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KPO: selkeät, perustellut suuntaviivat kehitysyhteistyölle

■ Taloudellinen kehitys ja ympäristö: edellytys kestävälle köyhyyden 
vähentämiselle

■ Kansalliset ja globaalit haasteet: uusiutuvat luonnonvarat ja niiden 
kestävä käyttö (kestävä metsätalous ja ilmastonmuutos)

■ Yksityinen sektori ja kauppa: integroituminen kansainväliseen 
talouteen edellytys kansantuotteen kasvulle

■ Temaattinen keskittyminen: Suomi erikoisliike – ei valintamyymälä; 
suomalainen lisäarvo

■ Suomalaisen asiantuntemuksen ja kokemusten korostaminen: 
laaja-alainen yhteistyö, ei pelkästään rahan siirtoa 
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KPO: toiminnallistamisen haasteita

1) Temaattinen keskittyminen 

2) Suomalaisen asiantuntemuksen käyttö ja 
kehittäminen 

3) Klustereiden toiminnallistaminen

4) Vaikuttavuus
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KPO: toiminnallistamisen haasteita

1) Temaattinen keskittyminen:

■ Selkeät kriteerit: keskittyminen sektoreille ja teemoihin joissa 
parhaiten yhdistyvät globaalit ja paikalliset kehityshaasteet ja 
suomalainen osaaminen 

■ Lukumäärä: pidettävä riittävän suppeana, jotta todellista merkitystä
(keskittyminen niille aloille/teemoihin joilla Suomella aitoa kysyntää
olla johtavassa roolissa kv. avunantajayhteistyössä?)

■ Yhteistyömaiden valinta: tulisiko sektori/teemalähestymistavan 
näkyä tässä (esim. metsäyhteistyötä merkittävien 
metsätalouspotentiaalia omaavien maiden kanssa?)
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KPO: toiminnallistamisen haasteita

2) Suomalaisen asiantuntemuksen käyttö ja kehittäminen:
■ Suomalaisuus: voidaanko käytännössä painottaa esim. 

tarjouskilpailuissa? 
• Kehitysmaakokemus vs. ammatillinen osaaminen? 

• Suomalaisen yhteiskunnan ja organisaatioiden tuntemus?

• Mikä on tärkeää – yrityksen vai yksittäisen asiantuntijan suomalaisuus?

■ Pitkäjänteisyys: erityisosaamisen kehittäminen vaatii investointeja 
kaikilta toimijoilta: valtion laitokset, yritykset, yksilöt. Edellyttää
vähintään 5-10 v. sitoutumista valittuihin sektoreihin/teemoihin.
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KPO: toiminnallistamisen haasteita

3) Klustereiden toiminnallistaminen:
■ tavoitteet ja toimintamekanismit määriteltävä selkeästi

■ + suomalaisten toimijoiden edellytysten parantuminen kv. 
kehitysrahoitusmarkkinoilla

■ - transaktiokustannusten lisääntyminen ilman merkittävää hyötyä

■ luontevaa koulutuksen ja tutkimuksen osalta, vaatii julkista 
rahoitusta 

■ yritysten verkottuminen voi kehittyä ainoastaan markkinavetoisesti, 
nyt tapahtuu pääasiassa siten, että ulkomaiset konsulttiyritykset 
ostavat suomalaisia toimijoita
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KPO: toiminnallistamisen haasteita
4) Vaikuttavuus:
■ Yhteistyö kehityspankkien ja muiden monenvälisten toimijoiden 

kanssa: 

• suomalaisten asiantuntijoiden strateginen sijoittaminen

• rahoituspanosten ”hiljainen” sitominen

• yhteisrahoitushankkeet, erityisesti teknisen avun rahoitus

• yhteistyökumppanien seulonta KEPOn näkökulmasta

■ Yksityisten investointien vipuaminen:

• investointiedellytyksiin vaikuttaminen 

• perustiedon tuottaminen

• kehitysyhteistyöpanosten alueellinen suuntaaminen


