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Afrikan kehityspankki (African Development Bank)
Afrikan kehitysrahasto (African Development Fund)
Aasian kehitysrahasto (Asian Development Fund)
Kansainvälisen kauppatiedon sekä yhteistyön järjestö (Agency for
International Trade Information and Cooperation)
Bruttokansantulo
Puhtaan kehityksen mekanismi (Clean Development Mechanism)
OECD:n kehitysapukomitea (Development Assistance Committee)
Everything But Arms -aloite (EU)
YK:n talous- ja sosiaalineuvosto (Economic and Social Council of the
United Nations)
UNESCON Koulutus kaikille –prosessi (Education For All)
Euroopan unioni (European Union)
Euroopan yhteisö (European Community)
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (Food and Agriculture Organisation, UN)
Maailman ympäristörahasto (Global Environment Facility)
Pahasti velkaantuneet köyhät maat (Highly Indebted Poor Countries)
Kansainvälinen kehitysjärjestö, Maailmanpankkiryhmään kuuluva rahoituslaitos
(International Development Association)
Kaupan teknisen avun ohjelma (Integrated Framework)
Kansainvälinen rahoitusyhtiö, Maailmanpankkiryhmään kuuluva
rahoituslaitos (International Finance Corporation)
Kansainvälinen työjärjestö (International Labour Organisation)
(Information Technology Agreement, WTO)
Kansainvälinen kauppakeskus (International Trade Center)
Kansainvälinen televiestintäliitto (International Telecommunication Union)
Kansainvälinen valuuttarahasto (International Monetary Fund)
(Joint Integrated Technical Assistance Program)
Vähiten kehittyneet maat (Least Developed Countries)
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (Organisation for
Economic Cooperation & Development)
OECD:n kehitysapukomitea (OECD Development Assistance Committee)
Maailmanpankin ilmastohankerahasto (Prototype Carbon Fund)
Köyhyyden vähentämisstrategia (Poverty Reduction Strategy)
Eteläisen Afrikan kehitysyhteistyö (Southern African Development Community)
Kehitysmaiden erityiskohtelu (Special and Differential Treatment)
Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto
Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö
Yhdistyneet kansakunnat (United Nations)
YK:n hiv/aids-ohjelma (UN Programme on HIV/AIDS)
YK:n biodiversiteettisopimus (UN Convention on Biological Diversity)
YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi (UN Conference on Trade and Development)
YK:n Afrikan talouskomissio (UN Economic Commission for Africa)
YK:n kehitysohjelma (UN Development Programme)
YK:n ympäristöohjelma (UN Environment Programme)
YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UN Educational,
Scientiﬁc and Cultural Organisation)
YK:n metsäfoorumi (UN Forum on Forests)
YK:n väestörahasto (UN Population Fund)
YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus
(UN Framework Convention on Climate Change)
YK:n lastenrahasto (UN Children’s Fund)
YK:n sosiaalisen kehityksen tutkimusohjelma
(UN Research Institute for Social Development)
Maailmanpankki (World Bank)
Maailman elintarvikeohjelma (World Food Programme)
World Health Organisation, Maailman terveysjärjestö
YK:n tietoyhteiskuntahuippukokous (World Summit on the Information Society)
Maailman kauppajärjestö (World Trade Organisation)

JOHDANTO

Vuoden 2000 syyskuussa Suomen presidentti
Tarja Halonen ja Namibian presidentti Sam
Nujoma johtivat yhdessä Yhdistyneiden
Kansakuntien vuosituhathuippukokousta.
Kokous huipentui vuosituhatjulistuksen allekirjoittamiseen. Siinä 147 valtion ja hallitusten päämiestä hyväksyi tämän vuosituhannen
arvot, periaatteet ja tavoitteet.
Vuosituhatjulistuksen toteuttamiseksi YK on
määritellyt kahdeksan vuosituhattavoitetta, jotka tähtäävät köyhyyden poistamiseen.
Suomi on muiden maiden joukossa sitoutunut näiden tavoitteiden saavuttamiseen
vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteet 1-7 määrittelevät, mitä kehitysmaat itse voivat tehdä
köyhyyden vähentämiseksi. Tavoite 8 kertoo,
miten teollisuusmaat voivat auttaa kehitykselle suotuisen ympäristön aikaansaamisessa sekä siihen tarvittavien resurssien hankkimisessa. Vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan sekä
omistajuutta että kumppanuutta.
Suomi korostaa, että vuosituhatjulistusta tulisi tarkastella kokonaisvaltaisesti. Kehitys edellyttää
ihmisoikeuksia, demokratiaa ja hyvää hallintoa sekä rauhaa ja turvallisuutta. Suomi pitää valitettavana, että näitä ei sisällytetty vuosituhattavoitteisiin.
YK:n vuosituhatjulistus ja vuosituhattavoitteet luovat puitteet Suomen kehityspolitiikalle. Tässä
raportissa annetaan yleiskuva Suomen tämänhetkisestä kehityspolitiikasta ja siitä, kuinka sen
avulla pyritään vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen. Raportti painottuu tavoitteeseen 8, jonka
toteuttaminen kuuluu teollistuneille maille. Myös ympäristön kestävään kehitykseen tähtäävää
tavoitetta 7 tarkastellaan lähemmin.
Ensimmäinen vuosittainen Suomen kehityspolitiikan edistymistä tarkasteleva katsaus valmistui
syyskuussa 2004. Tässä raportissa käsitellään myös haasteita, joita katsaus asettaa Suomen kehityspolitiikalle.
Tämä raportti noudattelee Euroopan unionin maiden yhteisesti sopimaa mallia. Tarkoituksena
on helpottaa YK:n vuosituhattavoitteita koskevaa arviointityötä. YK toteuttaa ensimmäisen väliarvion vuonna 2005.
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Vuosituhatjulistuksen tavoitteet
Tavoite 1: Äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen

Alle 1 USD päivässä ansaitsevien osuuden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä,
nälkäisten osuuden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä
Tavoite 2: Peruskoulutuksen takaaminen kaikille

Varmistaa, että kaikilla lapsilla, sekä tytöillä että pojilla, on mahdollisuus
peruskoulutukseen, vuoteen 2015 mennessä
Tavoite 3: Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen

Poistaa sukupuolten väliset peruskoulutuserot ensimmäiseltä ja toiselta asteelta vuoteen
2005 mennessä ja kaikilta tasoilta vuoteen 2015 mennessä
Tavoite 4: Lapsikuolleisuuden alentaminen

Vähentää alle 5-vuotiaiden lasten kuolleisuutta kahdella kolmasosalla vuoteen
2015 mennessä
Tavoite:

Odottavien äitien terveydentilan parantaminen

Vähentää äitikuolleisuutta kolmella neljänneksellä, vuoteen 2015 mennessä
Tavoite 6: Hiv/aidsin, malarian sekä muiden tautien vastainen taistelu

Pysäyttää hiv/aidsin leviäminen sekä sen kääntäminen laskuun vuoteen 2015 mennessä
Pysäyttää malarian ja muiden merkittävien tautien leviäminen ja niiden kääntäminen
laskuun vuoteen 2015 mennessä
Tavoite 7: Ympäristön kestävän kehityksen varmistaminen

Sisällyttää kestävän kehityksen periaatteet kunkin maan poliittisiin toimintoihin ja ohjelmiin
ja kääntää luonnonvarojen väheneminen laskuun
Alentaa veden ja sanitaation puutteesta kärsivien määrää puoleen vuoteen 2015 mennessä
Parantaa vähintään 100 miljoonan slummiasukkaan elämän laatua merkittävästi vuoteen
2020 mennessä
Tavoite 8: Luoda globaali kumppanuus kehitykseen

Kehittää oikeudenmukaista ja sääntöperustaista kansainvälistä kauppa- ja
rahoitusjärjestelmää
Lisätä kehitysyhteistyötä köyhyyden vähentämiseen sitoutuneille kehitysmaille
Vastata vähiten kehittyneiden maiden erityistarpeisiin
Ratkaista kehitysmaiden velkaongelma kansallisin ja kansainvälisin toimin,
jotta velkataakasta tulee siedettävä
Luoda ja toteuttaa kehitysmaiden kanssa strategioita nuorten työllistämiseksi
Uuden teknologian ja erityisesti tietotekniikan hyötyjen saattaminen kehitysmaiden
käyttöön yhdessä yksityisen sektorin kanssa
Turvata välttämättömien lääkkeiden saatavuus kehitysmaille yhteistyössä
lääketeollisuuden kanssa
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Suomen kehityspolitiikka ja vuosituhattavoitteet

Yleinen kehityspolitiikka

Uusi kehityspoliittinen ohjelma
Hallitus hyväksyi uuden kehityspoliittisen ohjelman helmikuussa 2004. Sekä vuosituhatjulistus että vuosituhattavoitteet luovat puitteet kehityspoliittiselle ohjelmalle, jonka päätavoite on
äärimmäisen köyhyyden poistaminen. Uuden kehityspolitiikan keskeisiä piirteitä ovat politiikan johdonmukaisuus, Suomen tarjoama lisäarvo ja sen hyödyntäminen kehitysyhteistyössä sekä
kumppanuuksien solmiminen julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välille.
Ohjelma määrittelee kehityspolitiikan ensimmäisen kerran: ”Kehityspolitiikka on johdonmukaista toimintaa kaikilla niillä kansainvälisen yhteistyön ja kansallisen politiikan lohkoilla, joilla
vaikutetaan kehitysmaiden asemaan”. Näitä alueita ovat esimerkiksi turvallisuus-, ihmisoikeus-,
kauppa-, ympäristö-, maa- ja metsätalous-, koulutus-, terveys- ja sosiaali-, siirtolais- sekä tietoyhteiskuntapolitiikka.
Kehityksen perusedellytyksiä ovat ympäristöuhkien torjuminen, tasa-arvon edistäminen, ihmisoikeudet, demokratia ja hyvä hallinto sekä maailmanlaajuisen turvallisuuden ja taloudellisen
vuorovaikutuksen vahvistaminen, ja ne vaikuttavat myös köyhyyden poistamiseen. Suomi edistää kaikilla tasoilla kehitykselle suotuisan ympäristön aikaansaamista. Suomi on sitoutunut oikeusperustaiseen lähestymistapaan ja kestävän kehityksen periaatteisiin.
Uusi kehityspoliittinen ohjelma kattaa nykyisen hallituksen toimikauden. Se perustuu vuosituhatjulistukseen ja vuosituhattavoitteisiin. Samalla se heijastaa OECD:n kehitysapukomitean
DACin vuonna 2003 tekemän Suomen avun arvioinnin suosituksia (OECD/DAC Peer Review
on Finland).
Uusi kehityspoliittinen ohjelma painottaa Suomen kehitysyhteistyöhön tuomaa lisäarvoa – kulttuurista, sosiaalista ja tiedollista pääomaa. Vielä 50 vuotta sitten, kahden sodan läpikäyneessä
Suomessa köyhyys oli yleistä ja tuotantokapasiteetti oli alhainen. Suomi onnistui kuitenkin kehittymään yhdeksi maailman kilpailukykyisimmästä hyvinvointi- ja tietoyhteiskunnista. Suomen
menestykseen vaikuttivat mm. yksityisen sektorin johtama vastuullinen talouskasvu, tasapuolinen tulonjako sekä naisten ja miesten tasa-arvoinen osallistuminen yhteiskunnan toimintoihin.
Kehitystä ovat edistäneet myös ihmisoikeuksien kunnioitus, demokratia ja hyvä hallintotapa.
Suomi on onnistunut säilyttämään rauhan ja vakauden alueellaan. Suomen ja Tansanian hallitusten aloittama Helsinki-prosessi kumpuaa Suomen omista historiallisista kokemuksista. Helsinkiprosessin kautta Suomi edistää oikeudenmukaisuuteen ja sääntöhin perustuvaa monenkeskistä
järjestelmää.
Suomi pyrkii parantamaan kehitysmaiden asemaa oman erityisosaamisensa ja tietotaitonsa avulla.
Maamme vahvuuksia ovat muun muassa koulutus, terveys, vesi- ja sanitaatiopalvelut, metsätalous,
maaseudun kehittäminen sekä informaatio- ja viestintäteknologia. Suomi painottaa kehitysohjelmassaan naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman edistämistä, sukupuolten välisen ja sosiaalisen
tasa-arvon parantamista, helposti syrjäytyvien ryhmien (mm. lapset, vammaiset, alkuperäiskansat, etniset vähemmistöt) oikeuksien ja tasa-arvoisten osallistumismahdollisuuksien parantamista
sekä ympäristöasioiden huomioonottamista.
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Uudessa kehityspoliittisessa ohjelmassa on tuotu selkeästi esille kumppanuuden merkitys, ja muihin kuin valtiollisiin toimijoihin kiinnitetään erityistä huomiota. Julkisen sektorin toiminta ei
riitä nykyisten haasteiden ratkaisemiseen, vaan tarvitaan uusia kumppaneita, kuten kansalaisyhteiskunnan edustajia ja liike-elämää. Suomi toivoo kansalaisjärjestöjen osuuden nousevan 14
prosenttiin kehitysyhteistyövaroista vuoteen 2007 mennessä.
Yrityksille kehitellään uusia yhteistyömuotoja. Tavoitteena on, että suomalaiset yritykset vaikuttavat suotuisasti kumppanimaiden yksityissektorin kehittymiseen ja samalla pyrkivät välttämään
kehitysmaiden yksityissektorille haitallisen kilpailuasetelman syntymistä.

Vuosituhattavoitteet muissa linjauksissa
Suomen vuoden 2004 kehityspoliittista ohjelmaa edelsi kolme muuta linjausta: Suomen kehitysyhteistyötä ohjaava kehitysyhteistyön periaatepäätös 1996, Suomen kehitysmaapoliittinen linjaus 1998 ja kehitysmaapolitiikan tavoitteiden toiminnallistamista koskeva periaatepäätös 2001.
Linjaukset muodostavat jatkumon, jonka myötä Suomen kehityspolitiikan näkökulma on järjestelmällisesti laajentunut käsittämään ulko- ja turvallisuuspolitiikan, kauppapolitiikan ja kansainvälisen kehitysyhteistyön.Vuoden 2004 kehityspoliittisessa ohjelmassa Suomen kehityspolitiikka
nähdään eri politiikan alojen johdonmukaisena yhteistoimintana.
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Avun tuloksellisuus
Varojen kohdentaminen
Suomi ohjaa kehitysyhteistyötään kolmen pääkanavan – kahdenvälisen, monenkeskisen sekä EY:
n kehitysyhteistyön kautta. Nämä kanavat täydentävät toisiaan. Kehityspoliittisessa ohjelmassa
sitoudutaan lisäämään vähiten kehittyneiden maiden ja Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden
rahoitusta. Tarkoitus on keskittyä harvempiin kumppanimaihin ja laajempiin maaohjelmiin ja
pyrkiä näin parantamaan avun tehokkuutta.
SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖMAKSATUKSET EU:LLE 1995-2006*
*Toteuma 1995-2003 ja arvio 2004-2006
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Euroopan kehitysrahasto (EKR)

Suomen pitkäaikaiset kumppanit ovat joko vähiten kehittyneitä tai matalatuloisia kehitysmaita. Yhteistyö perustuu kumppaneiden vahvaan sitoutumiseen, jota ne osoittavat kohdentamalla
kansallisia resurssejaan järjestelmällisesti köyhyyden poistamiseen. Suomen pitkäaikainen kehitysyhteistyö kohdistuu kahdeksaan maahan: Etiopiaan, Keniaan, Mosambikiin, Nepaliin Nicaraguaan, Tansaniaan,Vietnamiin ja Sambiaan.Vuoteen 2007 mennessä näiden maiden saama kahdenvälinen apu nostetaan 60 prosenttiin kokonaisavusta. Kahdenvälinen lahja-apuun perustuva
yhteistyö on tarkoitus vähitellen lopettaa kolmessa keskituloisessa maassa: Egyptissa, Namibiassa
ja Perussa. Näissä lahja-apu korvataan monimuotoisemmalla taloudellisella ja institutionaalisella
yhteistyöllä vuoteen 2007 mennessä.Vietnamin kanssa tullaan ennen pitkää toimimaan samoin.
Kahdenvälisiä lahja-apuun perustuvia hankkeita voidaan toteuttaa myös muissa kumppanimaissa rauhan, turvallisuuden, ihmisoikeuksien, demokratian ja hyvän hallinnon vahvistamiseksi.
Lahja-apua voidaan käyttää myös yhteistyöhön yksityissektorin kanssa. Suomi on sitoutunut
määräaikaiseen kahdenväliseen yhteistyöhön estääkseen väkivaltaisten kriisien syntymisen sekä
kehittääkseen maita, jotka ovat toipumassa väkivaltaisista konﬂikteista.Yhteistyötä tehdään muun
muassa Etelä-Afrikan tasavallassa, palestiinalaisalueilla, Länsi-Balkanilla, Itä-Timorilla, Afganistanissa sekä Irakissa.
Yhteistyö perustuu kumppanimaan köyhyyden vähentämisstrategiaan ja vuosituhattavoitteisiin riippumatta siitä, kanavoidaanko tuki kahdenvälisenä, monenkeskisenä vai EY:n kautta. Pitkäaikaisissa
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yhteistyömaissa Suomen tuki on suunnattu enintään kolmelle sektorille tai kehitysohjelmalle.
Suomi suuntaa entistä enemmän varoja yhteistyöhön kansalaisjärjestöjen kanssa. Kansalaisjärjestöjen vahvistaessa omaa suorituskykyään niiden osuus kehitysyhteistyövaroista pyritään nostamaan asteittain 14 prosenttiin vuoteen 2007 mennessä. Hallitus on varautunut alentamaan
kansalaisjärjestöjen omarahoitusosuuden 15 prosenttiin. Suomen suurlähetystöt tukevat kumppanimaiden kansalaisyhteiskuntaa paikallisen yhteistyön määrärahoilla.
Kansalaisjärjestöavun suurimmat saajat 2003 (MEUR)
Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry KEPA

4,5

Suomen Lähetysseura ry

4,5

Fida International ry

3,5

Kirkon Ulkomaanavun säätiö

2,5

Suomi painottaa maailmanlaajuisten monenkeskisten järjestöjen – erityisesti YK:n – roolia vuosituhatjulistuksen ja vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Kansainväliset ja alueelliset järjestöt
määrittelevät ja valvovat sitoumuksia. Lisäksi niiden toiminta on välttämätöntä mm. rauhan ja
turvallisuuden ylläpitämiseksi, oikeusvaltioperiaatteen toteuttamiseksi sekä demokratian ja kestävälle kehitykselle suotuisan ympäristön takaamiseksi. Ne antavat myös tärkeää tukea kehitysmaille näiden määritellessä köyhyyden vähentämisstrategioitaan. Koska monenkeskiset avunantajat
ovat kehityksen merkittävimpiä rahoittajia, niille lankeaa erityinen vastuu yhteisten tavoitteiden
saavuttamisesta. Samalla Suomi kuitenkin katsoo, että monenkeskistä järjestelmää on kehitettävä,
jotta velvollisuudet saadaan hoidetuksi tehokkaasti ja johdonmukaiseesti.
Suomi on sitoutunut tukemaan YK:n vuosituhattavoitteita toteuttavien järjestöjen ja rahoituslaitosten toimintaa pitkäjänteisesti. Suomi rahoittaa pääasiassa neljää järjestöä: YK:n kehitysohjelmaa (UNDP), YK:n lastenrahastoa (UNICEF), YK:n väestörahastoa (UNFPA) ja Maailman
elintarvikeohjelmaa (WFP). Suomi kehittää pitkäaikaista yhteistyötä myös YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO), Maailman terveysjärjestön (WHO), Kansainvälisen työjärjestön (ILO), YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) sekä YK:n ympäristöohjelman
(UNEP) kanssa. Myös näiden järjestöjen merkitys vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa on
keskeinen. Kansainvälisistä rahoituslaitoksista Suomen pääkumppani on Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA). Suomi pyrkii vaikuttamaan myös HIPC-rahoitukseen, jotta köyhimpien maiden velkaongelmat saataisiin kuriin. Maailmanpankki ja muut monenkeskiset kehityspankit ovat
Suomen tärkeitä yhteistyökumppaneita.
Suomi maksaa osuutensa Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöhön. EU:n kehityspolitiikassa Suomi seuraa tarkasti vuosituhattavoitteiden etenemistä sekä EU:n Monterreyn ja Barcelonan kokouksissa tekemien sitoumusten toimeenpanoa. Suomi seuraa myös avun tuloksellisuutta, johon
pyritään mm. tiiviimmän yhteistyön, koordinoinnin ja johdonmukaisuuden avulla.
Tärkeimmät avunsaajaorganisaatiot 2003 (Suomen maksatukset, MEUR)
Maailmanpankki/IDA

26,3

YK:n kehitysohjelma UNDP

13,5

YK:n väestörahasto UNFPA

13,0

YK:n lastenrahasto UNICEF

12,6
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Toiminnan yhdenmukaistaminen ja koordinointi
Harmonisaatio eli avunantajien avustustoiminnan yhdenmukaistaminen ja mukauttaminen
kumppanimaan prioriteetteihin ja hallinnollisiin menettelyihin on tärkeimpiä keinoja tehostaa
Suomen kehityspolitiikkaa. Samalla keskitytään entistä harvempiin maihin ja niissä laajempiin
kokonaisuuksiin. Vuonna 2003 Nordic+-ryhmä (Pohjoismaat, UK, Hollanti ja Irlanti) hyväksyi yhteisen toimintasuunnitelman harmonisaation toteuttamiseksi. Suomen kansallinen harmonisaatiosuunnitelma vuodelta 2004 täydentää Nordic+-ryhmän suunnitelmaa ja pohjautuu OECD/DACin asiakirjoihin. Suomi osallistuu yhdenmukaisuutta edistävään toimintaan
OECD/DACin, EU:n, YK:n, Maailmanpankin sekä alueellisten kehityspankkien kautta. Ulkoasiainministeriöön on perustettu oma avun yhdenmukaisuutta edistävä ryhmä.
Maatasolla Suomi edistää avun yhdenmukaistamista osallistumalla kumppanimaan vetämiin ja
sen omaan köyhyyden vähentämisstrategiaan pohjautuviin harmonisointiprosesseihin. Tämä
koskee muun muassa ohjelmayhteistyötä – köyhyyden vähentämisohjelmiin suunnattua budjettitukea ja sektoriohjelmia. Suomi pyrkii yhdenmukaistamaan apua yhdessä kumppanimaiden
kanssa. Tämä näkyy ohjelmayhteistyössä toimintatapojen, suunnittelun, taloushallinnon, tarkkailun ja raportoinnin yhdenmukaistamisena ja virtaviivaistamisena.
Monenkeskisessä yhteistyössä yhdenmukaisuutta edistää YK:n kehitysryhmän UNDG:n kolmivuotiskausittain tekemä toimintapolitiikan arviointi, joka tapahtuu YK:n yleiskokouksen
yhteydessä. Suomi pyrkii parantamaan YK:n erityisjärjestöjen osallistumista toiminnan koordinoimiseen. Suomi korostaa, että koko kansainvälisen yhteisön toiminnan olisi oltava johdonmukaisempaa kun tuetaan kehitysmaita sekä suunnitellaan ja johdetaan toimintaa. Samalla on
lisättävä johdonmukaisuutta hätäavun ja kehityksen välillä.
Yksi Suomen kehitysyhteistyön haasteista on toteuttaa järjestelmällisesti harmonisaatiosuunnitelmaa ja arvioida harmonisaatiossa saavutettua edistystä. Suomen kehitysmaissa toimivat edustustot raportoivat EU:n ja monenkeskisten järjestöjen yhteistyöstä kumppanimaissa. Edustustot
ovat myös mukana valmistelemassa Suomen kantoja köyhyydenvähentämis- ja maastrategioista
mm. monenkeskisiä kehityspankkeja varten.
Harmonisaation edistämiseksi on edelleen lisättävä henkilökunnan motivaatiota ja koulutusta.
Varsinkin suurlähetystöjen resursseja on vahvistettava. Kun työntekijöiden määrää kentällä ei
voida lisätä, toimintamahdollisuuksia on parannettava työnjaolla kumppaneiden kesken.
Suomen kahdenvälisen ja monenkeskisen kehitysyhteistyön osuudet koko avusta* 1998-2003
*perustuu maksatuslukuihin
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Yhteistyön muodot
Suurin osa Suomen kahdenkeskisestä yhteistyöstä toteutetaan hankkeina. Hallitus on kehityspoliittisessa ohjelmassa sitoutunut kasvattamaan ohjelmayhteistyötä. Ohjelmayhteistyö ei ole vain
rahoitusmuoto, vaan myös keino tehostaa toimintaa. Tavoitteena on vahvistaa harmonisaatiota,
yhteistyön mukauttamista kumppanimaan prioriteetteihin ja hallinnollisiin menettelyihin sekä
omistajuutta. Samalla halutaan kohdistaa Suomen tuki entistä tarkemmin köyhyyden poistamiseen.
Vuonna 2002 ohjelmayhteistyön osuus Suomen kahdenvälisestä yhteistyöstä oli 1,3 prosenttia
eli 3,47 miljoonaa euroa.Vuonna 2003 vastaava määrä oli 16 miljoonaa euroa, ja suunnitelmien
mukaan määrä lisätään 30 miljoonaan euroon vuoteen 2005 mennessä.
Suurin osa Suomen monenkeskisestä yhteistyöstä on suunnattu ei-korvamerkittynä kehitysrahoituslaitosten ja YK-järjestöjen kautta. Näistä merkittävimpiä ovat Maailmanpankkiin kuuluva
IDA, Afrikan kehitysrahasto (AfDF), Aasian kehitysrahasto (AsDF) ja FSO, joka kuuluu Amerikan kehityspankkiin. UNDP, UNICEF ja UNFPA ovat Suomen tärkeimpiä yhteistyöjärjestöjä
YK:ssa ja Suomi on sitoutunut antamaan niille monivuotista rahoitusta. Maailman elintarvikeohjelman (WFP) toiminta suuntautuu yhä enemmän humanitaariseen apuun, ja sitä rahoitetaan
vuosittaisilla lahjoituksilla. YK:n hiv/aids-ohjelman UNAIDSin kanssa Suomi toteuttaa mm.
temaattista kehitysyhteistyötä.
Suomen kehityspolitiikka rakentuu yhä vahvemmin kumppanuudelle, jossa on tärkeää sekä valtion että valtion ulkopuolisten toimijoiden osallistuminen. Kauppa vaikuttaa olennaisesti kehitykseen, ja erityistä huomiota kiinnitetään yksityissektorin aktivoimiseen. Olemassaolevia välineitä – korkotukiluottoja, TTT-määrärahoja sekä lahja-apuun perustuvaa yhteistyötä – voidaan
hyödyntää kumppanuudessa yksityissektorin kanssa.
Suomen kahdenvälisen yhteistyön tärkeimmät kumppanit
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Johdonmukainen kehityspolitiikka
Uudessa kehityspoliittisessa ohjelmassa yhdenmukaisuus on ensiarvoisen tärkeää niin kansallisen
kuin kansainvälisen politiikan tasoilla. Kehityspolitiikan kannalta ovat merkittäviä turvallisuus-,
ihmisoikeus-, kauppa-, ympäristö-, maa- ja metsätalous, koulutus-, terveys- ja sosiaalipolitiikka
sekä siirtolais- ja tietoyhteiskuntapolitiikka. Johdonmukaisuusperiaatetta tulee noudattaa myös
kahden- ja monenkeskisessä yhteistyössä sekä EU:n päätöksenteossa, ja johdonmukaisuutta koskevaa keskustelua olisi käytävä laajemmin kuin vain viranomaisten välillä.
Monenkeskisellä tasolla Suomi pyrkii edistämään johdonmukaisuutta mm. Helsinki-prosessin
kautta. Vuonna 2002 Suomi ja Tansania aloittivat yhdessä Helsinki-prosessin, joka kerää yhteen
kansalaisjärjestöjen, hallitusten ja elinkeinoelämän edustajia keskustelemaan globalisaatiosta ja
sen hallinnasta sekä pohjois-etelä –suhteiden tulevaisuudesta. Helsinki-prosessi kulminoituu
syksyllä 2005, jolloin Suomessa järjestetään laaja Helsinki-konferenssi.
Kansallisella tasolla uusi kehityspoliittinen toimikunta pyrkii aktivoimaan mm. Suomen poliittisia puolueita, kansalaisyhteiskuntaa sekä liike-elämän edustajia osallistumaan hallituksen kehitysyhteistyötä ja –politiikkaa koskevaan keskusteluun. Suomen EU-puheenjohtajuus 2006 tuo
uusia mahdollisuuksia edistää johdonmukaisuutta EU-tasolla.
Uusi kehityspoliittinen ohjelma painottaa turvallisuuden ja kehityksen keskinäistä yhteyttä. Samat painotukset näkyvät hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa (2004), jossa
korostetaan erityisesti Suomen roolia kansainvälisessä kriisinhallinnassa. Kriisien käydessä yhä
monimutkaisemmiksi, Suomi toivoo voivansa yhdistää perinteisen kriisinhallinnan keinoja ja
osaamistaan kehitysyhteistyössä. Esimerkiksi Afganistanissa Suomi tukee maan jälleenrakentamista antamalla taloudellista tukea sekä siviili- että sotilasasiantuntijoiden avulla. Suomi pyrkii
myös parantamaan omaa kriisinhallintakykyään vahvistamalla osaamistaan ja luomalla siviilikriisinhallintaoperaatioihin tarvittavia rakenteita. Humanitaarisen avun, jälleenrakentamisen ja
kehityksen välisiä yhteyksiä pyritään vahvistamaan ja luomaan näiden välille synergiaetua.
Aktiivisen ihmisoikeuspolitiikan tavoitteena on demokratian ja kehityksen edistäminen. Suomen
kehityspolitiikka sekä vuoden 2004 valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta
nimeävät äärimmäisen köyhyyden merkittäväksi ihmisoikeusongelmaksi. Samalla painotetaan
oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa
kehityskysymyksissä. Tätä on edistetty kehitysmaasuhteiden kaikilla tasoilla
edistämällä ihmisoikeuksia sekä naisten
ja haavoittuvimpien ryhmien oikeuksia kehitysyhteistyössä. Avoin keskustelu ihmisoikeusasioista on keskeinen
osa Suomen lähestymistapaa ja liittyy
oleellisesti Suomen ja yhteistyömaiden säännöllisiin neuvotteluihin. Avoin
keskustelu ihmisoikeuskysymyksistä on
hyvin tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomi pyrkii edistämään oikeusvaltioperiaatetta sekä kahdenvälisissä
suhteissaan että kansainvälisellä tasolla.
Osa tätä ovat Suomen ja Kiinan oikeusviranomaisten välinen yhteistyö, YK:
n keskustelut oikeusvaltioperiaatteesta
konﬂikteissa ja konﬂiktien jälkeisissä tilanteissa sekä korruption vastainen taistelu kehitysyhteistyössä.
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Kansainvälisen työjärjestön (ILO) maailmankomissio, jonka yksi puheenjohtaja oli Suomen presidentti Tarja Halonen, on painottanut talous- ja sosiaalipolitiikan välistä johdonmukaisuutta.
Suomi tukee poliittista keskustelua mm. tasapuolisesta tulonjaosta ja sosiaaliturvasta.
Siirtolaiskysymykset voidaan mainita esimerkkinä kehityspoliittisen ohjelman esiin nostamasta
politiikan lohkosta. Koska turvapaikanhakijoita ja siirtolaisia on Suomessa suhteellisen vähän,
Suomi on osallistunut aiheen käsittelyyn lähinnä EU:ssa ja kansainvälisillä areenoilla. Suomi
ajaa kokonaisvaltaista näkemystä, jonka mukaan siirtolaisvirtojen vaikutusta tulisi tarkastella sekä
kohdemaan että siirtolaisten alkuperämään näkökulmasta. Suomi painottaa kehityksen ja siirtolaisuuden välistä yhteyttä. Hallitus tekee parhaillaan uutta maahanmuuttopoliittista ohjelmaa,
jossa siirtolaisuutta tarkastellaan maailmanlaajuisena ilmiönä.
Kansainvälisellä tasolla on tärkeää vahvistaa yhteistyötä YK:n, kansainvälisten rahoituslaitosten ja
WTO:n välillä, jotta voidaan parantaa johdonmukaisuutta globalisaation hallinnassa. Suomi edisti asiaa olleessaan toinen YK:n talous- ja sosiaalineuvoston ECOSOCin kahdesta puheenjohtajasta 2004 ja aikoo pitää asian esityslistalla valmisteltaessa YK:n vuosituhattapahtumaa 2005.
Johdonmukaisuuden parantaminen edellyttää, että myös kehitysyhteistyön tulosten mittaamista
kehitetään edelleen. Tarvitaan enemmän avun vaikutusten arviointia ja tutkimusta. Johdonmukaisuuden toteutumista seurataan vuosittaisessa Suomen kehityspoliittisen ohjelman vuosiarvioinnissa, vuosittaisessa kehityspoliittisen toimikunnan lausunnossa sekä valtion tukemassa kehityspoliittisessa tutkimuksessa.
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Vuosituhattavoitteet 1-6 ja niiden toteutus

Toimenpiteet, suuntaviivat ja aloitteet
Suomi tukee kehitysmaita niiden pyrkiessä
saavuttamaan vuosituhattavoitteet köyhyyden vähentämisstrategioidensa avulla. Suomi
tukee kehitysmaiden omia toimia köyhyyden vähentämiseksi ja painottaa kehitysmaiden vastuuta omille kansalaisilleen vuosituhattavoitteiden saavuttamisesta. Suomi pyrkii
edistämään kehitykselle suotuisan ympäristön syntymistä mm. tukemalla demokraattisia elimiä ja kansalaisyhteiskuntaa, paikallisen
hallinnon kehittämistä ja korruption vastaisia toimia. Suomi edistää hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välistä yhteistyötä, jotta
saadaan luotua työpaikkoja ja parannettua
työmarkkinoiden sääntelyä. Konﬂiktien välttäminen, rauhanturvaaminen ja siviilikriisihallinta ovat tärkeitä luotaessa kehitykselle
suotuisaa ympäristöä.
Kehitysyhteistyössä Suomi keskittyy omaan osaamiseensa ja vahvuuteensa perustuviin alueisiin,
joita ovat:
■ perusopetuksen turvaaminen kaikille ja erityisesti tyttöjen koulunkäynnin edistäminen:
opetuksen laadun ja oppimistulosten parantaminen; koulutuksen kysynnän lisääminen;
erityisopetus;
■ terveydenhuoltojärjestelmien kehittäminen, erityisesti perusterveydenhuolto sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys;
■ hiv/aids kehityskysymyksenä;
■ sosiaaliturvan rakenteet: työllisyys ja työelämän normien edistäminen;
■ puhtaan juomaveden ja saniteettipalvelujen saatavuus;
■ luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu: tuki yhteistyömaille globaalien ympäristösopimusten ja -prosessien toteuttamiseksi;
■ peruselintarvikehuollon tukeminen ja ruokaturvan parantaminen; maaseutukehityksen
poliittisen ja taloudellisen toimintaympäristön tukeminen, kestävien paikallisten toimeentulostrategioiden vahvistaminen sekä näitä tavoitteita tukevan tutkimuksen, neuvonnan,
koulutuksen ja palvelujen kehittäminen;
■ metsätalous maaseudun elinkeinona sekä köyhyyden vähentäjänä;
■ tietoyhteiskunta, tieto- ja viestintäteknologia; digitaalisen kuilun vähentäminen sekä köyhiin kehitysmaihin soveltuvien teknologisten ratkaisujen kehittäminen.
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YK:n vuosituhattavoitteet
Tavoite 1
Äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen
Äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen on Suomen kehityspolitiikan päätavoite, johon
pyritään keskittymällä vain muutamaan maahan ja laajempiin kokonaisuuksiin. Suomen kahdenkeskisen avun pitkäaikaisia yhteistyömaita ovat Mosambik, Tansania, Etiopia, Sambia, Kenia,
Nicaragua, Nepal ja Vietnam. Näissä maissa Suomi keskittää tukensa kolmelle sektorille tai kehitysohjelmalle.
Suomi keskittyy erityisesti maaseudun kehittämiseen ja maaseudun tuotannon parantamiseen, koska jopa kolmeneljäsosaa maailman köyhistä asuu
maaseudulla. Vuonna 2004 ulkoasiainministeriössä tehtiin maaseutukehityksen linjaus. Ulkoasiainministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö
järjestivät lokakuussa 2004 suuren kansainvälisen
seminaarin aiheesta ”Kehitysmaiden pientuottajat
ja maailmankaupan vapautuminen”
Tavoite 2
Peruskoulutuksen takaaminen kaikille
Suomi tukee koulutushankkeita sekä kahdenvälisessä yhteistyössä että monenkeskisten kanavien
kautta painottaen peruskoulutuksen turvaamista.
Erityisen huomion kohteena ovat haavoittuvimmat ryhmät, kuten vammaiset. Suomen tietotaitoa opetuksen alalla ja kansalaisjärjestöjen osaamista hyödynnetään. UNESCOn koordinoima Koulutus kaikille –prosessi (Education for All)
on avainasemassa peruskoulutuksen toteuttamisessa. Opetusministeriö, ulkoasiainministeriö ja
opetushallitus valmistelevat kansallista Koulutus kaikille –suunnitelmaa. Suomi osallistuu nopean
toiminnan aloitteeseen (Fast Track Initiative), joka on avunantajien ja kehitysmaiden yhteinen
yritys auttaa köyhimpiä maita saavuttamaan koulutustavoitteet.
Tavoite 3
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on keskeinen teema Suomen kehityspolitiikassa.
Joulukuussa 2003 ulkoasiainministeriö sai valmiiksi Sukupuolten tasa-arvon edistämisen strategian ja
toimintaohjelman Suomen kehityspolitiikassa 2003-2007. Ohjelman avulla on tarkoitus lisätä selvästi
Suomen kehityspolitiikan tuloksellisuutta tasa-arvoa ja naisten oikeuksia käsittelevissä kysymyksissä vuoteen 2007 mennessä. Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on myös yksi Suomen
ihmisoikeuspolitiikan perusperiaatteista. Suomi edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten
oikeuksia ottamalla tasa-arvoasiat huomioon kaikessa toiminnassa sekä tukemalla ohjelmia, jotka
on suunniteltu erityisesti naisille ja tytöille.
Tavoitteet 4 ja 5
Lapsikuolleisuuden alentaminen ja odottavien äitien terveydentilan parantaminen
Odottavien äitien terveys ja lapsikuolleisuus liittyvät läheisesti sosiaaliseen kehitykseen, sosiaalipalveluihin ja köyhyyteen. Suomi pyrkii vaikuttamaan perusterveydenhuoltoon ehkäisevän terveydenhuollon ja terveyskasvatuksen kautta. Pääpaino on maiden oman terveydenhuoltojärjestelmän kehittämisessä. Suomen pääasiallinen kumppani monenkeskisessä terveysalan yhteistyössä
on YK:n väestörahasto (UNFPA), jonka tärkeimpiä tukijoita Suomi on.
Vuosituhattavoitteet 1-6 ja niiden toteutus
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Suomi painottaa kehitysyhteistyössä seksuaali- ja lisääntymisterveyskysymyksiä. Samalla painotetaan nuorison oikeutta tietoon, lasten ja erityisesti tyttöjen oikeutta koulutukseen ja naisten aseman parantamista. Tasa-arvon ja erityisesti nuorten naisten terveyden edistäminen luo kestävää
pohjaa koko yhteisön sosiaaliselle kehitykselle.
Tavoite 6
Hiv/aidsin, malarian ja muiden tautien vastainen taistelu
Vuoden 2002 Hiv/aids-linjaus on äskettäin päivitetty. Taistelussa hiv/aidsia, malariaa ja muita
tartuntatauteja vastaan Suomi korostaa ennaltaehkäisevää toimintaa sekä huomion kiinnittämistä
tekijöihin, jotka aiheuttavat tautien leviämisen. Ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-arvo ja erityisesti nuorille suunnattu terveyskasvatus ovat Suomen pääteemoja hiv/aidsin vastaisessa taistelussa. Hiv/aids on myös vaikea sosiaalinen ongelma, ja Suomi etsii yhdessä muiden avunantajien
kanssa jatkuvasti uusia tapoja parantaa yhteisöjen ja yhteiskunnan sosiaalista turvallisuutta.
Hiv/aids otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja samalla osana yhteistyömaiden köyhyyden
vähentämisstrategioita. Suomi tukee hiv/aidsin vastaisessa taistelussa pääasiassa monenkeskisiä
järjestöjä ja erityisesti YK:n hiv/aids-ohjelmaa UNAIDSia. Tarkoituksena on lisätä tukea alueellisille ohjelmille. Kansalaisjärjestöillä on tärkeä osa hiv/aidsin vastaisessa taistelussa.
Tavoite 7
Ympäristön kestävän kehityksen varmistaminen
Kansainvälisten ympäristöuhkien torjuminen on Suomen kehityspolitiikan päätavoitteita. On
mahdotonta saavuttaa kestävää hyvinvointia ja vähentää köyhyyttä, jos ympäristöstä ei huolehdita. Tämän vuoksi ympäristö on tärkeä teema Suomen kehityspolitiikassa.

Suurimmat haasteet
Suomen ja muiden teollisuusmaiden suurin haaste on tukea kehitysmaiden omia toimia, jotta ne
saavuttavat vuosituhattavoitteet 1-7 sekä avustaa kehitykselle suotuisan ympäristön luomisessa.
Ensimmäinen Suomen uuden kehityspolitiikan vuosiarviointi valmistui syksyllä 2004. Arvioinnin mukaan Suomi on onnistunut tukemaan kumppanimaiden omia prioriteetteja vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Jatkossa Suomi pyrkii yhä enemmän vahvistamaan kumppanimaiden
omistajuutta.
Suomen mielestä kahdenkeskisen, monenkeskisen ja EU:n kautta toteutetun yhteistyön välistä
täydentävyyttä olisi parannettava. Koska Suomen ulkomaanedustus on pieni, monenkeskisten
järjestöjen toiminnan seuraaminen kentällä asettaa edustustoille haasteita.
Kehitysyhteistyön hallinnon hajauttaminen sekä päätöksentekovallan osittainen siirtäminen mm.
suurlähetystöille vaativat resurssien ja osaamisen lisäämistä niin kentällä kuin ministeriössäkin.
Lisäksi tarvitaan eri alojen erityisasiantuntemusta kun keskitytään vain muutamalle sektorille
kerrallaan. Avun tehokkuuden lisääminen ja yhdenmukaistaminen ovat myös tulevia haasteita.
Vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi Suomi painottaa kehitykselle suotuisaa ympäristöä sekä
tekijöitä, jotka vaikuttavat tällaisen toimintaympäristön syntyyn. Tavoitteiden saavuttamiseksi on
tärkeää seurata näitä tekijöitä ja raportoida niistä järjestelmällisesti. Myös Suomen kehityspolitiikan kannalta keskeiset osa-alueet – kuten naisten ja tyttöjen oikeudet, sukupuolten välinen ja
sosiaalinen tasa-arvo, vähemmistöryhmien oikeudet ja ympäristöasiat – vaativat jatkuvaa seurantaa ja raportointia.
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Vuosituhattavoitteet 7-8 ja niiden toteutus

Teollisuusmaat sekä kehitysmaat ovat yhdessä vastuussa kestävän kehityksen periaatteiden sisällyttämisestä maakohtaisiin poliittisiin toimintalinjoihin ja -ohjelmiin. Teollisuusmaat ovat sitoutuneet maailmanlaajuiseen kumppanuuteen kehityksen edistämiseksi. Kumppanuus koskee
oikeudenmukaista ja sääntöihin perustuvaa kansainvälistä kauppa- ja rahoitusjärjestelmää, kehitysyhteistyötä, vähiten kehittyneiden maiden erityistarpeita, kestävää velanhoitoa, nuorten työllistämistä, informaatio- ja viestintäteknologiaa sekä tärkeiden lääkkeiden saatavuutta.

Kestävän kehityksen vahvistaminen

Ympäristömittarit

Metsän peitossa olevan maa-alueen
suhteellinen osuus

1990

2000

71,80 %

72,00 %
1997

Biodiversiteetin takaamiseksi suojellun
alueen suhteellinen osuus

0,08 %
1990

1995

2000

310,16

265,26

1990

1995

2000

2001

12,50

12,30

12,00

13,00

Energian kulutus (vastaa öljykiloa) yhtä bruttokansantuotteen dollaria kohti (aiheuttajaperiaate) 339,08

Hiilidioksidipäästöt (tonnia asukasta kohti)

lähde: FAO, UN, UNSD, UNEP, WB, UNFCCC, UNDESA

Globaalit, alueelliset, kansalliset ja paikalliset ympäristöongelmat eivät vaikuta ainoastaan ympäristön tilaan, vaan niillä on usein myös merkittäviä taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia seurauksia.
Siksi on tärkeää, että taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen näkökulma
sisällytetään kaikkiin poliittisiin toimintalinjoihin.

Kestävän kehityksen ohjelma (1998)
Vuonna 1990 valtioneuvoston raportti ”Kestävä kehitys ja Suomi” luovutettiin eduskunnalle.
Kolme vuotta myöhemmin perustettiin laajapohjainen Suomen kestävän kehityksen toimikunta, jonka kautta kestävän kehityksen politiikkaa on edistetty ja koordinoitu Suomessa. Vuonna
1995 Suomen kestävän kehityksen toimikunta julkaisi oman Agenda 21:nsä, ”Kestävä kehitys
– Lähivuosien toimenpiteitä Suomessa ja Suomen kansainvälisessä yhteistyössä”.
Suomen ensimmäinen kestävän kehityksen ohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä kesäkuussa 1998. Hallituksen ohjelman tarkoituksena on edistää ekologista kestävyyttä
Vuosituhattavoitteet 1-6 ja niiden toteutus
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sekä sen taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia edellytyksiä. Ekologisen kestävyyden
kannalta tavoitteena on ensisijaisesti vähentää
uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä,
säilyttää luonnon tuottokyky ja luonnonvarat sekä parantaa ympäristön tilaa. Sosiaalisen
ja kulttuurisen kestävyyden osalta ohjelman
tavoitteena on yhteiskunta, joka pystyy kohtaamaan kestävän kehityksen haasteet entistä
paremmin tiedoin ja taidoin. Taloudellisen
kestävyyden edistämiseksi tavoitteena on
parantaa kansantalouden kilpailukykyä ja
työllisyyttä samalla kun tuotantoa ja kulutustapoja muutetaan ympäristöä vähemmän
kuormittavaksi.
Hallituksen työ sai jatkoa vuonna 1996, kun
Suomen kestävän kehityksen toimikunta
pyysi yhteiskunnan eri toimijoita laatimaan
omat kestävän kehityksen ohjelmansa yhteistyössä hallituksen kestävän kehityksen ohjelmatyön kanssa. Teollisuuden ja työnantajain
keskusliitto (TT), Kaupan keskusliitto, Suomen Kuntaliitto, Saamelaiskäräjät, kansalaisjärjestöt edustajanaan Suomen luonnonsuojeluliitto, sekä Maa- ja metsätaloustuottajain
keskusliitto (MTK) laativat ohjelmansa, jotka
hyväksyttiin pääosin vuonna 1997.
Vuonna 2001 käynnistettiin arviointiprosessi,
jossa selvitettiin kestävän kehityksen toteutumista ja hallituksen ohjelman vaikutuksia
eri hallinnonaloilla. Selvityksessä arvioitiin
myös jatkotoimien ja ohjelman tarkistamisen
tarve. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sihteeristö valmistelee parhaillaan toimikunnan
puheenjohtajan, pääministeri Matti Vanhasen pyynnöstä arvioita uuden kansallisen kestävän kehityksen strategian tarpeesta. Strategiaprosessin valmistelu alkoi vuoden 2005 alkupuolella.

Kansallinen ohjelma kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi
Suomi osallistuiYK:n Johannesburgissa pidettyyn kestävän kehityksen huippukokoukseen vuonna 2002. Kokouksen jälkeen maahamme perustettiin eri sidosryhmistä koostuva kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella kestävää tuotantoa ja kulutusta
koskeva kansallinen ohjelma. Ohjelman päätavoitteita on lisätä materiaalien ja energian käytön
tehokkuutta tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tarkoituksena on selvittää, mitä lisätavoitteita ja ympäristöpoliittisia toimia tarvitaan, jotta Suomesta tulisi ekotehokas yhteiskunta.

Kestävä kehitys eri hallinnonaloilla
EU-tasolla vuonna 1998 lähtölaukauksen saanut ns. Cardiff-prosessi on ollut tärkeä väline, kun
ympäristönäkökohtia ja kestävää kehitystä on sisällytetty johdonmukaisemmin eri hallinnonalojen toimiin Suomessa. Ensimmäiset EU:n kestävän kehityksen sektoristrategiat laadittiin Euroopan yhteisön perussopimuksen mukaisesti myös Suomessa liikenteen, energian ja maatalouden
aloilla. Mukaan liittyivät pian myös kehitysyhteistyö sekä teollisuus- ja sisämarkkinasektorit, ja
myöhemmin ulkosuhteet/kauppa sekä talous- ja kalastus.
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Kestävän kehityksen sisällyttäminen eri sektoristrategioihin ja ohjelmiin on ollut keskeinen tavoite Suomen kestävän kehityksen politiikassa jo ennen Cardifﬁn Eurooppa-neuvostoa. Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriössä uusittiin vuonna 2002 luonnonvarastrategia, jonka
tavoitteena on varmistaa luonnonvarojen kestävä käyttö, hoito ja suojelu. Liikenne- ja viestintäministeriöllä on ollut jo vuodesta 1994 lähtien kaikki liikennemuodot kattava ympäristöohjelma.
Tätä ohjelmaa uudistettaessa pyrittiin perinteisen ympäristöohjelman sijaan rakentamaan koko
liikennejärjestelmän ympäristövaikutukset kattava järjestelmä.Ympäristöjärjestelmän kehittämisohjeet hyväksyttiin syyskuussa 2004. Energiasektori on toteuttamassa kahta merkittävää kestävän kehityksen ohjelmaa: uusiutuvan energian edistämisohjelmaa sekä energiansäästöohjelmaa.
Kestävän kehityksen sisällyttäminen sektoristrategioihin ja –ohjelmiin on ollut Suomessa mittavaa, järjestelmällistä ja tuloksellista. Sektoriohjelmat ovat tärkeitä välineitä, kun ratkaistaan
ympäristöongelmia tai edistetään ja toteutetaan kestävän kehityksen mukaisia poliittisia toimia.
Integraatio on myös sitouttanut eri hallinnonaloja kestävän kehityksen edistämiseen ja lisännyt
sektoreiden omistajuutta. Konkreettisesti kestävän kehityksen periaate näkyy useissa ohjauskeinoissa, kuten lainsäädännössä, verotuksessa tai ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Kestävä kehitys kansallisissa ohjelmissa
Sektoristrategioiden lisäksi kestävän kehityksen tavoitteita on sisällytetty useisiin horisontaalisiin
strategioihin ja ohjelmiin. Suomen biologista monimuotoisuutta koskevan kansallisen toimintaohjelman 1997-2005 tavoite on toteuttaa YK:n biodiversiteettisopimuksen velvoitteet Suomessa. Ohjelma pyrkii muuttamaan hallinnon ja elinkeinoelämän toimintaa luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävämpään suuntaan. Ohjelmaan sisältyy 124 biodiversiteetin ylläpitämistä ja
kestävää käyttöä edistävää toimenpidettä. Nykyistä ohjelmaa tarkistetaan parhaillaan, ja uusi biologista monimuotoisuutta koskeva kansallinen toimintaohjelma laaditaan vuosille 2006-2010.
Suomi laati kansallisen ilmastostrategian vuosina 1999- 2001 vastatakseen YK:n ilmastosopimuksen Kioton pöytäkirjan asettamiin tavoitteisiin rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä. Ilmastostrategian toteutusta koordinoi kauppa- ja teollisuusministeriö.
Ilmastostrategian keskeisiä linjauksia ovat energiansäästöohjelmien laajentaminen, uusiutuvien
energialähteiden edistämisohjelman toteuttaminen ja kivihiilen käytön voimakas rajoittaminen
lisäämällä maakaasun käyttöä tai rakentamalla lisäydinvoimaa. Strategian mukaan päästövähennykset tulisi ulottaa myös liikenteeseen, rakennussektorille, yhdyskuntasuunnitteluun,
maa- ja metsätalouteen sekä jätehuoltoon.
YK:n metsäfoorumin puitteissa on laadittu
Suomen kansallinen metsäohjelma 2010, joka
valmistui vuonna 1999. Kansallisen metsäohjelman visiona on ”Kestävää hyvinvointia
monimuotoisista metsistä”. Ohjelmaa laadittaessa sovellettiin ensimmäistä kertaa metsäpolitiikan suunnittelussa järjestelmällistä ja
osallistavaa alhaalta ylöspäin -periaatetta.
Suomen suurimmat kestävän kehityksen
haasteet löytynevät politiikan lohkoilta, joilla
vaaditaan eri hallinnonaloilta yhteisiä tavoitteita ja toimia. On myös nivottava Suomen
kansalliset strategiat tiiviimmin yhteen esimerkiksi EU:n kestävän kehityksen strategian kanssa synergian ja lisäarvon löytämiseksi.
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Suomen kehityspolitiikka ja kestävä kehitys
Kestävä kehitys ja vuosituhattavoitteet muodostavat Suomen kehityspolitiikan kulmakivet. Suomi korostaa kansainvälisten ympäristöuhkien ehkäisemistä ja ajaa samalla tuotanto- ja kulutustapojen muutosta. Kehitysmaiden köyhyyttä pyritään vähentämään siten, että vältetään pahimmat
talouskasvusta aiheutuvat ympäristövahingot.
Suomi pyrkii parantamaan ympäristön tilaa mm. edistämällä monenkeskisten ympäristösopimusten toteuttamista sekä avustamalla kehitysmaita noudattamaan sopimuksia. Vuodesta 2001
lähtien Suomi on tukenut Maailman ympäristörahastoa (GEF) 9 miljoonalla eurolla ja YK:n
aavikoitumissopimuksen globaalimekanismia 0,65 miljoonalla eurolla.
Kehityspolitiikka painottaa uusiutuvia energiamuotoja ja energian tehokasta käyttöä. KeskiAmerikan energia- ja ympäristökumppanuushankkeen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuutta energiatarjonnasta ja tarjota nykyaikaisia energiapalveluja köyhälle väestölle. Samoja
periaatteita noudattavat TTT-määrärahat ja korkotukiluotoilla tuettavat hankkeet, joita on energia- ja ympäristöohjelmissa.
Vuodesta 1999 lähtien Suomi on toteuttanut Puhtaan kehityksen mekanismin pilottiohjelmaa
vahvistaakseen osaamistaan sekä edistääkseen hankekohtaisia Kioton mekanismeja. Suomi on
myös investoinut mm. Maailmanpankin ilmastohankerahastoon ja Itämeren alueen koealuerahastoon.
Yksi vuosituhattavoitteista on veden saatavuuden turvaaminen, jonka toteuttamista Suomi on
tukenut kehitysmaissa viime vuosina 7 miljoonalla eurolla. Tällä hetkellä toiminta keskittyy
Vietnamiin, Nepaliin ja Mekong-joen alueelle. Vietnamissa hyvin menestynyt Haiphongin alueen vesi- ja sanitaatiohanke on päättymässä ja pieniin kaupunkeihin kohdistuva uusi hanke alkamassa. Mekong-joen alueella tukea on annettu mm. joen virtausten mallintamiseen. Nepalin
Lumbinin alueen maaseutuhanke on onnistunut tuomaan veden 40 000 uuden käyttäjän ulottuville.
Afrikassa kehitystavoitteiden saavuttaminen
on ongelmallisinta. Suomi tukee Etiopiaa
vuosittain 2 miljoonalla eurolla, jonka turvin
pääsee joka vuosi 150 uutta yhteisöä vedenjakelun piiriin. Tämän lisäksi Suomella on
pienempi vesihanke palestiinalaisalueilla ja
jätevesihanke El Annanian alueella Egyptissä.
Suomen metsäsektorin kehitysyhteistyön
toimintatapoja arvioitiin vuonna 2003.
Tulosten mukaan metsäsektorin toiminta
edustaa kansainvälisesti hyvää tasoa ja se on
1990-luvulla onnistunut hyvin mm. ehkäisemään maailman metsäpinta-alan vähenemistä. Suomi tukee tällä hetkellä yhä enemmän metsäsektorin strategisia keksintöjä,
kansallisia metsäohjelmia ja metsäresurssien
arviointeja. Kestävää metsätaloutta pyritään
edistämään kaikessa metsäalan yhteistyössä.
Kansainvälisessä keskustelussa Suomi korostaa metsätalouden ja köyhyyden vähentämisstrategioiden välistä yhteyttä.
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Oikeudenmukainen kauppajärjestelmä

Kauppaa koskevat mittarit
1995

2000

2002

33,60 %

52,40 %

47,00 %

1996

2000

2002

94,40 %

97,80 %

97,20 %

1995

2000

2002

a) maataloustuotteet

13,40 %

11,70 %

11,10 %

b) tekstiilituotteet

6,90 %

6,20 %

5,40 %

c) vaatetustuotteet

10,60 %

10,20 %

9,60 %

1990

1995

2000

2002

2,20 %

1,70 %

1,30 %

1,30 %

EU:n* tuonnin suhteellinen
osuus (arvon mukaan ja mukaan
lukien aseet) kehitysmaiden
tullivapaasta tuonnista

EU:n* tuonnin suhteellinen osuus (arvon
mukaan ja lukuun ottamatta aseita) vähemmän
kehittyneiden maiden tullivapaasta tuonnista
EU:n* keskimäärin määräämät tullimaksut kehitysmaista tuotaville maataloustuotteille sekä tekstiileille ja vaatteille

EU:n* maataloustuen prosentuaalinen
osuus bruttokansantuotteesta

Kaiken kahdenvälisen, sektorikohtaisen,
kauppapolitiikan luomiseen ja kauppasäätelyyn
varatun kehitysavun suhteellinen osuus

Kaiken kahdenkeskiseen, sektorikohtaisen kaupan
kehittämiseen varatun kehitysavun suhteellinen osuus
* maailmanlaajuiset tiedot koko Euroopan unionille

2001

2002

0,50 %

1,20 %

2001

2002

0,60 %

0,40 %

lähde: WTO, OECD

Uuden kehityspoliittisen ohjelman mukaan Suomi ottaa kauppapolitiikassaan ja erityisestiWTO:n
Dohan kierroksen kauppaneuvotteluissa entistä paremmin huomioon myös kehitysmaiden
edun. Kehitysmaiden tuotteille tulee taata paremmat mahdollisuudet päästä markkinoille. Kauppaa koskevat säännöt on muutettava tasapuolisemmiksi ja niiden on vastattava myös köyhimpien
maiden tarpeisiin. Kehitysmaille tulee tarjota teknistä apua, jotta niiden kaupankäyntivalmiudet
paranevat. Suomen mielestä monenkeskisen kauppajärjestelmän vahvistaminen sekä kehitysmaiden avustaminen löytämään paikkansa kauppajärjestelmässä eivät sulje toisiaan pois, vaan pikemminkin tukevat toisiaan.

Kehitysmaat WTO:n ja EU:n kauppapolitiikassa
Suomi ottaa huomioon kehitysmaiden edut EU:n yleisessä kauppapolitiikassa Dohan neuvottelukierroksella.Yksi neuvottelukierroksen päätavoitteista on parantaa vähiten kehittyneiden mai-
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den tuotteiden ja palvelujen pääsyä markkinoille. Tätä tavoitetta myös Suomi edistää
EU:ssa.
Maataloudella on useimmille kehitysmaille suuri merkitys. Suomen maatalous on
maamme sää- ja ilmasto-olosuhteiden vuoksi vaikeammassa asemassa kuin monen muun
EU-maan maatalous. Aihetta käsitellään
EU:n maatalouspolitiikkaa uudistettaessa
ja WTO:n maataloussopimusneuvotteluissa.
Suomi pyrkii kuitenkin ottamaan kehitysmaiden näkökulman huomioon muotoillessaan kantojaan. Samalla Suomi tukee WTOneuvotteluissa heinäkuussa 2004 aikaansaatua
raamisopimusta. Siinä tunnustetaan kehitysmaiden oikeus toteuttaa maatalouspolitiikkaa, joka tukee niiden kehitystavoitteita,
köyhyyden vähentämisstrategioita sekä ruokaturvaa. Raamisopimus sallii esimerkiksi
tiettyjen erikoistuotteiden markkinoille pääsyn rajoittamisen. Vähiten kehittyneet maan
voivat jo vapaasti viedä maataloustuotteitaan
Suomen markkinoille EU:n ns. ”Everything
but Arms (EBA)-aloitteen avulla. EBA on
poistanut tullit ja muut rajoitteet vähiten kehittyneistä maista tuoduilta tuotteilta lukuun
ottamatta siirtymäkautta sokerille, banaaneille ja riisille.
Vähiten kehittyneet maat voivat vapaasti
tuoda teollisuustuotteitaan Suomen markkinoille. Suomi pyrkii saamaan myös muut
teollisuusmaat noudattamaan vastaavaa käytäntöä. WTO ottaa huomioon kehitysmaiden erityistarpeet, kuten vähiten kehittyneiden maiden oikeuden olla alentamatta tullejaan sekä muiden kehitysmaiden oikeuden siirtymäkauteen.
Suomi uskoo, että alentamalla ympäristötuotteiden ja palveluiden kaupan esteitä voidaan päästä
hyviin tuloksiin sekä ympäristön että kaupan ja kehityksen alueella. Kun näiden alojen kauppa on avoimempaa, kehitysmaat voivat hankkia ympäristöystävällisempiä ja enemmän energiaa
säästäviä tuotteita, mikä taas on olennaista kestävän kehityksen turvaamiseksi. WTO:n jäsenmaat
hyväksyivät asiaa käsittelevän aloitteen heinäkuussa 2004, ja tällä hetkellä siitä käydään yksityiskohtaisempaa keskustelua.
Dohan kehitysagenda sisältää markkinoille pääsyn lisäksi monenkeskisten kauppasääntöjen vahvistamisen. Suomi uskoo, että vahvemmat säännöt toimivat kaikkien, ja erityisesti heikoimpien
eduksi. Sääntöjen vahvistaminen ei kuitenkaan saa vaarantaa osapuolten oikeutettujen poliittisten tavoitteiden harjoittamista. Keinojen, joilla tavoitteisiin pyritään, tulee kunnioittaa WTO:n
perusperiaatteita, eli ketään ei saa syrjiä ja kaupan vääristymiä tulee vähentää. Samalla on otettava
huomioon kehitysmaiden oikeus erityiskohteluun. Erityiskohtelua tulee täydentää välittömällä
tuella, mm. teknologian siirrolla ja kestävällä talouspolitiikalla myös WTO:n säännösten ulkopuolella, jotta parannetaan kehitysmaiden tuotantoa ja vientiä sekä kilpailukykyä.
EU:n yleinen tullietuisuusjärjestelmä tarjoaa tullimyönnytyksiä laajalle valikoimalle kehitysmaiden tuotteita. Suomi kannattaa järjestelmän parantamista ja yksinkertaistamista siten, että se vastaa paremmin köyhimpien maiden tarpeisiin.
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Kauppaan liittyvä tekninen tuki
Kehitysmaiden vaikutus kauppaneuvotteluissa on usein vähäinen, koska niiltä puuttuu neuvotteluvalmiuksia ja kokemusta. Usein markkinoillepääsy vaikeutuu kauppa- ja tuotantokyvyn
sekä markkinoilla vaadittavan tietotaidon puutteeseen. Suomi kannattaa hankkeita, jotka lisäävät
kauppaan liittyvää teknistä tukea ja välineistöä. Suomi rahoittaa myös kansainvälisten järjestöjen
teknologiahankkeita, joilla pyritään kasvattamaan kehitysmaiden tuontikykyä ja vientituotteiden
valikoimaa. Suomalaisia kehitysyhteistyövaroja käytetään myös kauppaan liittyvään tekniseen
tukeen, jolla avustetaan kehitysmaiden osallistumista WTO-neuvotteluihin sekä WTO-sopimusten toimeenpanoa. Suomi pyrkii teknisen tuen keinoin edistämään kaupan sisällyttämistä kehitysmaiden omiin köyhyyden vähentämisstrategioihin.
Suomi tarjoaa kehitysmaille merkittävää teknistä tukea seuraavien järjestöjen kautta: Maailman
kauppajärjestö (WTO),YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi (UNCTAD), Kansainvälinen kauppakeskus (ITC) ja Kansainvälisen kauppatiedon sekä yhteistyön järjestö (AITIC). Samanaikaisesti
Suomi tukee kahta laajaa teknisen avun ohjelmaa – Kaupan teknisen avun ohjelmaa (Integrated
Framework, IF) sekä Joint Integrated Technical Assistance Program (JITAP). Kaupan teknisen
avun ohjelma pyrkii parantamaan vähiten kehittyneiden maiden valmiuksia kaupankäyntiin ja
sisällyttämään kauppaan liittyvät asiat maiden köyhyyden vähentämisohjelmiin. JITAP-ohjelma
parantaa kansainvälisten kauppasääntöjen tietotaitoa, kehittää vientiyritysten tuotantokykyä ja
lisää kehitysmaiden markkinatietoutta. Vuonna 2003 Suomen kauppaan liittyvä tekninen tuki
oli 9,5 miljoonaa euroa.
Suomi on tarjonnut omaa tietotaitoaan kauppaan liittyvän teknisen tuen kysymyksissä. UNCTAD-Maailmanpankki-instituutti järjesti kehitysmaiden hallintoviranomaisille koulutustapahtuman, johon myös Suomi osallistui. Seminaarissa todettiin, että kaupan ja köyhyyden vähentämisen välinen yhteys ei ole itsestäänselvä, vaan köyhyyden vähentäminen vaatii lisäksi laajaa ja
kestävää taloudellista kehitystä ja uusia työpaikkoja.
Suomi osallistui seminaariin, joka antoi keskisen Afrikan maille tilaisuuden vaihtaa mielipiteitä
ja jakaa kokemuksiaan Kaupan teknisen avun –ohjelman alkuvaiheessa. Tulevaisuudessa on vielä
tarkoitus järjestää sarja kansallisia kaupallisen teknisen avun -seminaareja. Näiden seminaarien
tuoman kokemuksen avulla Suomi kehittää omaa kauppa- ja kehityspolitiikkaansa.

Kaupan ja kehityksen monenkeskiset ja alueelliset prosessit
Sao Paolossa kesäkuussa 2004 järjestetty YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi, UNCTAD XI,
edisti mm. kaupan ja kehityksen välistä johdonmukaisuutta. Konferenssissa allekirjoitettiin julistus, jossa painotettiin WTO-jäsenten sitoumusta ottaa kauppaneuvotteluissa huomioon kehitysmaiden huolenaiheet ja edut. Samalla YK:n kauppa- ja teollisuusjärjestö UNCTADille hyväksyttiin uusi toimintasuunnitelma. Suomi korostaa UNCTADin toiminnan merkitystä. Järjestö
tarjoaa analyyttistä tietoa, teknistä avunantoa ja tukea vähiten kehittyneille maille sekä tarpeellista tietoa kaupan, sijoitusten ja kehityksen välisistä yhteyksistä. UNCTADin suurin haaste on
löytää toiminta-alueita, joille se voi tarjota suhteellista etua.
Suomi on ehdottanut, että OECD:n piirissä keskusteltaisiin siitä, miten kansalliset kehitys- ja
kauppapolitiikat saadaan vahvistamaan toisiaan.Tarkoitus olisi myös pohtia, miten kauppasuhteet voitaisiin liittää nykyistä vahvemmin köyhyyden vähentämisstrategioihin sekä kansallisiin
kehitysstrategioihin.
Suomi on tehnyt yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa Afrikkaa koskevan aloitteen, jonka tavoitteena on löytää kansainvälisen kauppajärjestelmän erityispiirteet, joilla voidaan edistää erityisesti Afrikan maiden kehitystä. Aiheesta järjestettiin ministeritason konferenssi Dar es Salaamissa
tammikuussa 2005. Kokouksen valmisteluissa Suomi painotti maataloutta ja yksityisen sektorin
tehokkaan toiminnan mahdollistavaa ympäristöä.
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Kaupan ja sijoitusten integrointi kahdenväliseen yhteistyöhön
Muita kehitysmaihin virtaavia resursseja koskevat mittarit

Kehitysmaista tulleiden työntekijöiden
EU-maista lähettämien maksujen
määrä (milj. USD)*

2000

2002

29

33

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tietoihin perustuvat OECD-arviot

Kehitysmaihin tehtyjen suorien ulkomaisten
sijoitusten määrä (milj. USD)
* keskiarvo

1989-91*

1994-96*

1997-99*

2000-02*

73

123

47

389

1994-96*

1997-99*

2000-02*

0,06 %

0,04 %

0,31 %

1990

1995

2000

2002

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

Kehitysmaihin tehtyjen suorien ulkomaisten sijoitusten
määrä (prosentteina bruttokansantuotteesta)
* keskiarvo

Valtioista riippumattomien järjestöjen/säätiöiden
avustukset prosentteina bruttokansantuotteesta
lähde: OECD, IMF

Kattavan kauppaan ja kehitykseen liittyvän lähestymistavan toteuttamiseksi, Suomi pitää tärkeänä, että kauppaan liittyvät asiat nivotaan köyhyyden vähentämisstrategioihin tai kehitysmaiden
kansallisiin kehitysohjelmiin. Suomen pitkäaikaisista kumppaneista Tansania, Mosambik, Etiopia,
Nepal ja Sambia toteuttavat parhaillaan Kaupan teknisen avun -ohjelmaa, joka tähtää kauppaan
liittyvien tavoitteiden asettamiseen sekä niiden liittämiseen köyhyyden vähentämisstrategioihin.
Samalla käydään läpi toteutukseen vaadittavat toimenpiteet ja lahjoittajien tuki. Suomi työskentelee kahdella tasolla. Suomi tukee kaupan sisällyttämistä köyhyyden vähentämisstrategioihin
maissa, joissa sitä ei ole vielä tehty tai se on vasta alkamassa. Maissa, joissa kauppaan liittyvät
tavoitteet on jo sisällytetty köyhyyden vähentämisstrategioihin, Suomi avustaa tavoitteiden toteuttamista.
Kaupan ja taloudellisten suhteiden vahvistaminen ns. siirtymäkauden maiden, Egyptin, Namibian ja Perun, kanssa on Suomen päätavoitteita. Kaupan ja sijoitusvirtojen kasvattaminen ja monipuolistaminen on osoittautunut hyvin haasteelliseksi, ja siihen vaaditaan myös yksityissektorin
osallistumista. Suomalainen yksityissektori on ollut tässä aktiivisesti mukana.
Suomi edistää taloudellista yhteistyötä kehitysmaiden kanssa vahvistamalla suomalaisen liikeelämän sijoittumista kehitysmaihin sekä tuomalla uusia teknologioita kehitysmaiden käyttöön.
Tavoitteena on löytää toimintatavat, joilla kehitys- ja kauppatavoitteet voidaan yhdistää sekä
Suomen että kehitysmaiden liike-elämän tavoitteisiin. Apuna ovat mm. kahdenkeskistä sijoittamista edistävät ja suojaavat sopimukset. Suomella on investointisopimukset Egyptin, Perun,
Tansanian, Vietnamin, Namibian, Mosambikin ja Nicaraguan kanssa, ja neuvotteluja muiden
maiden kanssa valmistellaan.
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Julkinen kehitysapu

Kehitysapua koskevat mittarit
1990

1995

2000

2002

Julkisen kehitysavun (ODA) nettoarvo,
prosenttina bruttokansantuotteesta

0,65 %

0,31 %

0,31 %

0,35 %

Kehitysavun nettoarvo vähemmän kehittyneille
maille, prosenttina bruttokansantuotteesta

0,24 %

0,09 %

0,09 %

0,12 %

1995-96

1997-98

1999-2000

2001-02

8,90 %

7,40 %

13 %

14,30 %

1990

1995

2000

2002

Muille kuin rannikoilla sijaitseville maille
annetun kehitysavun prosentuaalinen osuus

15,40 %

16,90 %

14,50 %

17,70 %

Pienille kehittyville saarivaltioille annetun
kehitysavun prosentuaalinen osuus

1,30 %

1%

1,30 %

1,30 %

Monenkeskisen kehitysavun suhteellinen osuus
(prosenttia koko ODAn nettoarvosta)

41,20 %

43,30 %

41,50 %

45,60 %

1990

1995

2000

2002

31,50 %

75,80 %

89,50 %

82,50 %

Kahdenvälisen, sektorikohtaisen kehitysavun
prosentuaalinen osuus perussosiaalipalveluista
(perusopetuksesta, perusterveydenhoidosta,
ravinnosta, puhtaasta vedestä ja viemäröinnistä)

Kahdenkeskisen, vastikkeettoman kehitysavun
prosentuaalinen osuus
lähde: OECD

Määrä ja laatu
Vuonna 2004 Suomen kehitysyhteistyön määrärahat nousivat 545,6 miljoonaan euroon. Suomen julkisen kehitysavun määrä laski merkittävästi 1990-luvun alun jälkeen, jolloin kehitysavun
osuus bruttokansantulosta (BKTL) oli korkeimmillaan 0,80 prosenttia. Vuoden 2003 vastaava
osuus oli 0,36 prosenttia. Avun määrää laski tuntuvasti 1990-luvun talouskriisi ja lama. Nykyinen hallitus on suunnitellut virallisen kehitysavun nostamista 0,44 - 0,45 prosenttiin BKTL:sta
vuoteen 2007 mennessä.
Kesällä 2002 nimitettiin entisen pääministeri Harri Holkerin johtama työryhmä tutkimaan Suomen kehitysavun tasoa ja laatua. Toimikunta ehdotti, että Suomen virallinen kehitysapu nostettaisiin vuoteen 2010 mennessä Suomen YK:lle tehdyn sitoumuksen mukaisesti 0,7 prosenttiin
bruttokansantulosta (BKTL). Toimikunnan mukaan myös laadun turvaamiseksi kehitysyhteistyön pitäisi sitoutua selkeämmin köyhyyden poistamiseen sekä vuosituhattavoitteisiin. Valtioneuvoston tekemä Suomen kehityspoliittista ohjelmaa koskeva periaatepäätös 2004 tähtää myös
kehitysavun nostamiseen 0,7 prosenttiin BKTL:sta vuoteen 2010 mennessä.
Suomi pyrkii suuntaamaan suurimman osan varsinaisesta kehitysyhteistyöstä kahdenväliseen yhteistyöhön ja keskittymään samalla omiin vahvuusalueisiinsa. Vuonna 2003 kahdenvälinen kehitysyhteistyön osuus oli 55 prosenttia – vuoteen 2005 mennessä sen uskotaan kasvavan 60
prosenttiin kokonaisavusta.
Suomi on myös sitoutunut nostamaan vähiten kehittyneiden maiden saaman avun osuutta 0,15
prosenttiin BKTL:sta, samalla kun avun kokonaismäärä nousee 0,7 prosenttiin. 2000-luvun alus-
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ta lähtien vähiten kehittyneiden maiden osuus Suomen kahdenvälisen avun maksatuksista on
noussut.Vuonna 2003 Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden osuus kahdenvälisestä yhteistyöstä
on noussut 29 prosentista 33 prosenttiin. Afrikka on myös Suomen monenkeskisen yhteistyön
prioriteetti.
Vuonna 2002 Suomen kahdenvälisestä julkisesta kehitysavusta 82,50 prosenttia oli sitomatonta
apua. Suomi on sitoutunut noudattamaan 2001 OECD/DACin suosituksia, jotka koskevat vähiten kehittyneille maille suunnattua sitomatonta julkista kehitysapua. Vaikka suositus ei vaadi
avun sitomattomuutta muissa kuin vähiten kehittyneissä maissa, Suomi on pyrkinyt laajentamaan avun sitomattomuutta myös muihin kohdemaihin. Lisäämällä sitomatonta apua Suomi
pyrkii parantamaan kustannustehokkuutta sekä kehitysmaiden omistajuutta.
Suomi on etsinyt uusia ratkaisuja kehitystyön rahoitukseen. Yksi merkittävimmistä ideoista on
aloite maailmanlaajuisesta lotosta, joka on saanut kansainvälisestikin myönteisen vastaanoton.
Suomi on halukas jatkamaan ajatuksen kehittelyä muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa. Vuodesta 2001 lähtien ulkoasiainministeriö on rahoittanut aloitetta, joka tutkii mahdollisuutta järjestää maailmanlaajuinen lotto sekä selvittää sen vaatimaa koneistoa. Maailmanlaajuisen loton avulla
olisi tarkoitus rahoittaa osittain YK:n toimintaa.

Hallinto
Ulkoasiainministeriön organisaatio

Koska kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö ovat kiinteä osa Suomen ulkopolitiikkaa, Suomen
julkista kehitysapua hallinnoi pääosin ulkoasiainministeriö. Ministeriön sisällä kolme politiikkaosastoa ja useat operatiiviset osastot hallinnoivat kehitysyhteistyöasioita: kehityspoliittinen osasto,
kauppapoliittinen osasto, poliittinen osasto, globaaliasioiden osasto sekä maantieteelliset osastot,
jotka käsittelevät myös kauppaa, poliittisia asioita ja kulttuuria.
Kehityspolitiikan toimeenpano vuosituhattavoitteiden mukaisesti sekä Suomen julkisen kehitysavun suunniteltu kasvu edellyttävät kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä vastaavan hallinnon
tehostamista. Keväällä 2004 ulkoasiainministeriö toteutti ja kehitysyhteistyön hallintoa ja resursseja koskevan selvityksen, joka valmistui syyskuussa 2004.
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Kestävä velanhoito

Velkaa koskevat mittarit

Anteeksi annetun velan prosentuaalinen
osuus kehitysavusta

1990

1995

2000

2002

1,20 %

6,60 %

0,00 %

1,10 %

2001

2002

1,50 %

1,10 %

HIPC-velkaohjelman perusteella anteeksi annetun
velan suhteellinen osuus kehitysavun nettoarvosta

Avustusten prosentuaalinen osuus
(koko kehitysavun bruttoarvosta)

1990

1995

2000

2002

95 %

98 %

99 %

98 %

lähde: OECD

Valtioneuvoston kehityspolitiikkaa koskevien periaatepäätösten 2001 ja 2004 mukaisesti Suomi
on sitoutunut tukemaan kehitysmaiden julkisen velan hoito-ohjelmia. Tässä yhteydessä Suomi
kiinnittää erityistä huomiota kestävään velanhoitoon sekä kehitysmaille annettuun apuun. Suomi on myös päättänyt antaa anteeksi kahdenväliset kehitysluottonsa maille, jotka ovat oikeutettuja pahasti velkaantuneiden köyhien maiden velkahelpotusohjelmaan (HIPC).
Vuosina 2000-2005 Suomi on tukenut velkahelpotusohjelmia pääasiassa HIPC-aloitteen mukaisesti. Vuosina 2000-2004 Suomen kahdenkeskinen tuki HIPC-aloitteelle oli 26 miljoonaa
euroa.
Suomi osallistuu monenkeskiseen velkahelpotusohjelmaan ja on myöntänyt kahdenvälisiä kehitysluottoja Kamerunille, Etiopialle, Kenialle, Nicaragualle, Senegalille ja Sambialle, jotka kaikki
ovat päässeet HIPC-aloitteen piiriin. Siihen pääsyn kriteerejä ovat vuoden kestänyt taloudellinen vakaus sekä kansallisen köyhyyden vähentämisohjelman toteuttaminen. Joissakin tapauksissa
velkahelpotuksia on myönnetty myös HIPC-aloitteen ulkopuolisille maille.
Suomi on aktiivisesti osallistunut Maailmanpankin ja IMF:n HIPC-aloitteen seurantaan. Seuranta on osoittanut, kuinka haavoittuvaisia matalatuloiset maat ovat ja kuinka helposti ne joutuvat uudelleen kestämättömään velkatilanteeseen, vaikka HIPC-kelpoisuus olisikin jo saavutettu.
Esille on noussut ajatus uudesta kehitysmaiden velkakestävyyttä käsittelevästä toimintakehyksestä. Se painottaisi maakohtaisen kestävän velanhoidon analysointia, ulkopuolisten kriisien vaikutusten arviointia sekä vahvistetun julkisen velanhoidon valmiuksia. Suomi tukee ehdotusta
uudesta toimintakehyksestä ja on myös valmis osallistumaan sen kehittämiseen. Suomi kannattaa
kuitenkin pääasiassa vahvistetun HIPC -aloitteen täyttä toimeenpanoa.
Suomi kannattaa ehdotusta, jonka mukaan kehitysmaiden kestävä velanhoito on pääkriteereitä päätettäessä kansainvälisen kehitysjärjestön IDAn avun kohdentamisesta. Ennen lopullisten
päätösten tekemistä on selvitettävä tarkasti, mitä käytännön vaikutuksia kasvavalla lahja-avulla
olisi IDAn ja Afrikan kehitysrahaston AfDF:n pitkän ajan rahoituskykyyn. Suomen näkemys on,
että näiden laitosten tulisi jatkaa pääasiassa pehmeiden luottojen rahoittamista. Huolimatta kehityspankkien myöntämästä yhä suuremmasta avun määrästä, on kunnioitettava olemassa olevaa
työnjakoa kansainvälisten järjestöjen – erityisesti YK:n järjestöjen ja kansainvälisten rahoituslaitosten välillä.
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Informaatio- ja viestintäteknologia
Informaatio- ja viestintäteknologia sekä tietoyhteiskunta ovat suhteellisen uusia teemoja Suomen kehityspolitiikassa. Suomi uskoo kuitenkin voivansa tuoda niiden avulla lisäarvoa kehitysyhteistyöhön.
Suomen uusi kehityspolitiikka painottaa ihmiskeskeistä, kaikki huomioon ottavaa ja kehityspainotteista tietoyhteiskuntaa, joka pohjautuu ihmisoikeuksiin ja sananvapauteen. Tiedonsaanti ja
oikeus oppimiseen ovat perustavia ihmisoikeuksia, joten kaikilla tulisi olla pääsy tieto- ja viestintäteknologiaan. Myös itse tiedon saatavuutta on parannettava.
Tietoyhteiskunnan kehittymisen kannalta koulutus ja mahdollisuus harjoitteluun ovat ensiarvoisen tärkeitä. Jokaisella olisi oltava mahdollisuus hankkia tietoyhteiskunnan hyödyntämiseen
tarvittava tietotaito. Alueiden kulttuurista identiteettiä ja kielten erilaisuutta on tuettava, ja sisällöntuotannossa on otettava huomioon paikalliset tarpeet. Maailmanlaajuisen informaatio- ja
viestintäteknologian kehityksen haittapuolet on otettava huomioon.
Suomi kannattaa hankkeita, jotka auttavat kehitysmaita hankkimaan tietoyhteiskunnan rakentamiseen tarvittavat perustiedot. Näitä ovat osaamisen ja toimintakyvyn kehittäminen, tietoyhteiskuntastrategioiden toteuttaminen ja niiden liittäminen kansallisiin köyhyyden vähentämisstrategioihin. Suomen mielestä tietoyhteiskunta vaatii kansalaisyhteiskunnan, hallituksen ja
yksityissektorin yhteistyötä.
Vuosina 2003 ja 2005 pidettävä YK:n tietoyhteiskuntahuippukokous (WSIS) on keskeinen foorumi kun keskustellaan mahdollisuuksista saada tietoa sekä siihen liittyvästä teknologiasta ja
infrastruktuurista. WSIS-huippukkouksessa on nostettu esille valtion rooli tietoyhteiskunnan
rakentamisessa sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus. ITA-sopimus (The WTO Information Techonology Agreement) edistää pääsyä tieto- ja viestintäteknologiaan. Suomi pyrkii
laajentamaan sopimuksen kattavuutta myös uusiin maihin, tuotteisiin ja kaupan esteisiin.
Tietoyhteiskunnan kehittäminen vaatii realismia. Oikotietietä tietoyhteiskuntaan ei ole, jos sillä tarkoitetaan
teknisen edistyksen lisäksi sosiaalisesti
ja älyllisesti kehittynyttä yhteiskuntaa.
Uusi teknologia edellyttää erilaisten
sosiaalisten prosessien – kuten verkottumisen, oppimisen ja yhteistyön
– tuntemusta sekä tietoa siitä, mitä mm.
maailmanlaajuinen verkottuminen tarkoittaa. Nämä taidot kehittyvät vain
sosiaalisen, kulttuurisen ja älyllisen oppimisen kautta. Suomen mielestä tutkimuksessa, joka käsittelee tietotekniikan
vaikutusta vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen, olisi selvitettävä taloudellisten vaikutusten lisäksi myös sosiaalisia, kulttuurisia sekä älyllisiä prosesseja
ja keksintöjä.
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Ensimmäinen Suomen kehityspolitiikkaa koskeva vuosiarviointi valmistui syksyllä 2004. Sen
mukaan Suomi on onnistunut mukauttamaan kehitysyhteistyönsä kumppanimaiden omiin köyhyyden vähentämisstrategioihin vuosituhattavoitteiden edellyttämällä tavalla.
Vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää turvata kumppanimaille ja niiden instituutioille riittävät toimintavalmiudet. Valmiuksien kehittäminen on perinteisesti ollut kiinteä osa
Suomen kehitysyhteistyötä.Viime vuosina Suomi on myös avustanut pitkäaikaisia yhteistyömaitaan kehittämään avun hallinnointia.
Suurin osa Suomen pitkäaikaisista yhteistyömaista on Saharan eteläpuolisen Afrikan maita, joissa
myös vuosituhattavoitteiden saavuttaminen on haasteellisinta. Uuden kehityspolitiikan mukaisesti kehitysyhteistyötä näihin maihin on tarkoitus lisätä.
Suomen hallitus pyrkii nostamaan julkisen kehitysavun määrän 0,7 prosenttiin BKTL:sta vuoteen 2010 mennessä ottaen huomioon yleisen talouskehityksen. Suhteellisen nopea julkisen
avun nostaminen asettaa haasteita avun laadun turvaamiselle, sillä Suomen kehitysyhteistyöhallinnon resurssit ovat rajalliset.
Suomen kehityspolitiikan vaikuttavuuden tehostamiseksi toimintaa on keskitettävä. Uuden kehityspolitiikan mukaisesti Suomen pitkäaikaisten kumppanien osuus maa- ja aluekohtaisesta
lahjamuotoisesta yhteistyöstä nostetaan 60 prosenttiin.Vuonna 2003 maksatuksista 45 prosenttia
suunnattiin pitkäaikaisiin kumppanuusmaihin. Todellisuudessa niiden osuus kehitysyhteistyö-
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maksatuksista on laskenut 2000-luvun alussa. Yhteistyötä on edelleen keskitettävä, jotta avun
tuloksellisuutta voidaan parantaa.
Avun harmonisaation vahvistaminen on Suomen päätavoitteita vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Syyskuussa 2004 valmistunut raportti selvitti, miten Suomi on edistynyt harmonisaatiossa suhteessa Rooman julistukseen (Rome Declaration on Harmonisation). Suomi jatkaa harmonisaation toteuttamista toimintasuunnitelmien mukaisesti kahdenkeskisessä ja monenkeskisessä
yhteistyössään sekä Euroopan yhteisötasolla. Myös henkilöstön koulutuksessa otetaan entistä
paremmin huomioon avun harmonisaation asettamat vaatimukset. Suomen kehityspolitiikan
haasteellisuutta lisää ohjelmayhteistyön osuuden kasvattaminen sekä toimintakyvyn varmistaminen maatasolla.
Suomen uudet sektoristrategiat keskittyvät entistä selkeämmin vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen. Niissä käsitellään mm. hiv/aids-kysymyksiä, tieto- ja viestintäteknologiaa, energiakysymyksiä, koulutusta, korkotukiluottojärjestelmää, metsätalousyhteistyötä, maaseudun kehittämistä
ja veden saantia. Useimmilla strategioilla on suora yhteys yhteen tai useampaan vuosituhattavoitteeseen.
Suomen uuden kehityspolitiikan mukaisesti on selvitetty johdonmukaisuuden asettamia haasteita ja ongelmakohtia, ja johdonmukaisuutta kehitetään ja lisätään tältä pohjalta. Ulkoasiainministeriö pyrkii tiiviimpään yhteistyöhön muiden ministeriöiden kanssa näiden valmistellessa
poliittisia toimintaohjelmia, linjauksia ja strategioita, joilla on vaikutusta kehitysmaihin. Muilla ministeriöillä tulisi myös olla mahdollisuus osallistua ulkoasiainministeriön kehityspolitiikan
muotoiluun. Suomen tuleva EU-puheenjohtajuus lisää Suomen mahdollisuutta edistää johdonmukaisuutta EU-tasolla.
Toiminnan johdonmukaisuuden pitäisi olla vahvemmin esillä kehitysyhteistyön valmistelussa,
esimerkiksi kahdenvälisissä neuvotteluissa. Muun muassa taloudelliseen yhteistyöhön sekä rauhaan ja vakauteen liittyvät kysymykset ovat entistä järjestelmällisemmin osa kahdenvälisiä ja monenkeskisiä neuvotteluja. Suomen tavoitteena onkin varmistaa, että yhteistyömaiden köyhyyden
vähentämisstrategiat kattavat kaikki tarvittavat sektorit, ja että näiden sektorien edustajat ovat
itse aktiivisesti mukana. Suomi tutkii mahdollisuuksia tukea kauppaa maissa, jotka ovat sisällyttäneet, tai ovat aikeissa sisällyttää, kauppakysymykset köyhyyden vähentämisstrategioihinsa.
Kahdenvälisen, monenkeskisen ja EU:n kautta toteutettavan kehitysyhteistyön välinen täydentävyys on suurimpia haasteita vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Suomi painottaa Bretton
Woods -instituutioiden, WTO:n ja YK:n välisen yhteistyön merkitystä. Viime vuosina kehitysyhteistyöstä on tullut yhä selkeämpi osa Suomen kahdenkeskisiä ja monenkeskisiä suhteita. Maatasolla johdonmukaisuutta vahvistetaan ottamalla poliittiset, taloudelliset ja kulttuurinäkökanat
mukaan kahdenvälisiin kehitysyhteistyöneuvotteluihin ja keskusteluihin.
Jotta kehitysyhteistyön panosten ja tulosten osuutta vuosituhattavoitteiden etenemiseen voidaan
arvioida, kehitysyhteistyötä käsittelevän tiedon luokittelua on parannettava. OECD:n kehitysapukomitea DAC on kehittänyt mallin, joka luokittelee kaikki yhteistyöhankkeet sen mukaan,
mikä vaikutus niillä on vuosituhattavoitteisiin. Suomi on kehittänyt omia tietojärjestelmiään
niin, että vuosituhattavoitteiden etenemistä voidaan seurata Suomen poliittisina kehitystavoitteina. Kaikkien Suomen kehitysyhteistyöhankkeiden vaikutusta vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen voidaan seurata vuoden 2005 alusta lähtien. Suomi osallistuu aktiivisesti DACin työryhmien työskentelyyn kehittääkseen kehitysyhteistyön tilastollista luokittelua. Tavoitteena on, että
vuosituhattavoitteiden etenemistä pystytään seuraamaan mahdollisimman totuudenmukaisesti.
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