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Liite: Kepan ja Kepan jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen kommentit toimenpideohjelman 
luonnokseen 

Tässä liitteessä esitetään yksityiskohtaisesti Kepan ja järjestöjen antamia kommentteja ja 
parannusehdotuksia toimenpideohjelman luonnokseen sen rakennetta mukaillen. Kommenttien 
napakoittamiseksi emme ole erikseen maininneet kaikkea positiivista palautetta, vaikka järjestöiltä 
on tullut kiitoksiakin runsaasti.

Johdanto 

Ohjelman johdannossa todetaan, että väestönkasvu, nuorisotyöttömyys, globaali muuttoliike, 
kaupungistuminen, ruokakriisi ja ilmastonmuutos luovat lisähaasteita kehitysmaille. Yksi tärkeä 
haaste jää kuitenkin puuttumaan: talouskriisi. Vuonna 2008 globaalissa Pohjoisessa alkaneella 
finanssikriisillä on ollut mittavia seurauksia myös Etelässä. Kriisin seurauksena on arvioitu yli 60 
miljoonan ihmisen taantuneen äärimmäiseen köyhyyteen yksistään vuonna 2010. Vaikka suurin 
osa kehitysmaista ei ole integroitunut globaaleihin rahoitusmarkkinoihin, ovat niiden reaalitaloudet 
kuitenkin kärsineet vastuuttoman finanssikeinottelun ja talouskriisin seurauksista: suorat 
ulkomaiset investoinnit ovat vähentyneet, maailmankauppa on taantunut ja hyödykkeiden sekä 
raaka-aineiden hinnat ovat heilahdelleet. Näiden taloudellisten seurauksien takia köyhiä maita ja 
väestöja uhkaa lisääntynyt köyhyys ja velkataakka. Seurausten torjuminen ja korjaaminen tulisi olla 
keskeisessä asemassa Suomen kehityspolitiikassa. 

Suomen ihmisoikeusperustainen tapa toimia 

Järjestöt ovat tyytyväisiä siihen, että kansalaisyhteiskuntien rooli ja vahvistaminen ovat näkyvästi 
esillä ohjelmassa. Kiitosta ansaitsee myös se, että ohjelmassa korostetaan ihmisten ja 
kansalaisten roolia valtioiden sijaan. 

Se, miten Suomen ihmisoikeusperustainen tapa toimia toteutuu, jää kuitenkin osittain epäselväksi. 
Toivomme siksi, että ohjelmassa huomioidaan seuraavat suositukset: 

• Ohjelman tulisi sisältää sitoumus laatia ohjeistus ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan 
toimeenpanosta ja seurannasta kehitysyhteistyössä. Toimintaohjeiden tulisi kattaa sekä 
sisältöohjeistus tukemaan kansainvälisten ihmisoikeusnormien soveltamista käytännön 
sektorikohtaisessa työssä (esim. vammais-, lasten- ja alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyviä 
sopimuksia) sekä metodiohjeistusta ihmisoikeusperustaisuuden toteuttamiseen 
hankehallinnon eri vaiheissa. 

• Ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toteutumiseksi tulisi järjestää koulutusta UM:n 
sisällä ja koko sektorilla yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa. 

• Ohjelmassa tulisi eritellä, mitkä ovat ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan kannalta 
olennaiset kansainväliset sopimukset, joihin Suomi toivoo kumppanimailta ja uusilta 
avunantajamailta sitoumusta. Kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä tulisi tukea 
kumppanimaan ratifioimien ihmisoikeussopimuksien toimeenpanoa.  

• Ohjelmassa tulisi eritellä ne instituutiot ja toimijat, jotka ovat keskeisiä 
ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toteutumiselle. Myös YK:n laatimat ohjeistukset 
ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toimeenpanosta tulisi huomioida. 

• Ohjelmassa tulisi analysoida enemmän oikeusperustaisuuden toteuttamista estäviä 
rakenteellisia ongelmia sekä ihmisoikeusperustaiseen toimintatapaan liittyviä ristiriitoja ja 
turvallisuusriskejä ja eritellä selkeämmin, millaisilla apumuodoilla ihmisoikeuspolitiikkaa 
aiotaan edistää. 

• Ohjelmassa tulisi painottaa, että kaikilla ihmisillä on yhtäläinen oikeus vaikuttaa ja osallistua 
kehityksen määrittelyyn ja toimeenpanoon. 

• Demokraattisen omistajuuden ja vastuullisuuden yhteydessä olisi hyvä muistuttaa myös 



vastavuoroisuuden periaatteesta ja yhteisestä oppimisesta kehitysyhteistyössä. 

Tuloksellisuus ja vaikuttavuus 

Kehityksen laadun ja tuloksellisuuden takaaminen on erittäin tärkeää ja sen huomioiminen saa 
järjestöiltä kiitosta. Tulosperustaista lähestymistapaa käytettäessä tulisi kuitenkin muistaa, ettei 
kaikkea voi mitata, etenkään lyhyellä aikavälillä. Kehitysmuutokset vaativat aikaa ja 
pitkäjänteisyyttä. 

• Pitkäjänteisyys, myös tulosperustaista lähestymistapaa käytettäessä, tulisi selkeästi kirjata 
uuteen ohjelmaan. Etenkään kansalaisjärjestöhankkeiden tuloksellisuutta ei aina voi mitata 
hankkeen kestoaikana. Suomen tulisi olla avoin tukemaan paikallis- ja yhteisötason 
mittareita ja standardeja kehitysvaikutusten arvioinnissa. 

• Ohjelmassa tulisi selkeyttää sitä, miten sen neljän tavoitteen tuloksia aiotaan mitata.
• Tuloksellisuuden lisäämisen ei tulisi tarkoittaa lisääntyvää byrokratiaa ja raportointia.

Avoimuus 

Avoimuuteen panostaminen on kannatettavaa ja IATI:iin sitoutuminen on siitä hyvä esimerkki. 
Kappaleessa olisi kuitenkaan hyvä määritellä, miten Suomi aikoo toimia tilanteissa, joissa 
kumppanimaiden omistajuus rikkoo avoimuuden periaatetta ja ihmisoikeusperustaisuutta vastaan. 
Ohjelmassa tulisi myös huomioida, että joskus avoimuus voi lisätä turvallisuusriskejä etenkin 
epädemokraattisissa ympäristöissä. 
  
Keskittyminen vähiten kehittyneisiin maihin 

Kehitysavun keskittäminen on rajallisten resurssien takia oleellista. Pidämme hyvänä periaatteena 
Suomen virallisen kehitysyhteistyön keskittymistä vähiten kehittyneisiin maihin. On kuitenkin syytä 
huomioida, että enemmistö äärimmäisen köyhistä ihmisistä elää keskitulotason maissa. Lisäksi 
suuri osa maailman köyhimmistä elää virallisen sektorin ja kaupallisen talouden ulkopuolella. 
Erityisesti kansalaisjärjestöjen toiminta näiden köyhimpien ihmisryhmien keskuudessa, vaikkakin 
keskitulon maissa, on perusteltua ja edistää eriarvoisuuden vähentämisen periaatetta. 

• Kehitysapua tulisi ohjata kaikista köyhimpien ihmisten, ei maiden, tarpeet. Päätöksiä maista 
vetäytymisistä ei pitäisi tehdä BKT-perustaisten tuloluokitusten pohjalta, vaan 
vaihtoehtoisten kehityksen mittareiden, kuten YK:n inhimillisen kehityksen indeksin avulla, 
joita Suomi ohjelmassa sitoutuu ajamaan. 

• Maavalinnoissa tulisi huomioida maiden ihmisoikeusraportointi.
  
Avoin tiedotus pitkäaikaisten kumppanuussuhteiden uudelleenarvioinnista ja kumppanuuden 
mahdollisesta lopettamisesta tukee Suomen politiikan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, edistää sen 
johdonmukaisuutta ja osoittaa rehellisyyttä, ei vain kumppanimaan hallitusta, vaan myös sen 
kansalaisyhteiskuntaa kohtaan. 

• Syyt sekä muutosten harkittu ja asteittainen luonne kumppani- ja yhteistyömaiden 
valinnoissa tulisi kirjata selkeästi. Suomi-Nicaragua-seura on esittänyt, että 
ulkoasiainministeriö vielä harkitsisi aietta lopettaa kokonaan pääyhteistyökumppanit 
Latinalaisesta Amerikasta. Maanosa on vahvasti polarisoitunut, ja siellä elää 
lukumäärältään suuret massat köyhyydessä ja äärimmäisessä köyhyydessä.  

• Pitkäaikaisen kumppanuuden lopettaminen tulisi tehdä a) analysoimalla ja kertomalla 
avoimesti syyt pitkäaikaisen kumppanuuden lopettamiseksi, b) käymällä asiasta dialogia ja 
sopimalla asia kumppanimaan hallituksen kanssa, myös kumppanimaan 
kansalaisyhteiskuntaa kuullen, c) laatimalla kumppanuuden lopettamiselle keski-pitkän 
aikavälin, esimerkiksi viiden vuoden, exit-strategia. 

Johdonmukaisuus 

On hienoa, että johdonmukaisuutta on sitouduttu edistämään. Johdonmukaisuudesta toivottaisiin 
kuitenkin lisää konkreettisia esimerkkejä ja aloitteita. Toimenpideohjelman tuloksellisuus riippuu 
erittäin keskeisesti siitä, kuinka johdonmukaisesti sitä noudatetaan muilla politiikan aloilla. 



• On tärkeää, että ulkoasiainministeriö sitoutuu yhteistyöhön eri ministeriöiden kanssa 
ohjelman tavoitteiden edistämiseksi. Tällä hetkellä ohjelmassa sitoudutaan tähän vain 
globaalikasvatuksen osalta, jossa suunnitellaan yhteistyötä opetushallinnon kanssa. 
Esimerkiksi yritysvastuun kohdalla johdonmukaisuutta tulisi edistää ainakin työ- ja 
elinkeinoministeriön sekä valtioneuvoston kanssa. 

• Ohjelmassa tulisi myös selkeyttää, millä tavalla kumppanimailta toivotaan 
johdonmukaisuutta omassa köyhyyden vähentämiseen tähtäävässä politiikassaan. 

• Johdonmukaisuuden edistämiseksi tulisi perustaa yhteistyöfoorumeita ministeriöiden, 
järjestöjen ja yksityisen sektorin välille.

Kehityspolitiikan ja -yhteistyön muodot ja kanavat 

Luonnos jää hyvin yleiselle tasolle alueellisten ohjelmien suhteen. Osa edellisen kehityspoliittisen 
ohjelman aikana lisääntyneistä alueellisista ohjelmista on käytännössä osoittautunut 
haasteellisiksi. 

• Ohjelmaan tulisi selkeästi kirjata mikä alueellisten ohjelmien painoarvo tulevaisuudessa on 
sekä miten alueellisten ohjelmien haasteisiin vastataan. 

Edellinen Suomen kehityspoliittinen ohjelma pyrki määrittelemään sektoreita/teemoja, joilla Suomi 
toimisi kehitysyhteistyössään. Tämä lähtökohta jätti huomiotta mm. kumppanimaan poliittisen ja 
kulttuurisen kontekstin ja muiden avunantajien toimet. 

• Ohjelmassa tulisi ilmaista selkeämmin, että Suomen toiminta ja sektorivalinnat pysyvät 
joustavina ja pystyvät vastaamaan kumppanimaiden todellisuuteen. 

On myönteistä, että Suomi käyttää monipuolisesti sekä yleistä että sektoribudjettitukea.
• Ohjelmassa tulisi huomioida nykyistä paremmin kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 

edellytyksenä Suomen myöntämälle budjettituelle. 
• Myös lasten oikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon tulisi ohjata budjettitukipäätöksiä.

Ohjelman mukaan Suomi toimii YK:n legitimiteetin ja toimintakyvyn vahvistamiseksi ja edistää ns. 
yhden YK:n politiikan toteuttamista. On lisäksi hyvä, että ohjelmassa sitoudutaan tekemään 
strateginen analyysi, jonka perusteella määritellään mitä järjestöjä Suomi haluaa tuloksellisesti 
tukea. Monet järjestöt ovat toivoneet tähän asiaan selkeämpää linjausta.  

Ohjelmassa todetaan, että YK:n ohella kansainväliset kehitysrahoituslaitokset ovat Suomen 
kehityspolitiikan toteutuksen tärkein monenkeskinen kanava. Kiitosta ansaitsee, että kehitysmaiden 
asemaa näissä järjestöissä pyritään vahvistamaan. Ohjelmassa todetaan myös, että kansainväliset 
kehitysrahoituslaitokset ovat keskeisessä asemassa kansainvälisen talouskriisin vaikutusten 
torjumisessa. On totta, että etenkin Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on noussut keskeiseen 
asemaan talouskriisistä johtuvien budjettivajeiden rahoittajana. On kuitenkin myös huomioitava, 
että IMF:n lainoitus on ehdollistettua ja viime vuosikymmenten sidotuilla lainoilla on ollut mittavia 
negatiivisia seurauksia köyhyyden vähentämiselle Etelässä. Kuten ohjelmassa todetaan, ovat 
useat maat nykyäänkin ylivelkaantuneita (s.16) ja jatkuvaa velkaantumista tulisi välttää. Lisäksi 
avun ja/tai avuksi määriteltävien lainojen ehdollistaminen on Pariisin julistuksen periaatteiden 
vastaista ja heikentää demokratian toteutumista. 

• Lainoittamista ei tulisi nähdä keskeisenä ja ainoana ratkaisuna talouskriisin vaikutusten 
torjumisessa. 

• Suomen tulisi sitoutua edistämään globaaleja ja paikallisia ratkaisuja, joilla vältettäisiin 
tulevia kriisejä ja korjattaisiin nykyisen kriisin seurauksia kestävällä tavalla. Ratkaisujen 
tulisi taata kehitysmaille enemmän sananvaltaa, oikeuden säännellä rahoitusmarkkinoitaan 
ja päättää itse millaista pankki- ja rahoitustoimintaa niiden alueella harjoitetaan, vähentää 
hintaheilahteluita tuottavaa riskisijoittelua, tukea pitkäjänteisiä investointeja ja lisätä 
johdonmukaisuutta rahoituksen, kaupan ja kehitysyhteistyön välille. 

• Suomen tulisi edistää kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksia kansainvälisten 
rahoituslaitosten päätöksenteossa. 



Kiitämme ohjelmaluonnoksen mainintoja, että suomalaisten kansalaisjärjestöjen 
kehitysyhteistyön tukea kasvatetaan, yhteistyötä suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa 
lisätään, kansainvälisten kansalaisjärjestöjen tukea selkeytetään ja järjestöjen tärkeä rooli 
kehitysviestinnässä ja globaalikasvatuksessa on esillä. 

Järjestöjen työn tuloksellisuuden vahvistaminen on tärkeää ja järjestöt ovat sitoutuneet työnsä 
jatkuvaan parantamiseen. Olemme tyyväisiä siitä, että kansainväliset, järjestöjen itse kehittämät 
Istanbulin periaatteet ja ”International Framework for CSO Development Effectiveness” 
-toimintakehys on mainittu luonnoksessa. Tuloksellisuuden vaatimus ei kuitenkaan saisi olla rasite 
pienille, vapaaehtoisvoimin toimiville järjestöille, joilla on oma tärkeä roolinsa erityisesti 
ruohonjuuritason yhteistyössä.  

• Järjestö-sanan käyttöä tulisi täsmentää, sillä välillä sitä käytetään kansalaisjärjestöistä, 
välillä monenkeskisistä järjestöistä. 

• Ohjelmassa tulisi täsmentää, että nykyinen kehityspoliittinen kansalaisyhteiskuntalinjaus on 
edelleen voimassa ja järjestöillä on edelleen vapaus toimia valitsemillaan sektoreilla ja 
maissa. 

• Tulisi selventää, mitä tarkoitetaan, kun kansalaisjärjestöjä kannustetaan täydentämään 
Suomen muuta toimintaa kumppanimaissa ja niiden toivotaan tukevan maaohjelmien 
tavoitteita. 

• Olisi huomioitava, että Etelän kumppanijärjestöjen näkemykset ja omistajuus ovat 
keskeisellä sijalla kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 

• Ulkoministeriön rahoitusmuotoja järjestöille tulisi tarkastella ja kehittää yhdessä järjestöjen 
kanssa. Esimerkiksi tulisi varmistaa, että ulkoministeriön rahoitus EU-rahoitteisille 
hankkeille jatkuu ja järjestöjen pitkäjänteiselle kehitysviestinnälle ja globaaliskasvatukselle 
olisi tarpeeksi resursseja.

• On huomioitava, että yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken vaatii myös aikaa ja 
muita resursseja. 

Koulujen ja opetusviranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö ja nuorille ja lapsille suuntautuva 
kehitysviestintä on äärimmäisen tärkeää, mutta myös globaalikasvatus ja laajempi 
kehitysviestintä muiden toimijoiden ja kohderyhmien kanssa on arvokasta ja tulisi huomioida 
esimerkiksi käytännössä viestintä- ja kehityskasvatustuen myönnöissä kansalaisjärjestöille. 

Yksityisen sektorin yhteistyömuotojen osalta pidämme erittäin positiivisena nykymuotoisen 
korkotukiluoton lakkauttamista sekä sitä, että rahoitusinstrumenttien käytössä sitoudutaan entistä 
paremmin kehitysyhteistyön tavoitteiden noudattamiseen. 

Määrärahat ja voimavarat   

Nykyisten varojen käytöstä ei ole kirjattu konkreettisia määriä tai prosenttilukuja, vaikka 
luonnoksessa sitoudutaan lisäämään tai kanavoimaan uutta rahoitusta ainakin kansalaisjärjestöille, 
Finnfundille, ministeriön kehityshallinnon vahvistamiselle, sekä uudelle ihmisoikeus- ja 
demokratiatuelle. Jos nykyisiä varoja ei lisätä, joudutaan näiden rahoitusta mahdollisesti lisäämään 
muiden tärkeiden periaatteiden ja hankkeiden kustannuksella. 

• Ohjelmassa tulisi esittää yksityiskohtaisemmin, miten määrärahat jakautuvat.
• Suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitavaan kehitysyhteistyöhön ja 

globaalikasvatukseen tulisi osoittaa vähintään 15% kehitysyhteistyömäärärahoista
• Kehitysviestintään ja globaalikasvatukseen osoitettujen määrärahojen tulisi kasvaa kohti 

UNDP:n kolmen prosentin suositusta.  

Innovatiivisten rahoituslähteiden ja erityisesti rahoitusmarkkinaverosta saatujen tulojen käyttö 
kehitysyhteistyöhön on erittäin tärkeää. 

• Ohjelmassa ei tulisi ainoastaan sitoutua selvittämään niiden toimeenpanomahdollisuuksia, 
vaan myös edistämään asiaa EU:n ministerineuvostoissa ja muilla kansainvälisillä 
foorumeilla. 



Ohjelmassa korostetaan henkilöstön jatkuvan osaamisen kehittämistä ja toimintaedellytysten 
parantamista vain ministeriössä ja ulkomaanedustustoissa, mikä saa järjestöiltä kiitosta. 
Maahanmuuttajien osaamista sekä järjestöjen koulutus- ja asiantuntijaresursseja tulisi hyödyntää 
kehityshallinnon kehittämisessä.

Läpileikkaavat periaatteet 

Läpileikkaavat periaatteet ovat hyvät, mutta niiden toteuttamista ohjelmissa ja kehitysyhteistyössä 
tulisi selkeyttää. Ohjelmassa tulisi sitoutua vahvistamaan läpileikkaavien periaatteiden seurantaa, 
ja niiden toteutumista tulisi arvioida kokonaisvaltaisesti myös ennakolta. Monet järjestöt kokevat 
sukupuolten välisen periaatteen jäävän muita periaatteita kunnianhimottomammaksi. Lisäksi 
läpileikkaavat periaatteet tulisi huomioida selkeämmin ohjelman neljän tavoitteen alla. 

Suositukset: 

• Kaikkien periaatteiden toimeenpanemiseksi ja evaluoimiseksi tulisi kehittää konkreettisia 
työkaluja ja toimenpiteitä. 

• Sukupuolten tasa-arvon kohdalla Suomi voisi sitoutua tukemaan YK:ta keräämään 
sukupuolittain eriteltyjä tilastoja (gender disaggregated information). Lisäksi tulisi varmistaa, 
että hankkeiden toteuttajina, työryhmissä, toimijoina, avunsaajina ja hyötyjinä olisi myös 
naisia. Sekä sukupuolten välisen tasa-arvon että eriarvoisuuden vähentämisen 
periaatteiden kohdalla tulisi nostaa esiin tyttöjen ja naisten koulutuksen tärkeyttä, 
seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia, naisten itsemääräämisoikeutta, työllistymistä ja 
osallistumista yhteiskunnalliseen ja poliittiseen päätöksentekoon.

• Sukupuolten tasa-arvostrategia ja toimintasuunnitelma tulisi päivittää. 
• Kairon väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelma tulisi mainita sukupuolten välisen 

tasa-arvon periaatteen alla.
• Ilmastokestävyyden periaatteessa tulisi huomioida myös ympäristölle kestävä kehitys ja 

selkeyttää, millä tavalla periaate ohjaa ja edistää johdonmukaisuutta Suomen omassa 
toiminnassa. Lisäksi nuorten rooli tulisi huomioida ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja 
torjumisessa siinä missä naisten ja lastenkin. 

• Alkuperäiskansat, nuoret, eri uskontokuntiin kuuluvat, kastittomat ja maansisäiset 
pakolaiset ja pakolaiset tulisi huomioida haavoittuvien, helposti syrjäytyvien ja syrjittyjen 
ihmisryhmien kohdalla, ja vaikutusarviointia tulisi tehdä näiden kaikkien ryhmien kohdalla 
kehitysyhteistyön toteutuksessa.

• Suomen tulisi nimittää neuvonantajaryhmä, jonka tehtävänä on edistää kaikkien 
haavoittuvien ryhmien oikeuksia. 

• Suomalaiset ammattiyhdistysjärjestöt ovat ehdottaneet, että neljänneksi periaatteeksi 
otettaisiin ihmisarvoinen työ (decent work). 

• Vammaisjärjestöt ovat ehdottaneet, että vammaisasian edistämiseksi sitouduttaisiin 
valtavirtaistamiseen sekä kohdennettuun tukeen. Vammaisalan tavoitteita tulisi edistää 
nimittämällä vammaisasioiden neuvonantaja ja lisäämällä vammaisalan tuntemusta 
Suomen edustustoissa. 

Tavoite 1: Ihmisoikeuksia kunnioittava, demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta 

Ensimmäisen tavoitteen alle tiivistyy monella tapaa ohjelman visio. On hienoa, että Etelän 
kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen ja toimintavapauden tukeminen nousee esille 
kehityspolitiikan tavoitteissa eikä jää vain suomalaisten kansalaisjärjestöjen osaksi.

Lisäksi on positiivista, että luonnoksessa käsitellään turvallisuuden käsitettä laajasti ja 
kokonaisvaltaisesti. 

Suositukset: 

• Ihmisoikeus- ja demokratiatuen määritelmää tulisi selkeyttää. Ohjelmassa ei tällä hetkellä 



ole kirjausta siitä, kuinka paljon ja mille toimijoille apu on suunnattu. Tuen tulee kattaa myös 
demokratian perusedellytyksiä vahvistava tuki eli tuki ruohonjuuritason kansalaisjärjestöille 
hauraissa valtioissa. 

• Keskituloisissakin maissa on paljon ihmisoikeusongelmia. Ruohonjuuritason ihmisoikeustyö 
myös näissä maissa on tärkeää ja ihmisoikeuspuolustajien asemaa tulisi vahvistaa.

• Korruption vastainen työ lisää yritysten ja investointien vaatimaa ennustettavuutta ja 
luottamusta. Toisaalta vastuuttomimmillaan yritykset voivat olla lahjusten tarjoajia, 
edesauttaa ihmisoikeusloukkauksia tai heikentää yhteiskunnallisen päätöksenteon 
läpinäkyvyyttä ja tasapuolisuutta. Näiden ongelmien hillitsemiseksi Suomi voi vahvistaa 
yritysvastuupolitiikkaansa esimerkiksi tukemalla aktiivisesti YK:n "Protect, Respect, 
Remedy" –toimeenpanosuunnitelmaa. 

• Lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia tulisi parantaa demokratian edistämiseksi ja 
oikeuksia edistää erityisesti konflikteihin liittyvissä tilanteissa.

• Konfliktiehkäisyä ja varhaisvaroitusmenetelmiä tulisi tukea. 
• Diplomatian, rauhanvälityksen, sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan, humanitaarisen avun, 

jälleenrakennuksen ja kehitysyhteistyön tulee toimia johdonmukaisesti konfliktitilanteissa.
• Olisi tärkeää, että ohjelmassa sitouduttaisiin tekemään kriisinhallinnan työtä ohjaava linjaus, 

jossa sen suhde kehitysyhteistyöhön selvennettäisiin.  
• Ohjelmassa olisi toivottavaa tuoda esiin laaja-alaisen yhteistyön tärkeys esimerkiksi 

kansalaisjärjestöjen, tutkimuslaitosten ja diaspora-toimijoiden sekä YK:n, EU:n, AU:n ja 
muiden pohjoismaiden kanssa.

• Seksuaaliseen väkivaltaan liittyvään rankaisemattomuuteen tulisi puuttua.
• Haurautta tulisi myös tarkastella ihmisoikeusperustaisesta näkökulmasta eikä ainoastaan 

väkivallan läsnäolona. Hallitusohjelmassa mainittu sitoumus OECD:n suosittamaan 
hauraiden valtioiden strategiaan tulisi mainita. Suomen tulisi myös harkita asiaa koskevan 
linjauksen työstämistä.  

• Suomen tulisi toimia aktiivisesti oikeudellisesti sitovan kansainvälisen 
asekauppasopimuksen (Arms Trade Treaty, ATT) aikaansaamiseksi. 

• Suomen tulisi sitoutua vahvistamaan YK:n roolia rauhantyössä sekä vahvistaa 
kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja instituutioita.

• Suomen erityisvahvuuksissa on myös esitetty olevan tyttöjen, poikien ja nuorten 
osallistaminen naisten osallistamisen lisäksi.

  
Tavoite 2: Osallistava ja työllistävä vihreä talouskehitys 

On erittäin positiivista, että talous ja siihen liittyvä tematiikka on nostettu ohjelman tavoitteiden 
joukkoon. Se edistää johdonmukaisuutta. 

Ohjelmassa käytetyn vihreän talouden termin tulkinta ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, ja termi 
tulisikin määritellä selkeämmin. Esimerkiksi YK:n ympäristöohjelma UNEP määrittelee, että vihreä 
talous johtaa inhimillisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen tasa-arvon vahvistumiseen samalla kun se 
merkittävästi vähentää ympäristöriskejä ja luonnonvarojen kulutusta. Sosiaalinen ja ekologinen 
näkökulma kuitenkin puuttuvat tavoitteesta 2 ja/tai sen yhteys tavoitteisiin 3 ja 4 jää epäselväksi. 
Tavoitteen alla tulisi täsmentää, mikä on vihreän talouden ja yleisen taloudellisen kehityksen 
välinen ero. 

Kappale korostaa talouskasvun merkitystä hyvinvoinnin ja vaurauden perustana. Tämä on 
ristiriidassa ohjelman sitoumuksen kanssa edistää BKT:lle vaihtoehtoisia hyvinvoinnin mittareita. 
Koska nykyisen kaltainen talouskasvu on monella tapaa kestämätöntä, tulisi ohjelmassa sitoutua 
ajamaan hyvinvointia parantavaa ja ekologisesti kestävää talouskehitystä. Vastuulliseen 
luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvaa vihreää taloutta voidaan esimerkiksi edistää 
kestävällä ja ympäristöystävällisellä maanviljelyllä, peltometsäviljelyllä, vastuullisella 
metsänhoidolla, ekoturismilla ja uusiutuvan energian tuotannolla. Ihmisten hyvinvointia voidaan 
puolestaan parantaa esimerkiksi edistämällä tasa-arvoista, inhimillistä kehitystä, takaamalla 
yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet, edistämällä ihmisarvoista työtä ja vahvistamalla 
kyläyhteisöjä ja osuuskuntia.



Ohjelmassa Suomi sitoutuu edistämään yhteiskuntavastuuta yhdessä yritysten kanssa ja pyrkii 
saamaan aikaan sääntelyä, joka hyödyttää edistyksellisimpiä toimijoita. Yritysvastuuta tulisi 
kuitenkin myös sitoutua edistämään kansalaisyhteiskunnan ja kumppanimaiden hallintojen kanssa. 
Kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli yritysvastuun ”vahtikoirina” ja paikallisyhteisöt ovat kaikista 
tärkein sidosryhmä muiden muassa maanomistus- ja ympäristövaikutusten arvioinnissa. 
Ensisijaisesti yritystoiminnan tulisi hyödyttää ihmisiä, ei yrityksiä ja niiden toimintaa. 
Kumppanimaiden osallistaminen on puolestaan edellytys yritysten toimintaa sääntelevän 
kansallisen lainsäädännön aikaansaamiselle ja toimeenpanolle.  

Suositukset: 

• Haavoittuvien ryhmien ja nuorison työllistämismahdollisuuksiin tulisi panostaa nykyistä 
enemmän kannustamalla aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, julkisten töiden ohjelmia ja 
luomalla kannustimia yrityksille. Näin edistettäisiin kaikkien oikeutta toimeentuloon ja 
säälliseen työhön.

• Mikrolainoitusohjelmia pitäisi kehittää erityisesti haavoittuville ja syrjäytyville ryhmille. 
• Virallisen talouden edistäminen olisi toivottavaa. Virallisen talouden piirissä toimiville 

henkilöille on helpompi taata kunnon palkat, työntekijän oikeudet, turvallisuutta ja 
ammattiyhdistysliikkeen tukea. 

• Maaseutukehitystä tulisi tukea vihreiden elinkeinojen ja työpaikkojen edistämisellä, 
kunnioittamalla silti omavaraisten pienviljelijöiden omia tarpeita ja haluja työllistyä virallisella 
sektorilla. 

• Paikallista pienyrittäjyyttä tulisi tukea yritysvastuun edistämisen lisäksi. Paikallista 
yrittäjyyttä pitäisi myös suosia kehitysyhteistyön arviointien ja evaluaatioiden hankinnoissa. 

• Kehitysmaiden tuottajien markkinoille pääsyn esteitä tulisi pyrkiä purkamaan. 
• Yritysten toimitus- ja alihankkijaketjujen valvontajärjestelmän luominen tulisi olla osa 

yritysvastuun edistämistä. 
• Yritysvastuun edistämiseen tulisi sitoutua myös omistusohjauksessa selkeiden kriteerien 

avulla. 
• Yritysvastuuta tulee korostaa myös kauppapolitiikassa, julkisissa hankinnoissa ja 

kuluttajavastuussa. Ohjelmassa tulisi sitoutua edistämään viestintää ja ohjeistusta 
yritysvastuusta ja eettisistä hankinnoista työ- ja elinkeinoministeriölle ja kunnille.

• Yritystoiminnan läpinäkyvyyttä ja yritysvastuuta tulisi lisätä pakollisen maakohtaisen talous- 
ja vastuuraportoinnin kautta.

• Suomen tulisi edistää YK:n verokomitean vahvistamista.
• Yritysten, julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä tulisi edistää.  
• Haavoittuvien ryhmien syrjintää ehkäisevien työkalujen ja periaatteiden käyttöä 

yritysmaailmassa tulisi edistää. 
• Suomen tulisi tukea yritysten vastuullisuusmerkintöjen vertailtavuutta parantavan 

selvityksen tekemistä.
• Tieto- ja osaamisyhteiskuntaa tulisi edistää muun muassa Information and Communication 

Technologies for Development (ICT4D) -työkalun käytöllä.  

Tavoite 3: Luonnonvarojen kestävä hallinta ja kokonaisvaltainen ympäristönsuojelu 

On erittäin positiivista, että luonnonvarat ja ympäristö on huomioitu ohjelmassa omana 
tavoitteenaan. 

Tavoitteessa on kuitenkin unohdettu paikallisten ihmisten ja alkuperäiskansojen näkökulma, 
kulttuuri, uskonto, arvot ja käytännöt – paikallinen omistajuus. Paikallisten ihmisten näkemys 
metsistä, vedestä ja luonnon monimuotoisuudesta on paljon laajempi kuin vain luonnonvaroja 
hyödyntämään pyrkivä näkökulma ja heidän oikeutensa luonnonvarojen käyttöön tulee varmistaa. 
Paikallisen omistajuuden korostamiseksi olisi tärkeää puhua ruokaturvan sijaan 
ruokasuvereniteetista. 



Monia järjestöjä jää lisäksi askarruttamaan ilmasto- ja kehitysyhteistyörahoituksen suhde. 
Keskeinen kysymys on, koskeeko ohjelma myös ilmastorahoitusta ja millä tavalla. Ohjelmassa 
sitoudutaan käyttämään ilmastorahoitukseen julkisia, yksityisiä ja innovatiivisia rahoituslähteitä. 

Sitoutumista tulisi kuitenkin tarkentaa: 
• Suomen tulisi täyttää oma vastuunsa kehitysmaiden ilmastotoimien rahallisesta 

tukemisesta ottamatta ilmastorahoja kehitysyhteistyöstä ja laatia selkeä suunnitelma 
ilmastorahoituksen kasvattamisesta 100 miljardiin dollariin vuosina 2013-2020. 

• Rahoitusta tulisi lisätä innovatiivisilla rahoituslähteillä, joihin kuuluu rahoitusmarkkinaveron 
lisäksi laiva- ja lentoliikenteen päästömaksut. 

• Ilmastosopeutumiseen käytettävät varat pitäisi tulla pääsääntöisesti julkisista lähteistä 
yksityisten sijaan jatkuvuuden ja kestävyyden takaamiseksi. 

• Suomen tulisi aktiivisesti ajaa pitkän aikavälin rahoituslähteiden määrittelyä 
ilmastoneuvotteluissa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla. 

• Ilmastorahoituksen ohjaamiseen sitä eniten tarvitseville, heikossa asemassa oleville tulisi 
sitoutua.

Suositukset: 

• Tavoitteen saavuttamiseksi tulisi kestävää kulutusta edistää johdonmukaisesti myös 
Suomessa ja länsimaissa. 

• Paikallisväestön oikeudet omaan elintapaansa tulisi huomioida ohjelmassa. Olisi syytä 
varmistaa, että hankkeiden toteutuksessa ja suunnittelussa osallistetaan aina 
paikallisväestöt.

• Hintaheilahteluja tuottava spekulatiivinen riskisijoittelu finanssimarkkinoilla on myös tärkeä 
syy ruokakriisiin ja sen sääntelyyn tulisi sitoutua johdonmukaisuuden edistämiseksi. 
Sääntelyä voitaisiin lisätä esimerkiksi määrittämällä yläraja sille, miten monta 
johdannaissopimusta tai kuinka paljon kauppatavaraa yhdellä sijoittajalla saa olla. Suomen 
tulisi kannattaa raaka-ainejohdannaisiin kohdistuvien sijoitustensääntelyn vahvistamista 
etenkin EU:n tasolla. 

• Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia tulisi vahvistaa laaja-alaisesti ruokaturvan 
toteutuksessa. 

• Ruokasuvereniteettia voisi edistää esimerkiksi kanavoimalla vähintään 10 % Suomen 
kehitysyhteistyövaroista maataloussektorille paikallisen ruokaturvan sekä pienviljelijöiden 
aseman parantamiseksi. 

• Pienviljelijöiden koulutusmahdollisuuksia tulisi edistää.
• Tavoitteen alla tulisi huomioida, että terveyttä, hyvinvointia ja kehitystä ei voida saavuttaa 

ilman puhdasta vettä ja sanitaatiota.
• REDD+ ohjelmiin tulisi säilyttää kriittinen lähestymistapa. Mekanismi ei sovi kaikkiin 

konteksteihin, ei aina edistä paikallista omistajuutta ja sen köyhyys- ja ympäristövaikutukset 
ovat epävarmoja. Suomen tulisi sitoutua tukemaan lisää tutkimusta REDD+ hankkeiden 
sopivuudesta ja seurauksista. 

• Sitoutuminen uusiutuvan energian (RES) direktiivin kestävyyskriteereihin tulisi mainita. 
• Maanomistus- ja ruokaturvaa sekä metsäkatoa käsitellessä huomiotta jää, että 

agropolttoaineiden viljely on monessa tapauksessa syy maanomistusoikeusrikkeille ja 
ruokaturvan vaarantumiselle. Suomen tulisi sitoutua lopettamaan viljelykasvipohjaisten 
agropolttoaineiden tukeminen ja kannattaa EU:ssa vahvempia päästökriteereitä 
agropolttoaineille. 

• Maanomistusoikeuksien selkeyttämisessä tulisi huomioida myös haavoittuvien ja 
syrjäytyvien ryhmien oikeudet. 

• Suomen tulisi tukea vastuullisesti tuotetun uusiutuvan energian saantia sekä 
energiatehokkuutta 

• Suomen tulisi tukea siirtymistä vastuulliseen maa- ja metsätalouteen sekä tuotantoketjujen 
jäljitettävyyteen.



• Suomen eritysvahvuuksissa tulisi mainita metsävarojen suojelu, käyttö ja hallinta.
  

Tavoite 4: Inhimilliset voimavarat 

Monet järjestöt kokevat tämän tavoitteen erityisen tärkeäksi, koska niillä on sen alaista 
asiantuntemusta ja siihen liittyvää toimintaa. 

Tavoite neljä koetaan kuitenkin monen mielestä heikoimmaksi ja vähiten konkretiaa sisältäväksi 
tavoitteeksi. Sen suhdetta muihin tavoitteisiin ja periaatteisiin tulisi myös selkeyttää. 
  
Suositukset: 

• Inklusiivista opetusta tulisi painottaa Education for All -periaatteen mukaisesti. Myös esim. 
vammaisten henkilöiden osallistumista normaaliin opetukseen tulisi edistää.

• Lasten ja nuorten peruskoulutusta tulisi tukea ja sen jälkeistä ammatillista koulutusta tulisi 
edistää perusopetuksen jälkeen, jotta kaikilla yhteiskunnan ryhmillä olisi mahdollisuudet 
työllistymiseen.

• Tyttöjen koulutusta, erityisesti toisen asteen koulutusta, tulisi edistää. Sukupuolten väliseen 
oikeudenmukaisuuteen (gender justice), tulisi panostaa.

• Suomen tulisi rahoittaa erityisesti naisopettajien koulutusta ja palkkaamista.
• Perusterveydenhuoltoa tulisia vahvistaa ja terveysjärjestelmiä kehittää, mukaan lukien 

seksuaali- ja lisääntymisterveys, äitiysterveydenhuolto, hiv- ja tuberkuloositartuntojen 
ehkäisy ja lasten terveydenhuolto. 

• Tasa-arvoiseen sosiaalipolitiikkaan pyrittäessä tulisi huomioida lasten etu.
• Terveyssektorilla tulisi edistää myös psyykkisesti haavoittuvien ja 

mielenterveysongelmaisten hoitoa ja kuntoutusta. 
• Paikallisia, erityisesti nuoria, tulisi pyrkiä työllistämään terveyssektorilla.
• Suomen tulisi tukea hiv:n vastaista taistelua laaja-alaisesti terveydellisenä, 

yhteiskunnallisena ja ihmisoikeudellisena ongelmana priorisoimalla kehitysyhteistyössään 
uusien hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyä ja hoitoa sekä hiv-positiivisiin kohdistuvan stigman 
ja diskriminaation suitsemista,  huomioiden erityisesti ryhmät jotka ovat erityisen alttiita 
tartunnalle.

• Suomen tulisi kannustaa seksuaaliterveyden ja – oikeuksien sisällyttämistä 
kumppanimaidensa kansallisiin maastrategioihin ja köyhyydenvähentämisstrategioihin 

• Suomen tulisi huomioida erityisesti nuorten seksuaaliterveystarpeet ja seksuaalioikeudet. 
Asiallisen ja riittävän seksuaalivalistuksen, nuorisoystävällisten palvelujen ja 
ehkäisymenetelmien tarjoaminen on olennaista. 

• Suomen tulisi tukea seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja – oikeuksien saamista kaikille 
vuoteen 2015 mennessä (MDG 5b). 

• Suomen erityisvahvuuksiksi on ehdotettu tasa-arvoista ja yhdenvertaista 
koulutusjärjestelmää, äitiys- ja lastenneuvoloita, päiväkoteja, lastensuojelua ja 
viranomaisyhteistyötä.

  

Humanitaarinen apu 

On positiivista, että ohjelmassa sitoudutaan tekemään uusi humanitaarisen avun linjaus. 
Toivottavasti järjestötkin voivat olla mukana sen työstämisessä.   

Suositukset: 
• Jatkumo katastrofiavusta jälleenrakennuksen kautta pitkäjänteiseen kehitystyöhön tulisi 

huomioida ohjelmassa ja humanitaarisen avun yhteys ohjelman ensimmäiseen 
tavoitteeseen ja kriisinhallintaan tulisi selventää. 

• Humanitaarisen toiminnan eri vaiheet (varhainen avunanto, ennaltaehkäisy ja ennakointi) 
tulisi huomioida ja eritellä. 



• Katastrofiriskien vähentäminen ja katastrofien ennaltaehkäisy tulisi huomioida 
• Avun määrittelyssä tulisi erotella pitkäaikainen humanitaarisen apu köyhimmille maille ja 

hätäapu (tulva, tsunami jne.). 
• Suomen tulisi sitoutua työskentelemään humanitaarisen avun perillepääsyn 

varmistamiseksi. 
• Lasten ja vammaisten suojelu, haavoittuvaisuus sekä koulutuksen jatkumisen takaaminen 

konflikti- ja katastrofitilanteissa tulisi mainita. 
• Ulkoministeriön tulisi tukea suomalaisten kansalaisjärjestöjen ECHO-statuksen hakemista.
• Humanitaarisella avulla tulisi tukea myös paikallisia järjestöjä.  

  
  
  

  
  


