
Liite/Kestävän kehityksen rahoitus kansainvälisessä vuoden 2015 jälkeisessä kehitysagendassa

Rahoitustarpeet   kansainvälisessä vuoden 2015 jälkeisessä kehitysagendassa  

Vuosituhattavoitteiden aikana saavutetusta edistyksestä huolimatta 1,2 miljardia ihmistä elää edelleen 
äärimmäisessä köyhyydessä.1 Vuosittain noin 6,6 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta kuolee 
ennaltaehkäistävien syiden vuoksi.2 Lisäksi aivan liian moni ihminen joutuu selviytymään ilman 
perusterveyspalveluja tai koulutusta, eikä myöskään sukupuolten tasa-arvo ole toteutunut. Ilmastonmuutos,
talouskriisi ja pääomapako lisäävät valtioiden rahoitustarpeita entisestään. Köyhyys on yleistynyt myös 
globaalissa pohjoisessa, joten ongelmat ja vastuu niiden ratkaisemisesta ovat koko ihmiskunnan yhteisiä. 

Vuoden 2015 jälkeisen kestävän kehityksen rahoituksen tulisi taata valtioille riittävät ja ennustettavat varat 
kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanoon, eriarvoisuuden vähentämiseen ja ihmisoikeussitoumusten 
toteuttamiseen. Rahoituksen tulisi myös tukea kansalaisten mahdollisuuksia vaatia heille kuuluvia oikeuksia 
ja palveluja vastuussa olevilta päättäjiltä ja viranomaisilta sekä auttaa kansalaisia osallistumaan oman 
yhteiskuntansa kehittämiseen. 

Rahoitusratkaisuilla on puututtava niin maiden välillä kuin niiden sisälläkin kasvaneeseen eriarvoisuuteen. 
Rahoitusta tarvitaan myös puhtaan ilman ja veden kaltaisten globaalien julkishyödykkeiden turvaamiseen 
sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja sen vaikutuksiin sopeutumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden 
suojeluun. Nämä tavoitteet edellyttävät rakennemuutosta, joka saa aikaan toimeentuloa ja hyvinvointia, 
tasaa tuloeroja sekä kunnioittaa maapallon kantokyvyn rajoja. Ilmastonmuutos on suurin koko ihmiskuntaa 
koskeva uhka, ja tulevaisuuden globaalin kumppanuuden tulee perustua ekologisesti kestäviin tuotanto- ja 
kulutusmalleihin. 

Rahoitustarpeiden mittaluokasta on useita arvioita. YK:n mukaan kehitysmaat tarvitsisivat 
ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen, siirtymään puhtaaseen energiaan sekä kestävään 
ruuantuotantoon ja metsänkäyttöön noin tuhannen miljardin dollarin lisäinvestoinnit vuosittain seuraavina 
vuosikymmeninä.3 Kehitysmaiden infrastruktuurin, kuten vesi- ja sanitaatiojärjestelmien sekä sähkö-, tie- ja 
mobiiliverkon, kehittäminen vaatisi Maailmanpankin mukaan noin 700–800 miljardia dollaria vuodessa.4 

Lisäresurssien ohella huomiota on kiinnitettävä nykyisten rahoitussitoumusten täyttämiseen.5 Tähän 
mennessä vain viisi DAC-maata on saavuttanut 0,7 prosentin ODA-sitoumuksen. Vuosien 2010–2012 niin 
sanotusta lyhyen aikavälin ilmastorahoituksesta vain 33 prosenttia oli aidosti uutta ja vain 24 prosenttia 
lisäistä 0,7-sitoumukseen nähden.6Teollisuusmaat eivät myöskään ole täsmentäneet, kuinka ne aikovat 

1 YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2013: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-
english.pdf 

2 Unicef et al: Child Mortality Report 2013:  http://www.unicef.org/media/files/2013_IGME_child_mortality_Report.pdf 

3 UNDESA: “World Economic and Social Survey 2012. In Search of New Development 

Finance”:http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_current/2012wess.pdf

4 World Bank: Financing for development Post-2015 (2013: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty
%20documents/WB-PREM%20financing-for-development-pub-10-11-13web.pdf  

5 Esimerkiksi Monterreyn sopimuksen rahoitussitoumukset ovat edelleen relevantteja.

6 Toisin sanoen vain 24 prosenttia on annettu jo täytetyn 0,7 prosentin ODA sitoumuksen päälle.
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nostaa kehitysmaiden ilmastorahoituksen lupaamalleen 100 miljardin Yhdysvaltain dollarin vuositasolle 
vuoteen 2020 mennessä.7

Rahoituksen määrän ohella keskeistä on varojen tehokas ja tuloksellinen käyttö. Johdonmukaisuus eri 
politiikka-alojen välillä on ratkaisevan tärkeää: esimerkiksi kaupan, investointien, verojen, 
energiaratkaisuiden, maatalouden ja rahoitussektorin on oltava yhteismitallisia kehitysyhteistyö- ja 
ilmastotavoitteiden kanssa, jotta kestävä kehitys olisi mahdollista.

Rahoituslähteet ja suositukset niiden hyödyntämisestä

A. Julkiset lähteet • Kehitys- ja ilmastorahoitus 
• Verovälttelyn suitsiminen 
• Haittaverot
• Haitallisten tukiaisten uudelleenkohdentaminen
• Epäoikeutettujen velkojen mitätöinti
• Julkishyödykkeiden turvaaminen
• Julkiset hankinnat

• Päästökauppa ja vastaavat markkinamekanismit

B. Julkis-yksityinen yhteisrahoitus • Yksityisten investointien katalysointi julkisella rahalla

C. Yksityisen sektorin rahoituslähteet • Yritysinvestoinnit ja kansainvälinen kauppa
• Yksityisen sektorin hyväntekeväisyys- ja kumppanuushankkeet 

D. Muu • Kansalaisjärjestöt

A) Julkiset lähteet

Kehitys- ja ilmastorahoitus
Virallisella kehitysyhteistyöllä (ODA) on vain yksi tavoite: kehitysmaiden hyvinvoinnin edistäminen.  Tämä 
tekee siitä ainutlaatuisen rahoituslähteiden joukossa. Kehitysyhteistyö muodostaa edelleen tärkeän osan 
köyhimpien maiden kansantulosta, ja sillä on keskeinen merkitys koulutuksen ja terveydenhoidon kaltaisten 
julkisten peruspalvelujen vahvistamisessa. Ne ovat ratkaisevassa asemassa köyhyyden ja eriarvoisuuden 
vähentämisessä. Laadukas kehitysyhteistyö on itsessään läpinäkyvä ja vastuullinen rahoitusmekanismi, 
jonka avulla voidaan edistää hyvää hallintoa, demokratiaa ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. 
Kehitysyhteistyöllä voidaan myös tukea kotimaisten resurssien mobilisaatiota, siirtymää kohti kestävämpiä 
tuotanto- ja kulutustapoja sekä vakaan ja ennakoitavan liiketoimintaympäristön luomista.

Kehitysyhteistyön painopisteen tulee säilyä kaikista köyhimpien ja heikoimpien auttamisessa. 
Köyhyydenvähennyksen lisäksi yhteistyön tulee olla ekologisesti kestävää. Laadukas apu pohjaa avun 
tuloksellisuuden periaatteisiin, jotka on määritelty Busanin kumppanuusohjelmassa, Accran 
toimenpideohjelmassa ja Pariisin julistuksessa. Näiden periaatteiden tulee ohjata myös ilmastorahoitusta. 

7 Kepa: Ilmastorahoitus ja Suomi (2013): http://www.kepa.fi/julkaisut/julkaisusarjat/13594 

http://www.kepa.fi/julkaisut/julkaisusarjat/13594
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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 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

Veropohjan vuotaminen on ongelma kaikkialla, mutta kehitysmaille sillä on ollut erityisen haitallisia 
vaikutuksia. Niiden verotulot ja omavaraisuusaste ovat usein matalia, mikä vaikeuttaa elintärkeiden 
peruspalvelujen ja infrastruktuurin rahoittamista. 

Verottamatonta pääomaa pakenee globaalista etelästä vuosittain noin yhdeksän kertaa virallisen 
kehitysavun verran. Mikäli kaikki kehitysmaat pystyisivät keräämään edes 15 prosenttia 
bruttokansantuotteestaan veroina, kasvaisivat niiden vuotuiset tulot arviolta vähintään 136 miljardilla 
eurolla. Summa ylittää kansainvälisen kehitysavun vuosittaisen määrän.8 YK on arvioinut, että 
vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi kehitysmaiden tulisi kerätä vähintään viidennes 
bruttokansantuotteestaan verotuloina.9 Toimiva veronkanto korreloi yleensä myös hyvän hallinnon ja 
demokratian mittareiden kanssa.10 

Veropohjaa heikentäviä tekijöitä on useita. Monet valtiot ovat lähteneet mukaan verokilpailuun ulkomaisia 
sijoituksia houkutellakseen ja polkeneet yrityksiä koskevia veroprosentteja alas. Kansainvälinen 
yritysverolainsäädäntö mahdollistaa monikansallisille yhtiöille verosuunnittelun, jossa voitot kirjataan 
monesti alhaisen verotuksen maissa. Tämä voi ilmentyä tahallisena verovälttelynä. Myös laiton veronkierto 
sekä muu talousrikollisuus ja korruptio pienentävät veropottia. Osaltaan veronkantoa rajoittaa 
viranomaisten riittämättömät valvontaresurssit sekä vaikeus saada tarpeeksi kattavaa tietoa (esimerkiksi 
monikansallisten yritysten ei tällä hetkellä tarvitse raportoida toiminnastaan maakohtaisesti). 

Varainkeruun ohella verot ovat myös keskeinen ohjausmekanismi kun siirrytään kohti kestävämpiä 
tuotannon, vaihdannan ja kulutuksen malleja. Esimerkiksi rahoitusmarkkinavero hillitsisi yhteiskunnallisesti 

8Action Aid (2009): “Accounting for poverty: How international tax rules keep people poor”. 
www.actionaid.org.uk/doc_lib/accounting_for_poverty.pdf

9UNDP (2010): ”What Will It Take To Achieve the Millennium Development Goals? An International Assessment.” 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/mdg/international-assessment---english-full-version/ 

10Marshall, John (2009): ”One Size Fits All? IMF Tax Policy in Sub-Saharan Africa”.Christian Aid Occasional Paper No. 2. 
http://www.christianaid.org.uk/images/imfoccpaper.pdf

http://www.christianaid.org.uk/images/imfoccpaper.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/mdg/international-assessment---english-full-version/
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haitallista lyhyen aikavälin keinottelua, vakauttaisi talouskehitystä ja kannustaisi suuntaamaan sijoituksia 
reaalitalouteen. Kasvihuonepäästövero tai lentoliikenteen ja merenkulun haittamaksut kannustaisivat 
energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen, mikä parantaisi maapallon pitkän aikavälin elinkelpoisuutta.

Pelkästään fossiilisten polttoaineiden tukemiseen käytetään vuositasolla vähintään satoja miljardeja 
dollareita, IMF:n arvion mukaan jopa 1 900 miljardia. Summa ylittää jo yksistään ilmastonmuutoksen 
hillintään ja köyhyyden poistamiseen arvioidut rahoitustarpeet.11 Ympäristölle haitallisten tukien 
leikkaaminen ja vapautuneiden resurssien uudelleenkohdentaminen ovat keskeisiä kestävän kehityksen 
mahdollistajia. 

Erilaisista velkahelpotusohjelmista (mm. HIPC) huolimatta useilla kehitysmailla on edelleen erittäin suuria – 
ja toisinaan epäoikeudenmukaisesti syntyneitä – ulkomaisia velkoja. Velanhoitomaksujen vaikutus valtion 
kehitysmahdollisuuksiin on samankaltainen kuin pääomapaon: ulos virtaavat varat ovat suoraan pois 
julkispalveluista, infrastruktuurista ja köyhyyden vähentämisestä. Myös lainanantajan on kannettava 
vastuunsa.12 Esimerkiksi Norja on teettänyt ulkopuolisen selvityksen kehitysmaille antamiensa lainojen 
oikeudenmukaisuudesta ja kestävyydestä. Muiden lainoittajien tulisi tehdä vastaava arviointi ja mitätöidä 
kyseenalaisin perustein myönnetyt lainat.

Globaali talouskriisi on kasvattanut useimpien valtioiden velka-astetta ja velkojen riskejä. On vaara, että 
erittäin riskipitoiset tai huomattavan suuret lainat johtavat maksukykyongelmiin ja epävakaaseen 
talouskehitykseen. Oikeudenmukaisen monenkeskisen velkojensovittelumekanismin puuttuessa köyhät 
valtiot saattavat ajautua tilanteeseen, jossa niiden velkavelvoitteet syövät kestävän kehityksen edellyttämät 
varat. Kestämättömän velkaloukun välttämiseksi etenkin köyhimmille maille annettavan rahoituksen tulisi 
olla mahdollisimman suuressa määrin lahjamuotoista. Omaehtoisen kehityksen mahdollistamiseksi lainoja 
ei tulisi sitoa tiukkoihin ulkoa määrättyihin rakennesopeutustoimiin. 

Kannatettavia kriteereitä yllä kuvattujen kaltaisille uusille rahoitusjärjestelyille
 ovat ”saastuttaja maksaa” -periaatteen soveltaminen, oikeudenmukaisuus, tuottojen ennustettavuus ja 
varmuus, läpinäkyvyys sekä vaikuttavuus.13 

Lisääntyvillä julkisilla tuloilla on oleellista turvata ihmisille oleelliset peruspalvelut. Silti peruspalveluiden ja 
puhtaan veden kaltaisten julkishyödykkeiden yksityistäminen on pitkään jatkunut trendi. Myös patenteilla 
on nostettu monien elintärkeiden tuotteiden hintoja korkealle. Erityisesti lääkepatenttien tiukat ehdot ovat 
haitallisia köyhimmille väestönosille, koska edullisia kopiolääkkeitä on hankala tuottaa kansainvälisten 
sopimusjärjestelyjen vuoksi. 

Palvelujen, lääkkeiden, veden ja muiden välttämättömyyksien kallistuminen vähentää käytettävissä olevia 
tuloja ja lisää köyhyyttä sekä eriarvoisuutta. Siksi on tärkeää tarkastella välttämättömyyshyödykkeiden ja 
-palveluiden tuotantoa myös osana kestävän kehityksen kustannusten kokonaisuutta ja varmistettava 
johdonmukaisuus kehityspolitiikan sekä muiden politiikka-alojen välillä.

11 IMF (2013). IMF Calls for Global Reform of Energy Subsidies: Sees Major Gains for Economic Growth and the Environment. 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr1393.htm 

12 Ks. esim. Unctad (2012). Principles on Promoting Sovereign Borrowing and Lending. http://www.unctad.info/upload/Debt
%20Portal/Principles%20drafts/SLB_Principles_English_Doha_22-04-2012.pdf; Eurodad (2011). Responsible Finance 
Charter.http://eurodad.org/uploadedfiles/whats_new/reports/charter_final_23-11.pdf 

13 Kepa, Uutta rahaa: http://www.kepa.fi/julkaisut/julkaisusarjat/12042 (s. 10).

http://eurodad.org/uploadedfiles/whats_new/reports/charter_final_23-11.pdf
http://www.unctad.info/upload/Debt%20Portal/Principles%20drafts/SLB_Principles_English_Doha_22-04-2012.pdf
http://www.unctad.info/upload/Debt%20Portal/Principles%20drafts/SLB_Principles_English_Doha_22-04-2012.pdf
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Julkisten hankintojen osuus maiden bruttokansantuotteesta vaihtelee 13-20 prosentin välillä globaalisti.14 
Yritysvastuu- ja ympäristönäkökohdat huomioiden tehdyillä julkisilla hankinnoilla voidaan tukea kestävää 
kehitystä. 

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.

Päästökauppa ja vastaavat markkinamekanismit
Päästökauppa on järjestelmänä veropohjaisia malleja epävarmempi, mutta oikein suunniteltuna 
päästökauppa sekä muut haittojen kompensointiin tai hinnoitteluun pohjautuvat järjestelmät (esimerkiksi 
puhtaan kehityksen mekanismi ja kestävää metsänkäyttöä edistävä REDD+) voivat olla tehokkaita 
varainkeruu- ja ohjausjärjestelmiä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että mekanismi kannustaa 
rakenteellisiin muutoksiin myös globaalissa pohjoisessa eikä mahdollista yrityksille edullista keinoa pitää yllä
kestämättömiä tuotantotapoja. Tämä on vaarana esimerkiksi joissakin niin sanotuissa offset-hankkeissa, 
joissa yritys voi hankkia lisää päästöoikeuksia ”kompensoimalla” kotimaan päästöjä vaikkapa hiiltä sitovilla 
puuistutuksilla etelässä. Ihmisoikeuksien etu- ja jälkikäteisarvioinnit sekä hyvä hallinto ja paikallisväestön 
osallistuminen ovat välttämättömiä edellytyksiä kestävän kehityksen edistämiselle tämän kaltaisten 
markkinamekanismien avulla.  

B) Yksityisten investointien katalysointi julkisella rahalla
Viime aikoina avunantajamaat ovat luoneet erilaisia mekanismeja, joiden tavoitteena on houkutella 
julkisella kehitysrahoituksella yksityistä pääomaa kehitystyöhön. Tällaisia mekanismeja ovat esimerkiksi 
yksityiselle sektorille suunnatut lahja- ja lainarahan yhdistelmät, yksityisen ja julkisen sektorin 

14 OECD: http://www.oecd.org/gov/ethics/meetingofleadingpractitionersonpublicprocurement.htm. 

http://www.oecd.org/gov/ethics/meetingofleadingpractitionersonpublicprocurement.htm
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kumppanuudet, lainatakuut, tuetut luotot ja muut vastaavat järjestelyt, joissa julkinen sektori osallistuu 
investointeihin tai kantaa osan liiketoimintariskistä.

Yksityiseen rahoituksessa on paljon mahdollisuuksia. Potentiaalista sijoitusvarallisuutta on monin verroin 
julkiseen sektoriin nähden, ja sen ohjaaminen nykyistä suuremmassa määrin kestävää kehitystä edistävään 
toimintaan on välttämätöntä, mikäli haluamme vähentää eriarvoisuutta ja välttää globaalin 
ympäristökatastrofin.

Yksityisten investointien katalysointiin julkisin varoin liittyy kuitenkin myös monia haasteita. Usein on vaikea 
todentaa, ettei investointi olisi tapahtunut ilman julkista tukea. Alustavat tutkimukset esimerkiksi 
ilmastorahoituksesta viittaavat siihen, ettei vipuvaikutus olisi ollut niin huomattava kuin monet ovat 
odottaneet.15 Erittäin tärkeää on myös varmistaa, etteivät kehitys- ja ilmastotavoitteet jää kaupallisten 
intressien varjoon hankkeiden tai ohjelmien suunnittelussa ja toimeenpanossa.16

Myös yksityisen rahoituksen katalysointiin käytettyjen mekanismien kehitysvaikutuksien osoittaminen on 
vaikeaa, ja niiden läpinäkyvyydessä ja tilivelvollisuudessa on todettu puutteita. Erityisen haastavaa varojen 
käytön monitorointi ja niiden vaikutusten arviointi on silloin, kun rahoitus kanavoidaan esimerkiksi pankkien
tai rahoituslaitosten kautta (mm. rahastot, finanssitoimijan kautta välitetyt luottojärjestelyt), jolloin on usein
luotettava välikäsien omaan valvontaan. Vaarana on myös, että varojen käytössä korostuvat kehitysmaan 
kansallisten köyhyydenvähennysprioriteettien sijaan kaupallisen toimijan omat intressit. Jos 
rahoitusinstrumentit suunnataan vain avunantajamaan yrityksille, on helposti kyse 
tuloksellisuusperiaatteiden vastaisesta avun sitomisesta.17

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.18

• 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. 

15 Whitley, Shelagh (2013). Practical Methods for Assessing Private Climate Finance Flows. The Nordic working group for global 
climate negotiations (NOAK). Esitelmä YK:n ilmastokokouksen sivutapahtumassa Varsovassa 13.11.2013.

16 Eurodad: Privat profit for public good? (2012): http://www.eurodad.org/files/pdf/520a35cb666a7.pdf.

17 Eurodad: Privat profit for public good? (2012): http://www.eurodad.org/files/pdf/520a35cb666a7.pdf. Eurodad: Public Private 
Partnerships: Fit for Development? (2011):http://eurodad.org/uploadedfiles/whats_new/news/ppp_eurodad_final_in
%20template1%281%29.pdf  . Eurodad: A dangerous blend? (2013): http://eurodad.org/files/pdf/527b70ce2ab2d.pdf.

18 Vastuullisista investoinneista löytyy lisätietoa Eurodadin Responsible Finance Charterista: 
http://eurodad.org/uploadedfiles/whats_new/reports/charter_final_23-11.pdf 
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C) Yksityinen rahoitus kestävän kehityksen resurssina

Yritysinvestoinnit ja kansainvlinen kauppa 
Yritykset luovat työpaikkoja, pääomaa, uutta teknologiaa ja tietotaitoa. Kestävä kehitys ei ole mahdollista 
ilman kestävää liiketoimintaa. Tämä edellyttää selkeää kansallista ja kansainvälistä sääntely- ja 
toimintaympäristöä, joka kannustaa kestävyyteen ja palkitsee vastuullisuuden. Sääntökehikon 
puutteellisuudesta kertoo, että työntekijöiden ja paikallisyhteyksien oikeuksien laiminlyönti, ympäristön 
saastuttaminen, luonnonvarojen liikakulutus, veronkierto ja korruptio ovat edelleen valitettavan yleisiä. 

Yritykset käyttävät kaksi kolmasosaa maailman luonnonvaroista, mutta eivät joudu maksamaan niiden 
todellista hintaa. Erään arvion mukaan maailman 3 000 suurimman yrityksen voitot olisivat laskennallisesti 
noin kolmasosan pienempiä, jos niiden tulisi maksaa ”täysi hinta” toimintansa ympäristövaikutuksista.19 
Osana kestävän kehityksen agendaa tulisi pyrkiä yhteisymmärrykseen menetelmistä, joilla yritystoiminnan 
haitalliset vaikutukset voidaan hinnoitella ja osoittaa haitan tekijän maksettavaksi.
Ulkomaisten investointien määrä kehitysmaihin ja kasvaviin talouksiin on huomattavasti kehitysapua 
suurempi. Vuonna 2012 sijoitusten yhteissumma oli noin 700 miljardia dollaria.20 Kuitenkin vain hyvin pieni 
osa investoinneista suuntautuu vähiten kehittyneisiin maihin. Mahdollisuudet ovat suuria, mutta 
valitettavan usein ulkomaisella pääomalla on rahoitettu kestämättömiä tuotantotapoja esimerkiksi 
luonnonvarasektorilla. Tulevaisuudessa olisikin tärkeää erotella kestävää kehitystä edistävät sitä jarruttavista
investoinneista.

Kehitysmaita on kannustettu ja jopa painostettu kilpailemaan ulkomaisista sijoituksista. Kilpailu on johtanut 
monet maat antamaan yrityksille erilaisia helpotuksia, löyhentämään sääntelyä ja tinkimään ympäristö- ja 
sosiaalisista normeista. Monet maat ovat esimerkiksi perustaneet vapaatuotantoalueita, joilla yritykset 
toimivat paikallisen lainsäädännön ulkopuolella. Tällöin talouskehityksen edistämiseksi houkuteltujen 
ulkomaisten investointien paikalliset hyödyt ovat usein jääneet varsin rajallisiksi. Samankaltainen kilpailu on 
lisääntynyt myös globaalissa pohjoisessa.

Jotta yritysinvestoinnit synnyttäisivät kestävää kehitystä, tulisi niiden olla vastuullisia ja yhteiskunnallisesti 
kestäviä. Toiminnan pitää luoda verotuloja ja työpaikkoja, kunnioittaa ihmisoikeuksia ja työelämän 
perusoikeuksia sekä olla resurssi- ja energiatehokasta.

Kansainvälistä liiketoimintaa säädellään esimerkiksi kauppa- ja investointisopimuksin. Toimiva 
sopimusjärjestelmä on ennakoitava ja kohtelee kaikkia osapuolia mahdollisimman oikeudenmukaisesti. 
Ideaalitilanteessa globaaleista pelisäännöistä sovittaisiin monenkeskisesti ja kaikkia sitovasti.

Globaalien, esimerkiksi Maailman kauppajärjestön WTO:n piirissä tehtyjen kattavien sopimusten puuttuessa
yhä suurempaa osaa kaupasta ja investoinneista säädellään kahdenvälisin järjestelyin. Niiden ongelma on, 
että vahvempien toimijoiden on usein mahdollista muokata sopimuksista itselleen suotuisia. Ajankohtainen 
esimerkki ovat niin sanotut investointisuojalausekkeet, joiden nojalla yritysten on ollut mahdollista vaatia 
hallituksilta korvauksia esimerkiksi sosiaalisesti tai ekologisesti kestävää kehitystä edistävien sääntöjen 
toimeenpanosta. Monenkeskisen investointisopimusjärjestelmän puuttuessa tulisi avunantajamaiden 

19  An Action Agenda for Sustainable Development, Report to the Secretary-General by the SDS Network 2013; UNPRI, UN Principles
for Responsible Investment (2011) Universal ownership: Why environmental externalities matter to institutional investors. 
http://www.unpri.org/files/6728_ES_report_environmental_externalities.pd

20  UNCTAD (2013) Global Investment Trends Monitor, No. 13, October 2013. 
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varmistaa, etteivät niiden sopimukset kehitysmaiden kanssa vaaranna yhteiskunnallisesti tarpeellista 
sääntelyä. Tämä myös ohjaisi kansainvälistä liiketoimintaa ja sijoitusvarallisuutta kestäville urille. 

Yksityisen sektorin hyväntekeväisyys- ja kumppanuushankkeet 
Yritysten ja yksityisten säätiöiden rahoitusosuus kehitysyhteistyössä on lisääntynyt viime vuosina huimasti. 
Esimerkiksi vuonna 2012 maailman suurimman yksityisen säätiön, Bill and Melinda Gates Foundationin, 
lahjoitusten kokonaisarvo oli 3,4 miljardia dollaria.21 Se on suurempi kuin 14 DAC-maan kehitysapubudjetti 
yhteensä ja kolme kertaa suurempi kuin Suomen kehitysapubudjetti.

Yritykset ovat myös paikoin harjoittaneet hyväntekeväisyyttä tuotantolaitostensa läheisyydessä, tuottaneet 
työntekijöille tai paikallisyhteisöille palveluja tai lahjoittaneet varoja kehitysjärjestöille. Esimerkiksi Ikean 
hyväntekeväisyyssäätiö Ikea Foundation lahjoitti 82 miljoonaa euroa lapsikysymysten parissa 
työskenteleville järjestöille vuonna 2012.22 

Yksi keskeinen haaste on varmistaa, ettei yksityisen sektorin kehitysmaahankkeiden kasvaminen johda avun 
pirstaloitumiseen sekä johdonmukaisuuden ja demokraattisen omistajuuden heikkenemiseen. 
Kehitysyhteistyöhön osallistuvat yksityiset toimijat tulisikin sitouttaa toteuttamaan avun laatuun ja 
tuloksellisuuteen liittyviä periaatteita. Etenkin pitkäjänteisyys ja paikallinen omistajuus tulisi taata 
hankkeissa. Lisäksi hyväntekeväisyyshankkeilla ei pitäisi paikata kestävän kehityksen rakenteellisia esteitä, 
kuten ihmisarvoiseen elämään riittämättömiä palkkoja. Yksityisellä rahoituksella ei myöskään tulisi korvata 
julkista rahoitusta. 

Myös yritysten ja järjestöjen kumppanuudet ovat yleistymässä. 

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. 

D.  Muut rahoituslähteet
Kansalaisjärjestöt ovat merkittäviä avunantajia. OECD:n kehityskomitean alaisuudessa toiminut työryhmä 
arvioi vuonna 2007 kansalaisjärjestöjen keräämän ja julkissektorin avustusten ulkopuolelta tulevan 
kehitysavun nousevan jopa USD 30-40 miljardiin. Sen lisäksi avunantajamaat ja yksityiset toimijat kanavoivat
järjestöjen kautta mittavia rahasummia vuosittain. 

21 Bill & Melinda Gates Foundation. "Fact Sheet": http://www.gatesfoundation.org/who-we-are/general-information/foundati  on-  
factsheet 

22Ikea Foundation. ”About Us”: http://www.ikeafoundation.org/about-us/
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Ulkomaisten kansalaisjärjestöjen toimintaa ja avustuksia koskevat samat avun laatua ja tuloksellisuutta 
koskevat periaatteet. Avustustoiminta ja kehitysyhteistyö voivat olla pirstaloitunutta, heikentää paikallista 
omistajuutta ja hidastaa tai eliminoida paikallisten instituutioiden vahvistumisen. Sen johdosta on tärkeää 
myös arvioida kansalaisjärjestöjen roolia kehitysyhteistyön rahoittajana tai rahoituksen kanavana. 

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.  


