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ASIA: WWF:n näkemyksiä teemaan ”kestävä kehitys ja kehityspolitiikka”  
 
 
 
 Keskustelussa toivotaan paneutumista erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 

 
1. Miten hallituksen uusi kehityspoliittinen ohjelma tukee kansallisen kestävän kehityksen strategian 

linjauksia ja toimeenpanoa? 
 

• Suomen kestävän kehityksen strategia ja kehityspoliittinen ohjelma ovat tavoitteiltaan hyvin 
samansisältöisiä ja täten täydentävät toisiaan.  

• Kestävän kehityksen strategian tavoitehorisontti on asetettu 25 vuoden päähän, joten se antaa myös 
mahdollisuuden pitkäaikaisempaan suunnitteluun ja seurantaan.  

• Kehityspoliittisessa ohjelmassa nostetaan luonnontaloudellisesti ja ekologisesti kestävä kehitys 
keskeiseen rooliin, joka vaatii innovaatiota muutoksen hallintaa ja uudenlaisia kehityspolkuja. 
Suomalaisen osaamisen kehittäminen näillä osa-alueilla on erittäin tärkeää ja se palvelee sekä 
kehityspoliittisen ohjelman toteutusta, että Suomen kestävän kehityksen strategian toteutumista 

 
2. Mihin kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistamisessa tulisi erityisesti keskittyä? 
 

• Luonnonvarojen hyvän ja demokraattisen hallinnoimisen kehittämiseen 
• Oikeudenmukaisuuden lisäämiseen luonnonvarojen käyttöön ja ympäristöpalveluihin liittyen 
• Ilmastonmuutoksen estämiseen ja sopeutumiseen 
• Moniulotteisten ratkaisujen löytämiseen ja kehittämiseen, jotka pyrkivät vastaamaan useisiin 

haasteisiin samalla kertaa (aina köyhyyden vähentäminen peruslähtökohtana, joka voi täydentyä 
toimenpiteillä, jotka esim. estävät ilmastonmuutosta, auttavat sopeutumaan siihen ja samalla 
parantavat ihmisten hyvinvointia esim. kohentuneiden ympäristöpalveluiden muodossa). Nämä ovat 
mahdollisia ja kenties kaikista kustannustehokkaimpia ratkaisuja, joskin haasteellisia. Niihin 
osallistaminen ja paikallinen omistajuus luulisi olevan myöskin mielekästä ja helppoa, koska edut 
olisivat moninaisia 
 

3. Miten eri hallinnonalojen ja toimijatahojen yhteistyötä voitaisiin lisätä kestävän kehityksen näkökulman 
vahvistamiseksi Suomen kehityspolitiikassa? 
 
• Luomalla toimivia ja toiminnallispainotteisia työryhmiä ja foorumeita, joissa eri toimialatahot ja 

hallinnonalat voivat yhdessä suunnitella toimintaa 
o Avainasemassa joustavuus, joka mahdollistaa yhteistyön toteutumisen muutenkin kuin 

pelkästään informaation jakamisen muodossa 
o Oleellista myös niiden relevanssi. Mukana tulisi olla ainoastaan toimijoita, jotka haluavat olla 

aktiivisessa roolissa ryhmissä ja foorumeissa keskusteltavissa asioissa ja ovat valmiita 



 

 

toimimaan yhdessä myös konkreettisesti. Klusterityyppisen yhteistyön pitäisi olla mukana 
olijoiden toiminnan periaate, ei pelkästään kiinnostuksen kohde 

• Ulkoasiainministeriö on keskeisessä roolissa kehitypolitiikan toteutumisessa. Sen vuoksi UM:n tulisi 
fasilitoinnin lisäksi tarjota instrumenttejä yhteistyölle, joka rakentuisi yllä olevalle 

o Joustavat rahoitusmekanismit, jotka mahdollistavat esim. hallinnon, yksityisen sektorin ja 
kansalaisjärjestöjen konkreettisen yhteistyön joustavalla tavalla 

• UM:n tulisi luoda selkeämmät puitteet mainittujen tavoitteiden toteutumiselle. Kehityspoliittinen 
ohjelma on viitekehys, joka sinänsä ei estä ”business as usual” skenaarion toteutumista, jonka vuoksi 
sitä voisi voimistaa erilaisilla ohjauskeinoilla, kuten yllä mainitut instrumentit, erityisohjelmat 
luonnontaloudellisesti kestävän kehityksen alastrategia ja selkeämmin mitattavat tavoitteet. 

• Ohjelman tavoitteet selkeiden mittareiden kera tulisi määritellä vahvemmin, jotta toimijat 
ymmärtäisivät paremmin, missä kulkevat rajat ja mihin tulisi tähdätä. 

 
 
Lisätietoja: 
kehitysyhteistyöasiantuntija Sami Tornikoski, sami.tornikoski@wwf.fi 
suojelujohtaja Jari Luukkonen, jari.luukkonen@wwf.fi 
 


