
Taustapaperi: Miksi kehitysyhteistyö on tärkeää?

Kehitysyhteistyöllä on suomalaisten vahva tuki. Ulkoministeriön viime toukokuussa 
teettämän mielipidetiedustelun mukaan neljä viidestä suomalaisesta piti kehitysyhteistyötä 
joko erittäin tai melko tärkeänä. Kepan Taloustutkimuksella tammikuussa 2013 teettämän 
mielipidetiedustelun mukaan 71 prosenttia vastanneista joko kasvattaisi 
kehitysyhteistyömäärärahoja tai pitäisi ne ennallaan. Suomen antaman kehitysyhteistyön 
lopettamista kannatti vaivaiset kuusi prosenttia vastanneista.

Globaalin köyhyyden poistaminen ei vaadi mahdottomia. Oxfam-järjestön raportin 
mukaan maailman sata rikkainta miljardööriä ansaitsivat vuonna 2012 yhteensä 188 
miljardia euroa lähinnä pääomatuloina. Pelkästään näiden superrikkaiden vuosituloilla 
voisi hävittää äärimmäisen köyhyyden maailmasta. Myös meillä suomalaisilla on varaa 
rahoittaa kehitysyhteistyötä: suomalaisen keskipalkka riittää lunastamaan paikan 
maailman väestön rikkaimmassa prosentissa. 

Kehitysyhteistyöllä on saatu tuloksia aikaan. Esimerkiksi köyhyyden puolittamiseen 
tähtäävä YK:n vuosituhattavoite täyttyi jo ennen määräaikavuotta 2015. Alle 1,25 dollarilla 
päivässä elävien määrä laski aikavälillä 1990-2008 47 prosentista 24 prosenttiin. 
Väestönkasvusta huolimatta alle 5-vuotiaiden lapsikuolleisuus on laskenut vuosina 1990-
2010 yli12 miljoonasta 7,6 miljoonaan. Samalla aikavälillä yli kaksi miljardia ihmistä on 
saatu puhtaan juomaveden piiriin.

Kehitysyhteistyön vaikutus talouteen on tutkittu juttu.YK-yliopiston 
kehitystaloustieteen tutkimuslaitoksen UNU-WIDERin tutkimuksen mukaan 
kehitysyhteistyö on vuosina 1970-2007 lisännyt talouskasvua keskimäärin yhdellä 
prosenttiyksiköllä vuodessa. Kehitys on kuitenkin paljon muutakin kuin talouskasvua. 
Kehitysavulla on ollut merkitystä myös esimerkiksi hyvän hallinnon edistämisessä, 
instituutioiden rakentamisessa sekä investoinneissa terveys- ja koulutusjärjestelmiin. Ilman 
näitä köyhyyttä on mahdotonta voittaa ja pitkän aikavälin hyvinvoinnin kasvua saada 
aikaan. 

Kehitysyhteistyöllä rakennetaan yhteistä tulevaisuutta ja edistetään 
ihmisoikeuksien toteutumista. Kehitysyhteistyö on yhteinen investointimme tulevien 
sukupolvien terveyteen ja koulutukseen, nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, ympäristön 
puhtauteen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä rauhaan ja vakauteen. 
Viime kädessä kyse jokaisen ihmisen ihmisoikeuksien toteutumisesta.  

Kehitysyhteistyö on entistä laadukkaampaa ja tuloksellisempaa. Kehitysyhteistyön 
laatua pyritään parantamaan jatkuvasti, ja yhteistyön muodot ovat muuttuneet paljon viime 
vuosikymmenten aikana. Onnistumisista ja epäonnistumisista on otettu oppia. Avulla ei ole 
tarkoitus korvata valtioiden omia rakenteita, vaan sillä voidaan tukea esimerkiksi 
verojärjestelmien kehittämistä, jotta maat voisivat itse tulevaisuudessa rahoittaa omaa 
kehitystään. Pitkällä aikavälillä avun tarkoituksena on tehdä itsensä tarpeettomaksi.  

Yhteinen tahto suuriin muutoksiin on heräämässä. Kehitysyhteistyön lisäksi tarvitaan 
suuria rakenteellisia muutoksia esimerkiksi pääomapaon ja veroparatiisien suitsimiseksi, 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sen vaikutuksiin sopeutumiseksi sekä 
monikansallisten yritysten toiminnan ohjaamiseksi vastuullisempaan suuntaan. Näistä 
muutoksista hyötyvät ennen pitkää sekä köyhät että rikkaat maat.


