Kehitysyhteistyön konkari Hannu Kokko Vietnamissa
Hannu Kokko vetää Suomen virallisen kehitysavun rahoittamaa ”Innovation Partnership Programme” hanketta (IPP) Hanoissa. Vietnamin tiede- ja teknologiaministeriö sekä Suomen ulkomisteriö allekirjoittivat
sopimuksen hankkeesta heinäkuussa 2009, jonka jälkeen Kokko siirtyi edellisestä toimestaan uuteen
tehtäväänsä Ramboll Finnconsultin tiimissä.
Kokko johti Suomen ja Vietnamin välisen virallisen kehitysavun rahoittamaa vesi- ja sanitaatio -ohjelmaa
vuosina 2004-2009, tällöin myöskin Ramboll Finconsultin edustajana. Kokon työhistoria Vietnamissa alkoi jo
vuonna 1990, jolloin hän keskittyi Hai Phongin vesilaitoksen instituutiokehitykseen. Kokko on myös
työskennellyt virallisen kehitysavun rahoittamassa Quang Trin maaseutukehityshankkeessa vuosina 19961999.
Työhistoriasi Vietnamissa koostuu pitkälti Suomen ja Vietnamin välisen virallisen kehitysavun
rahoittamista hankkeista. Miten näet virallisen kehitysavun tulevaisuuden Vietnamissa?
Virallisen kehitysavun tulevaisuus ei ole Vietnamissa selvä. Hallitukset painottavat, että Vietnam on jo
kehittynyt maa, ja että vuoteen 2020 mennessä Vietnam olisi kehittynyt keskituloinen maa. Kehitysapua
vedetään alas. Onko tämä ennenaikaista? Tietysti tänä päivänä talouskriisi vaikuttaa myös Vietnamissa,
esimerkiksi työttömyys on noussut kovasti. Lisäksi, maassa on totuttu suureen talouskasvuun ja
talouskriisin aiheuttamaa viennin laskua ei osattu odottaa. Tämä on tuonut mukanaan sosiaalisia ongelmia.
Mitä ongelmia olet kohdannut Vietnamin työurasi aikana?
Asiat ovat sujuneet yllättävän hyvin. Ehkä suurimmaksi ongelmaksi ovat osoittautuneet aikatauluongelmat.
Kehityshankkeissa laaditaan hyvinkin optimistisia suunnitelmia aikataulujen suhteen. Vietnamilainen
hallintomenettely on hidasta ja päätöksenteko kollektiivista – Vietnamissa on laajempi yksimielisyyden
tarve. Tämä vie aikaa. Myöskin osallistavat prosessit hankkeissa ovat aiheuttaneet ongelmia.
Asiantuntijamme toimivat hankkeissa neuvonantajina, jolloin paino on paikallisella osaamisella.
Työprosessien laadun ylläpitäminen on osoittautunut vaikeaksi paikallisosaamisen puutteiden takia, ja työt
ovat viivästyneet.
Mikä on ollut palkitsevaa työssäsi?
Yleisesti ottaen, Vietnamissa tapahtuu tänä päivänä paljon ja kiinnostus kehittämiseen on kiitettävää.
Hankkeissa saadaan todella tehtyä asioita, ja paikalliset ovat innokkaita ottamaan vastuuta. Joskus toki
vastuuta pitää vähän hakea, mutta yleisesti ottaen erittäin positiivista. Yhteiskunnassa tapahtuu paljon
muutoksia, mikä tekee maasta mielenkiintoisen. Työskentely Vietnamin kaltaisessa kehittyvässä
kehitysmaassa on mielenkiintoista itsessään.
Voisitko hieman kertoa
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Hanke liittyy Suomen uudentyyppiseen avaukseen nähdä tietoyhteiskunta ja innovaatio tärkeinä
yhteiskunnan kehittäjinä. Lähestymistapa on ollut jo käytössä muun muassa Etelä-Afrikassa. Hankkeessa
tuetaan tieteen- ja teknologianedistämistyötä sekä tietoyhteiskunnan edistämisinstituutioita. Hanke tukee
esimerkiksi tiedepuistojen ja teknologiansiirtokeskusten kehitystä. Hanke tukee myös koulutusta

lyhytkurssitoiminnan muodossa. Hanoin tekniseen korkeakouluun perustetaan innovaatiokoulutuslinja.
Hanke tukee myös suomalaisten ja vietnamilaisten yritysten välisiä kumppanuussuhteita. Nämä
kumppanuussuhteet voivat olla yksityiseltä tai julkiselta sektorilta, tai molempien yhdistelmä.
Saara Leppänen

