
Suomi ei elä umpiossa. Suomalaisten hyvinvointiin, 
turvallisuuteen ja ympäristöön vaikuttavat useat 
kansainväliset haasteet. Onneksi näihin haasteisiin 
on ratkaisuja. Kepa ehdottaa, että uusi hallitus
• laatii toimintaohjelman ihmisoikeuksien 

vahvistamiseksi
• nostaa kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 

prosenttiin vuoteen 2015 mennessä
• ryhtyy seuraamaan bruttokansantuotteen 

rinnalla aidon kehityksen indikaattoria (GPI)
• toimii finanssitransaktioveron 

käyttöönottamiseksi ja kansainvälisen 
veronkierron hillitsemiseksi

• tekee strategian Suomen yritysvastuupolitiikalle
• laatii kansalaisyhteiskuntasitoumuksen 

tukeakseen toimintaa, joka lisää kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä

• lisää ilmastopolitiikan ennakoitavuutta 
säätämällä päästövähennyksistä ilmastolain

Täsmälliset tekstiehdotukset

HALLITUSOHJELMAN JOHDANTO
• Kansojen ja kansalaisten keskinäinen 

riippuvuus on vahva. Kansainvälisen talouden 

vakauttaminen, turvallisuuden ja ihmisoikeuksien 
vaaliminen sekä ilmastonmuutoksen 
pysäyttäminen on Suomelle tärkeää. 

• Talouden ja ilmaston vakauttaminen vaatii sekä 
innovatiivisuutta että julkisia pelisääntöjä. 
Tarvitaan julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja 
kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä sekä 
monenkeskistä kansainvälistä yhteistyötä.

• Suomi kuuluu jokaiselle varallisuudesta tai 
etnisestä taustasta riippumatta. Demokratian 
toimivuutta on vahvistettava ja kansalaisille on 
taattava oikeus ja monipuoliset mahdollisuudet 
osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA
• Hallitus näkee Yhdistyneet Kansakunnat 

keskeisimpänä monenvälisen yhteistyön 
välineenä. Hallitus pyrkii tekemään realistisia ja 
konkreettisia aloitteita YK:n toimintakyvyn, 
tehokkuuden ja aseman vahvistamiseksi. 

• Hallitus lisää ja tukee myös Euroopan unionia 
lisäämään yhteistyötä Afrikan unionin ja muiden 
kehittyvien alueellisten organisaatioiden kanssa2.

• Hallitus edistää aktiivisesti ihmisoikeuksien 
kunnioittamista. Laaditaan toimintaohjelma 
ihmisoikeuksien toteuttamisesta Suomessa ja 
maailmanlaajuisesti3.

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan1 
ehdotukset hallitusohjelmaan 2011:

Vakautta talouteen, yhteiskuntiin ja ilmastoon
13.12.2010

1     Kepa on lähes 300 suomalaisen kansalaisjärjestön 
yhteistyö-, katto- ja palvelujärjestö. Sen jäsenjärjestöt 
seuraavat ja vaikuttavat kehityspolitiikkaan, tekevät 
kehitysyhteistyötä tai panostavat kehitysviestintään ja 
-kasvatukseen. Kepa on perustettu vuonna 1985.
Kepan ehdotuksia hallitusohjelmaan päivitetään vaalien 
lähestyessä.

2    Kehitysmaiden keskinäinen alueellinen integraatio on 
tärkeää rauhan ja talouskasvun edistämiseksi. Myös 
monenkeskisen yhteistyön vahvistaminen ja YK:n 
uudistaminen edellyttävät voimistuvia alueita.

3    Suositus ulkoasianvaliokunnan mietinnöstä 
Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittiseen selontekoon 
(18.2.2010).



• Kehitysyhteistyön tärkein tavoite on köyhyyden 
vähentäminen. Suomi on sitoutunut YK:n 
vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen. Hallitus 
nostaa määrärahat YK:ssa asetettuun 0,7 
prosentin tavoitteeseen vuoteen 2015 
mennessä4. Kehitysyhteistyön tuloksellisuutta 
lisätään vahvistamalla vastaanottajien 
omistajuutta, työnjakoa avunantajien kesken ja 
köyhimpien ihmisryhmien oikeuksien sekä 
kansalaisyhteiskunnan tukemista5.

• Hallitus suhtautuu myönteisesti kehitysmaiden 
velkojen sovittelumekanismien uudistamiseen ja 
innovatiivisten rahoitusmekanismien kuten 
finanssitransaktioveron käyttöönottamiseen. 
Suomi osallistuu entistä aktiivisemmin uusia 
rahoitusmekanismeja edistävään 
kansainväliseen johtoryhmään6.

• Hallitus jatkaa kehityspoliittisen 
johdonmukaisuuden vahvistamista eri 
politiikkasektoreilla kuten kauppa-, maatalous-, 
ympäristö-, turvallisuus- ja 
maahanmuuttopolitiikassa7. Johdonmukaisuuden 
vahvistamisen painopistealueet valitaan 
hallituksen kehityspoliittisessa ohjelmassa.

• Suomen kauppapoliittinen ohjelma päivitetään. 
Kauppapolitiikassa otetaan huomioon globaalien 
ilmasto-, ruoka- ja finanssikriisien esiin nostamat 
uudistustarpeet sekä kehitysmaiden 
erityistarpeet8. Suomi tukee Euroopan komission 
pyrkimystä tehdä enemmän empiiristä tutkimusta 
kauppasopimusten ympäristövaikutuksista ja 
sosiaalisista vaikutuksista9.

EU-POLITIIKKA
• Euroopan unionin tulee toimia vastuullisena 

suunnannäyttäjänä kansainvälisessä 
politiikassa. Hallitus näkee tärkeänä vahvistaa 
unionin roolia kansainvälisessä ihmisoikeus- ja 
ilmastopolitiikassa.

• Hallitus pyrkii vaikuttamaan EU-politiikkaan 
entistäkin vahvemmin10.

TALOUSSTRATEGIA
• Bruttokansantuotteen rinnalla ryhdytään 

seuraamaan aidon kehityksen indikaattoria (GPI), 
joka kuvaa talouden kehityksen lisäksi inhimillistä 
hyvinvointia ja ympäristön tilaa11.

• Hallituksen veropolitiikan keskeisiin tavoitteisiin 
kuuluu kansainvälisen veroyhteistyön 
vahvistaminen verokilpailun hillitsemiseksi ja 
kansainvälisen verotuksen käyttöönottamiseksi

• Suomi toimii spekulatiivista investointia 
hillitsevän, rahoitusmarkkinoita vakauttavan ja 
tuottoisan finanssitransaktioveron 
käyttöönottamiseksi joko maailmanlaajuisesti tai 
euroalueella12

• Hallitus osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön 
kansainvälisen veronkierron hillitsemiseksi. 
Suomi kannattaa valtioiden välisen 
verotiedonvaihdon automatisoimista sekä sitä, 
että suuryrityksiltä edellytetään maakohtaisen 
kirjanpidon julkistamista. 

• Hyvinvoinnin turvaamiseksi taloutta ohjataan 
ekologisesti kestävälle pohjalle. 
Ilmastonmuutoksen torjunta määrittää talouden 
reunaehtoja yhä voimakkaammin.

TYÖLLISYYS
• Suomen yritysvastuupolitiikkaa kehitetään ja 

vahvistetaan laatimalla sille strategia sekä 
konkreettinen toimintaohjelma13. Tavoitteena on 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö, jossa 
valtio sekä tukee vapaaehtoista ja innovatiivista 
yhteiskuntavastuutoimintaa että ehkäisee 
ongelmatilanteita lainsäädännön ja 
kansainvälisten sopimusten kautta. Suomi 
osallistuu aktiivisesti sitovien kansainvälisten 
yritysvastuusääntöjen laatimiseen14.

4     0,7 tavoitteen saavuttaminen vuonna 2015 edellyttää 
noin €100 miljoonan lisäyksiä vuosittain 2011-2015. 
Lisätietoa: w w w.kepa.fi/vaalit2011/kehitysyhteistyo

5     Kehitysyhteistyön tuloksellisuutta seurataan OECD:ssä 
sovituilla mittareilla, joiden keskiössä ovat omistajuus ja 
koordinaatio. Omistajuuden eli köyhien ihmisten ja maiden 
oman sananvallan ja vastuun lisääminen on keskeistä, 
jotta kehitysyhteistyö ei passivoi.
Helposti syrjäytyvien ihmisryhmien oikeuksien huomioon 
ottaminen ei ole Suomen kehitysyhteistyössä toteutunut 
suunnitellusti, totesivat Valtiontalouden tarkastusviraston 
ja Ulkoministeriön evaluaatiot vuonna 2008.

6     Suomi liittyi Leading Group on Solidarity Levies  to Fund 
Development -ryhmään alkukeväästä 2007.

7     Kehitysyhteistyö ei yksin riitä poistamaan köyhyyttä.
8     Suomen kauppapoliittinen ohjelma on vuodelta 2005.
9     EU-komissio sitoutui vuonna 2006 tekemään kustakin 

kauppasopimuksesta vaikutusarvioinnin, mutta arviot 
eivät vielä aina vaikuta neuvotteluihin. Lisätietoa: Kepa 
(2008) Kauppapolitiikan globaalit kipupisteet

10  Ennakoiva vaikuttaminen edellyttää, että vaikuttamis-
tavoitteet määritellään selkeästi, eikä niitä ole resursseihin

nähdeen liian montaa. Ulkoministeriössä laadittiin tällä 
hallituskaudella kehityspoliittinen EU-vaikuttamislinjaus, 
mutta linjaus jäi kovin yleiseksi.

11  Tilastokeskuksen tutkijat ovat jo laskeneet Suomelle GPItä. 
Kesäkuun 2010 hallitusohjelmassa päätettiin että ”Hallitus 
käynnistää valmistelun kansainvälisten suuntaviivojen 
mukaisesti laajemman kehitysindikaattorin käyttöön 
ottamiseksi bruttokansantuotteen rinnalle lähivuosina”. 
Lisätietoa: www.kepa.fi/vaalit2011/ilmasto 

12   Pieni vero valuutta-, osake- ja johdannaiskaupalle 
vakauttaisi kansainvälisiä markkinoita ohjaamalla 
kaupankäyntiä lyhytjänteisestä keinottelusta 
pidempijänteisiin investointeihin. Kehitysmaille tärkein 
vaikutus olisi juuri vakauden kasvu.
Lisäksi 0,05 prosentin vero voisi tuoda globaalisti jopa 
600 miljardin euron ja euroalueellakin 250 miljardin euron 
verotulot. Tuloja voitaisiin käyttää niin teollisuusmaiden 
tarpeisiin kuin esimerkiksi kansainväliseen ilmasto-
rahoitukseen. Lisätietoa: www.kepa.fi/vaalit2011/verot

13   Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä selvitys näyttää, 
että Suomen yritysvastuupolitiikka on naapurimaihimme 
verrattuna hajanaista. Lisätietoa: TEM (2010) Julkisen 
vallan CSR-järjestelmä eri maissa.



• Julkisten hankintojen eettisyyttä ja ekologista 
kestävyyttä edistetään15.
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• Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja 
yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa tuetaan. 
Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä 
vahvistetaan kehittämällä avustuskäytäntöjä ja 
laatimalla kansalaisyhteiskuntasitoumus, jossa 
vahvistetaan monimuotoisten 
kansalaisjärjestöjen monet roolit sekä 
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kanavana 
että palvelujen tuottajina17. 

• Kansalaisvaikuttamista vahvistavien toimien 
vaikuttavuuden seuraamiseksi asetetaan 
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta 
toimikaudelle 2011-2015 ja valmistellaan 
demokratia- ja kansalaisyhteiskunta-
selonteko18.

MAATALOUSPOLITIIKKA
• Suomen kannanotoissa EU:n yhteisen 

maatalouspolitiikan (CAP) uudistamiseen otetaan 
huomioon tarve parantaa globaalia ruokaturvaa. 
Kansainvälistä kauppaa vääristäviä tukia on 
vähennettävä19.

• Suomi osallistuu kansainvälisiin toimiin sen 
varmistamiseksi, etteivät spekulatiiviset 
investoinnit tai biopolttoainetuotanto nosta tai 
lisää epävakautta ruuan hintaan.

• Hallitus nimeää valtioneuvoston ruokapoliittisen 
asiantuntijan20.

ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKKA
• Hallitus pitää tärkeänä, että uusi 

oikeudenmukainen ja laillisesti sitova 
monenvälinen ilmastosopimus saadaan 
voimaan vuoden 2013 alusta.

• Suomen tavoitteena on kotimaisten 
kasvihuonekaasupäästöjen hallittu ja 
ennakoitava vähentäminen vähintään 40 
prosentilla vuoteen 2020 ja 95 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 1990 
tasoon. Säädetään kansallisesti velvoittava 
ilmastolaki vuosittaisista päästövähennyksistä21.

• Suomi osallistuu osaltaan ilmastorahoitukseen, 
jolla tuetaan kehitysmaiden päästövähennyksiä 
ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. 
Ilmastorahaa ei lasketa kehitysyhteistyövaroiksi22.

YHTEYSTIEDOT

Toiminnanjohtaja Timo Lappalainen
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Kehityspoliittinen asiantuntija Tytti Nahi
040 772 4247, tytti.nahi@kepa.fi

Tiedottaja Pasi Nokelainen
050 339 5860, pasi.nokelainen@kepa.fi

vuorovaikutuksen parantaminen.
Demokratia ja yhteiskuntaselonteko voitaisiin laatia 
hallituskauden lopussa ja antaa seuraavalle eduskunnalle.

19   Suomalaisista 69% kannattaa ja vain 13% vastustaa 
sitä, että teollisuusmaiden maataloustukia uudistetaan 
niin, että kehitysmaiden tuottajat saavat tuotteensa 
paremmin markkinoille maailmalla ja omissa maissaan 
(Taloustutkimus, lokakuu 2009)

20   Suositus evankelis-luterilaisen kirkon piispojen 
kannanotosta maailman ruokaturvan puolesta (15.10.2010).
Ruokakriisi vuonna 2008 paljasti globaalien 
elintarvikemarkkinoiden haavoittuvuuden. Kehitysmaiden 
ruoantuotanto on saatava kasvuun. Lisätietoa: Kepa 
(2008) Ruokakriisin ratkaisut: mitä Suomen tulee tehdä?

21   Ilmastolain tulee koskea myös päästökaupan piirissä 
olevia sektoreita ja määritellä sektorikohtaiset 
päästövähennystasot. Tasojen määrittelijäksi ja 
tavoitteiden toteutumisen valvojaksi voitaisiin nimetä 
itsenäinen asiantuntijaelin. Lisätietoa: 
www.kepa.fi/vaalit2011/ilmasto

22   Kehitysavun kierrätys ilmastorahoitukseksi olisi 
epäoikeudenmukaista eikä edistäisi kehitysmaiden 
saamista ilmastoneuvotteluihin.
Kehitysmaille on vuosina 2010-12 luvattu ilmasto-
rahoitusta 30 miljardia dollaria, josta Suomen osuus on 
110 miljoonaa euroa. Rahoitus on sitouduttu nostamaan 
vuosittaiseen 100 miljardiin dollariin vuoteen 2020 
mennessä. Lisätietoa: www.kepa.fi/vaalit2011/ilmasto

14   Keskipitkällä aikavälillä Suomen työllisyyteen vaikuttaa 
se, millaisilla normeilla työtä saa teettää muualla. Normien 
vahvistamista ei ole järkevää jättää yksittäisten 
taloudellisesti heikkojen, ulkomaisista investoinneista 
kilpailevien kehitysmaiden haasteeksi. Lisätietoa: 
www.kepa.fi/vaalit2011/tyollisyys 

15   Hankintalaki mahdollistaa eettisten ja ekologisten 
kriteerien asettamisen, mutta kunnat tarvitsevat lisää 
tietoa ja rohkaisua. 

16   Tämän kappaleen suositukset löytyvät myös 
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan 
hallitusohjelmatavoitteista (18.10.2010).
Vahva ja monipuolinen kansalaisyhteiskunta on toimivan 
demokratian tae. Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli 
yhteiskunnassa, koska ne tarjoavat ihmisille 
mahdollisuuksia toimia tärkeiksi kokemiensa asioiden 
puolesta.

17   Oikeusministeriön selvitys kansalaisjärjestöavustusten 
ongelmakohdista valmistuu vuoden 2010 lopussa.
Suomen hallitus esitti kansalaisyhteiskuntasitoumuksen 
laatimista periaatepäätöksessään demokratian 
edistämisestä (4.2.2010). Sitoumuksessa ministeriöt, 
puolueet ja järjestöt sopisivat kansalaisjärjestöjen 
rooleista ja niiden toimintaedellytysten vahvistamisesta. 
Vastaavia sitoumuksia on laadittu mm Ruotsissa, Virossa 
ja Britanniassa.

18   Neuvottelukunta on toiminut vuodesta 2007 tehtävänään 
kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen 
sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan
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