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1. Johdanto 
 

Tämän selvityksen tarkoituksena on auttaa niitä koulutusviennin toimijoita, 
joiden kohdealueet sijoittuvat Afrikan mantereelle. Monet Afrikan maat 
edustavat kasvumarkkinoita, joten mantereen merkitys taloudellisena 
toimijana nousee. Kohentuva talous merkitsee myös keskiluokan kasvua, 
mikä puolestaan tarkoittaa mantereen ostovoiman kehittymistä. Osaava 
työvoima on kasvun tärkeä mahdollistaja, joten koulutusviennille on selkeät 
markkinat. Koronakriisi voi merkitä takaiskua maiden taloudelle. Potentiaali 
ei kuitenkaan katoa ja pandemia todennäköisesti myös avaa uusia 
mahdollisuuksia koulutusviennille. Useimmat rahoittajat suuntaavat apunsa 
koronan jälkeiseen jälleenrakentamiseen, jossa koulutus on merkittävä 
toipumisen ja kehittymisen väylä. 

Afrikan manner on sekä kooltaan että väkiluvultaan maailman toiseksi 
suurin. Eurooppa uppoaisi Saharaan helposti, Suomi mahtuisi mantereelle 
90 kertaa. On hyvä pitää mielessä, että näin valtava manner on 
monimuotoinen. Kansojen, heimojen ja yksilöiden kulttuuritausta on 
monikirjoinen eikä sosiaalisten verkostojen hahmottaminen ole ulkopuoliselle 
välttämättä helppoa. Suomalainen koulutuksenjärjestäjä tiedostaisi kyllä, 
miten vaativaa olisi perustaa toimipiste tai vakiintunut toiminta toiselle 
puolelle Suomea. Entä jos toimipiste tai vakiintunut toiminta sijoittuukin 
Afrikkaan? Silloin painitaan toimintaympäristön osalta aivan uudessa 
sarjassa. On sanomatta selvää, että menestys tulee vain kovalla työllä ja 
sitoutumisella. Pikavoittoja ei ole tarjolla. Afrikassa toimiessa kannattaa aina 
muistaa, että siellä kaikki asiat tapahtuvat ihmisten välillä, H2H (Human to 
Human), toisin kuin Suomessa, missä vastaavat luokitukset ovat enemmän 
B2B ja B2C 

Kun kone Euroopasta laskeutuu, tuoretta koulutusviejää ei odota punainen 
matto. Toki Suomella on hyvä maine - niiden osalta, jotka ovat aiemmin 
olleet suomalaisten kanssa tekemisissä. Suurin osa ei ole Suomesta 
kuullutkaan ja monet muut maat kilpailevat Suomen rinnalla hyvämaineisina 
koulutuksen toimijoina. Useimmiten afrikkalainen asiakas tai 
yhteistyökumppani on erittäin omanarvontuntoinen. Arvostus omaa omaa 
maata, kulttuuria ja osaamista kohtaan kasvaa vuosi vuodelta. Nuoret maat 
pyristelevät irti entisten emomaiden ja muiden länsimaiden ohjauksesta ja  
haluavat itse määritellä oman tulevaisuutensa suunnan ja kehittämisen 
kohteet. Ylärekisteristä on siis turha lähestyä, ellei halua lappua luukulle heti 
kättelyssä. On tutustuttava, sopeuduttava ja opittava luovimaan uudessa 
ympäristössä. Paitsi että se on haastavaa ja välttämätöntä, on se myös 
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mielenkiintoista ja palkitsevaa. Monet Afrikassa toimivat suomalaiset 
painottavat sitä, että esimerkiksi Aasiaan verrattuna Afrikka on monella 
tapaa helpompi eurooppalaiselle. Aikavyöhyke on sama, toiminta 
mutkatonta, muutamalla kielellä pärjää, arvopohja on lähempänä ja varsin 
usein huumori yhdistää. Lisäksi Afrikan markkinoilla on vielä tilaa. 
Momentum kannattaa hyödyntää. 

Tarkoituksenmukaisten rahoituslähteiden etsiminen on Afrikkaan 
sijoittuvassa toiminnassa erityisen tärkeää. Suuret rahoittajat, kahdenvälisen 
kehitysavun ja yksityisten organisaatioiden kumppanit siivittävät monen 
valtion edistysaskeleita. Tästä syystä kuvaamme tässä selvityksessä 
keskeiset koulutusta ja oppimista tukevat globaalit säätiöt ja organisaatiot. 
Sen lisäksi otamme kantaa erilaisiin mahdollisiin toimintatapoihin. Sivuamme 
myös lyhyesti suomalaisia rahoituslähteitä, sillä ne voivat olla merkittävä 
ponnahduslauta maailmalle. Suomen valtion kehitysapupanokset tuskin 
riittävät avittamaan suomalaisen osaamisen vientiä Saksan ja Hollannin 
tapaan. Siihen ei kuitenkaan tarvitse jumittua vaan parempi etsiä 
valtavirtojen sijaan innovatiivisia toimintatapoja ja ketteriä puroja. Niitä on ja 
ne laskevat lopulta aina valtavirtaan. 
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2. Väyliä Afrikkaan 
 

-Miksi Afrikkaan, eihän siellä ole rahaa? Tämän ihmettelyn varmasti jokainen 
koulutusviejä on kuullut useaan otteeseen. Väite on tavallaan totta ja 
tavallaan ei. Mantereella on paljon kaikkea. Yhdessä ääripäässä ovat 
äärimmäisessä köyhyydessä elävät ihmiset, joilla ei ole kylliksi ruokaa, 
vaatetta tai mahdollisuutta minkäänlaiseen oppimiseen. Toisessa ääripäässä 
on rikas yläluokka, joka asuu isoissa taloissa, ajaa luksusautoilla ja lähettää 
lapset johonkin maassa toimivista eurooppalaisista tai amerikkalaisista 
huippuyliopistoista. Näiden kahden ääripään välillä ovat kaikki muut ihmiset, 
osa pienempi- osa suurempituloisia. 
 
Koska on köyhyyttä, on myös kehittämistarvetta. Yksittäisen valtion 
tulorahoitus voi koostua hyvinkin suuressa mittakaavassa kehitysavun 
luonteisesta rahoituksesta, jonka tarkoituksena on saattaa yhteiskunta 
itsenäiseksi toimijaksi. Pakolaisvirtoja halutaan ehkäistä ja viedä apu 
mieluummin paikan päälle. Monen rahoittajan toimintaperiaatteisiin kuuluu 
proaktiivisuus, kriisien ennaltaehkäisy. 
 
Afrikassa on myös paljon rikkautta, kehittämishankkeiden kautta 
koulutukseen tehtävät investoinnit ovat suuria. Maailman nopeimmin 
kasvavan ja nuorimman mantereen väestön osaaminen ei ole yksin Afrikan 
maiden huoli, vaan sen merkityksen jakavat kaikki suuremmat toimijat. 
Osaamisen puute johtaa työttömyyteen, työttömyys turhautumiseen ja 
turhautuminen levottomuuteen. Täytyy myös muistaa, että eri maiden 
tilanteet vaihtelevat keskenään paljon. Siinä missä toiset valtiot ovat lähellä 
siirtyä ylemmän keskitulon maiksi ja panostavat uusimpiin teknologioihin, on 
toisissa maissa ongelmana puuttuvat koulurakennukset ja sähköt. 
Kehittämistoimet eivät kaikki kohdistu vain hauraimpiin valtioihin ja 
heikoimpiin väestönosiin, suuressa roolissa on myös nykyaikaisten ja 
innovatiivisten koulutusratkaisujen kehittäminen. Mielenkiintoista 
kehitettävää on tarjolla kaiken tyyppisille toimijoille. 
 
Tässä työssä esitetyn rahoituksen hyödyntäminen edellyttää vahvaa 
hankeosaamista. Sitä suomalaisilla koulutuskentän edustajilla jo on. Tätä 
vahvuutta kannattaisi korostaa. Hankeaihioiden luominen ja hankkeiden 
hallinnointi on monelle afrikkalaiselle toimijalle haasteellista, joten 
konsultoiva ote paikallisen kumppanin orastavaan hanketoimintaan on 
molempien etu. 
 
Onnistuneen hankkeen edellytys on hyvä ja toimiva verkosto. Jos tekninen 
hankeosaaminen onkin suomalaisten vahvuus, on verkostojen ja 
ihmissuhteiden luominen meidän heikkoutemme. Olemme ujoja ottamaan 
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kontaktia, istumme mieluiten omissa porukoissamme. Ajattelemme, että 
organisaatiot juttelevat keskenään. Eivät juttele, ihmiset juttelevat. -How are 
you doing? on oikein hyvä keskustelunavaus jos todella tarkoittaa sitä. Ja 
kuuntelee vastauksen. Ja muistaa sen. 
 

2.1. Verkostot, verkostot, verkostot 

Oli kyse mistä tahansa Afrikan 55:stä maasta, missään ei pääse toimintaan 
ilman verkostoja. Verkostojen rakentaminen on tärkein pohjatyö, mikä 
kaikkien Afrikassa toimintaa havittelevien organisaatioiden, ja vielä 
enemmän organisaatioissa olevien ihmisten pitää tehdä. Verkostot 
muodostuvat ihmisistä, jotka keskustelevat toistensa kanssa, vaihtavat 
kuulumisia, juovat joskus oluen ja jakavat kuulumisia töistään ja elämästään. 
Verkostojen jäsenillä on yleensä yhteisiä intressejä, jolloin suhde muodostuu 
ammatilliseksi kumppanuudeksi ja useiden kumppaneiden kokonaisuus 
suomalaisen toimijan paikalliseksi vertaisverkostoksi, missä kaikki yhdessä 
ja jokainen yksin painiskelee jonkin koulutusaiheisen ongelman 
ratkaisemiseksi. Se joukko ihmisiä, jotka aktiivisesti toimivat koulutuksen 
parissa mantereella ei lopulta ole suuren suuri ja verkostoon pääsee 
kohtalaisella aktiivisuudella sisään. 
 
Jokaisella Afrikassa aktiivisesti toimivalla organisaatioilla on oma 
strategiansa, jota se toteuttaa oman ydinosaamisensa kautta. Suomesta 
tuleminen on jossain määrin eksoottista, mutta ei edusta strategiaa eikä 
osaamista eikä vie toimintaa eteenpäin. On olemassa paljon kiinnostavia 
maita, joista Suomi on yksi. Kanada, Sveitsi, Ruotsi ja Viro ovat 
kiinnostavuudeltaan ainakin samaa tasoa kuin Suomi. 
 
 Onkin tärkeää alkaa heti alkuvaiheessa pohtia omaa organisaatiotasoista 
Afrikka-strategiaansa sekä tuotestrategiaansa. Näitä ei kuitenkaan tarvitse 
lyödä lukkoon ennen toiminnan aloittamista, riittää kun on selkeyttänyt 
itselleen alustavan kuvan siitä, mitä oma erityisosaaminen on. Sen päälle voi 
lähteä selvittämään mitä paikan päällä aiheen parissa tehdään ja pohtimaan, 
olisiko itsellä tarjota jotain sellaista, joka tuo kohdemaassa jo olemassa 
olevaan toimintaan lisäarvoa. Yksikään valtion tai kehitysorganisaatio ei 
hanki ratkaisua siniristilipun ja “made in Finland” merkinnän takia, vaan sen 
takia että ratkaisu edustaa parasta kansainvälistä osaamista ja on räätälöity 
jonkin Afrikan ongelman ratkaisemiseen. 
 
Verkostojen ylläpito on siis pitkäjänteistä ja pitkäkestoista vaikuttamistyötä. 
Se on merkityksellisten ihmissuhteiden rakentamista ja tiedon jakamista 
arjessa, esim WhatsApp viestien kautta. Sitten kun on alkanut ymmärtää eri 
maissa esiintyviä kehittämistarpeita ja kussakin Afrikan maassa esiintyvien 
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rahoittajien painopistealueita, voi alkaa rakentaa hankeaihioita joita edistää 
jotain sopivaksi tunnistamaansa väylää pitkin. Mitään rahoitusta ei saa 
nopeasti eikä ilman valtavaa omaa panostusta, kuten eri väylien kuvauksista 
käy nopeasti ilmi. Kuten mikä tahansa markkina-alue, omaa toimintaa pitää 
tukea omalla strategialla, alueeseen perehtymällä, itselle sopivien maiden 
identifioimisella, asiakassegmenttien tunnistamisella ja valittuun 
kohdemarkkinaan räätälöidyllä stragegialla. Lopussa koulutusviejällä on 
jakaa verkostoissa narratiivi itsestään toimijana Afrikan koulutuksen 
kehittämisen viitekehyksessä. 
 
Oman tarinan luominen ja toistaminen on tärkeää niin toimijoille kuin 
rahoittajille. Valtiot eivät halua olla passiivisia kohteita, joihin tuodaan 
ulkopuolista viisautta. He haluavat olla aktiivisesti mukana kehityksessä niin, 
että heidän politiikkansa ja strategiansa vaikuttaa kehitettävään 
aihealueeseen. He haluavat myös vahvistaa omaa osaamistaan ja kykyään 
projektien aikana.  
 
Rahoittajat eivät myöskään näe itseänsä toisten toiminnan rahoittajina, vaan 
ensisijaisesti toimijoina, jotka kehittävät yhdessä paikallisten ja 
kansainvälisten kumppaneiden kanssa oman strategiansa mukaisia kohteita. 
Kohteet vaihtelevat eri kehitysorganisaatioiden välillä ja maakohtaisesti. 
Fokus voi liittyä esim työllisyyden edistämiseen, naisten ja tyttöjen asemaan, 
innovaatioihin, ICT integraatioon tai maastamuuton vähentämiseen. Aiheita 
on monia, lähes kaikki laajoja. Suomalaisen toimijan on istutettava oma 
toimintansa näihin laajempiin kehyksiin. Rahoittajat kaihtavat toimijoita, jotka 
vaikuttavat heille olevan transaktionaalisen, rahoitukseen tähtäävän suhteen 
perässä. Sen sijaan he suhtautuvat lämpimästi toimijoihin, joiden näkevät 
aktiivisesti osallistuvan yhteisiin talkoisiin koulutuksen kehittämiseksi omalla 
alueellaan, oman strategiansa mukaisesti, vuodesta toiseen. 
 
Verkostojen luominen eri toimijoihin edeltää ja pohjustaa siis kaikkea 
myyntityötä ja toimii porttina kaikkiin rahoitusväyliin. Afrikkaan halajavan 
koulutusviejän kannattaakin alkuvaiheessa jättää myyntiesitteet 
matkalaukkuun ja keskittyä tutustumaan ihmisiin ja kertomaan itsestään: 
mistä tulee, mitä asiaa edustaa ja mikä on saanut kiinnostumaan kyseisestä 
Afrikan maasta.  
 
Pakko ei ole mennä edes paikan päälle. Erinomainen alku verkostojen 
rakentamisessa on hyvän haastateltavan löytäminen kohdemaasta. 
Ensimmäiseltä haastateltavalta voi kysyä suosituksia seuraavasta ihmisistä 
kenen kanssa keskustella. Ihmiset auttavat mielellään. Afrikassa toimiessa 
on pidettävä mielessä, että siellä kaikki asiat tapahtuvat ihmiseltä ihmiselle, 
H2H, Human to Human. 
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Verkostoja pääsee rakentamaan seuraavassa vaiheessa myös paikan 
päällä. Afrikassa on monenlaisia konferensseja ja tapahtumia, missä voi 
tavata kentän väkeä joka sektorilta: julkisia organisaatioita, järjestöjä ja 
yrityksiä. Isoissa tapahtumissa valtavan osallistujamassan seasta on vaikea 
nousta esiin, hyväksi havaittuja keinoja verkostojen rakentamiseen on 
tarjoutua puhujaksi, hankkia esittelyosasto, tarjoutua mukaan erilaisiin 
työryhmiin asiantuntijaksi jne. Suomalaista osaamista arvostetaan ja sen 
perään kyselläänkin, kannattaa siis rohkeasti tarjoutua esiintymään ja 
kertomaan omasta työstään. Finnpartnership tarjoaa koulutusviejille hyvää 
tukea niin messuosastojen kuin kontaktien muodossa. 
 

 
Kuva 1. Workshop -työskentelyä eLearning Africa -konferenssissa Ruandan 

Kigalissa syksyllä 2018. Etualalla Satu Järvinen ja seinustalla Annu Jokela-Ylipiha 
(Kuva Esko Lius) 
 
Ei myöskään koskaan sovi väheksyä tapahtumien iltajuhlan, hotellin aulan ja 
myöhäisillan drinkkien merkitystä verkostojen rakentamisessa. Nukkua ehtii 
lentokoneessa matkalla Suomeen, paikan päällä kannattaa nauttia ihmisistä, 
seurasta ja antoisista keskusteluista. Aktiivinen osallistuminen on myös tapa 
osoittaa kunnioitusta tapahtumaa ja sen järjestäjiä kohtaan. Takarivistä 
kannattaa siis siirtyä keskelle ja eteen istumaan, seinän vierestä kannattaa 
siirtyä tanssilattialle, ja tutusta suomalaisten joukosta kannattaa siirtyä 
tekemään tuttavuutta uusien ihmisten kanssa.  
 
Suomalaiset ovat verkostoitumisessa takamatkalla verrattuna moneen keski-
Euroopan maahan, jotka ovat omasta historiastaan johtuen toimineet eri 
puolilla Afrikkaa pidempään. Heille Afrikka ei ole ihmeellinen manner vaan 
yksi toiminta-alue muiden joukossa. Sitä samaa ajattelua kannattaa soveltaa 
täällä Suomessakin. Onneksemme meillä on paljon kumppaneita 
Euroopassa, jotka varmasti jakavat omaa osaamistaan ja ottavat mukaan 
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omiin projekteihinsa, silloin kun tarve ja osaaminen kohtaavat. Tyhjästä ei 
tarvitse kuitenkaan aloittaa. Erityisesti oppilaitokset ovat jo vuosien ajan 
tehneet yhteistyötä ja rakentaneet verkostoja ympäri maailmaa, myös 
Afrikkaan. Yritykset ovat matkustaneet paikan päälle ja aktiivisesti tavanneet 
tällä käyneitä delegaatioita. Niiden vierailujen käyntikorteista muodostuu jo 
ensimmäinen kierros ihmisiä, kenen kanssa voi aloittaa dialogin, oppimisen 
ja oman Afrikkaväylänsä rakentamisen. 
 

 
Kuva 2: Vaikuttaminen ja verkostoituminen on työtä, jota voi tehdä ruuan, juoman ja 

musiikin äärellä. (Kuva Satu Järvinen) 
 

2.2. Hankehakuihin osallistuminen 

On meidän onnemme, että varmasti lähes jokainen koulutusalalla toimiva 
organisaatio, julkinen tai yksityinen on tutustunut jossain muodossa 
hanketoimintaan. Erityisesti oppilaitokset ovat vuosien saatossa kerryttäneet 
itsellensä valtavan määrän osaamista erityyppisistä hankkeista ja niiden 
hallinnoimisesta. Samalla tänne on kertynyt jo hyvä verkosto kansainvälisiä 
kumppaneita. EU:n eri vaihto- ja kehitysohjelmien kautta kaikilla 
oppilaitoksilla on laaja verkosto pitkäaikaisia kumppaneita ympäri maailmaa. 
Erasmus+, Leonardo, North-South-South. HEI-ICI sekä monet muut 
instrumentit ovat jo vuosia luoneet yhteyksiä oppilaitosten välille.  
 
Järjestömme ovat jo Martti Rautasen Ambomaan ajoista saakka tehneet 
omaa hyvää työtään eri puolilla mannerta ja rakentaneet sinne verkostoja ja 
ymmärrystä toimintaympäristöstä, kulttuurista, politiikasta ja ratkaisua 
vaativista ongelmista. 
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Yritykset ovat myös jonkin verran tutustuneet hankerahaan, sen hakemiseen 
ja raportointiin. Vaikka laajat hankkeet vaativatkin huomattavasti laajempaa 
ja tarkempaa raportointia kuin Business Finland tai Finnpartnership, 
prosessien peruspilarit ovat aina samat: on asia jota halutaan kehittää, 
siihen hankitaan rahoitusta ja rahan käytöstä ja tuloksista raportoidaan. 
 
Afrikan suhteen hakuja ja hankkeita on monenlaisia. Hankkeiden mittaluokka 
muutamista kymmenistä tuhansista lukuisiin miljooniin. Pienempiin hakuihin 
riittävät monen suomalaisen resurssit, laajempiinkin jo muutamien. 
Vaatimuksena on lähes poikkeuksetta kumppani Afrikasta. Rahoittajia 
esitellään tarkemmin luvussa kolme. 
 
Monet eurooppalaiset oppilaitokset ovat olleet jo pidempään mukana myös 
Afrikkaan suuntautuvissa hankkeissa. Yksi hyvä väylä mukaan suomalaisille 
onkin kysellä olemassa olevilta kumppaneiltaan heidän hanketoiminnastaan 
Afrikan suuntaan ja tarjoutua mukaan kumppaniksi avautuviin hakuihin. 
Eurooppalaisilla oppilaitoksilla on usein enemmän kytköksiä Afrikan 
suuntaan ja kokemusta siellä toteutetuista hankkeista. Heidän 
vanavedessään on hyvä lähteä kartuttamaan omaa kokemustaan.  
 
Yritysten mukanaololle hankkeissa ei sinänsä ole estettä, jos yrityksen 
toiminta voidaan sitoa suoraan hankkeen kohteena olevan teeman 
kehittämiseen. Yksittäisen palvelun ostaminen hankkeen kautta on myös 
mahdollista, silloin yrityksen rooli ei ole toimia hankekumppanina vaan 
alihankkijana. Hankekumppanina yrityksen omalle vastuulle lankeaa 
hankkeeseen liittyvät seurantaraportit, taloushallinnon järjestelyt, hankkeen 
raportointi omalta osalta, kokouksiin osallistuminen ymv. Mitä laajemmasta 
hankkeesta on kyse, sitä enemmän aikaa hankehallinto vaatii. Pienemmälle 
yritykselle tämä saattaa tarkoittaa hankehallinnon asiantuntijan rekrytoimista 
hankkeen ajaksi. Kumppanina olemisen etu on kuitenkin mahdollisuus olla 
laajemmin mukana kehitystyössä sekä taskuun jäävä referenssi. Alihankinta 
on suoraviivaisempaa, yritys voi myydä tuotteensa hankkeelle ja unohtaa 
hallinnon ja byrokratian. Ymmärrystä kohdemaasta ei saa yhtä paljon kuin 
kumppanina, eikä alihankinta anna oikeutta referenssiin, mutta oman 
osaamisen kartoittamiseen se on varsin toimiva väylä.  
 
Internetissä on olemassa useita eri palveluita, mistä voi hakea tietoa 
tulevista, olemassaolevista ja menneistä hankehauista sekä niihin 
osallistuneista organisaatioista. Yksi esimerkki on 
https://www.developmentaid.org, toki rahoittajat julkaisevat ilmoitukset aina 
myös omilla alustoillaan.  
 

 
 

https://www.developmentaid.org/
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Kuva 3. Kiinalainen, Saksalainen ja Suomalainen vaikuttamassa Liberian 

ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden kehittämisen painopisteisiin. Kiinalaisen 
tarjoama taisi voittaa nämä kisat: edullinen laina + tehdas  + koulutus vei voiton 

hienoista ideoista. (Kuva Satu Järvinen) 
 

2.2.1. Hakuprosessi 
 

Hankkeilla haetaan vaikuttavuutta ja tuloksia, mistä syystä hankkeiden 
valmisteluun käytetään paljon aikaa. Tästä syystä hakuja usein edeltävät 
rahoittajien teettämät selvitykset, missä he perehtyvät tarkemmin 
kehitettävään aihealueeseen. Selvityksissä karoitetaan esim. jonkin maan 
nykytilaa ja kerrytetään laajempaa ymmärrystä kehittämisen tarpeesta. 
Samalla selvitetään tarkemmin minkälaisia ratkaisuvaihtoehtoja maailmalla 
on tarjolla. Tällaiset avautuvat selvitykset ovatkin usein ensimmäinen vaihe, 
missä jostain tulevasta hankkeesta voi saada vihiä. Joskus käy myös niin, 
että ideaali toimija löytyy selvitysvaiheessa, jolloin myöhempi haku 
räätälöityy erityisesti hänen ratkaisuunsa sopivaksi. Afrikan kehityspankki on 
esimerkiksi kerran avannut hankehaun, mihin haluttiin nimenomaan 
suomalaista koulutusosaamista, Suomalaisten toimijoiden tarjoamana. Tätä 
edelsi paikallisen edustuston aktiivinen ja pitkäkestoinen työ suomalaisen 
koulutuksen esilletuomisessa pankin suuntaan, silloisen Finnish Trust 
Fundin loput rahat sekä hakijoiden monivuotinen aktiivisuus hankkeen 
kotiuttamiseksi.  
 
Hankkeiden suuntautuminen jotain tiettyä maata tai toimijaa kohtaan jo 
ennen kilpailutusta on tyypillistä, aivan samalla tavalla kuin nähdään 
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tapahtuvan kilpailutuksissa Suomen sisälläkin. Juuri tämän vuoksi 
verkostoissa mukana oleminen ja aktiivisuus on tärkeää. Niiden kautta 
pääsee olemaan osa selvitystä tai parhaimmillaan sen toteuttaja.  
Jos selvityksen tekijä tulee Saksasta, hänen näkökulmansa tarpeista ja 
ratkaisuista rakentuu saksalaisen koulutuksen silmälasien läpi. Jos tekijä 
tulee Ranskasta, näkemys on ranskalainen. Jos saisimme enemmän 
suomalaisia selvityksiä tekemään, yhtä lailla löytäisimme moneen 
ongelmaan hyviä suomalaisia ratkaisuja. Halusi sitä tai ei, tekijän persoona 
vaikuttaa lopputulokseen. Suomen koulutusviennin pyrkimyksiä voisikin 
mainiosti vauhdittaa jokin kotimainen tuki, jolla voisimme lähteä tekemään 
selvityksiä ja niiden kautta edistämään omasta näkökulmastamme hyviä 
hankeaihioita rahoittajien ja valtioiden suuntaan. Tällä hetkellä suomalaisten 
toteuttamia koulutuspuolen selvityksiä taitaa olla vain yksi, syksyllä 2020 
ADEA:lle tehty selvitys ammatillisen puolen tulevaisuuden tarpeista. 

 
Selvitystyö ohjaa hankkeen hakudokumenttien valmistelua, eli hankkeen 
kohdetta ja laajuutta. Rahoittajat saattavat jo tässä vaiheessa ilmoittaa 
tulevaisuudessa avautuvasta hausta, jolloin siitä voi koettaa saada 
tarkempaa tietoa. 
 
Dokumenttien valmistuttua avautuu varsinainen hankehaku. Kuten 
aiemmasta käy ilmi, tässä vaiheessa oman kiinnostuksen esiin tuominen voi 
olla myöhäistä. Aktiiviset toimijat ovat kuulleet tulevasta hankkeesta koko 
selvitystyön ajan. Joku on saattanut saada verkostojen kautta toimeksiannon 
luettavaksi ennakkoon. Konsortioita on saatettu jo rakentaa ja ideoita 
hahmotella. Mutta aina on olemassa myös hakuja, missä voittajaa ei ole 
ennalta valittu vaan kilpailutilanne on avoin. Eikä ennalta pedattu voittokaan 
ole koskaan varma, hankkeen kotiuttaa aina se toimija, jonka tarjous vastaa 
hakukriteereihin parhaiten. Vahvalla joukkueella voi lähteä haastamaan 
ennakkosuosikkia.   
 
Suurten hankkeiden hakuprosessin vaiheet on kuvattu alla. Prosessi on 
rahoituslaitoksesta riippumatta pääpiirtetittäin sama: “Expression of Interest” 
(EoI) - vaiheessa shortlistataan muutama toimija jättämään “Full Proposal”. 
Saadut tarjoukset pisteytetään ja eniten pisteitä saanut voittaa kisan. 
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Kuvio 1: Hankeprosessin päävaiheet ennen toteutusta 

 
EoI vaihe on tiukka esikarsinta. Se ei katso hankkeen ideaa eikä toteuttajaa 
vaan raa’asti esikarsii toimijat joko referenssien tai avainasiantuntijoiden 
CV:den perusteella. CV:illä on usein laajempi painoarvo kuin referensseillä, 
vaikka molempia tarvitaan. EoI vaiheessa voi ja kannattaa moneen 
rahoittajaan olla yhteydessä ja kertoa omasta tulevasta haustaan. EU 
hankkeissa näin ei kuitenkaan saa toimia. Lisätietoja kysymällä pääsee 
kertomaan omasta tarjoamastaan ja tuomaan itseään tutuksi.  
 
Hankkeen “Full Proposal” on vaativampi dokumentti, paperia kertyy 
liitteineen äkkiä pienen mapillisen verran. Hakemuksessa olennaista ovat 
hakukriteerit ja niihin vastaaminen, koska hakemukset pisteytetään niiden 
mukaan. Vastaamisaika on usein lyhyt ja hankkeen kirjoitusvaihe 
intensiivistä yhteistyötä konsortion kesken. Hankkeen koko ja hakemuksen 
pituus tuntuvat jossain määrin korreloivan keskenään, miljoonien 
hankkeeseen tarvitaan kymmeniä sivuja kuvausta tilanteesta, toimijoista ja 
ratkaisuista, liitteitä unohtamatta. Rahoittaja saattaa hakemuksen jättämisen 
jälkeen pyytää tarkennuksia ja lisätietoja, mitkä kannattaa varautua 
toimittamaan hyvinkin lyhyessä ajassa. 
 
Valituksi tuleminen tuo maaliviivan näköpiiriin, mutta maaliviiva ei ole silloin 
vielä ylittynyt. Sopimusneuvottelut käydään rahoittajan johdolla ja niissä on 
mukana kohdemaan organisaatiot, valittu toteuttaja sekä rahoittajan 
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edustaja. Neuvotteluissa sovitaan mm. aikatauluista, budjeteista ja 
maksatuksesta. Hankkeesta riippuen prosessi voi kestää kuukausia tai yli 
vuoden. Kun kaikesta on saatu sovittua ja sopimuksen allekirjoitettua, alkaa 
hankkeen toteutus. 
 
Laajoissa ja pitkäkestoisissa hankkeissa moni asia voi muuttua hankkeen 
aikana. Hanke voidaan keskeyttää jos rahoittaja kokee ettei se edisty 
halutulla tavalla tai maan poliittisessa ilmapiirissä tapahtuu muutoksia. Syyt 
keskeytykseen tai tauolle laittamiseen voivat olla toteuttajasta 
riippumattomia. Pitkissä hankkeissa myös pienemmät yksityiskohdat 
toteutussuunnitelmassa voivat muuttua ja elää hankkeen aikana, kun 
toimijoiden kuva kirkastuu. Toteuttajalta vaaditaankin joustavuutta ja hyvää 
neuvottelutaitoa, jotta hanke saadaan onnistuneesti toteutettua. 
Kannustimena toimii se, että onnistuminen pohjustaa kiinnostusta valita 
toteuttaja tekemään myös muita hankkeita. Hankkeita on myös tehty 
globaalisti niin paljon, että osaavia ammattilaisia niitä hoitamaan pystyy 
rekrytoimaan, itse ei onneksi tarvitse kaikkea heti osata. 
 
Miten siis mukaan? 

 
Ensin pitää tehdä pohjatyöt: rakentaa verkostot, kuvata referenssit ja 
tunnistaa asiantuntijat. Sitä seuraa aktiivinen avautuvien hankkeiden 
seuraaminen. Tähän on olemassa useita eri palveluita, jotka keräävät 
kaikkien eri rahoituslaitosten avautuvat haut yhteen. Usein niistä löytyy myös 
tiedot aiempien hakujen voittajista. Aiemmat voittajat kannattaa tutkia 
tarkkaan, he kun ovat usein myös tulevia voittajia. Ketterä koulutustoimija 
voikin olla jo ennakkoon, tai viimeistään sopivan haun auetessa yhteydessä 
johonkin aiemman haun voittajaan ja kysyä pääsisikö kumppaniksi. Hyvän 
konsortion rakentaminen on työlästä ja Suomalaisten maine tunnollisina ja 
rehellisinä toimijoina tekee meistä hyviä ja haluttuja kumppaneita. 
 
Yrityksille suuret hankkeet ovat vielä suurempi haaste kuin pienet hankkeet. 
Etenkin pienille yrityksille, mitä koulutusviennin parissa on paljon. Alihankinta 
on helpoin väylä mukaan, mutta silloin aina päähakijalla pitää olla itsellään 
valmis näky siitä miten yksittäisen yrityksen tarjooma sopii kokonaisuuteen. 
On myös mahdollista, että hankkeen toteuttajan täytyy kilpailuttaa 
alihankinta, missä vaiheessa heidän täytyy noudattaa esim. EU:n 
kilpailutussääntöjä. 
 
Joillekin rahoituslaitoksille on myös vaikeaa rahoittaa yrityksiä. Julkiset 
organisaation nähdään toimijoina, jotka eivät tavoittele voittoa vaan yleistä 
hyvää. Yritykset valitettavasti usein nähdään voittoa tavoittelevina 
ahnehtijoina. Hankkeissa on usein sääntönä se, etteivät ne saa tuottaa 
voittoa tekijöilleen, minkä vuoksi voittoa tavoittelevien yritysten mukanaolo 
koetaan ristiriitaisena. Tätä ongelmaa voi yrityksenä onneksi helpottaa. 
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Yritys, joka selkeästi fokusoituu Afrikkaan (Afrikka Strategia) ja jonka tuote 
tai palvelu on räätälöity jonkin Afrikan ongelman ratkaisemiseksi 
(tuotestrategia) on heti paljon halutumpi kumppani. Etenkin se yritys, joka 
tunnetaan verkostoissa Afrikkaan dedikoituneena hyvänä toimijana. 
Toisaalta, esim Afrikan kehityspankille järjestöjen rahoittaminen on vielä 
vaikeampaa kuin yritysten.  
 
Hankkeet tuntuvat usein jakavan valtavia rahasummia moneksi vuodeksi 
tekijöilleen. Loppujen lopuksi isotkaan hankkeet eivät kuitenkaan ole 
välttämättä rahakkaita. Hankkeiden tavoitteena on kattaa kulut ja olla 
tuottamatta voittoa tekijöilleen. Suurinta hyvää hankkeessa taitaa saada se 
yksittäinen asiantuntija, jonka asiantuntijapalkkio on usein suurempi kuin 
päiväpalkka perustyössä.  
 
On hyvä jokaisen toimijan pohtia oma halu ja valmius osallistua isoihin 
hakuihin. Tietyllä tavalla hankemaailma on omanlaisensa liiketoimintamalli, 
johon on olemassa erikoistuneita toimijoita. Hakuprosessi on työllistävä, 
kesto haun avautumisesta toteutukseen voi kestää vuosia ja rahat 
maksetaan jälkikäteen. Jotkut toimijat ovatkin valinneet keskittyä pelkästään 
kaupalliseen toimintaa, toiset keskittyvät puhtaasti hankkeisiin. Onneksi 
suuret hankkeet eivät ole ainoa väylä rahoittajiiin, pienemmille ja 
kärsimättömämmille toimijoille on ketterämpiä väyliä tarjolla, etenkin sitten 
kun hyvä verkosto on koossa.  
 
Suuret hankkeet ovat vaikeita mutta eivät mahdottomia. Meillä on Suomessa 
hyvät mahdollisuudet osallistua niihin nykyistä aktiivisemmin. Se myös 
kannattaisi, sillä kiinnostusta suomalaisten toteuttamiin hankkeisiin 
lähtökohtaisesti on. Kiinnostus ei kuitenkaan vie meitä prosessien ohi: 
parhaiten kriteereihin vastaava ja usein myös halvin tarjous on se, joka 
voittaa. 
 
Pienempien toimijoiden suorittamia huipputekoja tapahtuu säännöllisesti. 
Vuoden 2002 Olympialaisissa kisojen ensikertalainen Senegal teki 
jalkapallohistoriaa pudottamalla Ranskan, edellisten MM-kisojen mestarin 
alkukarsinnoissa ja etenemällä kisojen puolivälieriin. Samanlaiseen 
suoritukseen voimme mekin päästä isoissa hankkeissa, vieläpä samoilla 
keinoilla. Pitää uskoa itseensä, tehdä kovasti töitä, kuunnella valmentajaa ja 
luottaa joukkueeseen. Koulutusasiaa me Suomalaiset osaamme vähintään 
yhtä hyvin kuin Senegalilaiset jalkapalloa. 
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Kuva 4. Tätä tyttöä painoi väsymys ja vaikealta tuntuva matematiikka Ruandassa 
syksyllä 2019. Ajan kanssa ja työllä nuokin kaavat kyllä alkavat aueta, ihan kuin 

hankerahoituskin (Kuva Satu Järvinen) 
 
 

2.2.2. Referenssit ja CV:t kehittämisen kohteena 

 
Yksi kriittinen tekijä, joka mahdollistaa hankkeiden hakemisen on olemassa 
olevat referenssikuvaukset sekä oikealla osaamiselle varustettujen 
asiantuntijoiden CV:t. Alkuvaiheessa haut ovat useimmiten CV- ja 
referenssikilpailua. Näitä valmiuksia olisi Suomessa hyvä kehittää.  
 
Oppilaitokset ja järjestöt ovat usein toteuttaneet laajempia hankkeita, joista 
saa referenssejä. Myös oppilaitosten perustoiminnassa tapahtuva koulutus 
on joskus muutettu  ainakin EU hankehauissa hyväksytyksi referenssiksi. 
Niistä saa jo hyvää alkua. Referenssien tunnistaminen, kerääminen ja 
kuvaaminen on aluksi hieman suurempi työ, mutta jatkossa omaa listaa on 
nopea päivittää. 
 
Yrityksillä ei useinkaan ole tarjota referenssejä, joiden minimikoko voi olla 
miljoonia euroja. Se vaikeuttaa mukaan tuloa. Jokaisella toimijalla yksin ei 
ole pakko olla riittävää määrää referenssejä, joskus riittää että konsortion 
jäsenillä  on yhteensä riittävä määrä vaaditun kokoisia referenssejä. Suuret 
haut ovat silti isojen toimijoiden kilpailua eikä hakemus näytä vahvalle jos 
mukana on monta organisaatioita, joilla ei ole aiempia näyttöjä. Siksi 
alihankinta voi olla yrityksille näissäkin helpompi väylä, kuten myös 
pienempien hankkeiden kautta omien hankereferenssien kasvattaminen. 
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Toinen kehityksen kohde Suomessa ovat asiantuntijoiden CV:t, joita olisi 
hyvä saada lisää. Niiden pisteytyksessä painottuu ihmisen kokemus 
hankkeeseen liittyvästä tarkasta osaamisesta sekä aiempi hankekokemus. 
Näissä kannattaakin hyödyntää henkilöitä, jotka ovat olleet jo esim. 
oppilaitoksissa mukana kv-toiminnassa ja sitä kautta kerryttäneet 
hankereferenssejä CV:hen. Asiantuntijan CV:stä pitää käydä selkeästi ilmi 
asiantuntijan hankkeen kannalta oleellinen osaaminen. Kymmenien vuosien 
kokemus opettamisesta ei riitä, pitää olla jonkin asian syvällinen ja kokenut 
asiantuntija, pitää olla kokemusta kansainväliseltä kentältä ja hankkeista. 
Vaatimattomuus ei kaunista, osaaminen pitää uskaltaa tuoda rohkeasti esiin. 
Koska eri rahoittajien CV formaatit eivät ole yleisiä innostuksen herättäjiä tai 
vahvista asiantuntijoiden osaamista, kannattaa hankkeita hallinnoivien 
ihmisten tarjota tukensa siihen, että kirjoittavat CV:t asiantuntijoiden kanssa 
yhdessä. EU:n Europass ja konsultti CV pohjat ovat hyviä pohjia joita voi 
hyödyntää useassa eri haussa. Etenkin konsultti CV:tä kannattaa tutkia, 
koska se on muotoiltu niin, että hankkeita arvioivien ihmisten kannalta 
keskeiset asiat nousevat esiin. 
 
Eikä sovi myöskään unohtaa oppilaitoksen omaa profiilia. Oppilaitosten 
kannattaa hahmottaa oma erityisalueensa, minkä jatkuvaa kehittämistä 
referenssit osoittavat ja minkä ilmentymää omat asiantuntijat CV:neen 
edustavat. 
 
Suuremmilla konsulttifirmoilla on listoillaan kotimaisia ja kansainvälisiä 
asiantuntijoita, jotka tekevät kehittämishankkeita jostain teemasta 
päätyökseen. Näiden ihmisten CV:n projektilistaus on komea ja paperilla he 
pärjäävät erinomaisesti. Olisi silti hyvä tehdä kansallisia talkoita sen eteen, 
että saamme näihin piireihin myös lisää Suomalaisia huippuosaajia. Nämä 
asiantuntijaverkostot ovat myös yksi hiljaisen tiedon lähde. Voi hyvin olla, 
että organisaation sijaan hankkeeseen halutaan mukaan jonkun toimijan 
yksittäinen asiantuntija. Organisaation yhden ihmisen osallistuminen ei ole 
merkityksetöntä organisaation osaamisen kehittymisen kannalta. Hyvällä 
yhteistyöllä saadaan enemmän hyviä hakemuksia Suomesta maailmalle. 
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Kuva 3: Afrikan Unionin “ICT Integration in Education” -klusterin työkokouksessa 

syksyllä 2016. Kuvassa etualalla Beatrice Njenga, Head, Education Division, African 

Union Commission. Yhteisessä pöydässä pääsee vaikuttamaan. (Kuva Satu 
Järvinen) 
 

2.3. Oman konseptin tarjoaminen 

Avoimet ja myöhemmin avautuvat haut eivät ole ainoa tapa saada 
ajatuksiaan eteenpäin. Aktiivisille ja dedikoituneille toimijoille on myös 
olemassa joustavampia tapoja päästä ajatustensa kanssa eteenpäin.  
 
Termi, joka tulee usein vastaan on “concept note”, konseptipaperi. Kyseessä 
on yleensä muutaman sivun mittainen tiivis kuvaus toteutettavasta 
hankkeesta. Dokumentissa kuvataan lähtötilanne ja havaittu ongelma, 
toimijat ja tarjottu ratkaisu. Tilanteesta riippuen konseptipaperi voi sisältää 
myös arvion projektin kestosta ja alustavan kustannuslaskelman. 
 
Konseptipaperi on erinomainen työväline. Muoto on Afrikkalaisille toimijoille 
usein tuttu. Asioiden kuvaaminen kirjoittamalla on myös heille tuttua. 
Yhteisen konseptipaperin työstäminen avaa mahdollisuuden testata 
vastapuolen sitoutuneisuutta yhteiseen tekemiseen. Samalla prosessin 
edetessä, etenkin hyvän kumppanin kanssa, ajatus yhteisestä tekemisestä 
ja itse kunkin roolista kirkastuu. Kun paperi ja ajatus on valmis, voi sen 
avulla lähteä hankkimaan rahoitusta. 
 
Konseptipaperi on dokumentti, jota voi toimittaa sellaisille rahoittajille, jotka 
on identifioinut oman toiminnan kannalta relevanteiksi. Paperin lähettämisen 
myötä voi pyytää tapaamista, missä kertoo ajatuksista tarkemmin. Tässä 
työssä hyvä paikallinen kumppani on kultaa, paikallisesti etabloituneilla 
toimijoilla on usein aiempaa kokemusta rahoituksen hakemisesta, tietoa 
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rahoittajista ja olemassa olevia kontakteja. Jos mahdollinen rahoittaja haluaa 
tavata ja jutella tarkemmin, he voivat mennä tapaamiseen paikan päälle. 
 
Tutulle rahoittajalle konseptipaperin voi toimittaa suoraan, mutta toki on aina 
hyvä, jos rahoittajan kanssa on keskustellut suunnitelmista jo ennakkoon. 
Keskusteluissa on hyvä kutsua rahoittaja mukaan kumppaniksi yhteiseen 
tekemiseen, koska he yleensä haluavat olla mukana implementoinnissa ja 
tuoda mukaan omaa osaamistaan.  
 
Konseptipaperin avulla voi päästä keskustelemaan ajatuksistaan ja alkaa 
rakentaa toteutusta. Mitä valmiimpi ajatus, mitä paremmin osaa rakentaa 
kumppanuudet rahoittajien kanssa, sitä helpommin asia etenee. 
Kiinnostunut rahoittaja voi pyytää tarkempaa hakemusta, voi vinkata 
sopivasta hausta, parhaassa tapauksessa avata sopivan haun 
kilpailutukseen. On myös mahdollista, että rahoittaja innostuu rakentamaan 
konseptin ympärille laajempaa hanketta, johon aletaan yhdessä hankkia 
rahoitusta suuremmalta rahoittajalta.  
 
Konseptipaperin kanssa lähestytään yleensä paikallisesti läsnä olevia 
tahoja. Näitä voivat olla EU:n ja AfDB:n maatoimistot, maassa toimivat 
bilateraalit organisaatiot, kansainväliset järjestöt, rahastot tai paikalliset 
säätiöt.  
 
Konseptipaperi on kuitenkin mahdollisuus ajaa omaa agendaansa 
eteenpäin. Olemalla aktiivinen paperin kirjoittamisessa, siihen saa enemmän 
omia ajatuksiaan ja näkemyksiään mukaan. Vastapuoli on usein kiitollinen 
siitä, jos suomalainen toimija on aloitteellinen paperin kirjoittamisessa. 
Joissain tapauksissa on myös hankkeelle eduksi, jos itse on aktiivinen 
konseptin rakentamisen suhteen. Jos vastapuoli on esimerkiksi jonkin maan 
ministeriö, he eivät ehdi perehtyä yksittäisten toimijoiden palveluihin 
sellaisella tarkkuudella, että kykenisivät sen pohjalta kirjoittamaan kuvausta 
toiminnasta. Kiireiset virkamiehet eivät ehdi kirjoittaa.  
 

2.3.1. Konsultoiva hankintaprosessi 
 
Afrikan mantereella on tarjolla myös hakuja ja rahastoja, jotka eivät ole auki 
Afrikan ulkopuolisille toimijoille vaan kohdentuvat yksistään paikallisiin 
hakijoihin. Joskus tällaisissa hauissa voi kuitenkin olla kumppanina tai 
alihankkijana mukana kuitenkin esim suomalainen yritys. Tällaisiakin 
kannattaa pitää mielessä ja aktiivisesti myös tarjota paikalliselle kumppanille. 
Joskus näissä tapauksissa oma rooli on hahmotella hanketta, antaa vahva 
panos konseptipaperin kirjoittamiseen (kuten myös mahdolliseen 
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hakemuksen kirjoittamiseen) ja rahan tullessa olla kiitollinen roolistaan 
alihankkijana.  
 
Tällaiset hankkeet voivat kuitenkin olla volyymiltään riittävän suuria 
pienemmälle toimijalle, jotta vaiva kannattaa. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta 
rahastosta on myöhemmin esitelty 3FTP. He eivät rahoita suomalaista 
toimijaa suoraan, mutta kumppanin kautta heidänkin puheilleen voi päästä. 
Vastaavan tyyppisiä toimijoita löytyy muistakin maista.  
 
Kannattaa pitää aina korvat avoinna mahdollisuuksille, koska 
rahoituslähteitä on jokaisessa maassa lukuisia. Niistä saa parhaiten tietää 
kyselemällä verkostoilta. 
 
Miten muut toimivat? 
 
Aktiivisesti Afrikassa toimivat pienemmät organisaatiot etenevät yleensä 
aina oman konseptin tarjoamisen kautta. Koska hankehaut ovat niihin 
erikoistuneiden organisaatioiden hallitsemaa, pienemmälle toimijalle, jota 
kiinnostaa oman idean edistäminen, ne eivät ole välttämättä ole paras 
vaihtoehto. 
 
Kun tunnistaa itseä kiinnostavan maan, siitä on hyvä tehdä 
markkinatutkimus ja tutustua maahan tarkemmin. Sen jälkeen voi aloittaa 
toimijoiden tunnistamisen ja heihin verkottumisen. Siinä vaiheessa kun on 
löytänyt sopivat kumppanuudet konseptin ympärille, voi toteutukseen kutsua 
mukaan sopivalta tuntuvaa rahoittajaa. 
 
Tämän väylän rakentamiseen tarvitaan substanssiosaamisen lisäksi rutkasti 
innostusta ja kiinnostusta ihmisistä sekä halua verkostoitua. Kotona saa 
kernaasti olla ujo ja hienovarainen mutta Afrikassa se pienentää 
onnistumisen todennäköisyyttä. Sosiaalinen tyyli saattaa ja saa muuttua 
silloin kun työskennellään kansainvälisessä ympäristössä. Myös Suomessa 
opiskelevan kansainväliset opiskelijat ja Afrikan eri maiden diasporat ovat 
tulevaisuuden voimavara, joka kannattaa muistaa kun koulutusviennin 
ympärille rakentaa omaa tiimiään. 
 

2.4. Yhteistyö järjestöjen kanssa 

Yksi mahdollinen väylä Afrikan punaisen mullan ääreen voi olla yhteistyön 
tekeminen Suomessa toimivien järjestöjen kanssa. Jossain määrin sitä 
tapahtuukin. 
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Järjestöjen ja yritysten välisessä yhteistyössä Suomen sisällä on ollut 
nähtävissä saman tyyppisiä jännitteitä kuin mitä isojen rahoittajien kanssa 
toimiessa tulee esiin. Yritysten nähdään hakevan voittoa ja järjestöjen 
vaikuttavuutta.Tilanne varmasti tulevaisuudessa muuttuu, kun yritysten ja 
järjestöjen toiminnat entuudestaan lähenevät toisiaan. Toisin kuin joitain 
vuosikymmeniä sitten, yrityksiltä odotetaan nykyään vastuullisuutta kaikessa 
toiminnassa, minkä myötä esim. kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen 
toiminta on monille yrityksille tuttua. Vastaavasti suurten rahoituslaitosten 
suunnalta on alkanut ilmetä kiinnostusta rahoittaa hankkeita, jotka jatkut 
taloudellisesti riippumattomina hankerahoituksen päättymisen jälkeen, 
sallien siis kaupallisten mallien suunnittelun. 
 
Suomen järjestöjen toimintaa ohjaa Suomen kehityspolitiikka ja sen 
linjaukset. Niissä säädetään mihin asioihin Suomi panostaa. Suomen 
dokumentit kannattaakin lukea läpi siinä missä muidenkin rahoittajien. 
Järjestöt omassa toiminnassaan yhdistävät kohdemaittensa tarpeita ja näitä 
linjauksia hankkeiksi, jotka tukevat heidän strategiansa toteutumista. 
 
Yritysten perustavoite on arvon tuottaminen omistajilleen. Koulutusala 
kuitenkin vetää puoleensa ihmisiä, joille vaikuttavuus ja ihmisten elämän 
parantaminen laadukkaamman koulutuksen kautta ja vaikuttavuus on 
yleensä rahallista voittoa tärkeämpi motivaattori. Koulutussektori ei ole alue, 
missä yrittäjä voi odottaa nopeita tai suuria voittoja. Järjestöt ja yritykset 
usein tavoittelevat samaa päämäärää, hieman eri kohteissa ja hieman eri 
reittejä. Hyvä niin, kehittyvillä markkinoilla on paljon tekemistä jokaiselle. 
 
 

 
Kuvio 2: Yritysten ja järjestöjen mahdollisia yhteistyöalueita 

 
Jotta yhteistyötä voi lähteä rakentamaan, on hyvä ymmärtää toinen toisensa 
mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä sitä arvoa mitä eri osapuolet voivat 
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toisillensa tuoda. Järjestöt ovat työskennelleet usein maissa pitkään ja heillä 
on oman toiminnan kautta syntynyt käsitys toimintaympäristöstä. Usein heillä 
on myös jo olemassa olevia verkostoja paikallisiin ministeriöihin ja 
rahoituslaitoksiin, kuten myös ymmärrystä keskeisistä keskustelunaiheista. 
Kaikessa yhteistyössä on kuitenkin hyvä ottaa aina lähtökohdaksi ei oma 
idea, vaan eri rahoituslaitosten teemat ja painopisteet. 
 
Yksi yhteistyön pulmakohta on mahdolliset eri kohderyhmät. Järjestöt 
toimivat usein hauraimmilla alueilla, missä ihmisillä on puutetta monista 
elämän perusasioista. Toki järjestöt toimivat myös muualla, jolloin 
yhteiskehittäminen suomalaisen ja paikallisen kumppanin kanssa voi luoda 
edellytyksiä kestävän kehityksen arvojen mukaiselle kehittämiselle. 
Digitaalinen oppimisratkaisu toimii huonosti ympäristössä, missä ei ole 
sähköä, internet yhteyttä ja päätelaitetta. Tämä ei silti tarkoita, etteikö 
yhteiselle tekemiselle olisi tilaa, kaikki ratkaisut, minkä parissa yritykset ja 
oppilaitokset työskentelevät eivät suinkaan ole digitaalisia. Joustavat ja 
laadukkaat pedagogiset ratkaisut, opettajien määrän ja laadun lisääminen ja 
työelämäyhteistyö ovat muutamia aiheita, mihin voisi pystyä yhdessä 
rakentamaan hyviä uusia ratkaisuja.  
 
Uudet ratkaisut ovat kenties sitä pääomaa, mitä yritykset voivat tuoda 
tullessaan. Yrityksillä on tietoa uusista kehitysalueista, globaaleista 
trendeistä ja viimeisimmistä opetusalan näkemyksistä. Tämän tiedon avulla 
yritykset innovoivat ratkaisuja, joiden avulla koulutus voi olla esim. 
saavutettavampaa, motivoivampaa, monipuolisempaa, relevantimpaa tai 
leikillisempää.  
 
Järjestöt tekevät töitä myös muuallakin kuin syrjäisissä kylissä ja 
pakolaisleireille, urbaani pakolaisuus on kasvava ilmiö, työttömiä nuoria 
virtaa suurkaupunkeihin paremman elämän toivossa. Silloin konteksti on jo 
hieman eri, vaikka aina kohdataankin haasteita kohderyhmän 
perusosaamisessa. Järjestöjen hankkeiden avulla autetaan myös 
kaupungissa heikommassa asemassa olevia, ihmisiä joilla usein on 
haasteita kielitaidossa, digitaidoissa ja oppimisen taidoissa. 
Mobiiliratkaisujen toteuttaminen siinä kontekstissa on silti helpompaa, 
etenkin jos hankerahalla voidaan hankkia kohderyhmälle datapaketteja. 
Kaiken kaikkiaan Afrikan informaalin sektorin kehittäminen voisi olla alue, 
mihin uudenlaista yhteistyötä voisi rakentaa. Paine uudenlaisiin, myös 
digitaalisiin ratkaisuihin sektorin osaamisen kehittämiseksi, työpaikkojen 
luomiseksi ja virallisten yritysten synnyttämiseksi on suuri. Mailla on omia 
ministeriöitä, jotka keskittyvät informaalin sektorin nuorten tukemiseen.  
Nuorisotyöttömyyden ongelmaan koetetaan ympäri mannerta kehittää ja 
löytää skaalautuvia, innovatiivisia ratkaisuja. Olisiko meidän koulutuksen 
huippuosaamisen maan toimijoilla yhdessä vaadittava osaaminen tämän 
valtavan haasteen ratkomiseen? 
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2.5. Liiketoiminnan perustaminen 

Maasta riippuen elinkeinoelämä voi olla hyvinkin vilkasta ja maksukykyisiä 
asiakkaita on löydettävissä myös suoralle myynnille. Afrikassa toimii suuri 
joukko globaaleja yrityksiä ja esimerkiksi kaivosteollisuudella on vahva 
jalansija mantereella. Toisaalta myös edulliset ja skaalattavat palvelut 
saattavat hyvinkin löytää jalansijaa. Koulutusvienti on mahdollista mutta 
“opettajavienti” todennäköisesti kannattamatonta. Suomalainen palkkataso 
on hyvin korkea suhteutettuna minkä tahansa Afrikan maan maksukykyyn. 
 
Liiketoiminnan perustaminen vaatii vahvaa läsnäoloa ja näkyvyyttä alueella. 
Samoin kuin hanketoiminnassa, verkostoituminen kohdemaassa on erittäin 
tärkeää. Hyvä, paikallinen toimija yhteistyökumppanina auttaa paljon. 
Suurlähetystöillä on paljon kokemusta kohdemaasta, joten myös heidän 
asiantuntemustaan kannattaa käyttää hyväksi. 
 
Kaikkien toimijoiden ei silti tarvitse perustaa tytäryhtiötä Afrikaan tai pakata 
matkalaukkuaan muutaman viikon välein. Hyvän kumppanin kanssa voi 
rakentaa yhteisen tarjooman, jota kumppani vie eteenpäin. Pelkkä 
jälleenmyyjä ei useinkaan saa paljoa aikaiseksi itsekseen, markkinoille itse 
jo etabloituneet toimijat puolestaan ymmärtävät nopeasti mitä lisäarvoa 
heidän toiminnalleen voidaan yhteistyöllä saada ja mitkä voisivat olla 
kyseisillä kohdemarkkinoilla toimivia ratkaisuja. Kumppanin valinta vie usein 
aikaa, mutta hyvän kumppanin kanssa panostus maksaa itsensä takaisin. 
 
Liiketoiminnan kehittämiseen kohdemaassa on tarjolla apua ja 
pienimuotoisesti myös taloudellista tukea. Kannattaa tutustua 
Finnpartnershipin ja Team Finland -verkoston palveluihin. Rahoitusta saa 
pääsääntöisesti toimintaan kohdemaassa: matkat, majoitus, 
asiantuntijapalkkiot ja kohdemaassa syntyvät palkkakulut. Rahoitusta 
haetaan tyypillisesti ratkaisujen kehittämiseen ja testaamiseen tai pilotointiin. 
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Kuva 6. Nosturinkuljettajien simulaattorikoulutuksen päättäjäiset kiinnostivat mediaa 

Dar es Salaamissa, Tansaniassa joulukuussa 2019. Kuvassa vasemmalla kouluttaja 

Simo Knutas Ekamista. (Kuva Adam Nsalamba) 

 

2.5.1. Finnpartnership 
 
https://finnpartnership.fi/fi/finnpartnership/ 
 
Finnpartnership pyrkii edistämään kohdemaan toimivuutta ja kehittymistä 
kestävän liiketoiminnan kautta. Finnpartnership edistää liiketoimintaa ja 
kumppanuuksia, joilla pyritään tuottamaan myönteisiä kehitysvaikutuksia 
kohdemaahan. Edistettävän liiketoiminnan edellytetään olevan kannattavaa 
ja vastuullista, jotta saadaan aikaan myönteistä kehitystä ruokkiva kierre.  
 
Finnpartnershipin pääpalveluita ovat Liikekumppanuustuki ja Matchmaking. 
Suomalaisille yrityksille on tarjolla kehitysmaaliiketoimintaan liittyvää 
neuvontaa, rahoitusta ja kontakteja. Liikekumppanuustuki on taloudellinen 

avustus liiketoiminnan mahdollisuuksien selvittämiseen ja 
liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Päätöksen liikekumppanuustuen 
myöntämisestä tekee ulkoministeriö Finnpartnershipin asiantuntijoiden 
laatimien esitysten pohjalta.  
 
Matchmaking-palvelun tarkoituksena on yhdistää suomalaiset ja 
kehitysmaiden toimijat. Palvelut on tarkoitettu yritysten, oppilaitosten, 
kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden käyttöön. Nämä palvelut ovat 
käyttäjille ilmaisia. 
 

https://finnpartnership.fi/fi/finnpartnership/
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Kuva 7. Kansainvälisten verkostojen lisäksi myös suomalaisten toimijoiden olisi 

tärkeää verkottua ja toimia yhdessä. (Kuva Satu Järvinen). 

 

2.5.2. Team Finland 
 
Business Finlandin alainen Team Finland on yrityksille 
kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Team 
Finland tarjoaa tietoa markkinoista ja niiden mahdollisuuksista eri puolilla 
maailmaa, asiantuntijapalveluita sekä rahoituspalveluita.  
 
https://www.team-finland.fi/palvelut/rahoituspalvelut 
 
Team Finland listaa verkostostaan seuraavien organisaatioiden tarjoamat 
rahoituspalvelut yllä mainitun Finnpartnershipin toiminnan lisäksi: 

● Finnveran rahoituspalvelut 
● Business Finlandin innovaatiorahoitus 
● ELY-keskuksen rahoituspalvelut 
● Teollisuussijoituksen pääomasijoitus 
● Finnfundin rahoitus 

Joidenkin rahoituskanavien osalta esteenä voi olla se, että 
koulutusvientiyrityksen omistuspohja on julkinen. 
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2.5.3. Developing Markets Platform (DevPlat)  
 

https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-
customers/services/programs/developing-markets-platform 
 
Kehittyvien markkinoiden foorumi, Developing Markets Platform, on 
Business Finlandin ja ulkoministeriön yhteinen foorumi, joka kokoaa 
palveluja kehittyville markkinoille suuntaavia yrityksiä varten. DevPlat tarjoaa 
markkinoiden kehittymiseen liittyvää tietoa, neuvoja, kontakteja ja 
projektirahoitusta. Keskeinen osa alustaa on innovaatioiden rahoittaminen 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Alusta tukee yritysten, 
kansalaisjärjestöjen, tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden 
innovaatioiden, tiedon ja taitojen kehittämistä köyhien ihmisten hyvinvoinnin 
edistämiseksi kehitysmaissa. 
 
 
 

  

https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/programs/developing-markets-platform
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/programs/developing-markets-platform
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3. Rahoittajia 
 

Mantereella toimivat rahoittajat voidaan jakaa karkeasti neljään ryhmään. 
Multilateral funding, monenvälinen rahoitus, tarkoittaa suuria 

organisaatioita, joiden rahoituspohja koostuu monesta eri lähteestä. 
Bilateral funding, kahdenvälinen rahoitus, voi olla esimerkiksi yhden valtion 
suoraa rahoitusta toiselle valtiolle.  Kolmanteen ryhmään kuuluvat suurten 
yritysten lahjoituksia kanavoivat rahastot.Neljännen ryhmän muodostavat 
erilaiset avustustoimintaan keskittyvät säätiöt.Viidentenä ryhmänä voisi 

myös mainita yksityiset lahjoittajat, joskaan emme tässä selvityksessä 
keskity tähän ryhmään. 
 
Mittakaava lisää byrokratiaa, joten mitä suurempi rahoittaja ja hanke, sitä 
vankempaa hanketeknistä osaamista toiminta vaatii. Pääsääntöisesti 
hankehaun suuntaviivoista olisi syytä olla tietoinen jo ennen varsinaisen 
haun aukeamista. Erityisesti EU:n rahoittamat hankkeet ovat massiivisia ja 
voivat tulla hakuun nopealla syklillä. 
 
Oli rahoittaja mikä taho hyvänsä, on itseltään hyvä kysyä muutama kysymys 
ennakkoon: 

● Tunnenko kohdemaan toimintaympäristön ja keskeiset toimijat 
riittävän hyvin? 

● Vastaako suunnittelemani toiminta tai ratkaisu todelliseen 
tarpeeseen? 

● Onko minulla paikallinen kumppani/kumppaneita? 
● Onko tarjoamani palvelu tai ratkaisu ainutlaatuinen? Osaanko 

perustella? 
● Johtaako tarjoamani palvelu pitkäjänteiseen toimintaan ja läsnäoloon 

kohdemaassa? 
● Onko suunnittelemani toiminta linjassa kohdemaan strategisten 

linjausten kanssa? 
● Onko suunnittelemani toiminta linjassa oman organisaationi 

linjausten kanssa? 
● Ovatko referenssit mittasuhteiltaan oikeat? 
● Onko asiantuntijapankkini riittävällä tasolla? 

 
Rahoittajien kirjo Afrikassa on laaja, esittelemmekin tässä keskeisimpiä 
opetusalalla vastaan tulleita rahoittajia sekä joitain vähemmän tunnettuja 
rahoituksen lähteitä. Ajatuksena on antaa yleiskuva mahdollisista 
rahoittajista ja heidän painopisteistään. Ulkoministeriö julkaisi vuonna 2017 
tätä kattavamman selvityksen suurista rahoittajista nimellä “Opas 
kehitysrahoittajien hankintoihin – Käsikirja yrityksille 150 miljardin euron 
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markkinoihin “. Oppaan voi ladata itselleen Ulkoministeriön sivuilta 
osoitteesta: https://um.fi/kehitysrahoittajien-hankinnat  

3.1. Suuret rahoittajat, monenvälinen rahoitus 

 
Suuret ja laajat hankehaut ovat globaalit hanketoimijoiden Olympialaiset. 
Niihin osallistujat ja kilpailutukset voittavat tahot ovat usein alaan 
erikoistuneita pitkän linjan toimijoita, jotka tekevät hakuja työkseen. 
Suomessa koulutuspuolen hankkeita ovat hakeneet ja saaneet lähinnä 
Finnish Consulting Group (FCG) ja Niras. 
 
Suuremmat hankehaut, joita toteuttavat isommat kansainväliset rahoittajat 
ovat kokonaiskestoltaan vuosien pituisia. Vaihe, missä hanke avautuu 
haettavaksi on seurausta pitkästä esivalmistelutyöstä. 
 
Kaikkien suurten rahoittajien toimintaa ohjaa heidän ohjelmansa tai 
strategiansa. Esimerkiksi EU:n uudesta ohjelmasta voi jo käydä lukemassa, 
minkälaisiin teemoihin EU aikoo tulevalla kaudella keskittyä koulutuksen 
suhteen; teemat on listattu myös EU:ta käsittelevään kappaleeseen tätä 
selvitystä. Samanlaisia dokumentteja löytyy julkisesti kaikilta muiltakin 
rahoituslaitoksilta ja ne kannattaa lukea läpi.  
 
Kuten jo verkostojen kohdalla mainittiin, rahoittajat eivät koe olevansa rahan 
jakelijoita, vaan aktiivisia toimijoita jonkin teeman, kuten esimerkiksi 
nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. He käyvät jatkuvaa dialogia eri 
maiden kanssa ymmärtääkseen näiden kehittämisen tarpeet. Toisaalta he 
tapaavat alan toimijoita ymmärtääkseen mitä eri aloilla tapahtuu, miten 
koulutus kehittyy, minkälaisia hyviä ratkaisuja on jo jossain tuotettu ja 
testattu. Tämän jatkuvan dialogin pohjalta aikanaan voi heille alkaa syntyä 
ensimmäinen ajatus toiminnasta, mitä he haluavat lähteä kehittämään.  
 
Erityisesti eri ministeriöiden kanssa käytävistä keskusteluista on hyvä pitää 
maatoimistot ajan tasalla. Heitä yleensä kiinnostaa kuulla minkälaisista 
asioista keskustelua käydään, tieto parhaimmillaan auttaa heitä 
tunnistamaan aihioita, joiden kehittämiseen he voisivat osallistua. Omista 
keskusteluista kannattaa kuitenkin jakaa tietoa sopivaa harkintaa käyttäen, 
ettei hyvää ideaa napata ja tarjota jonkun toisen toteutettavaksi.  
 

3.1.1. Euroopan Unioni 
Euroopan Unionin rahoitus kanavoituu monia eri reittejä pitkin. 
Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto DEVCO vastaa 
kehitysasioihin ja kansainväliseen apuun liittyvistä EU:n toimintaohjelmista ja 

https://um.fi/kehitysrahoittajien-hankinnat


29 
 
 

kehitysavun mukauttamisesta kumppanimaiden tarpeisiin. Karkeana 
yleistyksenä voi sanoa, että DEVCOn alla on usein suuria hankkeita, joiden 
lisäksi rahoitetaan monimuotoisia, pienempiä ohjelmia. DEVCOa johtaa 
komissaari Jutta Urpilainen 
 
Euroopan Unioni on aktiivinen toimija kehitysyhteistyössä. Tavoitteena on 
edistää hyvää hallintotapaa, inhimillistä ja taloudellista kehitystä sekä 
käsitellä globaaleja kysymyksiä, kuten köyhyyttä ja luonnonvarojen 
säilyttämistä. International cooperation and development -sektori 

koordinoi työtä yhdessä jäsenmaiden kanssa rakentaakseen kansainvälisiä 
kumppanuuksia. Toiminnassa pyritään sitouttamaan sidosryhmiä laajalti. 
Fokus on tuloksissa, avoimuudessa ja keskinäisessä vastuussa. 
 
Afrikka - EU -partneruuden kehittäminen on yksi Euroopan Unionin 
kehittämisen kärkihankkeista. Meneillään oleva pandemia, samoin kuin 
ilmastonmuutos, osoittavat yhteistyön tärkeyden. Euroopan komission ja 
Euroopan ulkosuhdehallinnon visio Afrikan ja EU:n kumppanuudesta nostaa 
esille viisi keskeistä globaalia trendiä: (1) kumppanuus vihreän siirtymän ja 
energiavarojen saatavuuden varmistamiseksi (2) kumppanuus digitaalisessa 
muutoksessa (3) kumppanuus kestävän kasvun ja työpaikkojen luomiseksi 
(4) kumppanuus rauhaa, turvallisuutta ja hyvää hallintoa varten ja (5) 
muuttoliikettä ja liikkuvuutta koskeva kumppanuus.  
 
EU - Afrikka -allianssin toimintaa ohjaa talousstrategia. Strategiassa 
nimetään työpaikkojen luominen tärkeimmäksi tavoitteeksi. Toimenpiteet 
keskittyvät ensisijaisesti alueille, joilla on suurimmat mahdollisuudet luoda 
työpaikkoja ja siten lisäarvoa. Yksi strategian toimintalinjoista on “Investing 
in people by investing in education and skills” eli investoidaan ihmisiin 
investoimalla koulutukseen ja taitojen kehittämiseen. 
 
Kaikista maailman alueista Afrikan väestö on nuorin ja väestönkasvu on 
edelleen voimasta. Nuorille on tarjottava pääsy koulutukseen ja osaamiseen, 
jotta kestävää tulevaisuutta voidaan rakentaa. Investointien lisäämiseksi ja 
työpaikkojen luomiseksi näiden taitojen on vastattava työmarkkinoiden 
vaatimuksia. 
 
EU hankkeisiin tarvitaan aina verkosto toimijoita. Vaatimuksena on usein 
yksi toimija Afrikasta ja yksi EU:n jäsenvaltioista. Mutta kuten kaikissa EU-
hankkeissa, yli kahden toimijan hakemat hankkeet ovat parempia. 
Suomalaisilta puuttuu usein erityisesti afrikkalainen kumppani. 
 
 
EUn rahoitusten on-line -oppaan voit ladata täältä: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
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Lisätietoa: 
https://africa-eu-partnership.org/en 
https://ec.europa.eu/international-partnerships/funding_en 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding_en 
https://donortracker.org/country/eu 
 

3.1.2. Maailmanpankki, World Bank 

Maailmanpankki, World Bank, tarkoittaa kahta toimijaa: Kansainvälinen 
jälleenrakennus- ja kehityspankki IBRD (International Bank for 
Reconstruction and Development) sekä Kansainvälinen kehitysjärjestö IDA:a 
(International Development Association). Näiden päätoimijoiden lisäksi 
maailmanpankkiryhmään kuuluvat yksityistä sektoria rahoittava 
Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC (International Finance Corporation), 
Monenkeskisten investointien takauslaitos MIGA (Multilateral Investment 
Guarentee Agency) ja Kansainvälinen investointiriitojen sovittelulaitos ICSID 
(International Centre for Settlement of Investment Disputes) 

Maailmanpankin tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja edistää 
maailmanlaajuista kestävää kehitystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti. Maailmanpankki on ensisijaisesti taloudellinen toimija mutta 
haluaa edistää myös hyvää hallintoa ja ehkäistä korruptiota jäsenmaissaan. 

 Maailmanpankkii pyrkii ottamaan huomioon sekä makrotaloudellisen että 
rahoituksellisen ja toisaalta rakenteellisen, sosiaalisen sekä inhimillisen 
kehitysaspektin. Maailmanpankki kehittää jatkuvasti sektorikohtaisia 
ohjelmia, jotka koskevat mm. terveydenhuoltoa, koulutusta sekä ympäristöä 
ja energiaa. 

Suomessa yhteyttä Maailmanpankkiin hoitaa Valtiovarainministeriö. 

https://www.worldbank.org/en/topic/education 

 

3.1.3. Afrikan kehityspankki, African Development Bank 

Afrikan kehityspankki (AfDB, African Development Bank) on YK:n alainen 
kehityspankki. Tarkoituksena on edistää Afrikan taloudellista ja sosiaalista 
kehitystä. AfDB:n lisäksi kehityspankkiryhmään kuuluvat myös Afrikan 
Development Fund (ADF) ja Nigeria Trust Fund (NTF). Suomi on ollut 
Afrikan kehityspankin jäsen vuodesta 1982. 

https://africa-eu-partnership.org/en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/funding_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding_en
https://donortracker.org/country/eu
https://www.worldbank.org/en/topic/education
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 AfDB on Afrikan tärkeimpiä kehitysrahoittajia. AfDB:n rahoitus Afrikan maille 
oli vuonna 2019 noin 9 miljardia euroa. Kehityspankilla on myös huomattava 
rooli kansainvälisessä ja alueellisessa kehityspoliittisessa keskustelussa 
sekä yleisessä taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa ohjaamisessa. 

Afrikan kehityspankilla on 17 kohdan tavoiteohjelma:[1]  

Tavoite 1. Lopettaa köyhyys kaikissa muodoissaan, kaikkialla. 

Tavoite 2. Lopettaa nälkä, taata elintarvikkeiden riittävyys, parantaa 
ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta. 

Tavoite 3. Varmistaa terveellinen elämä ja edistää kaikenikäisten 
hyvinvointia. 

Tavoite 4. Varmistaa osallistava ja oikeudenmukainen laadukas koulutus ja 
edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia kaikille. 

Tavoite 5. Saavuttaa sukupuolten tasa-arvo ja antaa kaikille naisille ja tytöille 
vaikutusmahdollisuudet. 

Tavoite 6. Varmistaa veden ja viemäröinnin saatavuus ja kestävä hallinta 
kaikille. 

Tavoite 7. Varmista kaikille kohtuuhintaisen, luotettavan, kestävän ja 
modernin energian saatavuus. 

Tavoite 8. Edistää osallistavaa ja kestävää talouskasvua. Taata mielekästä, 
tuottavaa ja ihmisarvoista työtä kaikille. 

Tavoite 9. Rakentaa joustavaa infrastruktuuria, edistää osallistavaa ja 
kestävää teollistumista sekä innovaatioita. 

Tavoite 10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä 

Tavoite 11. Tehdä kaupungeista ja asutusalueista osallistavia, turvallisia, 
joustavia ja kestäviä. 

Tavoite 12. Varmistaa kestävät kulutus- ja tuotantomallit. 

Tavoite 13. Toteuttaa kiireellisiä toimia ilmastonmuutoksen ja sen 
vaikutusten torjumiseksi 

Tavoite 14. Säästää valtameriä, meriä ja käyttää merenkulun voimavaroja 
kestävän kehityksen hengessä. 
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Tavoite 15. Suojella, palauttaa ja edistää maapallon ekosysteemien 
kestävää käyttöä, hoitaa metsiä kestävästi, torjua aavikoitumista sekä 
pysäyttää ja kääntää maaperän huonontuminen ja pysäyttää biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen 

Tavoite 16. Edistää rauhanomaisia ja osallistavia yhteiskuntia kestävän 
kehityksen edistämiseksi, tarjotaan kaikille oikeussuojakeinoja ja 
rakennetaan tehokkaita, vastuullisia ja osallistavia instituutioita kaikilla 
tasoilla 

Tavoite 17. Vahvistaa täytäntöönpanovälineitä ja elvyttää kestävän 
kehityksen globaalia kumppanuutta   

Koulutusviennin näkökulmasta Afrikan kehityspankin kiinnostavin sektori on 
Human Capital Development. Inhimillistä pääomaa koskevan strategian 
tavoitteena on hyödyntää miljardin afrikkalaisen potentiaalia kehittämällä 
taitoja ja investoimalla uuteen tekniikkaan laadukkaiden työpaikkojen ja 
työvoiman kilpailukyvyn edistämiseksi. Talouskasvun halutaan olevan 
osallistavaa siten, että inhimillinen pääoma tulee olemaan kestävä avain 
talouden muutokseen ja sosiaaliseen kehitykseen. 

https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/education 

 

 
Kuva 7: Ryhmä Suomalaisia koulutusviejiä tapaamisessa Afrikan kehityspankin 

Education, Human Capital and Employment osaston kanssa syksyllä 2019. (Kuva 
Satu Järvinen) 

 

https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/education
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3.1.4. Yhdistyneet kansakunnat, United Nations 
 

Yhdistyneet kansakunnat, YK, perustettiin maailmansotien jälkeen 
kansakuntien yhteistyöjärjestöksi, jonka tavoitteena oli ensisijaisesti suojella 
maailmaa uusilta sodilta. 
 
YK on vuosien myötä kasvanut järjestönä ja toimii nykyään laaja-alaisesti. 
Toiminta ulottuu rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisen lisäksi 
ihmisoikeuksien, kestävän kehityksen ja kansainvälisen oikeuden 
edistämiseen. YK:lla on useita, eri aihealueisiin keskittyneitä ala- ja 
erityisjärjestöjä sekä eri puolilla maailmaa toimivia operaatioita.  
 
YK:lla on keskitetty hankepalveluiden toimisto UNOPS. Palveluntuottajaksi 
voi hakeutua alla olevan linkin kautta: 
 
https://www.unops.org/business-opportunities/doing-business-with-unops 
 
 

Kansainvälinen työjärjestö ILO, International Labour Organisation 

Kansainvälinen työjärjestö ILO (International Labour Organization) on YK:n 
alainen toimija, jonka toiminnan tehtävä on edistää sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia sekä 
erityisesti työntekijöiden oikeuksia. Toiminta perustuu näkemykseen, jonka 
mukaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus on välttämätöntä yleisen ja 
kestävän rauhan saavuttamiseksi. 

Jäsenvaltioita on yhteensä 187. Toiminta on kolmikantaista siten, että 
jäsenvaltioista ovat edustettuina hallitukset, työnantajat ja työntekijät. Tällä 
kokoonpanolla asetetaan työhön liittyviä standardeja, kehitetään politiikka ja 
laaditaan ihmisarvoista työtä edistäviä ohjelmia niin naisille kuin miehille. 

 Strategisia tavoitteita on neljä:  

1. Asettaa ja edistää normeja, perusperiaatteita ja työhön liittyviä 
oikeuksia 

2. Luoda naisille ja miehille paremmat mahdollisuudet ihmisarvoiseen 
työhön ja tuloihin 

3. Paranna sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelujen kattavuutta ja 
tehokkuutta kaikille 

4. Vahvistaa kolmikanta-ajattelua ja työmarkkinavuoropuhelua 

Järjestö toimii yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen, kuten Kansainvälisen 
valuuttarahaston (IMF), Maailman kauppajärjestön (WTO) ja 

https://www.unops.org/business-opportunities/doing-business-with-unops
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Maailmanpankin kanssa. Suomessa vastuu ILO-asioiden hoidosta kuuluu 
työ- ja elinkeinoministeriölle yhdessä muiden ministeriöiden kanssa sekä 
valtioneuvoston asettamalle kolmikantaiselle Suomen ILO-
neuvottelukunnalle. 

https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/education/lang--
en/index.htm 

https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/education/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/education/lang--en/index.htm
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Kuva 8. ILOn maakonttori Dar es Salaamissa, Tansaniassa. (Kuva  Annu 
Jokela-Ylipiha) 
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YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO 

Unescon ydintehtävänä on ylläpitää rauhaa ja turvallisuutta ja edistää 
ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen toteutumista koulutuksen, tieteen, 
kulttuurin ja viestinnän kautta. Jäsenvaltioita on 193. Unescon hallinnosta 
vastaavat pääjohtaja ja yleiskokouksen lisäksi kaksi kertaa vuodessa 
kokoontuva hallintoneuvosto, jossa on 58 vaaleilla valittua jäsenmaata. 
Suomi on hallintoneuvoston jäsen kaudella 2017 - 2021 ainoana 
Pohjoismaana.  
 
Koulutuksen sektorikohtaisia tavoitteita ovat laadukas ja inklusiivinen 
elinikäinen oppiminen, oppijoiden luovuuden tukeminen ja kasvu 
maailmankansalaisuuteen. 
 
https://en.unesco.org/themes/education 

3.2. Kahdenvälinen, bilateraalinen rahoitus 

Bilateraalinen rahoitus on kehitysyhteistyötä, jota tietty valtio tekee 
valitsemansa kehitysmaan kanssa. Suomen, kuten muiden Euroopan 
maiden, työ perustuu kumppanimaiden omiin kehityssuunnitelmiin ja maiden 
kanssa käytävään vuoropuheluun. Rahoitus kohdentuu ensisijaisesti voittoa 
tavoittelemattomille kansalaisjärjestöille ja säätiöille sekä Suomessa että 
muualla Euroopassa. Yritys voi olla mukana palveluntarjoajana, joskin 
Suomessa tämän kaltainen yhteistyö on vielä melko vähäistä.  
 
https://um.fi/kehitysyhteistyon-kahdenvaliset-kumppanimaat 
 
Afrikassa Suomen merkittäviä kahdenvälisiä kehitysyhteistyön 
kumppanimaita ovat Etiopia, Kenia, Mosambik, Somalia, Tansania ja Eritrea. 
Pitkäaikaisille yhteistyömaille on ulkoministeriössä laadittu maaohjelmat. 
Niissä määritellään yhteistyön alat, tukimuodot, tavoitteet ja tulosmittarit  
sekä käsitellään muun muassa toimintaan liittyvien riskien hallintaa. 
Maaohjelmat julkaistaan ulkoministeriön verkkosivulla maittain. 
 
EU antaa suosituksia myös kahdenväliselle yhteistyölle. Yksi suositelluista 
teemoista on opetus, muita vesihuolto, ruokaturva, metsätalous ja hyvä 
hallinto. Kahdenvälistä kehitysyhteistyötä toteutetaan usein eri tavoin. 
Hankeyhteistyö on tärkeä ja perinteinen kehitysyhteistyön muoto.Osa 
hankkeista toteutetaan useiden avunantajien yhteistyönä. 
Ohjelmamuotoisessa yhteistyössä tuetaan laajempia ohjelmia, jotka voivat 
pitää sisällään useita eri hankkeita. 
 

https://en.unesco.org/themes/education
https://um.fi/kehitysyhteistyon-kahdenvaliset-kumppanimaat
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Kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo kouluttaa kehitysyhteistyöhankkeita 
tekeviä kansalaisjärjestöjä. Koulutustarjonnasta löytyy myös 
kehitysyhteistyön, globaalikasvatuksen, vaikuttamisen, viestinnän ja 
yritysyhteistyön koulutuksia. 
 
https://www.fingo.fi/ 
 
 

 

3.2.1. Foreign, Commonwealth & Development Office 
(FCDO) 
Foreign, Commonwealth & Development Office, aiemmalta nimeltään DFID 
vastaa Yhdistyneiden kansakuntien avun hallinnoinnista. Laitoksen 
tavoitteena DFID aikaan oli "edistää kestävää kehitystä ja poistaa maailman 
köyhyys". FCDOon suuri rahoittaja opetusalalla Afrikassa. Hakuja on 
avoinna myös Yhdistyneiden kansakuntien ulkopuolisille hakijoille, samoin 
kumppanuuksia voi rakentaa niiden kautta. FCDO on edustettuna ja 
aktiivinen myös monessa maassa paikan päällä. 
 
 
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-
development-office  
https://www.gov.uk/international -development -funding  
 

3.2.2. USAID 
USAID on Yhdysvaltojen liittohallituksen riippumaton virasto, joka on 
ensisijaisesti vastuussa siviili-ulkomaanavun ja kehitysavun hallinnoinnista. 
Yli 27 miljardin dollarin budjetilla USAID on yksi suurimmista virallisista 
avustusvirastoista maailmassa, ja sen osuus on yli puolet kaikesta 
Yhdysvaltain ulkomaisesta avusta. 
 
Afrikassa USAIDin tavoitteena on: 

● Parantaa maatalouden tuottavuutta Feed the Future -aloitteen avulla 
käsittelemällä kroonisen nälän ja köyhyyden perimmäisiä syitä ja 
vauhdittamalla talouskasvua Afrikassa, missä on uskomattomia 
mahdollisuuksia ja viljelymaata 

● Vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmiä niin, että maat voivat auttaa 
lapsiaan selviytymään, voittaa malarian uhka, antaa äideille tarvitun 
tuen turvalliseen synnytykseen ja kääntämään HIV: n / aids 
epidemian laskuun 

https://www.fingo.fi/
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-development-office
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-development-office
https://www.gov.uk/international-development-funding
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● Tukea demokratiaa, ihmisoikeuksia ja hyvää hallintotapaa jotta 
hallitukset voivat torjua korruptiota, laajentaa kansalaisyhteiskunnan 
tilaa, auttaa kansalaisia valitsemaan johtajansa ja vahvistaa 
demokratiakehitystä 

● Lisätä sietokykyä ilmastohäiriöihin auttamalla yhteisöjä sopeutumaan 
epäsäännöllisiin sateisiin ja pidempiin, ankarampiin kuivuuteen 

● Löytää nopeita vastauksia humanitaarisiin kriiseihin ihmishenkien 
pelastamiseksi ja epävakauden estämiseksi 

 
USAID on myös aktiivisesti läsnä eri puolilla mannerta. , 
 
https://www.usaid.gov/where-we-work/africa  
 

3.2.3. GIZ 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on 
Saksan johtava kansainvälisten yhteistyön toimija. GIZ tukee Saksan 
hallitusta sen kansainvälisessä yhteistyössä kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
GIZ: llä on yli 22 000 työntekijää ympäri maailmaa, ja se toimii noin 120 
maassa. Toimijana kansainvälisessä yhteistyössä kestävän kehityksen 
edistämiseksi ja kansainvälisen koulutustyön saralla GIZ tavoitteena on 
elämisen arvoinen elämä ympäri maailmaa. GIZ toimii yhteistyössä yritysten, 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa ja edistää 
kehityspolitiikan ja muiden politiikan alojen ja toiminta-alueiden välistä 
onnistunutta vuorovaikutusta. GIZ: n päätoimeksiantaja on Saksan 
liittovaltion taloudellisen yhteistyön ja kehityksen ministeriö (BMZ). 
 
GIZ:n toimintaa ohjaavat kestävän kehityksen periaatteet. Yhdistämällä 
sosiaalinen vastuu, ekologinen tasapaino, poliittinen osallistuminen ja 
taloudelliset valmiudet nykyiset ja tulevat sukupolvet voivat elää turvallista ja 
arvokasta elämää. Erityisesti GIZ kannattaa ihmisoikeuksien, yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja koskemattomuuden kunnioittamista; tukee 
oikeusvaltioperiaatetta ja kansalaisten osallistumista, on sitoutunut 
takaamaan oikeudenmukaiset neuvotteluprosessit sekä yrityksen sisällä että 
sen ulkopuolella, edistää markkinasuuntautunutta, ekologista ja sosiaalista 
taloudellista järjestystä ja noudattaa työssään yritysvastuun periaatteita. 
 
Kaikki GIZ-hankkeet perustuvat erityiseen toimeksiantoon - Saksan 
hallitukselta, päätoimeksiantajalta Saksan liittovaltion 
talousyhteistyöministeriöltä (BMZ), muilta liittovaltion ministeriöiltä tai muilta 
kansallisilta ja kansainvälisiltä asiakkailta. Toimeksiantajat rahoittavat 
aiemmin sovittuja toimenpiteitä, jotka vaihtelevat lyhytaikaisten 

https://www.usaid.gov/where-we-work/africa
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asiantuntijoiden nimeämisestä kumppanimaahan useiden vuosien kestäviin 
ohjelmiin, joihin osallistuu lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä tekijöitä.  
 
GIZ tekee yhteistyötä kumppanimaidensa paikallisten toimijoiden kanssa - 
usein kansallisten ministeriöiden, mutta myös paikallisten viranomaisten tai 
paikallisten järjestöjen kanssa. Yritykset ovat toinen keskeinen kumppani 
GIZ: lle: Ne voivat yhteistyössä GIZ: n kanssa suunnitella toimintansa siten, 
että yrittäjyyden menestys luo myös paremmat elinolot paikalliselle väestölle. 
Yksi esimerkki tästä on GIZ: n yhteistyö kansainvälisten yksityisten yritysten 
kanssa jonka tavoitteena on auttaa pienviljelijöitä kasvattamaan tulojaan 
kasvattamalla cashewpähkinöitä, kaakaota ja puuvillaa Afrikassa. Paikalliset 
kansalaisjärjestöt ovat myös mukana näissä hankkeissa. 
 
https://www.giz.de/en/html/index.html  
 

3.2.4. La Francophonie (OIF) 
Organisation internationale de la Francophonie (OIF) on kansainvälinen 
järjestö, joka edustaa maita ja alueita, joissa ranska on lingua franca tai 
tavallinen kieli, joissa merkittävä osa väestöstä on frankofoneja 
(ranskankielisiä) tai joissa on huomattava yhteys ranskan kieleen ja 
kulttuuriin. 
 
La francophonie on omistettu edistämään ranskan kielen asemaa ja 
toteuttamaan poliittista, koulutuksellista, taloudellista ja kulttuurista 
yhteistyötä Kansainvälisen La Francophonie -järjestön (OIF) 88 osavaltiossa 
ja hallituksessa. 
 
OIF toteuttaa frankofonien monenvälistä yhteistyötä La Francophonien 
parlamentaarisen edustajakokouksen (APF) lisäksi neljän viraston kautta: 

1. Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 
2. TV5MONDE 
3. Kansainvälinen frankofonien pormestareiden liitto (AIMF)  
4. ja Senghorin yliopisto Aleksandriassa. 

 
La Francophonien tehtävänä on: 
 

● Edistää ranskan kieltä sekä kulttuurista ja kielellistä 
monimuotoisuutta 

● Edistää rauhaa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
● Tukea koulutusta, korkeakoulutusta ja tutkimusta 
● Kehittää taloudellista yhteistyötä kestävän kehityksen edistämiseksi 

 

https://www.giz.de/en/html/index.html
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La francophonie toimii aktiivisesti frankofonisessa Afrikassa, tämän hetkinen 
pääsihteeri on Ruandasta kotoisin oleva Louise Mushikiwabo. 
 
https://www.francophonie.org/  
 
 
 
 
 

 
Kuva 10: Tapahtumien bannereista näkyy hyvin, mitkä rahoituslaitokset ovat 
lähteneet kustantamaan tapahtuman kuluja. (Kuva Satu Järvinen) 
 

3.3. Globaalien yritysten rahastot ja säätiöt 

3.3.1. Global Innovation Fund 
Global Innovation Fund on voittoa tavoittelematon innovaatiorahasto joka 
investoi maailman köyhimpien ihmisten elämän parantamiseen tähtäävien 
innovaatioiden kehittämiseen, perusteelliseen testaamiseen ja 
laajentamiseen. 
 
Rahaston toiminnan perustana on uskomus, että parhaat ideat joidenkin 
maailman kriittisimpien ongelmien ratkaisemiseksi voivat tulla keneltä 
tahansa tai mistä tahansa. GIT tukee voittoa tavoittelevien yritysten, voittoa 
tavoittelemattomien organisaatioiden, tutkijoiden ja valtion virastojen 
läpimurtoratkaisuja maailmanlaajuisiin kehityshaasteisiin 

https://www.francophonie.org/
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maksimoidaksemme niiden vaikutuksen ja vaikuttamalla mielekkäisiin 
muutoksiin. Tukimuotoinen GIF:llä ovat apurahat ja riskipääoma. 

 
 
https://www.globalinnovation.fund/ 

 

3.3.2. Mastercard Foundation 
 
Mastercard Foundation on Mastercard Internationalin vuonna 2006 
perustama säätiö, joka haluaa edistää maailmaa, jossa jokaisella on 
mahdollisuus oppia ja menestyä köyhyydestä huolimatta. Tämä yksi 
maailman suurimmista säätiöistä toimii lähes yksinomaan Afrikassa, 29 
maassa. Säätiö käyttää ensisijaisena indikaattorina nuorten työllisyyttä, jota 
pitää erityisen tärkeänä köyhyyden vähentämisen mittarina. Monen muun 
avustusjärjestön tavoin Mastercard Foundation on käynnistänyt COVID-19 
Recovery and Resilience -ohjelman. 
 
https://mastercardfdn.org/ 
 
Toiminta-alueet ja teemat löytyvät oheisesta linkistä: 
 
https://mastercardfdn.org/partners/ 
 

3.3.3. Ikea Foundation 
 
IKEAn säätiö tukee ohjelmia, jotka auttavat hädänalaisessa tilanteessa 
olevia perheitä, esimerkikis pakolaisperheitä,  parempaan arkeen ja 
tulevaisuuteen. Kestävä kehitys on tärkeä elementti säätiön toiminnassa. 
 
Säätiö toimii maissa, joissa IKEA ei vielä muutoin toimi. Mikäli IKEA on 
edustettuna, organisoi paikallinen IKEA-yksikkö avustustoimintaa.  
 
Säätiö tarjoaa sekä pitkäaikaista, jatkuvaa tukea että rahoittaa 
pilottihankkeita, jotka voivat sekä vaikuttaa nyt että olla hyvä malli tuleville 
ohjelmille. Kaikki ohjelmat on suunniteltu auttamaan ihmisiä auttamaan 
itseään parempaan elämään. Niillä on määrätty aikaraja, ja ne suunnitellaan 
usein tiiviissä yhteistyössä paikallisten ja kansallisten hallitusten kanssa 
kestävyyden varmistamiseksi. Toiminnan painopiste on kriisiavun ohella 
myös ennaltaehkäisevä työ jo ennen mahdollista kriisiä. Ikea säätiö rahoittaa 

https://www.globalinnovation.fund/
https://mastercardfdn.org/
https://mastercardfdn.org/partners/
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ensisijaisesti voittoa tavoittelemattomia kumppaneita. Yksi viidestä 
rahoitettavasta teemasta on työllisyyden ja yrittäjyyden kehittäminen. 
 
Ikealla on useita Afrikassa toimivia kumppaneita, kuten A Glimmer of Hope, 
ACELI Africa tai African Entrepreneur Collective. 
 
https://ikeafoundation.org/ 
 

3.3.4. Lego Foundation 

 
LEGO -säätiön tavoitteena on rakentaa tulevaisuutta, jossa leikin kautta 
oppiminen antaa lapsille mahdollisuuden kehittyä luoviksi, sitoutuneiksi ja 
elinikäisiksi oppijoiksi. Säätiö tukee projekteja ja tutkimusohjelmia. 
Toimintaohjelmia on kolme: Focus Geographies, Early childhood ja 
Education. Säätiö harjoittaa myös laajamittaista tutkimustoimintaa. 
 
https://www.legofoundation.com/en/ 
https://www.legofoundation.com/en/what-we-do/programmes-and-projects/ 
 
 

3.4. Säätiöt 

3.4.1. Rotary International 

Rotary -järjestöön kuuluu yli 35 000 klubia eri puolilla maailmaa.Yli 
satavuotiaan järjestön tavoitteena on sitoutunut toiminta paremman 
maailman hyväksi. Järjestö haluaa edistää rauhaa, taistella tauteja vastaan, 
huolehtia puhtaasta vedestä ja hygienian tasosta ylipäätään, tukea äitejä ja 
lapsia sekä kasvattaa paikallista taloutta. Yksi tärkeä väylä näihin 
tavoitteisiin on koulutuksen tukeminen. 
 
Rotary Foundation myöntää apurahoja koulutukseen. Esimerkiksi vuonna 
2018 säätiö tuki koulutusta ja lukutaidon kehittämistä yli 10 miljoonalla 
dollarilla. Kehityshankkeisiin liittyvien apurahojen hakeminen edellyttää 
järjestön jäsenyyttä. 
 
https://www.rotary.org/en/our-programs/grants 
 

https://ikeafoundation.org/
https://www.legofoundation.com/en/
https://www.legofoundation.com/en/what-we-do/programmes-and-projects/
https://www.rotary.org/en/our-programs/grants
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Kuva 11. Kotikampaamo Banjulissa, Gambiassa. Alueella toimii mm. suomalaisten 

yksityishenkilöiden rahoittama Future Starts Now Gambia -yhdistys, joka ylläpitää 
ICT-osaamiseen keskittyvää oppilaitosta. (Kuva Annu Jokela-Ylipiha) 

 

3.4.2. Paikalliset säätiöt ja rahastot 

3FPT 
 
3FTP on paikallisesti Senegalissa toimiva rahasto. Senegalin hallitus on 
asettanut inhimillisen pääoman vahvistamisen tärkeimmäksi strategiseksi 
tavoitteekseen taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityssuunnitelmassa 
nimeltä Plan Senegal Emergent (PSE).  
 
Suunnitelman seurauksena ammatillisesta koulutuksesta vastaava ministeriö 
on toteuttanut useita uudistuksia, mukaan lukien ammatillisen ja teknisen 
koulutuksen rahoitusuudistuksen. Uudistuksen tarkoituksena on optimoida 
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käytettävissä olevat keinot ja saada lisää resursseja vastaamaan kasvavaan 
ammatillisen koulutuksen tarpeeseen.Senegalin ammatillisen koulutuksen 
kehittämishankkeen puitteissa ja Maailmanpankin ja Ranskan 
kehitysviraston tuella perustettiin. ammatillisen koulutuksen rahasto, joka 
tunnetaan yleisesti nimellä 3FPT. 
 
3FPT tukee yritysten ja ammatillisten järjestöjen työntekijöiden, ammatillista 
pätevyyttä hakevien nuorten, koulutuskeskusten ja laitosten peruskoulutusta 
ja jatkokoulutusta sekä ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusta. 
 
Rahasto ei yleisesti ole auki suomalaisille toimijoille, mutta palvelee 
esimerkkinä rahastosta, jolta voi paikallisen kumppanin kanssa hakea tukea 
paikallisesti toteutettavalle hankkeelle. (väylistä tähän sopii oman konseptin 
tarjoaminen) 
 
https://3fpt.sn/  
 

  

https://3fpt.sn/
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4. Yhteenveto 
 

Afrikka on mahdollisuuksien maanosa, joka vahvistaa identiteettiään päivä 
päivältä. Kuten Euroopassa, myös Afrikassa maat ovat keskenään erilaisia. 
Työskentely mantereella edellyttää taustatiedon hakemista ja kotiläksyjen 
tekemistä. Ja sen jälkeen tarvitaan verkostoitumista. Verkostoitumisen 
merkitystä ei voi mitenkään kiertää tai vähätellä vaan se on ehdottomasti 
yksi onnistumisen tärkeimmistä avaimista. Esimerkiksi Aasiaan verrattuna 
Afrikka on kulttuurisesti ja arvopohjaltaan lähempänä Eurooppaa. Afrikassa 
myös pärjää melko pienellä kielivalikoimalla, joten mantereella on etunsa. 
Mikään ei tule ilmaiseksi ja työtä pitää tehdä lujasti. Käypää valuuttaa ovat 
hiki, riski ja kärsivällisyys. 
 
Koulutus toimialana linkittyy vahvasti kunkin maan sisäiseen kehittämiseen. 
Suuret rahoittajat edellyttävät poikkeuksetta tiivistä yhteistyötä kohdemaan t 
kanssa. Opetuksen kehittämisen tulee olla pitkäjänteistä ja sitoutunutta. 
Uuden kohdemaan haltuunotto voi edellyttää keskustelua ja näkymistä 
paikallisten kanssa jopa vuosien ajan ilman täsmällistä agendaa tai ennalta 
määriteltyä hankehakua. Kun viemme koulutusta, viemme ensisijaisesti 
ratkaisuja. Koulutus on kulttuurisidonnaista toimintaa, joten suomalaista 
koulutusta ei sellaisenaan voi istuttaa toiseen toimintaympäristöön. Sen 
sijaan suomalainen koulutus voi tarjota erinomaisia ideoita ja 
toimintamalleja, joilla saadaan yhteistyössä paikallisten kanssa aikaiseksi 
huomattavaa vaikuttavuutta. 
 
Olemme koonneet tähän selvitykseen useita erilaisia koulutusta ja oppimista 
tukevia säätiöitä ja organisaatioita. Olemme halunneet myös tuoda esiin 
toimintatapoja ja kokemuksiamme Afrikasta. Toivomme, että tästä on sinulle 
apua. Matkaa tehdään askel kerrallaan ja yhden asian tekeminen johtaa 
toiseen. Verkostoitumista ja kuuntelemista on hyvä harjoitella jo kotimaassa. 
Päästään pidemmälle. 
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