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Ulkoasiainministeriö     TAUSTAMUISTIO 
      29.5.2008 
 
Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 3.6.2008 

KESTÄVÄ KEHITYS JA SUOMEN UUSI KEHITYSPOLIITTINEN OHJELMA 
Otsikkoaihetta käsitellään Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokouksessa ja 
toimikunnan työtä valmistellut eri hallinnonalojen edustajista koostuva kestävän kehityksen 
verkkosihteeristö ehdottaa, että keskusteluissa 3.6. keskityttäisiin erityisesti seuraaviin 
kolmeen kysymykseen: 
 
1) Miten hallituksen uusi kehityspoliittinen ohjelma tukee kansallisen kestävän 
kehityksen strategian linjauksia ja toimeenpanoa?  
 
2) Mihin kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistamisessa tulisi erityisesti keskittyä? 
 
3) Miten eri hallinnonalojen ja toimijatahojen yhteistyötä voitaisiin lisätä kestävän 
kehityksen näkökulman vahvistamiseksi Suomen kehityspolitiikassa? 
 
 
Johdanto 
Vuonna 2007 perustettu Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelma vahvisti Suomen 
vahvan sitoutumisen globaalien kehityshaasteiden ratkaisuun. Ohjelmassa korostetaan, että 
Suomi edistää ihmisoikeuksien demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja kestävän kehityksen 
toteutumista kaikkialla maailmassa. Kehityspolitiikka on siis olennainen osa Suomen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa.  
 
Laajapohjaisena hallinnon, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyönä laadittu 
Kansallinen kestävän kehityksen strategia (Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja globaalisti 
kestävä Suomi) hyväksyttiin kestävän kehityksen toimikunnassa kesäkuussa 2006. Strategian 
yhtenä päälukuna on 'Suomi globaalina toimijana ja vastuunkantajana'. Strategian 
lähtökohtana on, että sen keskeiset linjaukset antavat pohjaa hallitus- ja politiikkaohjelmien 
laadinnalle. Strategian tavoitteena on myös, että eri hallinnonalat ottavat huomioon 
strategiassa esitetyt linjaukset omissa ohjelmissaan ja strategioissaan. Vanhasen II hallituksen 
ohjelmassa edellytetään strategian toimeenpanoa hallinnonalojen välisenä yhteistyönä. 
 
Todettakoon, että tässä taustamuistiossa ja kansallisessa kestävän kehityksen strategiassa on 
käytetty hieman eri käsitteitä kuvaamaan kestävää kehitystä. Tästä on ollut jo puhetta 
kestävän kehityksen toimikunnassa, kun ministeri Väyrynen on herättänyt keskustelua 
kestävän kehityksen käsitteestä jo edellisissä toimikunnan kokouksissa.  
 
Kansallisessa keke-strategiassa (2006) ei haluttu lähteä määrittelemään kestävää kehitystä 
uudestaan, vaan lähtökohtana oli, että kestävän kehityksen tulkinta on muuttuva, esim. 
Kestävä kehitys on prosessi, jonka määritelmä muuttuu ja saa eri tulkintoja eri toimijoiden 
välisessä vuoropuhelussa. Keskeiseksi periaatteeksi strategiassa on kirjattu kestävän 
kehityksen taloudellisen, ekologisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden 
keskinäisriippuvuus. EU:ssa ja Suomessa ollaan pitkään tuettu ns. kestävän kehityksen laajaa 
määritelmää, jota myös Riossa 1992 korostettiin, jossa on kolme toisiaan tukevaa tasavahvaa 
ulottuvuutta: ekologinen, sosiaalinen tai yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta korostava sekä 
taloudellinen. Myös ihmisen henkisesti uudistuvaa kehitystä painottava kulttuurinen ulottuvuus 
on mainittu mm. Suomen keke-toimikunnan vuonna 1994 laatimassa määritelmässä.  
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Kehityspoliittisessa ohjelmassa yhtäältä korostetaan luonnontaloudellisen ulottuvuuden 
ensisijaisuutta, ja toisaalla todetaan, että "Suomen tavoitteena on edistää taloudellisesti, 
yhteiskunnallisesti ja luonnontaloudellisesti kestävää kehitystä niin, että kestävyyden kolme 
ulottuvuutta liittyvät erottamattomasti toisiinsa." Ohjelmassa korostetaan luonnontalouden 
antavan perustan kehitykselle vuoden 2005 World Summitin päätösten mukaisesti, missä 
vahvistettiin Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa annetut sitoumukset. 
Huippukokouksen hyväksymässä päätöslauselmassa korostettiin, että on tarpeen yhdistää 
kolme toisiinsa liittyvää ja toisiaan tukevaa kestävän kehityksen osatekijää - taloudellinen 
kehitys, yhteiskunnallinen kehitys ja ympäristönsuojelu. Köyhyyden poistaminen, 
kestämättömien tuotanto- ja kulutustapojen muuttaminen sekä taloudelliselle ja 
yhteiskunnallis-sosiaaliselle kehitykselle välttämättömän luonnonvaraperustan turvaaminen 
määriteltiin kaiken kattaviksi tavoitteiksi ja kestävän kehityksen olennaisiksi edellytyksiksi. 
 
Tässä muistiossa on keskitytty käsittelemään kehityspolitiikan roolia kehitysmaiden 
kestävässä kehityksessä. Tulee kuitenkin muistaa, että kestävä kehitys koskee yhtä lailla 
myös teollistuneita maita. Tässä yhteydessä ei siis voida unohtaa sitä, että teollisuusmailla on 
suuri vastuu sekä omien kulutus- ja tuotantotapojen muuttamisesta että kehitysmaiden 
tukemisesta kehitysyhteistyön kautta sekä muilla tavoin, esimerkiksi kauppa-, maatalous ja 
maahanmuuttopolitiikan koherenssin avulla. Tältä osin kehityspolitiikka kattaa merkittävällä 
tavalla myös teollisuusmaissa itsessään tehtäviä toimia ja se lähestyy vahvasti koko kestävän 
kehityksen asialistaa. Tässä taustamuistiossa keskitytään käsittelemään erityisesti 
kehityspolitiikkaa ohjaavia periaatteita ja kehitysyhteistyötä, niin kuin ne on rajattu 
valtioneuvoston kehityspoliittisessa ohjelmassa. 
 

1. SUOMEN KEHITYSPOLIITTINEN LINJA 
Hallituksen muodostamisen jälkeen aloitettiin työ uuden kehityspoliittisen ohjelman 
laatimiseksi hallitusohjelman pohjalta. Edellinen kehityspoliittinen ohjelma laadittiin vuonna 
2004 ja vuoden 2007 ohjelma jatkaa samaa peruslinjaa, mutta siihen sisältyy myös uusia 
painotuksia. Se perustuu kokonaisvaltaiseen kehityspolitiikkaan, jossa korostuu tarve 
muutoksiin kaikilla politiikkasektoreilla, joilla vaikutetaan kehitysmaiden asemaan. 
Kehityspolitiikan toimeenpanossa pääpaino on kansainvälisessä kehitysyhteistyössä. 
Ohjelmassa korostetaan myös sitä, että Suomen kehityspolitiikkaa toteutetaan 
kahdenvälisesti, osana Euroopan unionia sekä monenkeskistä järjestelmää 
(kehitysrahoituslaitokset ja YK-järjestelmä). Suomi noudattaa omassa kehitysyhteistyössään 
YK:ssa ja EU:ssa yhteisesti hyväksyttyjä tavoitteita ja toimintalinjoja. Erityisesti Suomi 
vahvistaa YK:n asemaa kansainvälisen kehityspolitiikan tärkeimpänä toimijana.  
 
Suomen kehityspolitiikan tärkein tavoite on köyhyyden poistaminen ja ympäristöllisesti 
kestävän kehityksen edistäminen YK:ssa vuonna 2000 asetettujen vuosituhattavoitteiden 
mukaisesti. Ohjelma nojautuu niihin luonnontaloudellisesti kestävän kehityksen periaatteisiin, 
joista päästiin yhteisymmärrykseen YK:n kestävän kehityksen konferensseissa Riossa ja 
Johannesburgissa. Ohjelmassa painotetaan myös kehityksen taloudellista ja yhteiskunnallista 
kestävyyttä. Köyhyyden poistaminen voi olla tehokasta ja pysyvää vain noudattamalla kaikkia 
kestävän kehityksen periaatteita. Myös demokratia- ja oikeusvaltiokehitys ja ihmisoikeuksien 
sekä toimivan kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen luovat edellytyksiä taloudellisesti, 
luonnontaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävälle kehitykselle. Köyhyys on vähentynyt 
tuntuvasti ennen muuta niissä maissa, joissa on saatu aikaan suotuisaa taloudellista kehitystä. 
Ohjelman mukaan globalisaation hallinnassa on kysymys kokonaisvaltaisen globaalipolitiikan, 
ihmiskuntapolitiikan kehittämisestä.  
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Suomen tavoitteena on edistää taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja luonnontaloudellisesti 
kestävää kehitystä niin, että kestävyyden kolme ulottuvuutta liittyvät erottamattomasti toisiinsa. 
Edistämme köyhyyttä vähentävää taloudellista kehitystä, joka on luonnontaloudellisesti 
kestävällä pohjalla. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee yhteiskunnallisten olojen olla vakaat. 
Rauha ja turvallisuus, kansanvaltainen ja hyvin toimiva hallinto, ihmisoikeuksien kunnioitus, 
yhteiskuntaa eheyttävä sosiaalinen ja sivistyksellinen kehitys sekä korruption vastainen 
toiminta ovat kehityksen edellytyksiä.  
 
Köyhyyden poistaminen ja luonnontaloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen ovat myös 
Suomen kehitysyhteistyön tärkeimmät tavoitteet. Ympäristöön liittyviä ohjelmia ja hankkeita 
lisätään, myös aluepolitiikkaa sekä kaupan ja kehityksen kysymyksiä korostetaan aikaisempaa 
enemmän. Esimerkiksi metsien ja muiden luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, vesi-, 
energia- ja muun infrastruktuurisektorin kehittäminen, maaseudun kehittäminen ja 
tietoyhteiskunta ovat aloja, joilla ohjelman tavoitteita voidaan edistää. 
 
Temaattisten painopisteiden lisäksi Suomen kehityspolitiikalla on läpileikkaavia teemoja, joita 
huomioidaan kaikessa kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä.  
 
Jotta Suomen vaikuttavuus kansainvälisessä kehityspolitiikassa ja kestävän kehityksen 
edistämisessä oli tehokasta, tulee saman sisältöistä politiikkaa harjoittaa ja samoja tavoitteita 
edistää yhdenmukaisesti kaikilla eri foorumeilla. Tässä koko valtionhallinnon sisäisellä 
koordinaatiolla on suuri merkitys. 
 

2. KEHITYSYHTEISTYÖN SISÄLTÖ 
 
Kehitysyhteistyö on keskeinen osa kehityspolitiikkaa, ja Suomi panostaa siihen vahvasti. 
Vuonna 2007 Suomen kehitysyhteistyöhön käytettiin yhteensä 711 miljoonaa euroa, mikä 
vastaa noin 0,40 prosenttia bruttokansantulosta. Hallitus on sitoutunut varmistamaan 
kehitysyhteistyön määrärahakehityksen, joka vie Suomen kohti YK:ssa asetettua 0,7 % 
bruttokansantulosta -tavoitetta. EU:ssa Suomi on sitoutunut Eurooppa-neuvoston vuonna 
2005 tekemään päätökseen saavuttaa 0,51 %:n minimitavoite vanhoille jäsenmaille vuoteen 
2010 mennessä ja 0,7 %:n tavoite vuoteen 2015 mennessä.  

2.1. Luonnontaloudellisesti kestävä kehitys  
Uusi kehityspoliittinen ohjelma korostaa, että luonnontaloudellisesti kestävä kehitys tulee 
nähdä selkeästi kaiken kehityksen perustana. Kehityspolitiikka ja -yhteistyö perustuvat entistä 
vahvemmin kehitys- ja ympäristöhaasteiden samanaikaiseen ratkaisemiseen. Esimerkiksi 
kansainvälinen ilmastokeskustelu on selvästi osoittanut, ettei maailmanlaajuisia 
kehitysongelmia voida ratkaista kestävällä tavalla ilman, että samanaikaisesti tarkastellaan 
ympäristöongelmien ratkaisua. Kehitysmailla on suuri merkitys ympäristöongelmien 
ratkaisussa, mutta ne ovat myös ensimmäisinä kärsimässä negatiivisesta 
ympäristökehityksestä. 
 



 4

Kansainväliset ympäristösopimukset ja niiden toteutuksen tuki kehitysmaissa muodostavat 
rungon luonnontaloudellisen kestävän kehityksen edistämiselle. Kehitysyhteistyön kannalta 
tärkeimmät sopimukset käsittelevät ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuutta, 
aavikoitumisen torjuntaa sekä kemikaalien ja jätteiden turvallista käyttöä. Lisäksi Suomi tukee 
YK:n metsäfoorumin periaatteiden toteuttamista. Kansainvälisten ympäristösopimusten 
toimeenpanon tukeminen on ollut hyvä esimerkki siitä, miten ympäristö- ja kehitystavoitteiden 
saavuttamista on voitu tukea samanaikaisesti ilman, että ne on nähty keskenään kilpailevina 
päämäärinä. Esimerkiksi luonnonvaroja on voitu hyödyntää taloudellisen kasvun ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämisessä, jos se on tehty kestävällä tavalla. 
 
Kansainvälisten ympäristösopimusten toteutuksen tuen lisäksi yhteistyömaissa ja -alueilla 
toteutetaan hankkeita ja ohjelmia, joilla edistetään kohdealueen ympäristön laadun 
parantamista. Samanaikaisesti ympäristön laadun parantaminen ja luonnontaloudellisen 
kestävyyden vahvistaminen ovat ohjanneet myös muuta kehitysyhteistyötä. Esimerkiksi 
talouden kehitykselle tärkeällä energiasektorilla on haettu ratkaisuja erityisesti uusiutuvien 
luonnonvarojen käytön edistämisessä.  
 
YK:n kestävän kehityksen toimikunnassa CSD:ssä tulisi keskittyä luonnontaloudellisesti 
kestävän kehitykseen, sillä CSD on ainoa globaali foorumi, jossa luonnontaloudellisesti 
kestävää kehitystä käsitellään. Siksi sen pitäisi keskittyä erityisesti siihen ja jättää muut 
kestävän kehityksen osa-alueet vähemmälle, koska niiden käsittelyyn on muita foorumeita. 
Sama asia koskee kotimaista kestävän kehityksen toimikuntaa.  

2.2. Taloudellisesti kestävä kehitys 
Uuden kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanossa korostuu johdonmukaisesti taloudellisen 
toiminnan merkitys kehityksen edistämisessä. Työpaikkojen luominen ja verotulojen kasvu 
luovat pohjaa kehitysmaiden omille toimille yhteiskunnallisen kehityksen vahvistamisessa. 
Talouden kehitys ei kuitenkaan voi tapahtua kestämättömästi, vaan sen tulee perustua 
esimerkiksi luonnonvarojen kestävään käyttöön. Suomen kehitysyhteistyössä korostuu mm. 
kehitysmaiden integroituminen kansainväliseen talouteen ja kauppaan, talouden kehitykselle 
keskeisen infrastruktuurin merkitys ja alueellisesti tasapainoinen taloudellinen kehitys. Vuonna 
2008 laadittavissa ympäristö- ja metsälinjauksissa tullaan tarkastelemaan myös niitä toimia, 
joiden avulla kehitysyhteistyöllä voidaan edistää kehitysmaiden taloudellista kasvua ilman, että 
se tapahtuu ympäristön kannalta kestämättömästi. Varsinaisesti kansainvälisen kaupan 
sääntöihin liittyvissä kysymyksissä toiminta EU:ssa on ollut keskeisellä sijalla. 

2.3. Yhteiskunnallisesti kestävä kehitys 
Vuoden 2007 ohjelma tuo esiin sosiaalisen kehityksen (esim. opetuksen ja terveydenhuollon) 
merkityksen yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen osana. Samalla uudessa ohjelmassa 
korostetaan erityisesti yhteiskunnallisen kehityksen laaja-alaisuutta; sosiaalisten 
peruspalveluiden rinnalla tulee kehittää yhteiskunnallista vakautta, hyvää hallintoa ja 
kansanvaltaisuutta. Erityisenä edellytyksenä on rauhantilan edistäminen ja kriisien 
ennaltaehkäisy. Ilman vakaata yhteiskunnallista toimintaympäristöä ei muillakaan sektoreilla 
voida saavuttaa kehitystä.  
 
3. Ohjelman toimeenpanon painotukset vuonna 2008 ja suunnittelukaudella 2009–2012 
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Valtioneuvoston kehityspoliittinen ohjelma ohjaa kehityspolitiikan ja -yhteistyön normaalia 
suunnittelua ja toimeenpanoa. Ulkoasiainministeriössä on ryhdytty lukuisiin erityistoimiin, jotta 
ohjelman temaattiset painotukset saadaan vahvasti esiin: 

• kaikissa Suomen pitkäaikaisissa kehitysyhteistyön kumppanimaissa laaditaan 
osallistumissuunnitelma, jossa käsitellään kahdenvälistä yhteistyötä ja EU:n sekä 
monenkeskisen järjestelmän (YK ja kansainväliset rahoituslaitokset) kautta tarjoamaa 
tukea. 

• Suomen monenkeskisen yhteistyön kokonaislinjaus on valmisteilla. Linjauksen tavoitteena 
on tukea hallitusohjelman ja kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanoa käytännössä ja 
edistää valtionhallinnon johdonmukaista ja vaikuttavaa toimintaa kansainvälisessä 
yhteistyössä. Linjauksella myös ohjataan rahoitusta kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti. 

• eduskunnan osallistumista kehityspoliittiseen keskusteluun vahvistetaan. Vuotuista 
kehitysyhteistyökertomusta on muokattu poliittisesti linjaavampaan suuntaan. 

• alkuvuonna 2008 kokoontuivat ns. klusteritapaamiset maatalous-, metsä-, vesi-, energia-, 
tietoyhteiskuntateemoista sekä ympäristö- ja ilmastoalalla. Näissä suomalaisen 
tutkijayhteisön, yksityisen sektorin ja julkisen hallinnon kesken kehitetään toimintamalleja, 
joilla Suomen kansallista lisäarvoa tietotaidossa ja tuotannossa voitaisiin kansainvälisen 
kehityksen edistämiseksi parhaiten hyödyntää. Klustereiden kanssa käytävällä 
vuoropuhelulla kehitetään kehitysyhteistyön suunnittelua ja toteutusta. Näin niillä aloilla, 
joilla Suomella on kansainvälistä annettavaa ja siten myös globaalivastuuta, voidaan toimia 
tehokkaammin suomalaista lisäarvoa hyödyntäen. 

• kehitysyhteistyön tuloksellisuutta linjaavan Pariisin julistuksen toimeenpanoa seurataan 
kansainvälisellä seurannalla myös 2008.  

• Ulkoasiainministeriön organisaatiota uudistetaan.  
Kehityspolitiikan uudet painotukset tulevat myös vaatimaan uusia yhteistyömekanismeja. 
Kehitysmaiden ja suomalaisten julkishallinnon instituutioiden välisen yhteistyön 
helpottamiseksi otetaan käyttöön sitä tukeva instrumentti ns. IKI-instrumentti. Sillä helpotetaan 
Suomen ja kehitysmaiden sisarinstituutioiden välisten kumppanuuksien syntyä ja toimintaa Jo 
olemassa olevia instrumentteja kehitetään julkisen ja yksityisen sektorin välisten 
kumppanuuksien edistämiseksi.  
 
Laadukkaan kehitysyhteistyön periaatteisiin kuuluu ennakoitavuus ja pitkäjänteinen 
suunnittelu. Kehitysyhteistyön suunnittelulle on merkittävä haaste tuoda vahvasti esiin uusia 
painotuksia ja samanaikaisesti toimia ennakoitavasti. Kehitysyhteistyömäärärahojen kasvu tuo 
joustoa ja uusia painotuksia voidaan nostaa esiin samalla turvaten aikaisemman toiminnan 
pitkäjänteisyys. 
 
Kehityspoliittisen ohjelman toimeenpanoa tuetaan erillisellä metsälinjauksella, joka valmistuu 
vuonna 2008. Linjaus nostaa esille kolme keskeistä teemaa: kansalliset metsäohjelmat 
kestävän metsätalouden edistämisessä, metsät ja ilmastonmuutos, metsäsektorin 
linkittäminen muihin maankäyttöä ohjaaviin politiikkaprosesseihin ja maa-alueista kilpaileviin 
taloudellisiin toimintoihin (maaseudun kehittäminen, maatalous, energiasektori, 
biopolttoaineet). Jatkossa kiinnitetään erityistä huomiota ilmastonmuutokseen ja metsäkatoon 
liittyviin kysymyksiin ja yksityisen sektorin sitouttamiseen kestävään metsätalouteen. Vuonna 
2008 valmistuvat myös kehityspoliittiset ympäristö- ja vesilinjaukset. 
 
Jatkossakin maatalous- ja maaseutukehityksellä on merkittävä asema kehitysyhteistyössä. 
Suomi korostaa erityisesti maatalouden tuottavuuden, tuottajien elinkeinojen ja 
toimintamahdollisuuksien, kilpailukyvyn ja innovaatiojärjestelmien kehittämistä.  
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Pidemmällä aikavälillä vuosina 2009–2012 ulkoasiainministeriön kehityspolitiikan ja -
yhteistyön toiminta- ja taloussuunnitelma määrittelee keskeisiksi tavoitteiksi 
• YK-vuosituhattavoitteiden saavuttamisen edistäminen, josta keskeisimpinä äärimmäisen 

köyhyyden ja nälän poistaminen sekä ympäristön kestävän kehityksen, ml. 
ilmastokysymykset, periaatteen huomioiminen kaikessa toiminnassa.  

• Taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja luonnontaloudellisesti kestävän kehityksen 
edistäminen. 

• Tasapainoisen alueellisen kehityksen tukeminen, ml. metsien kestävä hyödyntäminen, 
maa- ja metsätalouspolitiikka, vesikysymykset ja hallitsematonta kaupungistumista 
ehkäisevien toimenpiteiden tukeminen.  

• Kriisien ennaltaehkäisy ja rauhanprosessien tukeminen. 
• Oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen.  
• Kaupan ja kehityksen johdonmukainen yhteensovittaminen. 
• Kehityspoliittisen johdonmukaisuuden vahvistamista koskevien kansallisten ja 

kansainvälisten sitoumusten tehokas toiminnallistaminen. 
• Osallistuminen EU:n globaalin roolin vahvistamiseen kansainvälisessä kehityspoliittisessa 

vuoropuhelussa. 
• Osallistuminen YK-järjestelmän arvovallan ja toimintakyvyn vahvistamiseen keskeisenä 

monenkeskisen yhteistyön välineenä. 
• Osallistuminen kehitysmaiden kestämättömän velkatilanteen helpottamiseen 

monenkeskisten velkahelpotusaloitteiden puitteissa. 
• Avunantajien keskinäisen työnjaon ja yhteistyömaiden omistajuuden edistäminen Pariisin 

julistuksen mukaisesti. 
 
 


