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PÖYTÄKIRJA 
 
 
1.  Kokouksen avaaminen  
 

Kokouksen puheenjohtajana toiminut toimikunnan varapuheenjohtaja, ympäristöministeri 
Paula Lehtomäki totesi, että kokouksen pääteemana on kestävä kehitys Suomen uudessa 
kehityspoliittisessa ohjelmassa, jonka lisäksi kokouksessa on tarkoitus hyväksyä toimikun-
nan työohjelma ja viestintäsuunnitelma. 
 
Hän mainitsi, että Maailman Tila –raportin vuoden 2008 laitos on ilmestynyt teemanaan 
kestävä talous. Teemaa lähestytään ekosysteemipalvelut -käsitteen kautta. Toiseksi minis-
teri halusi muistuttaa kaikkia hallinnonaloja kestävän kehityksen strategian toimeenpanosta. 
Hän mainitsi, että toimikunta antoi toimeenpanosta ministeriöille ohjeet syksyllä 2007 ja ke-
väällä 2008 ohjeistusta jatkettiin erityisessä työpajassa. Puolustusministeriössä pidettiin li-
säksi oma evästystilaisuus, jollaisia tullaan todennäköisesti järjestämään muillakin hallin-
nonaloilla. Puheenjohtaja korosti, että toimikunta seuraa toimeenpanon edistymistä jo syk-
syn kokouksissa, joihin on suunnitelmissa saada kansliapäälliköiden edistymisraportit. Leh-
tomäki mainitsi myös, että maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat laati-
neet omat ympäristöjärjestelmänsä. Ympäristöministeriö julkistaa oman Eko-virasto –
ohjelmansa 4.6.  

 
2. Esityslistan hyväksyminen 
 

Esityslista hyväksyttiin. 
 
3.  Työohjelman ja viestintäsuunnitelman hyväksyminen vuosille 2008-2012  

 
Pj muistutti, että toimikunnan edellisessä kokouksessa 24.4. sihteeristö esitteli työohjelma- 
ja viestintäsuunnitelmaluonnokset. Niistä keskusteltiin vilkkaasti ja jäsenille annettiin vielä 
mahdollisuus toimittaa kommentteja kirjallisesti. Huhtikuussa sovittiin, että kokoukset ja ta-
pahtumat voidaan lyödä lukkoon tämän vuoden osalta, mutta muutoin tulisi jättää mahdolli-
suus muutoksille ja päivityksille. Työohjelman liitteitä voidaan puheenjohtajan mukaan siten 
tarvittaessa tarkistaa ja päivittää niin, että kokonaisuudesta tulee mahdollisimman monipuo-
linen, ajanhermolla oleva ja kestävä kehityksen eri näkökulmat huomioon ottava. 
 
Lehtomäki kertoi, että esitetyt kommentit on pyritty sisällyttämään asiakirjoihin mahdolli-
simman hyvin, mutta toiminnan realiteetit kuitenkin huomioiden. Työohjelmaan on lisätty 
politiikan johdonmukaisuus ja taiteen merkitys. Toimikunnan kokousvalmisteluiden lähes-
tymistapoihin on lisätty indikaattorityö. Työohjelman liitettä 1 on täydennetty joidenkin tee-
mojen osalta. Puheenjohtaja vahvisti myös, että seminaari liittyen yritysten yhteiskuntavas-
tuuraportointiin on määrä järjestää 30.9.2008 klo 14.30-16.30. 
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Viestintäsuunnitelmaan on tuotu markkinointinäkökulma ja optio käyttää mainonnan am-
mattilaisia. Pääkohderyhmäajattelun sijaan viestinnän kohderyhmät on identifioitu laajasti. 
Pj halusi korostaa, että kaikki toimikunnan jäsentahot ovat omilla tahoillaan viestintävelvolli-
sia. Hän mainitsi yhtenä esimerkkinä toimikunnan ympäristöjärjestöjen vuonna 2007 laati-
mat niin sanotut aikalaisvisiot kestävän kehityksen kolmannelle vuosikymmenelle.  
 
Työohjelma ja viestintäsuunnitelma katsottiin hyväksytyiksi. Liitteitä päivitetään edellä mai-
nitun mukaisesti. 

 
4.   Kestävä kehitys ja Suomen uusi kehityspoliittinen ohjelma 

 
Puheenjohtaja piti hyvänä, että uuden toimikauden teemakokoukset voidaan aloittaa glo-
baalista kestävän kehityksen näkökulmasta. Vaikka käsite kestävä kehitys ymmärretään eri 
yhteyksissä hyvinkin eri tavoin, kahdesta asiasta ollaan hänen mukaansa yleensä yksimie-
lisiä: asioita tulee katsoa globaalista perspektiivistä ja pitkällä tähtäimellä.  
 
Pj toi esille, että  Suomen kestävän kehityksen toimikunta ja työ on saanut lähtölaukauksen 
YK:n ympäristö- ja kehityskokouksessa Rio de Janeirossa vuonna 1992, missä kestävän 
kehityksen ajatus tunnustettiin ensimmäistä kertaa korkealla poliittisella tasolla. Lehtomäki 
korosti, että Rion huippukokouksen myötä alettiin tiedostaa, että hallitsemattomalla talou-
den kasvulla, köyhyydellä ja väestönkasvulla on merkittäviä haittavaikutuksia globaalille 
ympäristölle. Toinen merkittävä kokouksen lopputulos oli yhteisymmärrys siitä, että ympä-
ristönsuojelu, taloudellinen kasvu ja sosiaaliset, ihmisten hyvinvointiin liittyvät kysymykset 
liittyvät olennaisesti toisiinsa. 
 
Pj muistutti, että Riosta lähtien kestävä kehitys on ymmärretty sekä YK:ssa että EU:n piiris-
sä laajana yhteiskuntapoliittisena prosessina, jossa keskeistä on löytää tasapaino taloudel-
lisen, sosiaalisen ja ympäristön kannalta kestävän kehityksen välillä ja ymmärtää niiden 
keskinäisriippuvuus. Suomessa tämä tasapaino on kirjattu visioksi kansalliseen kestävän 
kehityksen strategiaan seuraavasti: Turvata hyvinvointi luonnon kantokyvyn rajoissa kan-
sallisesti ja globaalisti. 
 
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen johdatteli teemaan kehityspoliittisen 
ohjelman sekä etukäteen jaetun taustamuistion pohjalta. Hän totesi, että uuden, vuonna 
2007 hyväksytyn ohjelman päälinjaukset noudattavat edellisen ohjelman (2004) sisältöä. 
Uudessa ohjelmassa näkyvät lisäksi Vanhasen II hallituksen ohjelman painopisteet, erityi-
sesti ilmasto- ja ympäristökysymykset, mutta myös esim. kriisien ennaltaehkäisy. Keskei-
seksi lähtökohdaksi ohjelmassa on otettu luonnontaloudellisesti kestävä kehitys, joka oli 
ministeri Väyrysen mukaan lähtöajatuksena myös Rion ympäristö- ja kehityskokouksessa 
1992. Toisaalta taustalla on myös ns. Brundtlandin mietintö, jossa kestävä kehitys määritel-
tiin nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeiden tyydyttämisen kautta sekä teollisuus- että 
kehitysmaissa. 
 
Ministeri Väyrynen oli yllättynyt, että nykyisessä kansainvälisessä kehityspolitiikassa Rion 
linjaukset ovat jääneet taka-alalle. Hän piti syynä tähän vuoden 2000 huippukokousta, jos-
sa määriteltiin kahdeksan ns. vuosituhattavoitetta, joista vain yksi keskittyy ympäristön kan-
nalta kestävän kehityksen edistämiseen. Toisaalta hän näki syynä sen, että ympäristöta-
voitteiden toteutumista on vaikeampi mitata kuin muita vuosituhattavoitteita. Esimerkkeinä 
hän mainitsi veden ja luonnontilaisten metsien. Hän painotti, että suurimmalle osalle maa-
ilman metsistä kestävä metsätalous on realistisempi vaihtoehto kuin metsien täysimääräi-
nen suojelu. Johannesburgin huippukokous 2002 toi Väyrysen mielestä kestävän kehityk-
sen keskusteluun enemmän ympäristöpainotusta. 
 
Luonnontaloudellisen ulottuvuuden lisäksi Väyrynen näkee kestävässä kehityksessä yh-
teiskunnallisen ja taloudellisen ulottuvuuden, jotka myös ovat kehityksen kannalta tärkeitä. 
Hänen mielestään 'social development' tulisi Suomessakin kääntää yhteiskunnalliseksi ke-
hitykseksi, ei sosiaaliseksi kehitykseksi kuten nyt on tehty. Hän painotti, että köyhyyttä on 
voitu poistaa maailmasta niissä maissa, jotka ovat integroituneet maailmantalouteen. Hän 
pitikin kaupan merkitystä köyhyyden vähentämisessä keskeisenä. Köyhyyden poistaminen 
tulee aina olla keskeisenä tavoitteena. 
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Ministeri Väyrynen toi vielä esille näkemyksensä, että kestävän kehityksen toimikunnan se-
kä Suomessa että YK:ssa tulisi ottaa ympäristöasiat selkeäksi painopisteekseen. 
 
Ympäristöministeri Paula Lehtomäki  korosti omassa puheenvuorossaan, että ympäristö- 
ja kehityskysymykset nivoutuvat läheisesti yhteen. Tämä on tunnustettu lukuisissa ympäris-
tö- ja kehityskysymyksiä edistävissä kansainvälisissä prosesseissa, tärkeimpinä Rion ym-
päristö- ja kehityskonferenssista alkanut kestävän kehityksen työ sekä YK:n vuosituhatjulis-
tuksen toimeenpano. Ministeri toi esille, että ulkoasiainministeriö ja ympäristöministeriö 
seuraavat yhdessä kuinka Suomi on toteuttanut kehitysyhteistyössään keskeisten kansain-
välisten ympäristösopimusten kehitysyhteistyövelvoitteita. Hän mainitsi, että uusimman 
vuodenvaihteessa julkaistun raportin mukaan vuosina 2001–2006 vain alle 10 % kehitysyh-
teistyön kokonaismäärärahoista oli pääasiassa ympäristötavoitteita tukevaa toimintaa. 
Vuonna 2007 tällaisten hankkeiden määrä sen sijaan ylitti 10 %:n rajan. Ministeri Lehtomäki 
uskoi, että muutokseen on vaikuttanut uuden kehityspoliittisen ohjelman vahva ympäristö-
myönteisyys. 
 
Kehityspoliittisen ohjelman ympäristölinjaus on Lehtomäen mielestä keskeinen työkalu oh-
jelman käytännön toteutuksessa, ja jatkossa UM-YM -yhteistyötä voitaisiin edelleen kehit-
tää esimerkiksi ympäristörahoituksen kohdentamiseen liittyvässä strategisessa suunnitte-
lussa. Lehtomäen mukaan kehitysmaiden sitouttaminen ympäristösopimusten kansalliseen 
toimeenpanoon tulisi olla keskeisellä sijalla. Erillisten ympäristöhankkeiden lisäksi on tärke-
ää, että ympäristönäkökohdat otetaan huomioon kaikessa kehitysyhteistyössä, etenkin bud-
jettituesta käytävien neuvottelujen yhteydessä. Ministeri muistutti, että kehitysmaiden ym-
päristöministeriöllä on usein heikot vaikutusmahdollisuudet kestävän kehityksen ja etenkin 
sen ympäristöulottuvuuden nostamiseksi muiden kansallisten kehitysprioriteettien rinnalle. 
Suomen kestävän kehityksen toimikunta tarjoaakin hänen mielestään erinomaisen mallin 
eri toimijoiden yhteistyöstä kestävän kehityksen edistämiseksi.  
 
Lehtomäki korosti, että Suomen tulee monenkeskisessä yhteistyössä pyrkiä johdonmukai-
suuteen. Eri rahoituslaitosten kautta kanavoitu tuki ympäristösopimuksille tulisi kytkeä sel-
keämmin neuvotteluissa sovittuihin rahoituspaketteihin sekä saada niille kehitysmaiden hy-
väksyntä ja luottamus. Hän painotti, että kansainvälisten ympäristösopimusten toimeenpa-
non tukeminen kehitysmaissa edistää myös YK-vuosituhattavoitteiden toteutumista ja mai-
den kansallista kestävän kehityksen politiikkaa. Sopimusten tavoitteet tulisikin sisällyttää 
maiden omiin köyhyyden vähentämisstrategioihin ja kehityssuunnitelmiin. Ministeri totesi, 
että ympäristösopimusten rahoitus Suomen kehitysyhteistyövaroista on pysynyt vuosia sa-
malla tasolla, vaikka sopimusten määrä on kasvanut. Hän toivoi, että tilanne korjaantuu 
ympäristölinjauksen toimeenpanon myötä. 
 
YK:n ilmastosopimus asettaa Lehtomäen mukaan teollisuusmaille aivan erityisen haasteen 
tukea kehitysmaita sopimuksen toimeenpanossa. Hän kertoi, että parhaillaan käydään neu-
votteluja uudesta, vuoden 2012 jälkeisestä sopimusjärjestelmästä, ja neuvottelut huipentu-
vat vuonna 2009 Kööpenhaminassa järjestettävään osapuolikokoukseen. Hän pitää ilmei-
senä, että kehitysmaiden sitouttaminen päästöjä rajoittaviin pyrkimyksiin edellyttää huomat-
tavaa teknologian siirtoon ja toimintavalmiuksien parantamiseen tähtäävää tukipakettia, 
jonka tulee olla  mitattavaa, raportoitavaa ja todennettavaa ilmastosopimuksen alla. Kehi-
tysmaat ovat painottaneet, että niille osoitettavan ilmastorahoituksen tulee olla aidosti uutta 
tukea, joka täydentää jo aiemmin sovittuja tukilupauksia, ml. YK:n 0,7 %:n kehitysyhteis-
työmäärärahatavoite. Ministeri piti yksityisen sektorin roolia ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
edistävien toimien rahoittajana keskeisenä, mutta myös julkista rahoitusta tarvitaan etenkin 
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Varautuminen Kööpenhaminan ilmastokokouksen 
rahoitusvelvoitteisiin sekä laajemminkin ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin on ministe-
rin mukaan välttämätöntä. 
 
Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen toiminnanjohtaja Timo Lappalainen totesi puheenvuo-
rossaan, että hallituksen kehityspoliittisessa ohjelmassa on hyviä yksityiskohtia, joista voi-
daan lähteä liikkeelle. Näitä ovat mm. kestävän kehityksen periaatteen sisällyttäminen kehi-
tysyhteistyötavoitteisiin ja kestämättömien länsimaisten kulutus- ja kulutustottumusten glo-
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baalin merkityksen tunnustaminen. Lappalainen kiitti myös ministeri Väyrystä kehitysavun 
nostamisen puolesta puhumisesta.  
 
Sen sijaan Lappalainen oli huolissaan siitä, että ohjelmassa ja sen toimeenpanosuunnitel-
missa kestävän kehityksen luonnontaloudellinen puoli on ylikorostunut suhteessa yhteis-
kunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen. Hän korosti, että Suomi on sitoutunut YK:n vuo-
situhattavoitteisiin, joiden ytimessä ovat köyhyyden vähentäminen ja inhimillinen kehitys. 
Lappalainen oli huolissaan, että Suomen pitkäaikaisten ohjelmien ja hankkeiden tulevai-
suus mm. opetussektorilla vaarantuvat nopeiden painopisteiden muutosten vuoksi. 
 
Toisena huolena Lappalainen nosti esille kehitysyhteistyön "suomettumisen". Uusi kehitys-
poliittinen ohjelma painottaa hänen mukaansa liikaa suomalaista asiantuntemusta ja sen 
hyödyntämistä sen sijaan että lähtökohdaksi otettaisiin vastaanottajamaiden kehitystarpeet. 
Hänen mielestään UM:n budjettitukeen tekemät varaukset osoittavat, että omistajuuden pe-
riaate on vaarassa hautautua suomalaista osaamista ja suunnittelua korostavan näkökul-
man alle. Hän mainitsi myös, että kestävän kehityksen strategia edellyttää mm. YK:n vah-
vistamista monenkeskisen yhteistyön keskeisenä toimijana. Hän piti valitettavana, että 
esim. Suomen ja Tansanian käynnistämä ns. Helsinki-prosessi on Suomen osalta kuivunut 
kokoon. Samoin Suomen antama taloudellinen tuki YK-järjestöille on pienentynyt suhteessa 
kehitysmäärärahoihin yleisesti. 
 
Lappalainen piti lisäksi valitettavana, että toimeenpano-ohjelmaa ei laadittu. Sen avulla voi-
si seurata paitsi varojen käyttöä, myös osallistua toimeenpanoa koskevaan ohjelmointikes-
kusteluun. Tämä puolestaan olisi Lappalaisen mukaan edistänyt päätöksenteon avoimuutta 
ja läpinäkyvyyttä, jota Suomi usein kansainvälisessä yhteistyössä peräänkuuluttaa. 
 
Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen työn johtaja Helena Manninen-Visuri kertoi, että 
KUA tukee yhteisöjä, jotka etsivät ruokaturvan ja toimeentulon kannalta kestäviä ratkaisuja. 
Se tekee myös jälleenrakennus- ja kehitystyötä konflikteista toipuvissa maissa, ihmisoike-
ustyötä sekä uskontojen välistä rauhantyötä. Manninen-Visuri mainitsi, että KUA on muka-
na myös ympäristöhankkeissa, kuten katastrofivalmiushankkeissa riskialueilla, ilmaston-
muutokseen sopeutumishankkeissa, maaperän suojeluhankkeissa sekä uusiutuvien ener-
giamuotojen edistämiseen ja luonnonmukaiseen viljelyyn tähtäävissä hankkeissa. Humani-
taarisissa ohjelmissa ympäristöasiat on hänen mukaansa useimmiten huomioitu, mutta pa-
rantamisen varaakin on. 
 
Manninen-Visuri piti tärkeänä, että kestävän kehityksen näkökulma näkyy läpileikkaavasti 
kaikessa kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa työssä. Toimissa on pyrittävä vaikutta-
vuuteen, jolloin toimenpiteitä tulee keskittää. Myös ympäristöasiat tulee ottaa huomioon. 
Hän painotti, että köyhyyden poistamista, toimeentulomahdollisuuksien parantamista ja 
ruokaturvaa tulisi priorisoida edelleen. Hän piti valitettavana, että ruokaturvaa ei ole priori-
soitu kansallisesti ja nälkää nähdään edelleen eri puolilla maailmaa. 
 
Metsäyhteistyöhön erikoistuneen konsulttiyritys Indufor ry:n toimitusjohtaja Tapani Oksa-
nen näki, että kehityspoliittinen ohjelma antaa selkeät, perustellut suuntaviivat Suomen yh-
teistyölle kehitysmaiden kanssa. Kestävän köyhyyden vähentämisen edellytyksenä on hä-
nen mukaansa ympäristö- ja ilmastohaasteiden ymmärtäminen ja niihin tarttuminen myös 
kehityspolitiikassa. Hän uskoi, että integroituminen kansainväliseen talouteen on edellytys 
myös kehitysmaiden kansantuotteen kasvulle.  
 
Hän piti tärkeänä, että Suomen kehitysyhteistyössä ei keskitytä vain rahansiirtoon, vaan ko-
rostetaan paitsi paikallisia kehityshaasteita, myös suomalaista asiantuntemusta ja koke-
musta. Tällöin avusta hyötyvät myös kohdemaat. Temaattinen keskittyminen voisi näkyä 
myös yhteistyömaiden valinnassa. Oksasen mielestä myös hankkeiden lukumäärää tulisi 
pitää riittävän suppeana, jotta saataisiin todellisia tuloksia. Hän painotti, että erityisosaami-
sen kehittäminen vaatii paljon investointeja, ja resurssien kehittämisen kannalta olisi järke-
vää, että teemoihin sitoudutaan useammaksi vuodeksi. 
 
Ohjelman toimeenpanonklustereihin ei Oksasen mielestä saisi ladata turhaa byrokratiaa.. 
Tavoitteet ja toimintamekanismit tulisi määritellä selkeästi. Hän painotti, että yritysten ver-
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kottuminen voi kehittyä ainoastaan markkinavetoisesti. Vaikuttavuuden lisäämiseksi yhteis-
työ kehityspankkien ja muiden monenvälisten toimijoiden kanssa on tärkeää. Myös inves-
tointiedellytyksiin vaikuttaminen, perustiedon tuottaminen kohdealueesta ja kehitysyhteis-
työpanosten alueellinen suuntaaminen lisäävät Oksasen mielestä yhteistyön vaikuttavuutta. 
 
Keskustelun aluksi puheenjohtaja esitti toivomuksen, että puheenvuoroissa keskityttäisiin 
erityisesti kolmeen kysymykseen: 1) Miten hallituksen uusi kehityspoliittinen ohjelma tukee 
kansallisen kestävän kehityksen strategian linjauksia ja toimeenpanoa; 2) mihin kehityspo-
liittisen ohjelman toiminnallistamisessa tulisi erityisesti keskittyä; ja 3) miten eri hallin-
nonalojen ja toimijatahojen yhteistyötä voitaisiin lisätä kestävän kehityksen näkökulman 
vahvistamiseksi Suomen kehityspolitiikassa. 
 
Ahola / Naisjärjestöjen keskusliitto painotti, että kestävä kehitys lähtee hyvinvoinnista ja et-
tä kestävä kehitys tulisi valtavirtaistaa kaikkeen politiikkaan. Kehitysyhteistyössä apua olisi 
suunnattava erityisesti tyttöjen ja naisten koulutukseen. Hän kannatti hallituksen ja kansa-
laisjärjestöjen yhteistyötä kehityspolitiikan toiminnallistamisessa.  
 
Stranius / Maan ystävät totesi, että kehityspoliittisessa ohjelmassa monia kestävän kehi-
tyksen strategian tavoitteita on konkretisoitu, mikä on hyvä asia. Suurena haasteena on 
kyetä vastaamaan kansallisella tasolla vuosituhattavoitteisiin. Myös ekologisen maailman 
rajallisuus tulee ymmärtää ja ottaa lähtökohdaksi. Johdonmukaisuuden edistäminen kai-
kessa politiikassa on tärkeää. Stranius oli epäileväinen sen suhteen, kannattaako esim. 
Suomen metsäosaamista viedä kehitysmaihin, sillä paljon tuhoakin on hänen mukaansa 
saatu aikaan. Hän myös totesi, että luonnontilainen metsä sitoo enemmän hiilidioksidia kuin 
talousmetsä. Kehityspolitiikassa tulisi Straniuksen mukaan kohdistaa katseet Saharan ete-
läpuoliseen Afrikkaan ja naisiin. Hän yhtyi Lappalaisen näkemykseen siitä, että ohjelman 
toimeenpanosuunnitelma tarvitaan. Hän ehdotti myös perustettavaksi globaaliasioiden mi-
nisterityöryhmän. 
 
Korhonen Teollisen ekologian seurasta ehdotti, että Suomi voisi profiloitua ympäristödip-
lomaattina esim. suhteessa USA:aan ja Kiinaan. Omat asiat tulisi kuitenkin myös saattaa 
kuntoon. Hän uskoi, että luonnon asettamat rajat ovat tärkeitä, sillä ne stimuloivat mm. luo-
vuutta ja kannustavat uusiin ratkaisuihin. 
 
Tiusanen eduskunnan ympäristövaliokunnasta painotti, että ympäristöasioiden tulee olla 
kestävän kehityksen toimikunnan työn keskiössä. Metsien käyttöä hän piti kehityspoliittisen 
ohjelman haasteellisena kohtana, erityisesti linjauksia peltometsätaloudesta hän piti erikoi-
sina. Tiusanen myös korosti, että kehitysyhteistyö ei voi olla vain kauppaa, vaan esim. met-
säsektorilla on huomioitava myös luonnon monimuotoisuuden vaatimukset. Erityisenä 
haasteena hän otti esille väestöräjähdyksen hillitsemisen, johon uusi ohjelma ei kuitenkaan 
paneudu. Myös ilmastonmuutos voisi hänen mielestään olla ohjelmassa jäsentyneemmin. 
Vaittinen MMM:stä kertoi, että peltometsätaloudessa on kyse puiden istuttamisesta kui-
vuuden vaivaamille alueille. Puiden istutuksen lisääminen ja yhdistäminen maatalouden eri 
muotoihin voi osaltaan vähentää kehitysmaiden maaseudun ongelmia. 
 
Myös Yrjö-Koskinen Suomen luonnonsuojeluliitosta tuki Väyrysen lähtökohtaa luonnonta-
loudellisen ulottuvuuden ensisijaisuudesta kestävässä kehityksessä. Hän kuitenkin jakoi 
Kepan huolen köyhyyden poistamistavoitteiden saavuttamiseksi. Hän piti luontevana, että 
Suomi hyödyntää myös kehitysyhteistyössä osaamistaan, mutta pääpaino pitäisi olla kehi-
tysmaiden omissa tarpeissa. Aholan kanssa hän oli samaa mieltä tuen kohdistamissa eri-
tyisesti naisiin ja tyttöihin. 
 
Suomen YK-liiton Laukko piti kestävässä kehityksessä tärkeänä kokonaisvaltaista lähes-
tymistapaa. Hänen mukaansa jyrkät temaattiset painopisteenasettelut ovat ongelmallisia, 
sillä ne voivat lamauttaa kehityksen jollain tärkeällä sektorille. Laukko kantoi huolta mm. pe-
rusterveydenhuollon asemasta kehitysyhteistyöhankkeissa. Järjestöjen työ kohdemaissa on 
hänen mielestään tärkeää, mutta mukaan tulisi integroida myös maiden hallinto ja viralliset 
toimijat. 
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Myös Kurki STTK:sta ja Björkman SAK:sta pitivät hyvänä puheenjohtajan korostamaa ko-
konaisvaltaista lähestymistapaa, jossa eri ulottuvuuksien keskinäisriippuvuus nousee kes-
kiöön. Kurjen mielestä luonnontaloudellinen käsitteenä on jäänyt epäselväksi. Molemmat 
pitivät ihmisten perusoikeuksien kunnioittamista kaiken perustana sekä kehitysmaiden 
omistajuutta ja markkinoillepääsyn helpottamista tärkeänä. Björkman toivoi lisää tietoa oh-
jelman toimeenpanon klustereista. 
 
Hakanen esitteli Suomen kuntaliiton Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmaa. Muka-
na on 15 kuntalinkitystä suomalaisten kuntien ja eri Afrikan maissa sijaitsevien kuntien välil-
lä. Yhteistyötä ohjaa kaksi erityisteemaa: hyvä hallinto sekä ympäristö ja kestävä kehitys. 
Kantavana periaatteena yhteistyössä on vastavuoroisuus. Hakanen korosti, että kunnat ha-
luavat olla osa julkista kehitysyhteistyörahoitusmekanismia. Hänen mukaansa paikallishal-
linnon rooli oli tunnistettu edellisessä kehityspoliittisessa ohjelmassa hieman paremmin. 
  
Suomen kirjailijaliiton Kilpi toivoi, että luonto ja luonnonsuojelu nostettaisiin keskustelun yti-
meen. Hän piti Kirkon ulkomaanavun työtä vaikuttavana. Keskeisenä kysymyksenä hän piti 
sitä, miten päästäisiin kehityksen sisäisiin rakenteisiin ja konkretiaan. Hän myös pohti, mi-
ten Suomen arktisten metsien asiantuntemus toimii alueilla, joiden metsätyypit ovat täysin 
erilaisia. Sipiläinen evankelisluterilaisesta kirkosta totesi kirkolla on ollut perinteisesti ihmis-
lähtöinen näkökulma kehitysyhteistyöhön, mutta luonnon asettamat rajat kuitenkin huomioi-
den. Hän piti kansallisen hyödyn miettimistä kehitysyhteistyöhankkeissa hieman arvelutta-
vana. 
 
Ministeri Väyrysen mielestä kehityspoliittiset tavoitteet ja keinot ovat sekoittuneet keskuste-
lussa. Tavoitteena on edelleen köyhyyden vähentäminen, mutta uudeksi keinoksi on nos-
tettu luonnontaloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen. Hän selvitti tarkoittavansa 
luonnontaloudellisella ympäristön kannalta tärkeitä kysymyksiä. Perustetuilla klustereilla on 
valtionhallinnon tuottavuusohjelman hengessä tarkoitus koota asiantuntemusta tavoitteita 
tukemaan. UM toivoo, että järjestöpuolella painotukset ovat edelleen myös sosiaali- ja ter-
veyskysymyksissä. Väyrynen painotti, että Suomen tavoitteena on kehittää instituutioiden 
välistä yhteistyötä, eli ei rahoiteta suoraan esim. perusterveydenhuoltoa vaan autetaan kou-
luttamaan terveydenhoitajia.  
 
Suomettumisväitteisiin Väyrynen vastasi toteamalla, että kehitysmaat esittävät aina toivo-
muksensa ja niiden pohjalta rakennetaan yhteistyötä ja kumppanuuksia. Väyrysen mielestä 
Suomella on velvollisuus antaa yhteistyön kautta kehitysmaiden käyttöön omaa asiantun-
temustaan mm. metsäalalla. Kehitysmaiden metsäkadoista ja muista ongelmista ei hänen 
mielestään voida syyttää erityisesti Suomea, mutta virheistä täytyy oppia. Kansallisen hyö-
dyn näkökulma on hänen mielestä tärkeä sen varmistamiseksi, että kehitysyhteistyöhön 
osoitetut määrärahat käytetään hyvin ja tarkoituksenmukaisesti. 
 
Väyrysen mukaan kehityspolitiikassa ei tarvita ylhäältä-alas –ohjausta ohjelman toimeen-
panemiseksi. Hallitus määrittelee ohjelman tavoitteet ja linjaukset, joita sitten toimeenpan-
naan eri toimijoiden toimesta. Ruokakriisin suhteen ministeri totesi, että ongelmiin ei ole 
puututtu tarpeeksi vaikuttavasti ja laiminlyöntejäkin on tapahtunut, myös kansainvälisen yh-
teisön toimesta. Keskeisenä ongelmana hän tässäkin piti sitä, että ei ole toimittu luonnonta-
loudellisesti kestävällä tavalla. Väestökysymystä hän piti keskeisenä haasteena, johon tu-
lee puuttua. Väyrynen totesi myös, että Helsinki-prosessi oli määräaikainen ja työtä on jat-
kettu muilla foorumeilla. Kuntia hän piti edelleen keskeisinä toimijoina yhteistyöprojekteissa. 
Monenkeskistä yhteistyötä tullaan Väyrysen mukaan operationalisoimaan ja sen rahoitus 
tulee pysymään jotakuinkin ennallaan. 
 
Väyrynen piti tärkeänä, että kestävän kehityksen periaatteet läpäisevät koko toimintakentän 
ja että toiminta on pitkäjänteistä. Kehityspolitiikka herättää paljon erilaisia mielipiteitä, mikä 
on Väyrysen mukaan hyvä asia. Suomessa on hänen mielestään käyty liian vähän keskus-
telua kehityspolitiikan suunnasta. 

 
5.  Muut asiat 
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Puheenjohtajana kokouksen loppuneljänneksen aikana toiminut ympäristöministeriön ylijoh-
taja Pekka Jalkanen kertoi, että YK:n kestävän kehityksen toimikunta (CSD) kokoontui 
16:een istuntoonsa toukokuussa 2008. Toimikunnan kaksivuotissyklin (2008-2009) teemoja 
ovat maatalous, maaseudun kehitys, maankäyttö, aavikoituminen, kuivuus ja Afrikka. 
Suomen valtuuskunnan johtajana istunnossa toimi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri 
Väyrynen. CSD-istunnon kokousraportti jaettiin toimikunnalle.   

 
6.  Kokouksen päättäminen 

 
Kokouksen puheenjohtaja ilmoitti, että seuraava toimikunnan kokous pidetään 28. lokakuu-
ta 2008 klo 11-13 Smolnassa. Teemana on tuolloin työohjelman mukaisesti hallituksen il-
masto- ja energiapolitiikka. Käsittelyyn tulevat sekä valmistelun alla oleva tulevaisuusselon-
teko että kesäkuussa valmistunut strategia. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 


