asiakkaita, henkilöstöä ja muita sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä ja
vuorovaikutuksesta vuonna 2016.
Jaakko Kangasniemi
toimitusjohtaja
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Taloudelliset avainluvut
Avainluvut 2012 - 2016
2012

2013

2014

2015

2016

30

33

32

33

34

143

149

160

160

167

Rahoituspäätökset, milj. euroa

56

90

115

84

152

Rahoituspäätökset, kpl

18

20

25

21

22

Maksatukset, milj. euroa

59

34

73

77

81

euroa

146

178

221

235

255

Salkku, milj. euroa

274

250

294

329

356

Oma pääoma, milj. euroa

203

215

236

251

233

Taseen loppusumma, milj. euroa

312

311

317

377

406

Henkilöstön määrä keskimäärin

49

49

51

56

60

2012

2013

2014

2015

2016

Rahoitustuotot

12,3

13,6

12,9

16,2

19,2

Rahoituskulut

-1,6

-1,6

-1,8

-2,7

-5,1

Rahoitustoiminnan kate

10,7

12,0

11,1

13,5

14,1

Liiketoiminnan muut tuotot

1,2

1,5

1,6

1,8

1,6

-7

-7,8

-8,4

-9,3

-10,6

4,9

5,7

4,3

6,0

5,1

Arvostuserät ja myynnit

-3,3

-3

-1,9

-0,8

-4,8

Verot

-0,4

0

0

-0,1

0

Tulos

1,2

2,7

2,4

5,1

0,3

Kohdemaat, kpl
Hankkeet, kpl

Maksamattomat päätökset ja sitoumukset, milj.

Viisivuotiskatsaus
Tulosanalyysi, milj. euroa

Hallinto, poistot ja muut kulut
Tulos ennen arvostuseriä, myyntejä ja veroja

Korjaus 14.6.2017: 2016 salkku 356 milj. euroa (aiemmin 355)
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2012

2013

2014

2015

2016

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

274,1

250,0

293,6

329,6

356,3

38,2

60,5

23,4

47,3

49,5

312,4

310,6

317,2

377,1

406,0

Oma pääoma

202,6

215,3

235,7

250,8

232,9

Vieras pääoma

109,8

95,3

81,5

126,3

173,1

312,4

310,6

317,2

377,1

406,0

2012

2013

2014

2015

2016

Omavaraisuusaste, %

65

69

74

67

57

Oman pääoman tuotto/v, %

0,6

1,3

1,1

2,1

0,1

Tase, milj. euroa
Vastaavaa
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Sijoitukset
Vaihtuvat vastaavat

Vastattavaa

Tunnusluvut
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Kehitysvaikutuksia numeroina
Raportoivien yritysten määrä vaihtelee vuosittain ja toimialoittain, joten vuodet eivät ole
keskenään täysin vertailukelpoisia. Vuonna 2015 tiedot saatiin 87 yrityksestä (82 prosenttia
raportointivelvollisista yrityksistä). Vuoden 2016 tietoja kootaan kevään 2017 aikana. Lisää
tietoa aiheesta kehitysvaikutukset-osiossa.

Kehitysvaikutuksia numeroina 2013
- 2015
2013

2014

2015

22 849

24 866

25 603

7 060

8 607

9 137

434 419 000

277 306 982

284 781 553

18 342

13 476

15 812

289

409

447

Mikrorahoituslainat, kpl

3 420 014

2 388 009

3 339 060

Kotimaiset ostot, euroa

285 641 407

378 703 142

299 810 573

Työntekijöitä Finnfundin rahoittamissa yrityksissä
Naistyöntekijät
Rahoitettujen yritysten maksamat verot, euroa
Tuetut maanviljelijät
Tuotettu sähkö suorissa sijoituksissa, GWh/v
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Grafiikkaa
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Sijoituspäätökset instrumenteittain, milj. euroa
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Salkku ja maksamattomat sijoituspäätökset sekä sitoumukset maanosittain
(alkuperäisin arvoin, yhteensä 652 milj. euroa)
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Interaktiivinen graafi
Vie hiiri kaavion palkkien päälle, jos haluat tarkastella palkkien arvoja. Kaavion sisältöä voi
suodattaa klikkaamalla selitelaatikossa olevia palkkien nimiä. Kaavioiden latausvaihtoehdot
löytyvät kaavion oikean yläkulman valikosta.
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Osakkeenomistajat ja osakepääoma
31.12.2016

13

Osakepääoma

166 989 130 euroa

Suomen valtio

93,4 %

Finnvera Oyj

6,5 %

Elinkeinoelämän keskusliitto r.y

0,1 %
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Finnpartnershipin tuella koulutusta,
osaamista ja työpaikkoja
kehitysmaihin
Finnpartnership on Finnfundin hallinnoima ja ulkoasiainministeriön rahoittama
liikekumppanuusohjelma. Se tarjoaa liikekumppanuustukea, koulutusta ja neuvontaa
suomalaisyritysten ja muiden suomalaisten toimijoiden kehitysmaihin suuntautuviin,
liiketaloudellisesti kannattaviin hankkeisiin.
Finnpartnershipin palveluiden avulla pyritään lisäämään suomalaisten ja kehitysmaayritysten
välistä kaupallista yhteistyötä, edistämään tuontia kehitysmaista, edistämään kehitysmaiden
taloudellista kasvua, monipuolistamaan niiden tuotantoa ja viennin rakennetta sekä muuten
palvelemaan kohdemaiden kehitystä.

Liikekumppanuustukea ja uusia yhteistyökumppaneita
Liikekumppanuustukea voi saada muun muassa hankevalmisteluun, yhteistyökumppanin
etsintään, kehitysmaayrityksen henkilökunnan koulutukseen, asiantuntijapalveluihin
liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseksi sekä kehitysmaatuontiin. Lisäksi tukea voi
saada myös ammattikoulutukseen ja tukeen paikalliselle koulutustoiminnalle, teknologian ja
ratkaisujen demonstrointiin ja pilotointiin sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa
toteutettaviin hankkeisiin. Nyt myös kansalaisjärjestöt voivat hakea tukea yritysten
hankkeiden tukitoimintoihin.
Finnpartnershipin Matchmaking-palvelun avulla yritykset kehitysmaasta voivat etsiä uusia
yhteistyömahdollisuuksia ja ilmoittaa omista hankkeistaan, joihin etsitään liikekumppania
Suomesta.

Hyviä tuloksia tuetuista hankkeista
Vuonna 2016 Finnpartnershipin vastaanotti 115 uutta liikekumppanuustukihakemusta.
Hankkeita käsiteltiin hallinnointisyklin mukaisesti 122 kappaletta, joista 87 hyväksyttiin.
Tukea myönnettiin yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Tarkempia tietoja toimintavolyymistä on
Finnfundin johtokunnan toimintakertomuksessa.
Vuoden 2012 liikekumppanuustukihankkeista 35 yritystä on jättänyt viimeiset
seurantaraporttinsa. Näille yrityksille on maksettu tukea yhteensä noin 676 000 euroa.
Yrityksistä 54 prosenttia ilmoitti hankkeensa onnistuneen hyvin ja hankkeista 23 prosenttia
olivat vielä kesken. Yritykset ovat investoineet kohdemaihin noin 16 miljoonaa euroa eli noin
24 kertaa maksetun tuen määrän.
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Yritykset ovat työllistäneet noin 680 henkilöä. Suoraan työllistettyjä on 400 henkilöä, joista
37,5 prosenttia on naisia. Hankkeista 71 prosenttia sisälsi teknologian ja tietotaidon siirtoon
liittyviä kehitysvaikutuksia. Hankkeisiin sisältyvän koulutuksen tavoitteena on kohdemaan
työväestön henkisen pääoman lisääminen ja henkilökuntaa onkin koulutettu 60 prosentissa
hankkeista.

Matchmaking-palvelu yhdistää suomalaisia ja kehitysmaayrityksiä
Vuonna 2016 Finnpartnership vastaanotti 441 liiketoiminta-aloitetta kehitysmaayrityksiltä.
Vuoden aikana Matchmaking-tietokantaan rekisteröitiin yhteensä 130 hakemusta ja tehtiin
107 one-to-one tiedonvälitystä, jossa kehitysmaayritys ja suomalaisyritys saatetaan yhteen.
Näistä 98 kappaletta on johtanut jatkoselvityksiin yhteistyön aloittamiseksi.

Esimerkkejä Finnpartnershipin tukemista hankkeista
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Angola

ilmailuturvallisuuskoulutus

Bhutan

sisustustekstiilien maahantuonti

Brasilia

poltinratkaisujen tarjonta ja käyttöönotto

Chile

opettajankoulutuksen kehitystä

Egypti

aurinkosähköjärjestelmien myynti ja huolto

Etelä-Afrikka

jätteenkäsittelylaitoksen perustaminen

Etiopia

puualan yrityksen perustaminen

Gambia

naisyrittäjien kangasvärjäyskoulutus

Ghana

metsäsektorin konsultointiyrityksen perustaminen

Indonesia

puupellettitehtaan perustaminen

Intia

kylmäketjuratkaisujen pilotointi

Iran

elintarvikeyrityksen perustaminen

Jordania

mobiilioppimiskokonaisuuden pilotointi

Kamerun

merenkulkuoppilaitoksen perustaminen

Kazakstan

aurinkosähköliiketoiminta

Kenia

ensiapupeitteen valmistus

Kiina

voimansiirtojärjestelmien valmistus

Meksiko

aurinkosähköliiketoiminta

Namibia

broilerikasvattamojen rakentaminen

Peru

hedelmien ja vihannesten maahantuonti

Serbia

elintarvikkeiden tuonti

Tansania

hygieniatuotteita valmistavan yrityksen perustaminen

Thaimaa

koulutustoiminnan kehittäminen

Togo

maatalousliiketoiminta

Tunisia

puutalojen kokoonpano

Uganda

kalan ja vihannesten viljely

Valko-Venäjä

vaatteiden ja kenkien tuotanto

Vietnam

ohjelmistopalveluiden alihankinta
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Hyväksytyt liikekumppanuustukihakemukset vuonna 2016 (%)
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Liikekumppanuustuen jakautuminen euroissa vuonna 2016 (%)

0

5

10

15

Muut matalan tulotason maat
Alemman keskitulotason maat

20

25

30

Vähiten kehittyneet maat

35

40

45

50

Ylemmän keskitulotason maat

Interaktiivinen graafi
Vie hiiri kaavion palkkien päälle, jos haluat tarkastella palkkien arvoja. Kaavion sisältöä voi
suodattaa klikkaamalla selitelaatikossa olevia palkkien nimiä. Kaavioiden latausvaihtoehdot
löytyvät kaavion oikean yläkulman valikosta.
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EDFI – yhteistyötä
eurooppalaisten
kehitysrahoittajien kanssa
Finnfund tekee tiivistä yhteistyötä muiden eurooppalaisten kehitysrahoittajien kanssa.
Varsinkin suurissa ja haastavissa hankkeissa pyritään yhteistyön avulla jakamaan riskejä,
hankevalmistelua ja seurantaa. Luonnollisia yhteistyökumppaneita tähän ovat muut
kehitysrahoittajat, joiden tavoitteet ja toimintaperiaatteet ovat samantapaisia kuin Finnfundin.
Finnfund kuuluu viidentoista eurooppalaisen kehitysrahoittajan ryhmään, joka tunnetaan
nimellä EDFI (Association of European Development Finance Institutions). Ryhmän
puitteissa vaihdetaan tietoa muun muassa yhteisrahoitusmahdollisuuksista, kohdemaista ja
työskentelytapojen kehittämisestä. Esimerkiksi ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä
kehitysvaikutusten arvioinnin kehittämiseen liittyen on perustettu useita työryhmiä, joissa
pyritään kehittämään yhteisiä työkaluja ja jakamaan tietoa.
Suuri osa Finnfundin sijoituksista erityisesti matalatuloisiin kehitysmaihin on tehty
yhteisrahoituksena muiden kehitysrahoittajien kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita
ovat olleet pohjoismaiset sisarorganisaatiot: ruotsalainen Swedfund, norjalainen Norfund ja
tanskalainen IFU. Monissa hankkeissa kumppaneina ovat myös muun muassa FMO
(Hollanti), CDC (Iso-Britannia), DEG (Saksa), BIO (Belgia), Sifem (Sveitsi) ja Proparco
(Ranska).
Finnfund on ollut mukana myös mittavassa European Financing Partners yhteisrahoitusyhtiössä (EFP), jonka kautta Euroopan Investointipankki ja EDFI-yhtiöt
rahoittavat yksittäisen EDFI-yhtiön valmistelemia hankkeita.
Finnfund on myös mukana Interact Climate Change Facilityssa (ICCF), joka rahoittaa
uusiutuvan energian ja energiatehokkuushankkeita energiapulasta kärsivissä kehitysmaissa.
ICCF:n muita jäseniä ovat olleet Agence Française de Développement AFD, Euroopan
investointipankki EIB sekä Finnfundin lisäksi kymmenen muuta EDFI-yhtiötä. EFP:n ja
ICCF:n yhdistäminen on parhaillaan käynnissä.

Team Finland
Finnfund kuuluu Team Finland -verkostoon, joka edistää
Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla.
Verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut
valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut. Tarjolla on
palveluita neuvonnasta rahoitukseen ja
yhteiskuntasuhteiden luomiseen.
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Finnfundin tehtävänä on edistää kohdemaidensa taloudellista ja sosiaalista kehitystä
tarjoamalla investointirahoitusta yksityisen sektorin hankkeisiin. Finnfundin ominta aluetta on
suomalaisen osaamisen katalysoiminen kehitysmaihin. Esimerkiksi puhtaat teknologiat
energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta jätehuoltoon ja kierrätykseen ovat
toimialoja, joissa suomalaisilla yrityksillä on paljon osaamista ja annettavaa kehitysmaiden
ongelmien ratkaisuun ja kestävän kehityksen edistämiseen.
Vuonna 2016 Team Finlandin toimintaa päätettiin alkaa uudistaa, tavoitteena tehostaa ja
kehittää verkoston toimintaa. Rakenteelliset uudistukset käynnistyvät vuonna 2017.
Vuoden aikana yhteistyötä tehtiin monella tavoin niin yksittäisten hankkeiden, toiminnan
laajemman kehittämisen kuin tapahtumien, kuten Slush-kasvuyritystapahtuman ja Slush
Impact Day -tapahtuman yhteydessä. Finnfund osallistui myös useisiin Team Finland vienninedistämismatkoihin.
Vuonna 2016 Team Finland -verkoston ytimen muodostivat työ- ja elinkeinoministeriö,
ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat
julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset toimipisteet, joita ovat Finpro, Tekes, Finnvera,
Finnfund, Finnpartnership, Teollisuussijoitus, VTT, ELY-keskukset, Suomen kulttuuri- ja
tiedeinstituutit, Suomalais-Venäläinen Kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen
kauppakamari. Team Finland toimii yritysten apuna yli 80 toimipisteessä Suomessa ja eri
puolilla maailmaa.

”Yhteistyö
eurooppalaisten
kehitysrahoittajien kesken
lisääntyy jatkuvasti.
Yhteisrahoituksen lisäksi
kehitämme yhtenäisiä
työskentelytapoja yhä
uusilla osa-alueilla.”
- Helena Arlander, johtaja, salkun- ja
riskienhallinta

Lue lisää:
EDFI
European Financing Partners
Interact Climate Change Facility
Team Finland
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