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todistuksen keskiarvo on 
tyydyttävä. petrattavaa 
riittää, eikä suomi vielä 

näillä näytöillä yllä 
globaalin vastuun 

mallioppilaiden joukkoon. 

globaali talouspolitiikka    7-
ilmastopolitiikka     7  
kehitysrahoitus      6-
ihmisoikeudet ja kansalaisyhteiskunta  8½
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Suomalaisessa päivänpolitiikassa vastataan isoihin 
globaaleihin kysymyksiin. Halusi tai ei, joutuu 
hallitus ottamaan kantaa siihen, leikkaako Suomi 

talouskriisin varjolla tukeaan niiltä, jotka sitä eniten 
tarvitsevat. Entä kiihdyttääkö Suomi ilmastonmuutosta 
suhteettoman suurilla päästöillään, vai säädetään-
kö päästövähennyksistä ilmastolaki? Pelaako Suomi 
globaalissa taloudessa säännöillä, jotka vievät varoja 
köyhistä maista vai käykö se veroparatiisien kimppuun 
avoimuutta lisäävällä politiikalla? Annetaanko moni-
kansallisten yritysten loukata ihmisoikeuksia vai asete-
taanko yritystoiminnalle selkeät vastuusäännöt?

Suomen hallitusohjelma sisältää useita kunnianhi-
moisia kirjauksia globaalin oikeudenmukaisuuden edis-
tämiseksi. Suomi haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuu-
toksen torjunnassa, yritysvastuussa ja kestävässä luon-
nonvarapolitiikassa. 

Hallitusohjelman mukaan Suomi haluaa toimia etu-
rintamassa myös kansainvälisen veronkierron lopetta-
misessa. Kehitysyhteistyön määrärahojen osalta tavoi-
tellaan kasvua kohti 0,7 prosentin bruttokansantulo-
osuutta kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. Kan-
sainvälisissä suhteissa luvataan edistää ihmisoikeuksia 
ja demokratiaa.

kepan puoliväliarvio  
suomen hallitusohjelman toteutumisesta

Hallituksen tavoitteiden ja aikaansaannosten välillä 
on kuitenkin ammottava aukko. Konkreettiset teot kan-
sainvälisen verovälttelyn suitsimiseksi ovat toistaisek-
si jääneet vähäisiksi ja kehitysyhteistyön määrärahoja 
leikataan samalla, kun kasvavat ilmastorahoitusvelvoit-
teet katetaan näistä samoista rahoista.

Globaali näkökulma unohtuu helposti päätöksenteos-
ta, vaikka on selvää, ettei Suomi elä umpiossa. Vastuuta 
ei voi sälyttää muille maille, yksilöille tai markkinavoi-
mille. Esimerkiksi kehitysyhteistyön 0,7-tavoitteen koh-
dalla hallitus kuitenkin teki juuri näin, kun määräraha-
kehitys rakennettiin epävarmojen päästöhuutokaup-
patulojen varaan. Suomen panos maailman köyhyyden 
vähentämiseen riippuu päästöoikeuksien markkinahin-
nasta, joka on tällä hetkellä historiallisen alhaalla. 

Tässä arviossa tarkastellaan sitä, kuinka hyvin Suomi 
on kuluvan hallituskauden aikana kantanut globaalia 
vastuutaan. Kepan tekemä puoliväliarvio on kehitys-
poliittinen kevättodistus hallitukselle aihekohtaisine 
arvosanoineen. Tarjoamme myös ratkaisuja ja kannus-
tamme hallitusta toimimaan johdonmukaisesti maail-
man köyhyyden poistamiseksi, eriarvoisuuden vähentä-
miseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

mallioppilaat
Muualla on viime aikoina ylletty 
kehityspolitiikassa suorituksiin, 
joista Suomen kannattaa ottaa 
oppia. Iso-Britannia vahvisti keväällä 
saavuttavansa kehitysrahoituk-
sen 0,7 prosentin tavoitteen tänä 
vuonna ja turvaavansa määräraha-
tason ainakin vuoteen 2016 saakka. 
Kehitysyhteistyön määrästä on 
myös vireillä lakiesitys. Iso-Britannia 
liittyy siis 0,7-osuuden saavuttanei-
den Ruotsin, Norjan, Luxemburgin ja 
Tanskan joukkoon. 

Ilmastopolitiikan mallioppilaana 
taas on kunnostautunut Tanska. 
Vuoden 2013 ilmastonmuutos-
vertailussa (Climate Change 
Performance Index, CCPI) Tanskan 
ilmastopolitiikka arvioitiin maail-
man parhaaksi, kun Suomi jäi sijalle 
38. 1 Tanskan hallitus on sitoutunut 
vähentämään päästöjä 40 prosen-
tilla vuoteen 2020 mennessä sekä 
säätämään ilmastolain. Lisäksi maan 
tavoitteena on olla kokonaan hiili-
neutraali yhteiskunta vuoteen  
2050 mennessä. 

 
1 Germanwatchin ja Climate Action Network 
Europen vuosittain julkaisema The Climate 
Change Performance Index (CCPI) arvioi 58 
maan toimia ja onnistumista ilmastonsuo-
jelussa.  
http://germanwatch.org/en/5698



kataisen hallituksen kehityspoliittinen kevättodistus 20134 kataisen hallituksen kehityspoliittinen kevättodistus 2013 5

rahoitusmarkkinavero
Suomi kiirehtii kansainvälisen ra-
hoitusmarkkinaveron käyttöönottoa 
maantieteellisesti mahdollisimman 
kattavasti. Tavoitteena on globaali 
vero, mutta ensi vaiheessa kyseeseen 
voi tulla myös EU:n tasolla toimeen-
pantava järjestelmä. Niin ikään on 
tärkeää, että EU:n piirissä valmis-
teilla olevia rahoitusmarkkinoiden 
sääntelyhankkeita kiirehditään. 

(Hallitusohjelma s.14)

Vastoin hallitusohjelmakirjaustaan 
Suomi päätti jäädä ulos EU-maiden 

 globaali talouspolitiikka

hallitus saa kiitosta kunnianhimoisesta  
tavoitteenasettelustaan. erityisellä innolla 

on paneuduttu veroparatiisitalouden taltut-
tamiseen. arvosanaa rokottaa päätös jättäy-
tyä eurooppalaisen rahoitusmarkkinaveron  

ulkopuolelle. suomi on myös luisunut  
mukaan kansainväliseen verokilpailuun.

rahoitusmarkkinaveroa valmis-
televasta työryhmästä. Tämä tar-
koittaa, ettei Suomi ole mukana 
suunnittelemassa rahoitusmarkki-
noita vakauttavaa veroa eikä liioin 
toimeenpanemassa sitä. Samalla 
luovuttiin mahdollisuudesta kasvat-
taa verotuloja ja kanavoida lisävaroja 
köyhyyden ja ilmastonmuutoksen 
vastaiseen työhön. EU:n rahoitus-
markkinavero on tärkeä ensiaskel 
kohti globaalia veroa.

veronkierto ja verovälttely
Suomi toimii eturintamassa kansain-

välisen veronkierron lopettamisessa. 
Selvitetään mahdollisuudet ottaa 
OECD:n kriteereitä tiukempi listaus 
veroparatiiseiksi katsotuista maista 
ja alueista. Edistetään automaatti-
sen tietojenvaihdon käyttöönottoa 
kansainvälisissä verosopimuksissa ja 
olemassa olevien tietojen vaihdon 
mahdollisuutta käytetään aktiivisesti. 
Edistetään myös ylikansallisten yritys-
ten maakohtaisten tilinpäätöstieto-
jen julkistamista.  
                           (Hallitusohjelma s.16)

Eturintamaan on vielä matkaa. 
OECD:n veroparatiisikriteereiltä 
puuttuu tehoa ja veroparatiisien 
musta lista ammottaa tyhjyyttään. 
Suomi suhtautuu melko positiivi-
sesti vaihtoehtoiseen listaan, mutta 
selvitystä tiukempien kriteerien 
käyttöönotosta ei ole tehty. On myös 
epäselvää, ajaako Suomi tätä tavoi-
tetta EU:ssa. 

Automaattista verotiedonvaih-
toa Suomi on edistänyt EU:n piirissä, 
mutta sitä tarvitaan myös EU:n ul-
kopuolisten maiden kanssa. Kehi-
tysmaiden verohallinnot tarvitsevat 
tukea, sillä monilla mailla ei ole re-
sursseja tutkia esimerkiksi siirtohin-
noittelun väärinkäyttöä – puhumat-
takaan automaattisen tiedonvaih-
don käyttöönotosta. 

Maakohtaisten kirjanpitotietojen 
julkistaminen vaikeuttaisi veropara-
tiisien käyttöä, mutta hallitus ei ole 
asiaa juuri edistänyt. Suomi on jopa 
suhtautunut epäilevästi komission 
ehdottamaan maakohtaisen rapor-
toinnin direktiiviin. Tämän ehdotuk-
sen mukaan eurooppalaiset luon-
nonvarayritykset velvoitettaisiin ra-

tästä 73% johtuu 
monikansallisista yrityksistä 

ja 27% korruptiosta, 
lahjonnasta ja muusta 

rikollisesta toiminnasta

Lähteet:  Global Financial Integrity (2012): Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2001-2010 1  
                   OECD-DAC (2012): Development aid: Net official development assistance (ODA) 2

Luvut on muunnettu dollareista euroihin 14.5.2013. luvut vuodelta 2010.
1 http://iff.gfintegrity.org/documents/dec2012Update/Illicit _ Financial _ Flows _ from _ Developing _ Countries _ 2001-2010-WEB.pdf 
2 http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-aid-net-official-development-assistance-oda _ 20743866-table1
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päästövähennystavoitteita osana 
kattavaa kansainvälistä ilmasto-
sopimusta. 
          (Hallitusohjelma s.68)

Kansainvälisessä ilmastopolitiikassa 
on tärkeää, että uusi oikeudenmu-
kainen ja laillisesti sitova monen-
välinen ilmastosopimus saadaan 
solmittua viimeistään vuoden 2015 
loppuun mennessä ja voimaan mah-
dollisimman nopeasti, kuitenkin 
viimeistään vuonna 2020. 

Euroopan talouskriisi on laske-
nut eurooppalaisen ilmastopolitii-
kan kunnianhimon tasoa. Euroopan 
tulee palauttaa itselleen maailman 
ilmastojohtajuus ja katsoa kauem-
mas tulevaisuuteen lyhytnäköisen 
talousajattelun sijaan. Valitettavasti 
Suomen hallitus on tyytynyt EU:ssa 
sovittuihin riittämättömiin pääs-
tövähennystavoitteisiin. Suomen 
ja EU:n olisi sitouduttava vähentä-
mään päästöjään 40 prosentilla vuo-
teen 2020 ja 95 prosentilla vuoteen 
2050 mennessä. Vasta sen jälkeen 
Suomella on jotain sanottavaa kan-
sainvälisen ilmastosopimuksen  
neuvottelupöydissä. 

ilmastorahoitus
Hallitus tunnustaa ilmaston- 
muutoksen vaikutusten epätasai-
sen jakautumisen globaalisti sekä 
ilmastonmuutoksen ja köyhyyden 
välisen ongelmallisen suhteen. Suo-
mi osallistuu kansainväliseen 
ilmastorahoitukseen sitoumustensa 
mukaisesti. Hallitus tukee ilmasto-
politiikan koordinoimista 
kehityspolitiikan kanssa ja tutkii 

hallitus on onnistunut tekemään esiselvi- 
tyksen ilmastolaista ja aloittanut lupaavasti 
lain valmistelun. pyyhkeitä hallitus saa siitä, 

että ilmastorahoitus höylätään kehitysyhteis-
työvaroista, eikä päästövähennystavoitteita  

ole nostettu.

ilmastopolitiikka

ilmasto-oikeudenmukaisuus
Ympäristöpolitiikan tavoitteena on 
parantaa ympäristön ja vesistöjen 
tilaa, pysäyttää luonnon monimuo-
toisuuden köyhtyminen, ehkäistä 
ympäristön pilaantumista sekä 
varmistaa ilmastotoimien vaikutta-
vuus ja oikeudenmukaisuus. 
             (Hallitusohjelma s.68)

Ilmastonmuutos on kenties suurin 
ihmiskuntaa koskaan kohdannut 
haaste. Sen vaikutukset uhkaavat 
erityisesti maailman köyhimpiä ja 
haavoittuvimpia, jotka ovat vähiten 
vastuussa ongelman synnystä.  
Rikkaiden maiden, kuten Suomen tu-

lee kantaa vastuunsa ilmastonmuu-
toksen aiheuttamisesta ja ryhtyä 
heti toimiin sen pysäyttämiseksi 
vähentämällä radikaalisti omia 
ylisuuria päästöjään. Kataisen hal-
litus ei ole kuitenkaan tiukentanut 
Suomen päästövähennystavoitteita 
oikeudenmukaisen vastuunjaon 
toteutumiseksi.

ilmastosopimus 
Kansainvälisessä yhteistyössä YK-
tasolla pyritään sitovaan ja vaikut-
tavaan globaaliin ilmastosopimuk-
seen, jolla ilmaston lämpeneminen 
voidaan rajoittaa kahteen astee-
seen. Suomi tukee EU:n yhteisiä 

suomen hallituksen tulee:
> harkita uudestaan liittymistään eu-
rooppalaiseen rahoitusmarkkinaveroon 
vielä tämän hallituskauden aikana.

> ajaa EU:n verovälttelyn vastaisen toi-
mintaohjelman puitteissa eurooppalaisen 
veroparatiisimääritelmän ja -listauksen 
käyttöönottoa.

> edistää maailmanlaajuista, automaat-
tista verotiedonvaihtoa ja sen edellyt-
tämää tukea kehitysmaiden verohallin-
noille. Lisäksi tarvitaan käytännöllisiä 
kansainvälisiä työkaluja. 

> puoltaa maakohtaisten raportointivaa-
timusten laajentamista niitä koskevan 

seuraavan arvioinnin ja neuvottelujen 
yhteydessä. Yritysten tulisi raportoida 
valtioille suorittamiensa verojen ja mui-
den maksujen lisäksi tuotantomäärien, 
myynnin ja voittojen määrät sekä nimetä 
tytäryhtiönsä ja alihankkijansa, jotka 
suorittavat maksuja valtioille. Raportointi-
velvoite tulee laajentaa koskemaan kaikkia 
sektoreita. 

> tarkistaa kansallinen yritysvastuunor-
misto ja pitää huolta siitä, ettei suoma-
laisyritysten vastuullisuus jää vapaaeh-
toisuuden varaan. YK:n liike-elämän ja 
ihmisoikeuksien suomalaisesta toimin-
tasuunnitelmasta tulee tehdä sitova, 
kunnianhimoinen ja konkreettinen.  

>pyrkiä vaikuttamaan Euroopan komis-
sion esittämään, pakollista yhteiskunta-
vastuuraportointia koskevaan direktiiviin, 
jotta komission esityksestä poiketen 
kaikki suuryritykset velvoitetaan raportoi-
maan kattavasti ja vertailukelpoisesti.

> varmistaa yritysvastuupolitiikan 
nykyistä parempi johdonmukaisuus kehi-
tyspoliittisten tavoitteiden kanssa, jotta 
yritystoiminta hyödyttää aidosti kestävää 
kehitystä muun muassa ihmisarvoisen 
työn ja verotulojen muodossa.

portoimaan toiminnastaan  
maakohtaisesti. Sama velvoite kos-
kee tulevaisuudessa myös pankki-
sektoria. Suomen tulee ajaa rapor-
tointivaatimusten laajentamista 
niin, että niiden avulla voidaan ai-
dosti arvioida monikansallisten yri-
tysten verokäyttäytymistä.

yritysvastuupolitiikka 
Hallitus tukee hankkeita yritysvas-
tuuta koskevien kansainvälisten 
normien ja ohjeistojen vahvistami-
seksi ja edistää vastuullisuusnäkö-
kohtien parempaa huomioimista 
elinkeinopolitiikassa ja julkisissa 
hankinnoissa. Tavoitteena on suo-
malaisten yritysten toimiminen 
edelläkävijänä yritysvastuuasioissa.  
            (Hallitusohjelma s.40)

Yritysten sosiaalisesti, ekologisesti  
ja taloudellisesti vastuullinen 
toiminta on edellytys globaalin oi-
keudenmukaisuuden toteutumiselle. 
Kansalaisten ja kuluttajien täytyy 
saada nykyistä enemmän tietoa yri-
tysten toiminnasta voidakseen vaa-
tia niiltä vastuullisuutta. Hallituksen 
joulukuussa 2011 hyväksymästä 
yhteiskunta- ja yritysvastuun peri-
aatepäätöksestä uupuu konkretia. 
Hallitus haluaa tehdä suomalaisista 
yrityksistä edelläkävijöitä yritys-
vastuussa, mutta toimenpiteet ovat 
yrityksille vapaaehtoisia. Toistuvat 
tapaukset yritysten vastuuttomasta 
toiminnasta globaalissa etelässä 
ovat selvä osoitus siitä, etteivät va-
paaehtoiset toimet yksin riitä, vaan 
tarvitaan sitovia sääntöjä. 
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suomen hallituksen tulee:
> ottaa ilmasto-oikeudenmukaisuus 
vakavasti ja vaatia, että tuleva kansainvä-
linen ilmastosopimus perustuu yhteisen,  
mutta eritetyn vastuun periaatteelle sekä 
kohtelee vastuiltaan ja resursseiltaan 
erilaisia maita ja maaryhmiä oikeuden- 
mukaisesti.

> kiirehtiä maailmanlaajuista ilmastoso-
pimusta sitoutumalla kunnianhimoiseen 
ilmastopolitiikkaan niin kansallisesti, 
EU:ssa kuin kansainvälisestikin. 

> asettaa itselleen ja ajaa EU:ssa ilmasto-

kataan Suomen kehitysyhteistyö-
määrärahojen vajetta.

ilmastolaki
Hallitus valmistelee esityksen ja te-
kee erillisen päätöksen ilmastolain 
säätämisestä ohjaamaan päästö-
kaupan ulkopuolella syntyvien 
päästöjen vähentämistä.  
          (Hallitusohjelma s.74)

Hallitus on hallitusohjelman kir-
jauksen mukaisesti tehnyt päätök-
sen ilmastolain valmistelusta. Nyt 
tulee varmistaa, että hallituksen la-
kiesitys on riittävän kunnianhimoi-
nen. Vähähiiliseen yhteiskuntaan 
siirtymisessä tarvitaan jämäkkää 
ohjausta, reilua vastuunjakoa ja 
päästövähennysten riittävyyden 
rehellistä seurantaa. Kunnianhimoi-
nen ilmastolaki tukisi päästövähen-
nyksiä kaikilla yhteiskunnan osa-
alueilla ja parantaisi liike-elämän 
mahdollisuuksia ennakoida valtion 
ilmastopolitiikkaa.

mahdollisuuksia ottaa käyttöön 
innovatiivisia rahoitusinstrument-
teja ilmastopolitiikan toteutta-
miseksi.  
           (Hallitusohjelma s.74)

Suomi on sitoutunut rahoittamaan 
kehitysmaiden ilmastotoimia. Hal-
litus on ottanut nämä varat köyhyy-
den vähentämiseen tarkoitetuista 
kehitysyhteistyömäärärahoista, 
vaikka kansainvälisesti on sovittu, 
että ilmastorahoituksen tulee olla 
uutta ja lisäistä. Ilmastonmuutos on 
globaali haaste, jonka ratkaisemi-
nen vaatii uusia resursseja. Ilmas-
torahoitus on erotettava selkeästi 
kehitysyhteistyömäärärahoista, 
jotta molempien tasainen kasvu 
voidaan varmistaa.

Perinteiset rahoituslähteet eivät 
yksin riitä vastaamaan ilmastora-
hoitustarpeeseen. Onkin tärkeä so-
pia pikaisesti uusien innovatiivisten 
rahoituslähteiden käyttöönotosta. 
Uutta rahaa voidaan saada muun 
muassa fossiilisten polttoaineiden 
tukien poistosta, hiilidioksidiverois-
ta, lentoliikenteen ja merenkulun 
maksuista sekä päästöhuutokaupan 
tuloista. Samalla tulee varmistaa, 
että uusista rahoituslähteistä saata-
vat tulot todella käytetään ilmasto-
rahoitukseen. 

Hallitus on onnistunut ohjaa-
maan EU:n päästöhuutokaupasta 
saatavia tuloja kansainvälisiin il-
mastotoimiin osana Suomen kehi-
tysyhteistyötä. Päästöhuutokauppa-
tulojen pienuus kuitenkin osoittaa, 
ettei mikään lähde yksinään riitä. 
Rahoitusta tarvitaan useista lähteistä 
– varsinkin, jos samoilla varoilla pai-

jos jatketaan,  
kuten tähän asti
vahvistetut, kansalliset 
päästövähennykset

kunnianhimoisimmat 
päästövähennykset

päästävähennykset, 
joita tarvitaan, 
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tieteen ja oman ilmastovastuunsa edellyt-
tämiä kunnianhimoisia päästövähennyksiä. 
Suomen tulee vähentää omia päästöjään 
vähintään 40 prosenttia vuoteen 2020 
mennessä ja vähintään 95 prosenttia vuo-
teen 2050 mennessä kotimaisin toimin. 

> varmistaa, että ilmastorahoitus on uutta 
ja erillistä, eikä sitä lasketa osaksi aiempaa 
0,7-kehitysrahoitussitoumusta.

> laatia ilmastorahoitusstrategia, jossa 
nimetään ne lähteet ja keinot, joilla Suomi 
toteuttaa kasvavat ilmastorahoitusvelvoit-
teensa oikeudenmukaisella, kestävällä ja  

ennakoitavalla tavalla. 

> ajaa kestävää kehitystä edistävien 
ilmastorahoituskeinojen käyttöönottoa 
ja varmistaa niiden tuottojen ohjautumi-
nen kansainväliseen ilmastorahoitukseen 
esimerkiksi varojen kansallisella korvamer-
kitsemisellä tai niiden kanavoimisella YK:n 
alaisen vihreän ilmastorahaston kautta. 

> esittää eduskunnalle kunnianhimoinen ja 
vahva ilmastolaki, jolla säädetään ajantaisai-
sen ilmastotieteen edellyttämistä vuosittai-
sista päästövähennyksistä.
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den mittareista. Talous- ja ilmasto-
kriisien seuraukset tuntuvat kipeim-
min juuri köyhimmissä maissa ja 
kaikkein köyhimpien ihmisten elä-
mässä. Sitoumusten saavuttaminen 
vaatii hallitukselta konkreettisia toi-
mia ja selkeän suunnitelman kehi-
tysyhteistyön määrärahojen nosta-
misesta. 

Päästöhuutokauppatulojen  
korvamerkitseminen
Hallituskauden puolivälissä ohja-
taan päästöoikeuksien huutokau-
pasta saatuja tuloja ilmastorahoi-
tukseen ja kehitysyhteistyöhön. 
Tässä yhteydessä tavoitteena on 
kehitysyhteistyön BKTL-osuuden 
nousu hallituskaudella.  
         (Hallitusohjelma s.84)

Päästöhuutokauppatulojen ohjaami-
sen suhteen hallitusohjelman lupaus 
on pidetty. Rahoituksen ennakoita-
vuus ja luotettavuus on kuitenkin 
ensiarvoisen tärkeää sekä kehitys- 
että ilmastorahoituksen osalta. 

EU:n päästöoikeuksien huutokaup-
pa on nykyisellään hyvin epävarma 
ja riittämätön tulonlähde. Pelkäs-
tään sen varaan ei voida laskea Suo-
men kasvavia kehitys- ja ilmasto-
rahoitussitoumuksia. Tällä hetkellä 
päästöoikeuksien markkinoilla on 
ylitarjontaa taantumasta ja jaettujen 
oikeuksien liian suuresta määrästä 
johtuen. Rahaa ei siis ole tulossa niin 
paljon kuin ennakoitiin. Hallitus toi-
mii vastuuttomasti ulkoistaessaan 
Suomen kansainvälisten velvoittei-
den täyttämisen rikkinäiselle  
järjestelmälle.

hallitus saa pitkän miinuksen päätöksestään 
leikata hallitusohjelman vastaisesti kehitys-
yhteistyövaroja. päästöhuutokauppatulojen 
korvamerkitseminen kehitysyhteistyöhön ja 

ilmastotoimiin nostaa arvosanaa,  
muttei tarpeeksi.

suomen hallituksen tulee:
> nostaa Suomen antaman sitoumuksen mukaisesti kehitysyhteistyömäärärahojen osuus 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuo-
teen 2015 mennessä. Hallituksen tulee laatia selkeä suunnitelma sitoumusten täyttämiseksi. 

> ajaa rakenteellisia uudistuksia EU:n päästöoikeuksien huutokauppajärjestelmään, jotta se ohjaisi voimakkaammin kohti vähähiilisiä 
investointeja, ja jotta rahoituslähteestä tulisi ennakoitavampi ja luotettavampi. 

kehitysrahoitus

0,7 prosentin sitoumus
Hallituksen tavoitteena on var-
mistaa tasainen määrärahakehi-
tys, jonka puitteissa 0,7 prosentin 
määrärahataso BKTL:stä ja Suomen 
kansainväliset sitoumukset voidaan 
saavuttaa. Selvitetään edelleen 
mahdollisuutta ottaa käyttöön in-
novatiivisia kehitysrahoituslähteitä 
rahoituspohjan kasvattamiseksi.   
                (Hallitusohjelma s.22)

Suomi on sitoutunut nostamaan 
kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 
prosenttiin bruttokansantulostaan 
vuoteen 2015 mennessä. Kuluvan 
kevään kehysriihessä hallitus kuiten-
kin päätti kehitysyhteistyöhön  

kohdistuvista leikkauksista, vii-
me vuosina tehtyjen jäädytys- ja 
leikkauspäätösten lisäksi. Vuonna 
2015 määrärahoista leikataan 29 
miljoonaa euroa, vuonna 2016 30,5 
miljoonaa ja vuonna 2017 yhteensä 
32 miljoonaa. Sitoumuksen määrä-
vuonna 2015 Suomi leikkaa kehitys-
yhteistyöstä yhteensä 59 miljoonaa 
euroa. Osuus bruttokansantulosta 
laskee mitä luultavimmin lähivuosi-
na alle 0,5 prosentin.

Hallitus on kaukana antamistaan 
lupauksista. Suomi ei voi uskotel-
la olevansa vastuullinen ja ihmisoi-
keuksia ajava maa ilman tekoja – ke-
hitys- ja ilmastorahoituksen määrä 
on yksi kansainvälisen uskottavuu-

 

bktl-tavoite, 0,7%

bktl-osuus

päästöhuutokauppatulojen 
tarve, tasainen kasvu 0,7%:iin

muu kehitysyhteistyö, 
arvio*

varsinainen 
kehitysyhteistyö

*mm. hallintomenot, eu:n budjetin kehitysapu, pakolaismenot, siviilikriisinhallinta
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ihmisoikeuksien edistäminen
Hallitus edistää oikeusvaltion, 
demokratian ja ihmisoikeuksien 
kehitystä kahdenvälisissä suhteis-
saan ja kansainvälisissä järjestöissä 
rakentavalla ja tuloksiin pyrkivällä 
otteella. Suomi korostaa annettu-
jen kansainvälisten sitoumusten 
ratifiointia. Tavoitteena on halli-
tuskauden aikana ratifioida ILO:n 
alkuperäiskansoja koskeva yleisso-
pimus 169 sekä YK:n vammaisten 
oikeuksia koskeva yleissopimus. 
Suomi toimii aktiivisesti ihmiskaup-
paa vastaan. Hallitus laatii ihmisoi-

keuspoliittisen toimintaohjelman.  
              (Hallitusohjelma s.20)

Kansallinen perus- ja ihmisoikeus-
toimintaohjelma on laadittu ja 
ihmisoikeuspoliittista toimintaoh-
jelmaa valmistellaan, mutta kan-
sainvälisten ihmisoikeussopimusten 
ratifioiminen ei ole edistynyt toivo-
tulla tavalla. Hallitus on myös päät-
tänyt laatia työ- ja elinkeinominis-
teriön johdolla YK:n liiketoiminnan 
ja ihmisoikeuksien periaatteiden 
toimeenpanosuunnitelman. Ihmis-
oikeusperustaisuuden nostaminen 

Suomen kehityspolitiikan johtotäh-
deksi on ollut selkeä saavutus.

kansalaisyhteiskunnan  
tukeminen
Hallitus kasvattaa kansalaisjärjes-
töjen osuutta kaikesta kehitysyh-
teistyöstä.  
           (Hallitusohjelma s.22)

Kehitysmaiden kansalaisten omis-
tajuus, eli valta ja vastuu päättää 
maansa kehityksen suunnasta on 
Suomen kehityspolitiikan perus-
lähtökohta. Tukemalla kansalaisyh-
teiskuntia tuetaan myös demo-
kratiakehitystä, hyvää hallintoa ja 
oikeusvaltiokehitystä. Kansalais-
järjestöt tarjoavat osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia ja 
tavoittavat ruohonjuuritasolla myös 
kaikkein haavoittuvimmat ihmis-
ryhmät.

Suomalaisten mahdollisuus osal-
listua järjestöjen kehitysyhteistyö-
hön ja järjestöjen tekemä globaa-
likasvatus lisäävät ymmärrystä 
kehitysyhteistyön tärkeydestä ja 
globaalista vastuusta. Lisäksi järjes-
töillä on merkittävä rooli kehityspo-
litiikan asiantuntijoina ja kriittise-
nä äänenä. 

Hallituksen on pidettävä kansa-
laisyhteiskunnan aseman vahvista-
mista esillä myös valtioiden välisis-
sä suhteissa. Hallituskauden aikana 
on kerätty aloitteita ja ideoita kan-
salaisyhteiskunnan vahvistamisek-
si, mutta niiden käytännön toteu-
tusta odotetaan vielä. Lisäksi kansa-
laisjärjestöille on turvattava riittä-
vät resurssit meillä ja muualla.

 ihmisoikeudet ja kansalaisyhteiskunta

ihmisoikeusperustaisuuden nostaminen kehi-
tyspolitiikan kärkeen on hallitukselta hieno 
suoritus. myös kansalaisyhteiskunnan tuke-
miselle on aito tahto. harmillista takkuilua 

on nähty kansainvälisten ihmisoikeus- 
sopimusten ratifioinnissa. 

suomen hallituksen tulee:
> varmistaa, että Suomi ratifioi viipymättä allekirjoittamansa ihmisoikeussopimukset. Ratifioinnille tulee asettaa tarkka aikataulu. 

> pitää huolta siitä, että ihmisoikeusperustaisuus Suomen kehityspolitiikan johtotähtenä näkyy myös käytännön toimeenpanossa, 
kuten laadittaessa vuosituhattavoitteiden jälkeistä kehitysagendaa. 

> edistää oikeusvaltiota, demokratiaa ja ihmisoikeuksia tulevan Maailmanpankin hallintoneuvosto- ja johtokuntaedustuksen aikana. 

> varmistaa, että kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntien tukeminen on näkyvä osa koko Suomen kehityspolitiikkaa eikä jää vain  
suomalaisten kansalaisjärjestöjen varaan.

> turvata riittävät resurssit kansalaisyhteiskunnalle - myös pienimmille järjestöille.
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Auli Starck
Järjestökoordinaattori 
järjestöjen kehitysyhteistyö 
050 317 6715
auli.starck@kepa.fi 

kepan asiantuntijat 
vastaavat mielellään 
kysymyksiin ja kertovat 
kehityspolitiikan 
kiemuroista.

Niklas Kaskeala
Kehityspoliittinen asiantuntija 
ilmastopolitiikka ja -rahoitus
050 317 6716 
niklas.kaskeala@kepa.fi 

Eva Nilsson 
Kehityspoliittinen asiantuntija 
globaali talouspolitiikka
050 317 6724 
eva.nilsson@kepa.fi 

Aino Pennanen
Kehityspoliittinen asiantuntija 
ihmisoikeudet
050 317 6687 
aino.pennanen@kepa.fi 

Pauliina Saares
Kehityspoliittinen asiantuntija 
kehitysyhteistyön määrä ja laatu
050 317 6738
pauliina.saares@kepa.fi 

graafinen suunnittelu ja taitto:  kati-marika vihermäki 
julkaisija: kepa ry
julkaistu: toukokuu 2013
paino: printpalvelut ari harju oy

kuka on eduskunnan aktiivisin maailmanparantaja?
mitkä puolueet ja kansanedustajat toimivat aktiivisesti 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi, maailman köyhyyden 

vähentämiseksi ja reilujen maailmantalouden sääntöjen puolesta?
globbarien edustajaseuranta tarkkailee kansanedustajien 

päivittäistä työtä eduskunnassa ja kertoo äänestäjille, kuka toimii 
aktiivisesti paremman maailman puolesta. Kansanedustajat saavat 

pisteitä globaalia oikeudenmukaisuutta edistävistä päätöksistä.
tutustu pistetilastoihin osoitteessa:  

www.edustajaseuranta.fi 
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kepa on yli 300 kansalaisjärjestön 
kattojärjestö ja globaalien kehitys-
kysymysten asiantuntijajärjestö.  
kepa kannustaa suomalaisia toimimaan 
oikeudenmukaisemman maailman 
puolesta.


