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LAUSUNTO KOSKIEN SUOMEN NÄKEMYSPAPERIA 
VUODEN 2015 JÄLKEISESTÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
AGENDASTA 

Kiitämme ulkoministeriötä lausuntopyynnöstä koskien Suomen näkemyspaperia vuoden 2015 
jälkeisestä kestävän kehityksen agendasta ja toteamme seuraavaa: 

Yleiset huomiot

Näkemyspaperi on kattava ja monipuolinen. Siinä nostetaan esiin koko Post-2015-
kehitysagendan kannalta ratkaisevan tärkeitä periaatteita, teemoja ja rakenteita. Näkemyspaperi jää
kuitenkin melko yleiselle tasolle ja vaatii konkretisointia . Selkeän vision ja tavoitteiden 
määrittäminen ohjaisi jatkotyötä. Keskitymme lausunnossa esittämään ehdotuksia, joilla voisi 
vastata joihinkin näkemyspaperin sisäisiin ristiriitaisuuksiin sekä konkretisoida ja syventää sitä.

Keskeiset periaatteet ja lähtökohdat

On positiivista, että universaalisuus, ympäristön kantokyky, ihmisoikeusperustaisuus sekä 
eriarvoisuuden vähentäminen on nostettu keskeisiksi periaatteiksi. Näkemyspaperissa tulisi 
selventää, miten periaatteet ohjaavat kannanmuodostusta eri aihealueilla jatkotyössä, jotta ne
eivät jäisi abstraktille tasolle. (Nyt tekstissä mainitaan vain, että niiden tulisi heijastua 
"tarkoituksenmukaisella tavalla" läpi kaikkien aihealueiden. Tarkemmat yksittäisiä periaatteita 
koskevat suositukset ovat alla.) Periaatteet tulisi yhdistää Suomen lähtökohtiin (s. 9) ja painottaa 
niiden ohjaavuutta. 

Keskeisten periaatteiden joukkoon olisi myös nostettava kaikkien toimijoiden, mukaan lukien 
yksityisen sektorin, vastuullisuus ja tilivelvollisuus. Yksi vuosituhattavoitteiden heikkouksista on
ollut se, että niiden toteuttaminen on hyväntahtoisuuden varassa. Pelkät poliittiset lupaukset eivät 
riitä, vaan tarvitaan selkeitä, mitattavissa olevia sitoumuksia, demokraattisia seurantamekanismeja 
sekä vastuumekanismit toimeenpanon varmistamiseksi.

Lisäksi muuten hyvästä paperista jää vaikutelma, että siitä puuttuu kaikkia aihealueita ja Suomen 
omia toimia ohjaava visio sekä päätavoite, joka ohjaisi kaikkea Suomen työtä ja prioriteettien 
asettamista. Esimerkiksi toisissa kohdissa puhutaan perimmäisenä tavoitteena olevasta 
äärimmäisen köyhyyden vähentämisestä ikään kuin vain absoluuttisena tuloköyhyytenä, ja 
toisaalla taas ihmisoikeusperustaisuudesta ja eriarvoisuuden vähentämisestä. Myös planetaaristen 
rajojen ja kasvun välillä on ristiriita. Suomen olisi asetettava selkeä tavoite ja visio, jota kohden 



kaikella työllä pyritään. Ehdotamme, että lähtökohdaksi otettaisiin köyhyyden ja eriarvoisuuden 
syihin puuttuminen rakenteellisesti ja kestävästi siten, että jo olemassa olevat 
ihmisoikeussopimukset ja muu kansainvälinen oikeus tarjoaa lähtötason tavoitteille ja maapallon 
kantokyky asettaa rajat toiminnalle. Tämä lähtökohta tulisi selkeästi tuoda esiin kohdassa 3. 

Tavoitteiden mitattavuus: näkemyspaperissa todetaan, että tavoitteiden tulee olla selkeitä, 
mitattavia ja helposti viestittäviä. Toisaalta painotetaan huomion kiinnittämistä rakenteisiin ja 
laatuun, joita on usein vaikeampi mitata. Tulisi syvennetää ajattelua siitä, miten nämä eri 
näkökulmat olisivat parhaiten sovitettavissa yhteen siten, että todellisen, rakenteellisen 
muutoksen aikaansaaminen ei kärsisi yksinkertaistuksista. 

Universaalisuus

Suomen ja kaltaistemme teollisuusmaiden roolia, vastuuta ja muutostarvetta (ei vain maksajana, 
vaan myös politiikkatoimissamme) tulisi avata enemmän. Kansallisten tavoitteiden määrittämisen 
kullakin aihealueella tulee lähteä liikkeelle visiosta. Keskeisten periaatteiden tulee ohjata 
tavoitteiden asettamista. Valmisteluryhmä voisi laatia listaa konkreettisista toimista, kun visio ja 
periaatteiden ohjaavuus on ensin varmistettu. Työn tavoitteena tulisi olla myös 
johdonmukaisuusosion konkretisointi, sillä nykyisellään se uhkaa jäädä hieman irralliseksi 
maininnaksi paperin lopussa. Toteutustavoissa tulisi huomioida myös tilivelvollisuuden ja vastuun 
merkitys.

Näkemyspaperissa tulisi tarkentaa Suomen kanta siitä, mitä universaalisuus käytännössä 
merkitsee. Vaikka valtioilla on ensisijainen vastuu, kaikkien toimijoiden rooli ja vastuu tulee 
huomioida, mukaan lukien yksityinen sektori. Yksityinen sektori ei ole monoliitti. Erityisesti 
monikansallisten yritysten määrä, koko ja valta on kasvanut räjähdysmäisesti viime 
vuosikymmeninä. Niiden liikevaihto on suurempi kuin monen valtion bruttokansantuote (BKT). 
Jos esimerkiksi Walmart olisi valtio, olisi sen vuoden 2011 BKT ollut suurempi kuin 85 prosentilla
maailman maista, Suomi mukaan lukien. (Yritysvastuusta erilliskirjaukset alla olennaisin osin). 
Kansalaisjärjestöt ovat tärkeitä kehityspoliittisia ja -yhteistyön toimijoita ja olleet aktiivisia 
lisäämään omaa avoimuuttaan ja tilivelvollisuuttaan (Istanbulin periaatteet). 

Universaalisuuden konkretisoinnin suhteen on olennaista ratkaista se, miten vastuu eri toimijoiden 
välillä jaetaan.  Oikeudenmukaisen vastuunjaon kannalta olennaiset yhteisen mutta eritetyn 
vastuun sekä saastuttaja maksaa -periaatteet tulisi kirjata näkemyspaperiin.  

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien toteutuminen tulisi ottaa lähtökohdaksi Suomen visiossa, jotta se ohjaa 
kaikkea tavoitteenasettelua ja toimeenpanoa. Näkemyspaperissa on sivuutettu vastuullisuus, joka 
on ihmisoikeusperustaisuuden kulmakivi ja ehdoton edellytys rakenteellisten muutosten 
saavuttamiseksi. Kuten edellä on todettu, vastuullisuus ja tilivelvollisuus tulisi nostaa keskeisiin, 
toimintaa ohjaaviin periaatteisiin sekä huomioida toimeenpano-osiossa. Ihmisoikeusmekanismit 
tarjoavat työkalun vastuullisuuden toteuttamiseen. YK:n liike-elämää ja ihmisoikeuksia 
koskevat ohjaavat periaatteet luovat pohjan yritysten ihmisoikeusvastuulle. Tämä tulisi kirjata 
selkeästi näkemyspaperiin (nyt mainittu vain vapaaehtoisuuteen perustuva Global Compact). 
Suomen tulisi myös kehityspoliittisen ohjelman ja hallitusohjelman mukaisesti edistää sitovien 
kansainvälisten normien ja ohjeistojen vahvistamista. Ecuador on ollut aloitteellinen sitovien 



kansainvälisten yritysvastuunormien laatimiseksi, ja Suomen tulisi tukea aloitetta aktiivisesti. 

Eriarvoisuus

Näkemyspaperin fokus on ihmisryhmien välisessä sosiaalisessa eriarvoisuudessa ja se sivuttaa 
käytännössä taloudellisen ja maiden välisen eriarvoisuuden sekä näiden kitkemiseen tarvittavat 
keinot. Eriarvoistuvassa maailmassa äärimmäisen köyhyyden kitkeminen ei yksin riitä, sillä myös 
äärimmäinen rikkaus ja vaurauden keskittyminen harvalukuiselle eliitille estävät tasa-
arvoisen ja vakaan kehityksen. On myös puututtava toiseen ääripäähän, varallisuuden 
kasaantumiseen.  Muun muassa Oxfam arvioi hiljattain, että 85 maailman rikkaimmalla on yhtä 
paljon omaisuutta kuin 3,5 miljardilla maailman köyhimmällä. YK:n kehitysjärjestö UNDP:n 
mukaan kehitysmaissa kolme neljästä kotitaloudesta elää yhteiskunnassa, jossa tulonjako on 
epätasaisempi kuin vuonna 1990. Maailmanpankin laskelmien mukaan maailman rikkain prosentti 
on kasvattanut reaalitulojaan yli 60 prosentilla 20 vuodessa. Köyhimmän viiden prosentin 
reaalitulot ovat nousseet samassa ajassa noin 16 prosenttia.  Finanssimaailman irtautuminen 
reaalitaloudesta on myös nopeuttanut kriisien esiintymistiheyttä ja laajuutta. 

Varallisuutta koskevan eriarvoisuuden vähentäminen vaatii kestävää talouspolitiikkaa, jolla 
vähennetään tuloeroja. Verotulojen kerääminen ja progressiivinen verojärjestelmä ovat 
esimerkkejä konkreettisista toimenpiteistä, joiden avulla voidaan lisätä hyvinvointia ja puuttua 
eriarvoisuuteen. BKT olisi korvattava sellaisilla mittareilla, jotka mittaavat aidosti hyvinvointia ja 
puuttuvat tulonjakoon. Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi gini- ja palma-indeksit. Tavoitteena 
tulee olla kaikkien ihmisten mahdollisuus nauttia tietyistä peruspalveluista, kuten 
koulutuksesta, terveydenhuollosta, sekä sosiaaliturvasta. 

Varallisuuserojen tuntuva tasoittaminen ja molempien ääripäiden tuominen lähemmäs keskiarvoa 
on olennaista myös planetaaristen rajojen näkökulmasta. Ekologinen jalanjälki ja tulotaso 
korreloivat vahvasti keskenään. Ylikuluttavien ihmisryhmien (johon miltei kaikki suomalaiset 
kuuluvat) tuotanto- ja elintapoja on muutettava kestävään suuntaan. Ilmastonmuutos on yksi 
näkyvimmistä ylikulutuksen merkeistä ja aikamme merkittävin haaste. Sen ratkaisemisen tulee 
olla agendan ytimessä. 

Ympäristön kantokyky ja planetaariset rajat

Maapallon kantokyvyn rajat on huomioitu periaatteissa kiitettävästi. Kuten yllä on mainittu, on 
tärkeää asettaa planetaariset rajat selkeästi vision keskiöön siten, että niiden kunnioittaminen 
määrittää toiminnalliset rajat ja etenemisen tavoitteenasettelussa kaikilla aihealueilla. 
Näkemyspaperin sisäiset ristiriitaisuudet ympäristön kantokyvyn, talouskasvun ja kaupan 
laajentamisen välillä tulee ratkaista planetaaristen rajojen näkökulmasta.  

Rauha ja vakaus

Tekstissä voisi vahvemmin tuoda esiin miten ulkopuoliset toimijat (mukaan luettuna muut 
valtiot) synnyttävät ja ylläpitävät konflikteja  (ase- ja muu kauppa, sodista hyötyminen 
kaupallisesti) ja miten konfliktien erityispiireet vaihtelevat kontekstista toiseen. Toiminnan tulee 
pohjautua hauraan valtion/alueen kunnolliseen tuntemiseen ja sen todellisiin tarpeisiin. 

Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden asiantuntemus olisi hyvä tuoda paremmin esiin, sillä heillä 



on monesti parhaat tiedot konfliktien taustoista ja mahdollisuudet toimia ihmisten parissa. Vaikka 
jatkumoajattelu eli pyrkimys joustavaan ja koherenttiin kokonaisuuteen sotilaallista ja 
siviilikriisinhallintaa, rauhanvälitystä, katastrofiapua ja kehitysyhteistyötä on tärkeää, tulee myös 
tiedostaa eri toimijoiden roolit ja pyrkimys avoimeen ja selkeään vuorovaikutukseen. 
Käytännön kokemukset ovat toistuvasti osoittaneet, että eri toimijoiden välinen huono yhteistyö 
heikentää kokonaisvaltaisuutta ja että sotilaiden osallistuminen siviilitoimintaan hämärtää 
esimerkiksi kehitysyhteistyön puolueettomuutta. 

Luonnonvarajen kestävä ja hyvä hallinta

Luonnonvarojen merkitys paikallisyhteisöille esimerkiksi puhuttaessa metsistä tulisi ymmärtää 
syvemmin kuin vain yksipuolisesti niiden taloudellisen hyödyntämisen tehostamisena, mihin 
nykyinen metsäkappale pitkälti nojaa. Tekstissä ei ole esimerkiksi kiinnitetty huomiota ongelmiin, 
jotka syntyvät, kun luonnonvaroja kohdellaan pelkästä hyödykenäkökulmasta (nk. 
kommondifikaatio) tai ne irrotetaan reaalitaloudesta esimerkiksi keinoteltaessa ruoan hinnalla 
pörssissä. 

Maakaappaukset ja muut resurssianastukset on aihe, jota varsinkin globaalin etelän 
kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat vaatineet huomioitavaksi Post-2015-agendassa.  Myös 
luonnonvarakiistojen ihmisoikeusvaikutukset olisi huomioitava tekstissä. Kestävyys edellyttää 
myös epäsuorien käyttövaikutusten huomiointia.

Globaalien julkishyödykkeiden suojelu on avainasemassa. Näistä näkemyspaperiin ollaankin 
tekemässä lisäyksiä. 

Yritysvastuu on nyt mainittu ainoastaan heppoisella lauseella. Yritykset käyttävät kaksi 
kolmasosaa maailman luonnonvaroista, mutta eivät maksa kuluttamistaan luonnonvaroista ja 
aiheuttamistaan päästöistä niiden todellista hintaa. Valtioiden tulisi varmistaa, että yritykset 
kantavat vastuunsa  ympäristövaikutuksista, eikä voittoja tehtäisi ympäristön tai yhteiskunnan 
kokonaisedun kustannuksella. Koon lisäksi merkitystä on myös toimialalla. Esimerkiksi vain 90 
yhtiötä, joista suurin osa öljy-yhtiöitä, on vastuussa kahdesta kolmasosasta ilmastonmuutosta 
kiihdyttävistä päästöistä. Luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää haittojen hinnoittelua, 
haitallisimpien toimintamuotojen kieltämistä sekä sääntelyä. 

Näkemyspaperissa on myös sisäisiä ristiriitoja, jotka tulee ratkoa: toisaalta siinä v iitataan 
talouskasvuun, toisaalta taas puhutaan planetaarisista rajoista. Nykyinen kasvun paradigma 
on perustunut uusiutumattomien luonnonvarojen halpaan, tuhlailevaan ja laajamittaiseen käyttöön.
Tällä hetkellä kulutamme myös uusiutuvia luonnonvaroja kiihtyvään tahtiin. Jos jatkamme 
nykymenolla, tarvittaisiin vuonna 2030 kaksi planeettaa tyydyttämään tarpeemme. Koska meillä ei
ole kuin tämä yksi, tulisi pyrkiä talouskasvun (fossiili)energiaintensiteetin rajuun alentamiseen. 
Kasvihuonekaasupäästöt on käännettävä globaalisisti laskuun vuoteen 2015-2020 mennessä, mikä 
tarkoittaa Suomen kaltaisille maille ripeitä toimia. 

Kestävät kulutus- ja tuotantotavat

Tuotanto- ja kulutustavat tulisi nähdä köyhdyttävänä rakenteena, ei ainoastaan 
ympäristöongelmana tai terveysriskinä. Ruokaturvan kannalta on olennaista korostaa 
ruokahävikkiä sen suuren volyymin vuoksi. Kestämätön kalastus tulisi kieltää laittoman 



kalastuksen lisäksi. Kulutuksen vähentäminen tulisi asettaa tavoitteeksi luonnonvarojen 
uudelleenkäytön ohella. Tällä hetkellä päästöjen kehitystä ei seurata henkeä, vaan maata kohden. 
Olisi otettava käyttöön mittareita, jotka mittaavat maiden ekologista jalanjälkeä asukasta kohden.  

Ruoka- ja ravitsemusturva

Maailman reilusti yli miljardin  pienviljelijän oikeuksia, asemaa ja toimintaedellytysten 
vahvistamista tulisi korostaa, myös kestävän vihreän talouden kohdalla. 

Ruokaturvalle oleellisia kysymyksiä ovat myös maanomistusoikeudet ja ihmisten 
pakkosiirtojen välttäminen sekä finanssimarkkinoiden sääntely niin, ettei ruoan hinnoilla 
spekulointi aiheuta suuria hintavaihteluja. 

Lisäksi tulisi tiedostaa nykyisen teollisen, fossiilituotantopanokseen nojaavan, maaperää 
köyhdyttävän, vientiin suuntautuvan ja pienviljelijöiden autonomiaa sekä ruokaturvaa heikentävän
maatalousmallin kestämättömyys. Maatalouden tulisi olla agroekologisempaa, kestävämpää ja 
paikallisiin olosuhteisiin soveltuvaa.

Energia

Monia energiapolitiikan kannalta merkittäviä kysymyksiä, kuten tavoitetta päästä irti fossiilisesta 
energiasta, on käsitelty edellä. Tekstiin tulisi lisätä sitovien sääntöjen ja kiintiöiden merkitys 
ohjauskeinona. Jos markkinamekanismeihin halutaan tukeutua, saastuttaja maksaa -periaate 
pitäisi laittaa täysimääräisesti toimeen. Lisäksi kaikki tukimuodot saastuttaville toiminnoille tulisi 
lakkauttaa ja mahdolliset sosiaaliset haitat korvata tulonsiirroin.

Viestintäteknologia

Viestintäteknologiaa käsiteltäessä olisi hyvä tiedostaa digitaalinen kuilu myös maiden sisällä. 
Avoimuus ja vapaat käyttöoikeudet ovat eriarvoisuuden vähentämisen kannalta olennaisia. 
Yksityisyydensuoja ei ole tärkeä ainoastaan internetissä, vaan kaikessa 
informaatioteknologiassa ja digitaalisessa viestinnässä. Esimerkiksi yksityisten yritysten 
keräämiä henkilötietoja voidaan käyttää lailliseen tai laittomaan valvontaan. Kaiken tällaisen 
tiedon käsittelyn tulisi olla demokraattisen päätöksenteon piirissä. 

Terveys

Myös Suomen oman tavoitteen asettamisen kannalta henkisen terveyden huomiointi osana 
terveystavoitteita on tärkeää.

Koulutus

Näkemyspaperissa korostetaan melko yksipuolisesti työelämän tarpeita. Kasvatuksen ja 
koulutuksen tulisi myös valmentaa globaaliin kansalaisuuteen. Niinpä esimerkiksi 
arvokasvatus ja etiikka sekä ihmisoikeus- ja ympäristökasvatus tulisi lisätä päämääriin. 

Osallistava ja työllistävä vihreä talous

Edellä on lausuttu paljon talousosion ja planetaaristen rajojen sekä eriarvoisuuden ja 



ihmisoikeuksien välisistä linkeistä. Näkemyspaperissa sosiaalisen ja ympäristöpilarin alle on 
asetettu useita ydinalueita. Talous sitä vastoin esitetään vain yhtenä alakohtana, vaikka 
nimenomaan sen rakennemuutos on kestävän kehityksen onnistumisen elinehto. Niinpä 
kannatamme talouskysymysten tarkempaa erittelyä keskeisimpiin osa-alueisiin.  Valinta tulisi 
tehdä pohtien sitä, mitä rakenteellisia muutoksia tarvitaan, jotta kestävä kehitys on 
mahdollista. Paikallistalouden tulisi olla keskiössä. Epävirallisen talouden toimijoiden tuominen
virallisen talouden piiriin vaatisi lisäpohdintaa, sillä tämä epävirallinen sektori voidaan joissakin 
tilanteissa nähdä pikemmin osana ratkaisua kuin ongelmaa. Esimerkiksi jaottelu seuraaviin 
aihealueisiin voisi tulla kyseeseen: 

Kasvun paradigman muutos: Talouden tulisi palvella ihmisten hyvinvointia ja toimia planeetan 
kantokyvyn rajoissa. Kuten edellä, luonnonvaroja käsittelevässä kappaleessa on todettu, nykyinen 
kasvun paradigmaan tarvitaan muutos, sillä se on perustunut kestämättömälle pohjalle. Tavoitteena
tulisi pyrkiä talouskasvun (fossiili)energiaintensiteetin rajuun alentamiseen. Tarvitaan myös 
hyvinvoinnin tasaisempaa jakamista, kuten eriarvoisuusosiossa on esitetty. BKT:n tulisi korvata 
vaihtoehtoisilla mittareilla, jotka kuvaavat kestävää kehitystä sekä hyvinvointia. 

Yritysvastuu: Myös yritysvastuuta on käsitelty jo edellä, liittyen niin ihmisoikeuksiin kuin 
luonnonvarojen käyttöön. Tekstissä ei eritellä ulkomaisten investointien hyviä ja huonoja puolia. 
Tähän olisi syytä kiinnittää huomiota, sillä jos investoinnit tehdään hinnalla millä hyvänsä, 
kokonaishyödyt jäävät vähäisiksi. Toisaalta ulkomaiset investoinnit voivat synnyttää 
yritystoimintaa, koska ne lisäävät palvelujen ja erilaisten alihankkijoiden kysyntää.  
Näkemyspaperista ei myöskään ilmene selkeästä mitä tavoitellaan: A) halutaanko luoda kestävää 
taloutta siten, että yritysten negatiivisia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia minimoidaan (do no 
harm) ja positiivisia kehitysvaikutuksia pyritään vahvistamaan sääntelyllä sekä kannustimilla 
ja/vai B) halutaanko yritykset mukaan kehitysohjelman toteuttajiksi. Paperi tuntuu sivuuttavan 
rakenteellisemman yritysvastuun (A) ja korostaa lähinnä yksipuolisesti kumppanuuksia ja 
yksityisen sektorin merkitystä tulevan kehitysagendan suunnittelussa ja toteutuksessa (B). 
Kansalaisyhteiskunta mainitaan vasta seuraavassa lauseessa tiedeyhteisöjen jälkeen. Jää 
epäselväksi, tarkoitetaanko tällä, että a) yksityisen sektorin vastuullisuutta on lisättävä vai, b)  
yrityksille annetaan enemmän valtaa agendan muotoilussa ja kehityshankkeiden toteuttamisessa, 
mutta ei vaadita vastuullisuutta. Ensimmäisen tulisi olla lähtökohtana, ja Suomen tavoitteena 
asettaa erityisesti monikansallisille yrityksille sitovat yritysvastuun pelisäännöt. 

Finanssipolitiikka: Edellä, mm. ruokaturvaa koskevassa kappaleessa, on esitetty kuinka 
finanssimarkkinoiden vaikutukset reaalitalouteen tulisi huomioida paremmin. Finanssisektorin 
sääntely, kriisien ennaltaehkäisy esimerkiksi rahoitusmarkkinaveron avulla on, talouskriisin 
vaikutuksista huolimatta, jäänyt vähälle huomiotta. Tavoitteena tulisi olla sijoitusten ohjaaminen 
pitkäjänteisesti tukemaan kestävää kehitystä. 

Kauppa- ja investointipolitiikka: Näkemyspaperi pohjaa vahvasti kaupankäynnin vakauttavalle 
vaikutukselle ja jättää huomiotta mahdolliset epävakauttavat vaikutukset, joita erityisesti 
talouskriisi on viime vuosina aiheuttanut eri puolilla maailmaa. Tekstissä ei mainita kahdenvälisiä 
tai alueellisia kauppa- ja investointisuojasopimuksia ja siitä puuttuu arvio niiden hyvistä ja 
huonoista vaikutuksia kestävällä kehitykselle. Epäselvää on niin ikään mihin ”pieniin maihin” 
WTO:n Balin kokouksen yhteydessä viitataan.

Verokysymykset: Positiivista näkemyspaperissa on verojen ja pääomapaon suitsimisen esiin 
nostaminen rahoitusosiossa. Konkreettisina tavoitteina tulisi olla esimerkiksi maakohtainen 



taloustietojen raportointi, monenvälinen, automaattinen tietojenvaihto sekä veroparatiisilistausten 
uudistaminen. 

Rahoitus

Uudet innovatiiviset rahoituslähteet on mainittu vain lyhyesti ja samassa lauseessa yksityisen 
sektorin kumppanuuksien kanssa. Suomen tulisi edistää uusien julkisten rahoituslähteiden 
käyttöönottoa ja niiden nimeämistä aikatauluineen (esimerkiksi kestävälle kehitykselle 
haitallisten tukien, kuten fossiilisten polttoaineiden tukien, ohjaaminen uudelleen kestävään 
kehitykseen, lento- ja laivaliikenteen maksut, rahoitusmarkkinavero, hiilidioksidivero). 

Kumppanuuksista puhutaan paljon, mutta niitä ei avata kovin hyvin. Millaisia kumppanuuksia 
tavoitellaan ja millaisilla pelisäännöillä? Yritysvastuu on keskeistä (ks. edellä yritysvastuukohta 
talousosion alla). Vastavuoroisen oppimisen näkökulman linkittäminen ainoastaan etelä-etelä 
oppimiseen on rajaava. Myös Euroopassa köyhyys on kasvussa ja velkakriisi edelleen käynnissä, 
joten täälläkin voisi oppia globaalin etelän mailta jotain talouskriisin läpikäymisestä ja kestävän 
kehityksen innovatiivisista rahoitusmalleista.

ODA-rahoitus nostetaan paperissa esiin vain "kansallisen toimintaympäristön parantamisessa 
kotimaisten ja ulkomaisten yksityisten sijoitusten katalysoimiseksi". Tässä olisi tärkeää tuoda esiin
ODA:n ensisijainen arvo julkisen sektorin vahvistajana esimerkiksi koulutuksen ja 
terveydenhuollon kaltaisten julkisten peruspalveluiden kehittämisessä.  Jos ODA:a käytetään 
yksityisen rahoituksen katalysointiin ja suunnataan yksityiselle sektorille, on pelisääntöjen 
oltava selvät: yritysten on arvioitava toimintansa kehitysvaikutukset ja noudatettava avun 
tuloksellisuuden periaatteita (kuten kehitysmaiden demokraattinen omistajuus, tilivelvollisuus, 
läpinäkyvyys). Olennaista on myös verovälttelyn estäminen ja sitovien yritysvastuustandardien 
käyttäminen, ekologinen kestävyys sekä kehitysmaiden paikallisen yksityisen sektorin kehityksen 
tukemisen näkeminen ensisijaisena tavoitteena. ODA:n käyttämistä yksityisen rahoituksen 
katalysointiin olisi myös tärkeä tutkia enemmän: mitkä ovat sen todelliset vaikutukset kestävään 
kehitykseen, ja onko katalysoitu rahoitus todella uutta ja lisäistä?

On positiivista, että näkemyspaperissa sitoudutaan edelleen 0,7-tavoitteeseen ja korostetaan 
apusitoumusten täyttämistä. Toisaalta kokemus on osoittanut, että pelkät poliittiset julistukset eivät
riitä. Tarvitaan selkeä suunnitelma uusien julkisten rahoituslähteiden käyttöönotosta 
vastuumekanismeineen. Paperissa tulisi myös tuoda esiin se, että ilmastorahoituslupaukset on 
pidettävä, eikä niitä tule kattaa köyhyyden vähentämiseen tarkoitetuista ODA-varoista. 
Ilmastolasku on myös sitä pienempi mitä aiemmin toimitaan.  

Avun laadusta ja tuloksellisuudesta puhuttaessa olisi tärkeä viitata jo sovittuihin 
pelisääntöihin: Pariisin julistus, Accran toimintaohjelma ja Busanin kumppanuusasiakirja antavat 
puitteet laadun ja tuloksellisuuden arvioimiselle. Vastaanottajamaiden omistajuutta korostetaan 
vain uusien avunantajien suhteen. Olisi kuitenkin hyvä puhua demokraattisesta omistajuudesta ja 
nostaa se esiin niin vanhojen kuin uusienkin avunantajien kohdalla.


