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Arvoisa puheenjohtaja ja toimikunnan jäsenet, 
 
Hallituksen kehityspoliittisessa ohjelmassa 2007 on kiistatta hyviä yksityiskohtia, joista on hyvä 
lähteä liikkeelle. Ohjelma linkittää vahvasti kestävän kehityksen periaatteen kaikkiin niihin 
pyrkimyksiin, joilla kehityspolitiikan ja sen ohjaaman kehitysyhteistyön avulla pyritään luomaan 
kehitystä etelässä. Samoin ohjelma tunnistaa haasteiden kartoittamisessa sen tosiasian, että 
länsimaiset kulutus- ja kulutustottumukset ovat kestämättömiä. Globaalivastuu merkitsee myös 
muutoksia ja tekoja pohjoisessa. Ministeri Väyrynen on myös ansiokkaasti puolustanut kehitysavun 
nostamista Suomen EU-ministerineuvostossa lupaamalle tasolle 0,51% vuoteen 2010 mennessä ja 
nimenomaan ilmaisten huolen Suomen luotettavuuden rapautumisessa.  
 
Haluamme nostaa kuitenkin kolme keskeistä aihepiiriä esille, joista Kepa on ohjelmassa ja sen 
toimeenpanossa huolissaan. Nämä ovat a) kestävän kehityksen periaatteiden kolmen pilarin 
välinen epätasapaino ohjelmassa b) Suomen kehitysyhteistyön suomettuminen ja c) 
toimenpideohjelman ja sen myötä transparenssin puute. 
 
a) Kestävän kehityksen kolmen pilarin epätasapaino 
 
Kehityspoliittinen ohjelma korostaa kestävää kehitystä. Mielestämme ohjelma ja sen 
tämänhetkinen toimeenpano osoittavat, että kestävän kehityksen luonnontaloudellinen puoli on 
ylikorostunut suhteessa yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen. Yksi pilari tai näkökulma 
ei saisi heikentää muita kahta. Ohjelman yksipuoliset painotukset näkyvät jo sen toimeenpanossa: 
Valitut teemat klusteri-yhteistyöverkostoille, joissa Suomella katsotaan olevaan erityistä 
asiantuntemusta ovat metsä, energia, vesi, ympäristö & ilmasto, osaamisyhteiskunta ja maatalous. 
Suomi on sitoutunut YK:n vuosituhattavoitteisiin ja niiden ytimessä ovat juuri köyhyyden 
vähentäminen ja inhimillinen kehitys. Kansalaisjärjestöt ovat yli 150-vuotisen historiansa aikaneet 
oppineet, ettei kestävää ja tulokselllista kehitystä luoda päivässä, kuukaudessa tai edes useassa 
vuodessa. Suomen pitkäaikaisten ohjelmien ja hankkeiden tulevaisuus esimerkiksi opetussektorilla 
ovat vaarassa johtuen kehityspoliittisen ohjelman nopeista painopisteiden muutoksista. 
 
b) Kehitysyhteistyön suomettuminen 
 
Uusi kehityspoliittinen ohjelma nostaa Suomen kehitysyhteistyön keskeiseksi tekijäksi suomalaisen 
asiantuntemuksen ja sen hyödyntämisen. Samaan aikaan kun järjestöt näkevät avunantajamaiden 
vahvuuksien ja lisäarvon tunnistamisen tärkeänä ja osana mm. Pariisin julistuksen periaatteiden 
toimeenpanoa kuten yhteistyön harmonisointi, Suomen tulee ottaa lähtökohdaksi 
vastaanottajamaiden kehitystarpeet, ei kapeasti määritelty suomalainen lisäarvo.  
 
KEKE-strategia tunnistaa myös Suomea koskevat haasteet vahvasti linkitettynä globaaliin 
toimintaympäristöön ja siellä vaikuttaviin ilmiöihin. Vastausena näiuhin haasteisiin KEKE-strategia 
edellyttää Suomen tehokasta vaikuttamista kansainvälisissä suhteissa ja prosessia, samoin kuin 
YK:n vahvistamista monenkeskisen yhteistyön keskeisenä toimijana. Suomettuminen valitettavasti 
näkyy myös tällä rintamalla. Suomen ja Tansanian lanseeraama ns. Helsinki-prosessi tarjosi 
Suomelle ja yli 40 ystävämaalle merkittävän foorumin globaalisaation hallintaan liittyvien 
kysymysten esiintuomisessa. Suomen rooli prosessissa on vuoden aikana heikentynyt ja prosessi 
luultavasti hajoaa useampiin pienempiin ja alueellisiin foorumeihin. Samoin Suomen antama 
taloudellinen tuki YK-järjestöille ei ole kasvanut samassa suhteessa kuin kehitysmäärärahat 
yleisesti. Kun rahojen kasvuvauhti on ollut noin 8-9% vuodessa, niin YK-järjestöjen saama osuus 
on ollut ainoastaan 2-4%.  
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Avunsaaja- eli kumppanimaiden omistajuus eli niiden oikeus määritellä kehitystarpeensa ja 
politiikkalinjaukset niiden saavuttamiseksi on kansainvälisen kehitysyhteistyöyhteisön laajalti 
hyväksymä lähtökohta. Kehitysmaiden omistajuus sisältyy Vanhasen kakkoshallituksen 
hallitusohjelmaankin kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä koskevassa osiossa. Yhtensä esimerkkinä 
omistajuuteen liittyvästä pohdinnasta voidaan mainita viimeaikainen keskustelu budjettituesta, joka 
on yksi rahoitusinstrumentti monien muiden joukossa. Tällä hetkellä UM:n siihen liittyvät varaukset 
osoittavat, että ´omistajuus`-periaate on vaarassa hautautua suomalaista osaamista ja suunnittelua 
korostavan näkökulman alle. ”On ollut vaikeaa saada kuntalaisia ja kyläläisiä mukaan toimintaan, 
sillä itsenäisyyden jälkeen meidän annettiin ymmärtää, että valtio ja sen avunantajaystävät hoitavat 
maan kehittämisen. Nyt kuntalaiset ymmärtävät, että heillä on myös vastuu oman elinympäristönsä 
kehittämisetä”. Näin selkeästi omistajuuden aikaansaama sitoutuminen paikallistasolla ja joka on 
lähtökohta kaikelle kestävälle kehitykselle, on kuvattu UM:n omassa viime vuoden julkaisussa 
”Budjettituki köyhyyden vähentäjänä”.  Kehitysavun tuloksellisuus edellyttää, että 
kehitysyhteistyövarojen käyttöä suunnitellaan yhdessä kumppanivaltioiden kanssa eikä pelkästään 
asiantuntija-työryhmissä Suomessa.  
 
c) Toimeenpano-ohjelman puute 
 
Ohjelman suunnittelu ja hyväksymisprosessin aikana keskusteltiin paljon toimeenpano-ohjelmasta. 
Järjestöt ja muutkin tahot esittivät huolenaan sen, ettei sellaista laadita. Kehitysvarojen käytön 
suunnittelu ja niiden varsinainen käyttö edellyttävät laajaa luottamusta niin Suomessa kuin 
ohjelmamaissa etelässä. Sen vuoksi kehitysyhteistyövarojen kohdentamista koskevat päätökset 
tulisi tehdä avoimesti ja läpinäkyvästi. Toimeenpano-ohjelma olisi juuri auttanut seuraamaan paisti 
varojen käyttöä myös osallistumaan toimeenpanoon liittyvään ohjelmointikeskusteluun ja niinkuin 
tilanne pitkälti oli Vanhasen ykköshallituksen aikaan. Nyt esimerkiksi UM on valmistellut kullekin 
Suomen pitkäaikaiselle yhteistyömaalle niin sanotun osallistumissuunnitelman, mutta niistä ei ole 
tietoa sen paremmin kumppanimaissa kuin Suomessakaan. Toisena esimerkkinä voi mainita KPT:n 
vuosilausunnon arvioinnin laatimiseen liittyvät vaikeudet: Eksakteja havaintoja, kitioksia tahi 
moitteita on vaikea esittää, jos tietoa ei ole saatavilla tai sitä ei ole järkevästi organisoitu. 
Parlamentaariset päättäjät ja kehitysyhteistyötoimijat tarvitsevat kuitenkin oikeaa tietoa 
käydäkseen keskustelua kehitysyhteistyön suunnasta niin Suomessa kuin vastaanottajamaissakin.  
 
Suomi on tullut tunnetuksi hyvästä hallinnostaan, läpinäkyvyydestään ja avoimuudesta yhtenä 
keskeisenä kulmakivenä demokraattisten osallistumis- ja päätöksentekomenettelyjen 
toteutuksessa. Hyvä hallinto ja demokratia ovat myös perinteisesti olleet suomalaisten lisäarvo sen 
harjoittamassa kehitysyhteistyössä aiempina vuosina. Olisikin tärkeää, että näiden periaatteiden 
pohjalle rakentuvia menettelytapoja vahvistetaan kehityspolitiikasta ja -yhteistyöstä vastuusta 
olevilla UM:n tahoilla. 


