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– tutkittua tietoa kehitysyhteistyön uusista
kumppanuuksista
Tutkimushanke tarkastelee kehitysyhteistyön murrosta. Mitä tarvitaan, jotta
järjestöjen ja yritysten kumppanuudet toimisivat? Miten luoda kumppanuuksilla
sekä taloudellista arvoa että positiivisia kehitysvaikutuksia?

Tutkimuksen tausta:
kehitysyhteistyön murros
Kehitysyhteistyössä on tapahtunut suuria muutoksia
viime vuosina niin politiikan, toimintatapojen kuin
rahoituksenkin osalta.
• Uudet talousmahdit, kuten Kiina, Intia ja Brasilia,
ovat alkaneet vaikuttaa vahvasti kehittyvissä
maissa. Globaalin talouskriisin myötä kilpailu
kasvavista uusista markkinoista on tullut osaksi
valtioiden ulkopolitiikkaa.
• Muun muassa resurssien niukkuus ja
ilmastonmuutos ovat kannustaneet yrityksiä
kehittämään uudenlaisia ja kestäviä ratkaisuja
globaaleihin kehitysongelmiin.
• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja niihin
perustuvan agenda 2030:n toteutuminen
edellyttävät yksityisen sektorin sitoutumista
tavoitteisiin yhdessä valtioiden kanssa.
EU on lanseerannut ohjeet yksityissektorin roolin
vahvistamiseksi kehitysmaiden osallistavan ja kestävän kasvun tavoittelussa. Siitä huolimatta eri maiden
kehityspolitiikan linjaukset ja keinot ovat hyvin erilaisia.
Vielä ei tiedetä, mikä toimii ja mikä ei.
Myös Suomessa kehityspolitiikan linjaukset ja ra-

hoituskanavat ovat muuttuneet ja rahoitusta on ohjattu
vahvemmin yrityksille. Vuonna 2015 kehitysyhteistyömäärärahoja leikattiin lähes 40 prosenttia, mikä vaikutti
ratkaisevasti perinteisten kehitysyhteistyöjärjestöjen
toimintaan. Yksityinen sektori on entistä merkittävämpi kehitysyhteistyömäärärahojen saaja, joten siitä on
tullut aktiivinen toimija globaalien kehitysongelmien
ratkaisemisessa. Tämä luo mahdollisuuksia uudenlaisille kumppanuuksille.
Uudenlaiset toimintamallit ovat tarpeen monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi
kestävällä tavalla. Haasteena on kuitenkin löytää tasapaino suomalaisten yritysten intressien, kehitysmaiden
yritysten liiketoimintaympäristön kehittämisen ja sosiaalisesti kestävän kehityksen välillä. Toinen haaste on
puutteellinen ymmärrys niin virkamiesten, järjestöjen
kuin yritystenkin roolista, vastuualueista, lisäarvosta ja
jopa yhteisestä visiosta.

Tutkimuksen tavoitteet: kehityspolitiikan
linjaukset onnistuneesti täytäntöön
Yksityissektorin toiminnasta ja toiminnan tuloksista
kehitysyhteistyössä on erittäin vähän tutkimustietoa.
Myöskään tutkimusta kehitysyhteistyöjärjestöjen ja
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yritysten välisistä kumppanuuksista ja niiden avulla
saavutetuista tuloksista ei ole saatavilla. Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan näihin puutteisiin tutkimustiedossa.

• Viranomaisten osalta tutkitaan
päätöksentekomekanismeja sekä viranomaisten
asenteita ja toimintatapoja uuden
globaalin ja kansallisen kehityspolitiikan
toimeenpanemisessa.

Tavoitteena on

• Politiikkatasolla yritysyhteistyötä vertaillaan
myös kansainvälisesti muutaman esimerkkimaan
kautta.

1. Tutkia muutosta kehitysyhteistyösektorilla

ja selvittää, miten muutos vaikuttaa
kehitysyhteistyöpolitiikkaan Suomessa ja
muualla maailmassa sekä miten eri toimijat
sopeutuvat kehitysyhteistyön muutokseen ja
hyötyvät siitä.

2. Tutkia kehitysyhteistyöjärjestöjen ja

yksityissektorin välistä yhteistyötä
tapaustutkimusten avulla. Tavoitteena on
selvittää, mitkä tekijät mahdollistavat tai estävät
yhteisen arvon eli sekä kaupallisen arvon että
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden luomista.
Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, mitä toimijat
voivat oppia toisiltaan ja miten ne voivat
hyödyntää uudenlaisia toimintatapoja.

3. Tutkia innovaatioiden mahdollisuuksia ratkaista

pitkäaikaisia kehitysongelmia kehittyvissä
maissa. Mitä nämä innovaatiot ovat, mitä
kehitystyössä voidaan oppia yksityisen sektorin
innovaatioprosesseista ja miten niitä voidaan
soveltaa käytännössä?

Kohderyhmät

Eri toimijoiden näkökulmien kartoittaminen mahdollistaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen kehitysyhteistyön murroksen tulkinnasta. Tämän tiedon avulla
voidaan kehittää suomalaisen kehityspolitiikan linjauksia ja toimeenpanoa muuttuneessa maailmassa.
Tavoitteena on myös löytää uusia toimintatapoja ja
antaa vastauksia, miten eri toimijat voivat uudistaa ja
mukauttaa toimintaansa uudenlaisessa tilanteessa.

Hankkeen kesto: 2016–2018
Hankkeen johtaja: Suomen UNICEF ry
Muut tutkijat: Helsingin yliopisto,
Aalto yliopisto, Makereren yliopisto (Uganda)
ja Loughboroughn yliopisto (UK).

Tutkimus on monitieteinen ja -menetelmällinen. Tutkimuksen eri
osista tuotetaan omat tutkimusraporttinsa, jotta tietoa saadaan
jaettua tehokkaasti.

• Kehitysyhteistyöjärjestöt, yritykset, viranomaiset
ja rahoittajat.
• Tutkimuksessa tarkastellaan järjestöjen ja
yritysten kokemuksia keskinäisestä yhteistyöstä
sekä kerätään oppeja, joiden avulla voidaan
kehittää järjestöille ja yrityksille suunnattuja
tukimekanismeja paremmiksi.

Tutkimuksen tuloksia esitetään myös karikatyyrien avulla.
Piirtäjä on ugandalainen Simon Banga.

