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Kepan lausunto kehityspoliittisen toimenpideohjelman luonnoksesta 

Kiitämme ulkoasiainministeriötä mahdollisuudesta kommentoida kehityspoliittisen 
toimenpideohjelman luonnosta. Kepa jäsenjärjestöineen on yleisesti ottaen hyvin tyytyväinen 
kehityspoliittisen toimenpideohjelman luonnokseen ja sitä ohjaaviin periaatteisiin ja tavoitteisiin. 
Kepa ja monet sen jäsenjärjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana ohjelman luonnosteluvaiheessa jo 
syksyllä 2011. Olemme iloisia siitä, että vuoropuhelu ja yhteistyö kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
ja viranomaisten välillä on ollut vilkasta ja kansalaisjärjestöjen aiemmin ilmaisemat näkemykset on 
pääosin huomioitu luonnoksessa.  
  
Luonnoksen suurimpina vahvuuksina pidämme seuraavia linjauksia: 
  
1. Ihmisoikeusperustaisuutta, demokraattista omistajuutta ja kansalaisyhteiskuntien roolia 
korostetaan.
2. Kehitysyhteistyön laatu ja tuloksellisuus saavat paljon painoarvoa.
3. Kaikki kolme kestävän kehityksen ulottuvuutta (taloudellinen, sosiaalis-yhteiskunnallinen ja 
ympäristökestävyys) on pyritty huomioimaan tasapainoisesti.
  
Luonnoksessa nähdään kuitenkin vielä parantamisen varaa. Vaikka ulkoasiainministeriö on 
toivonut sidosryhmiltä kommentteja, joiden pohjalta luonnosta voitaisiin nykyisestään lyhentää, on 
järjestöjen keskuudessa noussut esille toiveita selkeyttää tekstiä, lisätä toimenpiteiden konkretiaa 
sekä tietoa ohjelmaa ohjanneesta strategisesta ajattelusta ja tausta-analyysistä. Ohjelman 
tavoitteita ei sidota meneillään olevan talouskriisin seurausten korjaamiseen ja tulevien kriisien 
torjumiseen eikä siinä kerrota millaisia kehitystavoitteita Suomi haluaa edistää vuoden 2015 
jälkeen vuosituhattavoitteiden aikarajan umpeuduttua. Kansalaisjärjestöt osallistuvat mielellään 
keskusteluun ja ideointiin uusien kehitystavoitteiden määrittelemiseksi.

Seuraavat yleiset parannusehdotukset olisivat oleellisia ohjelman jatkotyöstölle: 
  
Ohjelman painopisteet 
  
Ohjelman oikeusperustaisuus saa laajaa tukea kansalaisjärjestöiltä. Sen käytännön toteutus jää 
kuitenkin osittain epäselväksi. Millä tavalla ihmisoikeusperustaisuutta aiotaan toteuttaa ja valvoa 
hankkeissa? Miten oikeusperustaisuus suhtautuu kasvaviin tuloksellisuuden vaatimuksiin? Millä 
tavalla läpileikkaavien periaatteiden toteutusta hankeseurannassa valvotaan käytännössä? 
Ohjelmasta puuttuu myös sisäistä johdonmukaisuutta, ja esimerkiksi yhteydet läpileikkaavien 
periaatteiden ja tavoitteiden välillä ovat epäselviä. Tavoitteiden kohdalla neljäs tavoite jää muita 
heikommaksi. Lausuntomme liitteessä on järjestöjen ehdotuksia ohjelman käytännön 
toimeenpanoa varten.
  
Konkretia 
  
Kepan jäsenkunnassa koetaan laajalti, että ohjelma muistuttaa enemmän strategiaa kuin 
toimenpideohjelmaa. Nykyisessä luonnoksessa on melko vähän konkretiaa siitä, kuinka ohjelmaa 
aiotaan käytännössä toimeenpanna. Monet järjestöt ovatkin esittäneet ohjelmaan selkeitä 
toimenpide-ehdotuksia, jotka on listattu oheiseen liitteeseen. Jos konkretiaa ei lisätä, tulisi harkita 
toimenpideohjelman muuttamista strategiaksi, jonka oheen liitettäisiin käytännön toimeenpanoa 
linjaava ohjelma. 
  



Jatkuvuus 
  
Ohjelmaluonnoksessa jää epäselväksi, miten kehitysyhteistyön jatkuvuus taataan ja miten se 
suhteutuu edellisiin ohjelmiin ja linjauksiin. Esimerkiksi koska maavalinnoissa on tapahtumassa 
muutoksia, olisi järjestöjen mielestä tärkeää ilmaista selkeämmin, mitkä ovat valintojen perusteet ja 
millä toimenpiteillä ja aikataululla muutokset pannaan toimeen ja miten ne toteutetaan kestävällä 
tavalla. 
  
Johdonmukaisuus 
  
Toimenpideohjelman tuloksellisuus riippuu erittäin keskeisesti siitä, kuinka johdonmukaisesti sitä 
noudatetaan muilla politiikan aloilla. Järjestöjen mielestä on erittäin positiivista, että 
johdonmukaisuus on pyritty huomioimaan ohjelmassa, mutta konkretiaa ja kunnianhimoa on jäänyt 
puuttumaan. Olisi toivottavaa, että ulkoasiainministeriö sitoutuisi entistä enemmän yhteistyöhön eri 
ministeriöiden kanssa ohjelman tavoitteiden edistämiseksi. 
  
Määrärahat 
  
Kuten ohjelmaluonnoksessa todetaan, Suomi on sitoutunut nostamaan kehitysyhteistyöhön 
suunnatut varat 0,7 prosentin tasolle bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä. Kannatamme 
lämpimästi tätä tavoitetta, mutta käytännössä tämän tavoitteen saavuttaminen on lähes 
mahdotonta, koska kehitysyhteistyövarat on päätetty jäädyttää nykyiselle tasolle tällä 
hallituskaudella eikä ilmastotyöhön ole päätetty kanavoida kehitysyhteistyövaroille lisäistä 
rahoitusta.  
  
Käytettävissä olevien varojen käytöstä ei ole kirjattu konkreettisia määriä tai prosenttilukuja, vaikka 
luonnoksessa sitoudutaan lisäämään tai kanavoimaan uutta rahoitusta esimerkiksi 
kansalaisjärjestöille, Finnfundille, ministeriön kehityshallinnon vahvistamiselle sekä uudelle 
ihmisoikeus- ja demokratiatuelle. Mikäli nykyisiä varoja ei lisätä, joudutaan näiden rahoitusta 
mahdollisesti lisäämään muiden tärkeiden periaatteiden ja rahoitusmuotojen kustannuksella. 
Ohjelmaan olisi hyvä saada vielä selkeämmin esille se, mitä toimintoja mahdollisesti lakkautetaan 
ja mitä kuluja karsitaan.
  
Järjestöt esittävät, että kehitysviestintään ja globaalikasvatukseen osoitetut määrärahat kasvaisivat 
ja että suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitavaan kehitysyhteistyöhön ja 
globaalikasvatukseen varataan vähintään 15 prosenttia kehitysyhteistyömäärärahoista. Pidämme 
hyvänä ehdotuksena kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön 
selkeyttämistä. Uuden ihmisoikeus- ja demokratiatuen suhteen ei ole sen sijaan kirjattu, mille 
toimijoille tuen on suunniteltu suuntautuvan. Ehdotamme, että näitä sekä muita ulkoministeriön 
rahoitusmuotoja tarkastellaan ja kehitetään ohjelmakauden aikana yhdessä järjestöjen kanssa.
  
Lisäksi konkreettiset sitoumukset kehitysmaille annettavan ilmastorahoituksen määrästä ja 
rahoituspohjasta puuttuvat. Ilmastorahoituksen tulisi olla uutta ja lisäistä 
kehitysyhteistyömäärärahoille, jotta kehitysyhteistyömäärärahoilla tehtävä köyhyyden 
vähentämistyö ei vaarannu. 
  
Ohjelman vaikutus suomalaisten kansalaisjärjestöjen työhön 
  
Ohjelmaluonnokseen on ilahduttavasti kirjattu kansalaisjärjestöjen tärkeä rooli kehityspolitiikassa ja 
siinä mainitaan tarve yhteistyölle järjestöjen kanssa. Olemme myös erittäin tyytyväisiä, että 
kehityspoliittisessa ohjelmassa nostetaan globaalikasvatus ja kehitysviestintä esille ja että 
erityisesti järjestöjen tärkeä rooli siinä on kirjattu luonnokseen mukaan.  
  
Kansalaisjärjestöjen ja ohjelman välinen suhde jää luonnoksessa kuitenkin tulkinnanvaraiseksi. 
Ohjelmassa todetaan muun muassa, että toimenpideohjelman temaattiset painotukset ja tavoitteet 
ohjaavat myös kansalaisjärjestöille myönnettävän tuen käyttöä, kansalaisjärjestöjä kannustetaan 
täydentämään Suomen muuta toimintaa kumppanimaissa ja niiden toivotaan tukevan 



maaohjelmien tavoitteita. Siihen, mitä tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi keskitulon maissa 
tai kumppanimaissa toimivien kansalaisjärjestöjen hankkeille ja ohjelmille, toivotaan selvennystä.   
  
Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö täydentää julkista kahdenvälistä, monenkeskistä ja EU:n 
kehitysyhteistyötä. Kehityspoliittisen toimenpideohjelman ei toivota rajoittavan kansalaisjärjestöjen 
työtä vaan tukevan vuonna 2010 hyväksytyn kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen 
toteutusta. Linjaus tunnustaa järjestöjen moninaisuuden ja omaehtoisuuden toimijoina. Järjestöt 
kokevat erittäin tärkeäksi sen, että ne voivat edelleen toimia valitsemissaan ODA-kelpoisissa 
maissa ja valitsemillaan toimintasektoreilla ja etteivät tuloksellisuuteen liittyvät mahdolliset 
raportointi- ja evaluaatiovaatimukset kuormita liikaa etenkään kaikista pienimpiä vapaaehtoisvoimin 
toimivia järjestöjä. 
  
Yhteistyön ja kumppanuuksien vahvistamiseksi esitämme, että toimenpideohjelman toimeenpanon 
yhteydessä perustetaan yhteistyöfoorumeita ministeriöiden, yksityissektorin, järjestöjen ja julkisen 
sektorin välille, jolloin myös yhteistyön rakenteita, kannustimia ja esteitä voidaan pohtia tarkemmin. 
  
Yllä olevien yleisten kommenttien lisäksi liitämme oheen ohjelman kulkua noudattelevan 
yksityiskohtaisen palautteen luonnoksen sisällöstä. 
  
Kepa jäsenjärjestöineen jatkaa mielellään vuoropuhelua ja yhteistyötä ulkoasiainministeriön 
kanssa toimenpideohjelman viimeistelyn sekä etenkin sen toimeenpanon yhteydessä.  
  

Parhain terveisin, 

Timo Lappalainen 
Toiminnanjohtaja 
Kepa ry 
  
  
    



Ohjelmaluonnosta ovat kommentoineet Kepan henkilökunnan ja Etelän maatoimistojen 
lisäksi seuraavat Kepan jäsen- ja yhteistyöjärjestöt: 
  
Abilis-säätiö 
Dalitien Solidaarisuusverkosto DSNFi 
Emmaus Aurinkotehdas ry 
Emmaus Jokioinen ry 
Fida International ry 
FIDIDA ry - Vammaiskumppanuus 
Finnwatch ry
FinnWID ry 
Frikyrklig samverkan rf
Helsingin Diakonissalaitos
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS 
Kirkon Ulkomaanapu 
Kynnys ry 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Maan Ystävät ry 
Nuorten Kotkain Keskusliitto ry 
Pelastakaa Lapset ry
Plan Suomi säätiö 
Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry 
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö DEMO ry 
Reilun kaupan edistämisyhdistys ry 
Safra ry 
Siemenpuu-säätiö 
Solidaarisuus 
Somali Forum for Progress Finland ry 
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry 
Suomen lasten ja nuorten säätiö 
Suomen Lähetysseura ry
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 
Suomen Pakolaisapu ry 
Suomen Partiolaiset ry
Suomen Pipliaseura ry 
Suomen Punainen Risti ry
Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry 
Suomen Somalia-verkosto ry 
Suomen Unicef ry 
Suomen World Vision ry 
Suomen YK-liitto ry 
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry 
Suomi-Nigeria Ystävyysseura ry 
Suomi-Nicaragua-seura ry 
Taksvärkki ry 
U-landshjälp från Folk till Folk i Finland UFF rf  
Uusi Tuuli ry 
Väestöliitto ry / Perjantai-ryhmä
WWF Suomi

Järjestöjen yksityiskohtaiset lausunnot ja kommentit ovat saatavilla Kepasta.

Liite: Kepan ja Kepan jäsenjärjestöjen kommentit toimenpideohjelman luonnokseen


