
Kestävän kehityksen rahoitus kansainvälisessä vuoden 
2015 jälkeisessä kehitysagendassa 

Vuoden 2015 jälkeisen kestävän kehityksen rahoituksen tulisi taata valtioille riittävät ja 
ennustettavat varat kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanoon, eriarvoisuuden vähentämiseen 
ja ihmisoikeussitoumusten toteuttamiseen.  

Suosituksia kestävän kehityksen rahoituslähteistä ja niiden hyödyntämisestä:

JULKISET LÄHTEET

Kehitys- ja ilmastorahoitus

Post 2015 -rahoituksesta päätettäessä avunantajamaiden tulee:
• toteuttaa sitoumuksensa nostaa kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 prosenttiin vuoteen 2015 

mennessä ja vakiinnuttaa ne vähintään sille tasolle.

• pitää kiinni pitkän aikavälin ilmastorahoitussitoumuksista. Ilmastorahoituksen tulee olla 
aidosti uutta ja lisäistä kehitysrahoitussitoumuksille.

• vähentää avun paisuttelua esimerkiksi laskemalla opiskelija- ja pakolaiskulut, 
velkahelpotukset tai ilmastorahoitus osaksi kehitysyhteistyösitoumuksia.

• keskustelussa ODA-määritelmän tulevaisuudesta edistää avointa ja läpinäkyvää 
keskustelua, johon osallistetaan laajasti eri toimijoita, mukaan lukien kansalaisyhteiskunta. 
Viralliseen kehitysyhteistyöhön ei tule sisällyttää elementtejä, joiden myönteisistä 
kehitysvaikutuksista ei ole kattavia arviointeja.

• varmistaa Pariisin julistuksessa, Accran toimenpideohjelmassa ja Busanin 
kumppanuusasiakirjassa sovittujen avun tuloksellisuuden periaatteiden toteutuminen 
kaikessa kestävän kehityksen rahoituksessa. Ilmastorahoituksessa tulee noudattaa samoja 
tuloksellisuus- ja arviointikäytäntöjä kuin kehitysyhteistyössä.

Verot, haitalliset tuet, velat,  julkishyödykkeet ja julkiset hankinnat 

Post 2015 -rahoituksesta päätettäessä valtioiden tulee:

• hyväksyä monikansallisten yritysten maakohtainen talousraportointi kansainväliseksi 
avoimuusstandardiksi.

• kehittää monenkeskistä automaattista verotietojen vaihtojärjestelmää ja tukea kaikkien 
maiden tasapuolista osallistumista siihen.  

• taata kehitysmaiden täysivaltainen osallistuminen globaalien verosääntöjen suunnitteluun 
vahvistamalla YK:n verokomiteaa.

• pidättäytyä edistämästä valtioiden kansainvälistä verokilpailua.
• kehittää verohallintoja kansallisella ja alueellisella tasolla. 



• edistää rahoitusmarkkinaveron, kasvihuonekaasuveron (tai päästökaupan), lento- ja 
merenkulun haittamaksujen ja muiden vastaavien varainkeruu- ja ohjausmekanismien 
toimeenpanoa.

• leikata kestävän kehityksen kannalta haitallisia julkisia tukia ja kohdentaa vapautuvat 
resurssit vähähiilisten tuotanto-, vaihdanta- ja kulutusmallien edistämiseen.

• välttää sellaisten lainojen myöntämistä, jotka johtavat kestämättömään velka-asteeseen tai 
altistavat vastaanottajamaan huomattaville markkinariskeille.

• arvioida olemassa olevat lainat kehitysmaille ja mitätöidä mahdollisesti ilmi tulevat 
kohtuuttomat tai epäoikeudenmukaisin perustein myönnetyt lainat. 

• sitoutua edistämään elämisen kannalta välttämättömien julkishyödykkeiden saatavuutta 
kehitysmaissa ja varmistettava esimerkiksi kauppa- ja investointipolitiikan 
johdonmukaisuus tämän tavoitteen kanssa.

• huomioida yritysvastuu- ja ympäristökriteerit julkisissa hankinnoissa.

JULKIS-YKSITYINEN YHTEISRAHOITUS

Yksityisten investointien katalysointi julkisella rahalla

Post 2015 -rahoituksesta päätettäessä avunantajamaiden tulee:

• kaikessa yksityiselle sektorille suunnatussa julkisessa kehitys- ja ilmastorahoituksessa 
varmistaa 1) kehitysvaikutusten arviointi, 2) kehitysmaiden demokraattisen omistajuuden 
ja muiden avun tuloksellisuusperiaatteiden toteutuminen, 3) kehitysmaiden paikallisen 
yksityisen sektorin kehityksen tukeminen ensisijaisena tavoitteena, 4) verovälttelyn 
estäminen ja sitovien yritysvastuustandardien käyttäminen, 6) ekologinen kestävyys.

• tutkia ja kartoittaa yksityisen rahoituksen katalysoimiseen tähtäävien julkisten 
rahoitusjärjestelyjen todellisia vaikutuksia kehitykseen ja avun tuloksellisuusperiaatteiden 
ja läpinäkyvyyden toteutumista niissä. Ennen kattavia selvityksiä rajallisten ODA-varojen 
käyttämiseen tähän tarkoitukseen tulisi suhtautua varauksellisesti.

YKSITYINEN RAHOITUS KESTÄVÄN KEHITYKSEN RESURSSINA

Yritysinvestoinnit, kansainvälinen kauppa, yksityisen sektorin hyväntekeväisyys- 
ja kumppanuushankkeet
Post 2015-rahoituksesta päätettäessä valtioiden tulee:

• sopia sitovista kansainvälisistä yritysvastuunormeista ja edistää nykyisten ohjeistusten 
yhtenäistämistä ja toimeenpanoa. Yritykset tulee sitouttaa arvioimaan etukäteen 
investointiensa vaikutukset kestävään kehitykseen ja ihmisoikeuksiin. Niiden toiminnan 
tulee olla avointa ja vastuuttomasta yritystoiminnasta kärsineille tulee taata 
oikeussuojakeinot.

• edistää kauppa- ja investointisopimusten sekä kehitys- ja yrityspolitiikan välistä 



johdonmukaisuutta niin, että taataan valtioiden ja niiden kansalaisten oikeus sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen ja sääntelyyn.

• sitouttaa yksityiset kehitystoimijat avun tuloksellisuuskriteereihin ja varmistaa, ettei 
yksityisen rahoituksen lisääntyminen johda avun pirstaloitumiseen ja demokraattisen 
valvonnan heikkenemiseen. 

• olla tukematta julkisin varoin yritystoimintaa, joka pyrkii minimoimaan verovelvoitteensa 
kehitysmaissa. 

MUUT RAHOITUSLÄHTEET

Kansalaisjärjestöt
Post 2015 -rahoituksesta päätettäessä valtioiden tulee:

• kannustaa ja tukea kansalaisjärjestöjä arvioimaan etukäteen toimintansa ja niiden oman ja 
niiden kautta kanavoidun tuen vaikutukset kestävään kehitykseen ja ihmisoikeuksiin. 
Järjestöjen toiminnan tulee olla avointa ja vastuuttomasta järjestötoiminnasta kärsineille 
tulee taata oikeussuojakeinot.

• kannustaa järjestöjä sitoutumaan kansalaisyhteiskuntatoimijoiden kansainvälisen.  
Istanbulin sopimuksen periaatteisiin, joilla varmistetaan mm. järjestöjen avoimuus, 
tilivelvollisuus, demokraattisuus, toiminta ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien 
toteuttamiseksi. 

• kannustaa kansalaisjärjestöjä avun tuloksellisuuskriteereihin ja varmistaa, ettei järjestöjen 
keräämän ja niiden kautta kanavoitu rahoitus johda avun pirstaloitumiseen ja 
demokraattisen valvonnan heikkenemiseen. 
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