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Kehitysavun muodot ja tekijät ovat monipuolisempia 
kuin koskaan. Talkoissa ovat mukana niin yksityissekto
ri, valtiot, kehityspankit, Yhdistyneet kansakunnat kuin 
kansalaisjärjestötkin. Joistakin entisistä avunsaajamais
ta on tullut avunantajia.

Köyhimmille kehitysmaille yhteistyö mahdollistaa pe
ruspalvelujen säilyttämisen. Keskituloisille maille se taas 
voi tarjota mahdollisuuden teknisiin edistysaskeleihin ja 
houkuttaa ulkomaisia sijoituksia. Kehitysyhteistyöllä ra
kennetaan rauhaa, torjutaan ilmastonmuutoksen tuhoja 
ja parannetaan maailman koulutustasoa.

Taloustaantuman, ruokakriisin ja ilmastonmuutoksen 
vuoksi kehitysyhteistyö on myös tärkeämpää kuin kos
kaan. Suomi onkin onnistunut nostamaan kehitys apuaan 
sekä suhteellisesti että absoluuttisesti. Kuitenkin paineet 
kirjata yhä uusia kuluja – kuten ilmastorahoitusta ja pa
kolaismenoja – kehitysavuksi kasvavat.

Kaavailluista avun euromääristä on jääty jälkeen sekä 
Suomessa että useassa muussa maassa. Euroopan unio
nin jäsenmaat maksavat vuonna 2010 yhteensä 11 mil
jardia euroa vähemmän kehitysapua kuin mihin ne ovat 
sitoutuneet.

Tässä ilmapiirissä on tärkeää muistaa, mikä on kehi
tysavun tarkoitus: vähentää köyhyyttä kehitysmaissa. Se 
tarvitsee riittävät resurssit.

Kehitysyhteistyö yksin ei tule koskaan poistamaan 
köyhyyttä, sillä esimerkiksi kansainvälisen kaupan ra
kenteet ja suuryritysten veronkierto vievät kehitysmail
ta moninkertaisesti rahaa apuun nähden. Mutta kehitys
yhteistyöstä on apua, kun se kanavoidaan tehokkaasti. 
Silloin siihen kannattaa panostaa.

Tässä julkaisussa esitellään kehitysyhteistyötä nykymuo
dossaan käytännöllisin esimerkein.

Kestävien tulosten saavuttamisen edellytys on, että 
kehitysmaiden parlamenttien, paikallishallinnon, köy
hien väestöryhmien ja naisten vaikutusmahdollisuuksia 
kasvatetaan. Kun kehitysmaiden kansalaiset valvovat 
oman hallituksensa suunnitelmia ja rahankäyttöä, seu
raavat he myös sitä, että suomalaisten veroeurot käyte
tään oikein. 

Suomella tuleekin olla rohkeutta päästää avunsaajat 
kuljettajan penkille. <

kehitysyhteistyö on moni
muotoisempaa kuin koskaan
kehitysyhteistyöhön kannattaa satsata 
silloin kun se on tehokasta ja se kana-
voidaan kestävällä tavalla. kestävyyden 
perusta on, että kehitysmailla itsellään 
on valta ja vastuu kehityksestään.

kehitysyhteistyön parantamiseksi 
suomen tulee 

päättää avun kohdentamisesta maakohtaisesti pai-
kalliset olosuhteet ja paikallisten ihmisten omat pon-
nistelut huomioon ottaen. 
vähentää avun pirstaleisuutta keskittämällä apu köy-
himpiin maihin ja pääkumppanimaihin. 
vahvistaa kehitysmaiden valtaa ja vastuuta omasta 
kehityksestään lisäämällä budjettitukea ja tukemal-
la kehitysmaiden ihmisten mahdollisuuksia vaikut-
taa hallitustensa politiikkaan. 
nostaa kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 prosenttiin 
bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä ja lisäk-
si tukea kehitysmaiden ilmastotoimia. 

>

>

>

>
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> kehitysyhteistyövarojen kriteereistä on sovit
tu OECD:n kehitysapukomiteassa DACissa (Development 
Assistance Committee).

Avunantajat raportoivat vuosittain DACille yksityis
kohtaisesti, paljonko ne ovat antaneet kehitysapua, mihin 
maihin sekä mille sektoreille ja käyttötarkoituksiin apu 
on suunnattu. DACin tilastojen perusteella arvioi daan, 
miten hyvin maat ovat pitäneet lupauksensa kehitys
avun maksamisesta.

pakolaiskulut kaunistavat tilastoa
Suomi pärjää suhteellisen hyvin eurooppalaisessa ver
tailussa, kun katsotaan vuoden 2009 lukuja. Kehitysyh
teistyömaksatukset, 924 miljoonaa euroa, vastasivat 0,54 
prosenttia Suomen bruttokansantulosta.

Kuluvan vuoden osalta tilanne on huonompi. Kehitys
yhteistyörahoja nostettiin hieman, mutta iso osa kasvusta 
johtuu Suomen aikeista muuttaa pakolaiskulujen kirjaa
mistapaa. Kulujen arvioidaan olevan 39 miljoonaa euroa, 
mikä olisi suurempi summa kuin koskaan aikaisemmin.

valtaosa ohjelmamuotoiseksi
Yksi Pariisin julistuksen ja Accran toimintaohjelman kes
keisistä tavoitteista on, että vuoteen 2010 mennessä val
taosa kehitysyhteistyöstä olisi ohjelmamuotoista. Ohjel
mamuotoisen yhteistyön tavoitteena on kehitysmaiden 
oman hallinnon kehittäminen niin, että kehitysyhteis
työ tekee lopulta itsensä tarpeettomaksi. <

kehitysyhteistyö numeroina
vuoteen 2015 mennessä eu:n vanhat jäsenmaat ovat sitou-
tuneet antamaan kehitysapua 0,7 prosenttia brutto-
kansantulostaan, uudet jäsenmaat 0,33 prosenttia.

oecd-maiden kehitysapu
Yhteensä 136 miljardia dollaria

1. Australia 2 954
2. Belgia 2 386
3. Espanja 6 867
4. Hollanti 6 993
5. Irlanti 1 328
6. Iso-Britannia 11 500
7. Italia 4 861
8. Itävalta 1 714
9. Japani 9 579
10. Kanada 4 785
11. Kreikka 703
12. Luxemburg 415

13. Norja 3 963
14. Portugali 620
15. Ranska 10 908
16. Ruotsi 4 732
17. Saksa 13 981
18. Suomi 1 166
19. Sveitsi 2 038
20. Tanska 2 803
21. Uusi-Seelanti 348
22. Yhdysvallat 26 842
23. Euroopan komissio 14 757
                        (miljoonaa dollaria)

1. 2. 3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.13.14.
15.16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

suomen kehitysyhteistyö (maksatukset 2009)
Yhteensä 923.6 miljoonaa euroa

1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö  198.7
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö  223.7
3. Euroopan kehitysrahasto  42.4
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö  28.8
5. Humanitaarinen apu  73
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu  8
7. Kehitysyhteistyön evaluointi  1.8
8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle  86.1

9. Korkotuki  8.7
10. Finnfundin toiminta  18.9
11. Osuus EU:n kehitysyhteistyöbudjetista  112.4
12. Hallintomenot  48.7
13. Pakolaisvastaanotosta aiheutuvat menot  26.6
14. Siviilikriisinhallintamenot  13.5
15. Muut kehitysyhteistyöksi luettavat menot  32.2

1.

2.

3.4.
5.6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13. 14. 15.

1. Sosiaalinen kehitys 34.9
2. Taloudellinen kehitys  9.1
3. Maatalous 8.2
4. Teollisuus 2.6
5. Ohjelma-apu 5.1
6. Humanitaarinen apu 12.4
7. Muu apu 27.6

suomen kahdenvälisen 
avun jakautuminen (%)

1.

2.
4.5.

6.

7.

3.

lähde: oecd 2008

lähde: ulkoministeriö

lähde: ulkoministeriö
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> reiluun 50 kehitysmaahan tehtiin 14 000 erillis
tä avunantajien suunnittelu tai seurantamatkaa vuon
na 2007. Vierailujen tarkoitus on hyvä: katsoa, että rahat 
käytetään oikein. Mutta kun virkamiesten päivät kehitys
maissa täyttyvät avunantajien tapaamisista ja raportointi
kaavakkeiden täyttämisestä, aikaa muuhun jää vähän.

Tansaniassa ryhmä avunantajia, Suomi mukaan lukien , 
on yhdistänyt voimansa ja allekirjoittanut puitesopi
muksen avun koordinaatiosta.

Tansanian hallituksella on kokonaisvastuu koordinaa
tiosta. Tämän lisäksi eri sektoreilla on temaattisia työryh
miä, joiden vetovastuut on jaettu. Jokaisella avunantajal
la on kolme sektoria, joista yhtä se johtaa, yhdessä toimii 
aktiivisesti ja yhdessä istuu delegaatin ominaisuudessa.

”Johtava” rahoittaja edustaa toisia hallituksen suun
taan, mikä vähentää ylityöllistettyjen tansanialaisvirka
miesten työtaakkaa.

avunantajat vuoropuhelun airueina
Avunantajien tarpeisiin kehitetyt keskustelukanavat 
ovat laajentaneet myös kansalaisyhteiskunnan ja yksi
tyissektorin osallistumista keskusteluun kehitysyhteis
työstä. Esimerkiksi vesi ja terveyssektoreilla järjestetään 
vuosittain tapaamisia, joissa eri toimijat voivat arvioida 
edistystä ja neuvotella tulevista kehityspyrkimyksistä.

Avunantajien työryhmät ovat pyrkineet myös pitä
mään yhteyttä parlamentin valiokuntiin, kertoo Iina 
Soiri Suomen Tansaniansuurlähetystöstä. ”Osallistumi
nen kehityspoliittiseen dialogiin on kasvanut huomatta
vasti”, hän sanoo.

Jotta apu vastaisi todellisia tarpeita, on kansalaisten 
päästävä vaikuttamaan kehitystavoitteiden määrittämi

koordinaatio  
elintärkeää
avunantajien ja kehitysyhteistyöhankkei-
den suuri määrä kuormittaa kehitys maita, 
lisää hallintokustannuksia ja  vaikeuttaa 
tulosten seuraamista. esimerkiksi tansa-
niassa ongelma on otettu vakavissaan, 
mutta koordinoijien etujoukko on vielä 
varsin pieni.

seen. Edistysaskelista huolimatta laajapohjaisen osallis
tumisen tiellä on vielä mutkia.

”Kutsut lähetetään tunnetuille kaupunkilaisjärjestöil
le ja tietyille yksittäisille ihmisille”, sanoo ActionAidin 
Michael Wambura. Hänen mukaansa tällainen pienen 
porukan konsultointi on omiaan lisäämään sitä, että val
tio on tilivelvollinen rahoittajilleen eikä kansalleen.

suomenkin pystyttävä  
luopumaan vallastaan
Avunantajien koordinaatio on vähentänyt päällekkäistä  
työtä. Erillisten suunnitelmien ja tapaamisten määrä on 
vähentynyt, ja yhteinen raportti voidaan toimittaa eri 
rahoittajille.

Kääntöpuoli on avunantajien vallan lisääntyminen: 
yhtenäisemmän rahoittajarintaman ääni on entistä 
painavampi, ja rintama vaikuttaa helposti maan kehi
tyssuuntaan enemmän kuin Tansanian kansa. Todelli
sen omistajuuden tukeminen tarkoittaisi sitä, että Suo
men ja muiden rahoittajien olisi oltava valmiita anta
maan johtajuus entistä enemmän vastaanottajamaiden 
hallituksille ja tuettava kansalaisyhteiskunnan kehit
tymistä.

Avunantajien koordinaatio on edistynyt toistaiseksi 
lähinnä samanmielisten Euroopan maiden ja Kanadan 
kesken. Yhdysvallat ja Maailmanpankki osallistuvat ko
kouksiin usein tarkkailijoina, mutta päättävät itsenäises
ti omista avun muodoistaan. Aputeollisuuden uudet tu
lokkaat Kiina ja Intia eivät koordinoi muiden kanssa työ
tään käytännössä lainkaan. <

bakar khamis bakar

suomen kahdenvälisen 
avun jakautuminen (%)
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budjettituen matka pellolle

Konkreettisimmillaan kehitysyhteistyö näkyy maaseudulla:  
budjettituki saa osaltaan veden virtaamaan ja pellot kukoistamaan.

> ”kymmenen pistettä budjettituelle: mikään ei voi 
korvata valtion roolia kehityksen toimeenpanijana”, to
teaa Humberto Zaqueu, Mosambikin valtion budjetin 
käyttöä seuraavan GMDjärjestön tutkija. Koska Suomi 
on yksi budjettitukea Mosambikille kanavoivista avun
antajista, on GMD seuraamassa sitäkin, että suomalais
ten veroeurot menevät perille.

Budjettituki tarkoittaa kehitysyhteistyövarojen ka
navoimista kumppanimaan köyhyydenvähentämis tai 
sektorisuunnitelman toteuttamiseen käyttäen hyväksi 

budjettituki mosambikissa:  
omat suunnitelmat kunniaan
budjettituki on verrattain uusi tulokas avunantajien työkalu-
pakissa. suuntaamalla apu vastaanottajamaan budjettiin pyritään 
tukemaan hallitusten omia suunnitelmia köyhyyden vähentämi-
seksi. samalla kansalaisten sananvalta kehityksestä kasvaa.

sen omia suunnittelu, talous ja raportointijärjestelmiä. 
Tavoitteena on kumppanivaltion omien instituutioiden 
kehittäminen niin, että kehitysyhteistyö tekee lopulta it
sensä tarpeettomaksi. 

Budjettituki on Zaqueun mukaan apukeinona te
hokas siitä yksinkertaisesta syystä, että se vastaa suo
raan maassa määriteltyihin tarpeisiin. Budjettituki siir
tää päätäntävaltaa kehityksestä vastaanottajalle, eli Mo
sambikille itselleen. Mosambikin hallitus onkin ilmais
sut suosivansa budjettitukea kaikista apumuodoista.

Pienviljelijäliitto Udacomon puheen-
johtaja Arcanjo Florencio Nihowa on 
tyytyväinen. Montepuezin kunnassa 
Pohjois-Mosambikissa toimiva Udaco-
mo on päässyt mukaan kunnan neu-
voa-antavaan komiteaan ja pystyy nyt 
vaikuttamaan siihen, miten kuntatasol-
le kanavoituvia varoja käytetään. 

Komiteatyö on lähentänyt järjestöä 
paikallishallintoon ja yhteistyötä on 
tehty myös maatalouden saralla. Nyt 
udacomolaisten 22 hehtaarin pellolla 

kypsyy runsas riisisato. Jos sateet ovat 
suosiollisia, siitä tulee riittämään run-
saasti myös myytäväksi. Tämä takaisi 
hyvinvoinnin noin 40 perheelle, joiden 
kesken pelto on jaettu. Yksittäisinä per-
heinä tämä ei olisi ollut Nihowan mu-
kaan mahdollista.

”Neuvottelimme maataloushallin-
non kanssa tarpeisiimme sopivan hank-
keen: kun sopiva riisilajike oli valittu, 
osoitimme paikan johon hallinnon ko-
neet raivasivat pellon ja toimittivat sie-

menet kylvöä varten”, kertoo Nihowa. 
Kun sato on korjattu, kukin perhe mak-
saa siitä nimellisen osuuden – näin var-
mistetaan viljelijöiden sitoutuminen 
hankkeeseen.

Paikallishallinnon ja kansalaisjärjes-
töjen yhteistyö on yksi konkreettinen 
esimerkki siitä, kuinka suomalaisten 
veroeurot ovat löytäneet tiensä Mo-
sambikin valtion budjetin kautta Mon-
tepuezin pelloille.
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tavoitteena omilla jaloillaan  
seisova mosambik
Tänä vuonna hieman alle puolet Mosambikin valtion 
budjetista saadaan ulkoisena apuna ja lainoina, mikä on 
selvää edistystä verrattuna aiempiin vuosiin, jolloin apua 
saattoi olla yli 60 prosenttia. Mosambik on kuitenkin yhä 
erittäin apuriippuvainen maa.

Parantaakseen budjettituen tuloksellisuutta avunanta
jat ovat antaneet Mosambikille tukea budjetin laadintaan, 
valtion varainkäytön sähköisen seurantajärjestelmän ke
hittämiseen, hankintalainsäädännön kehittämiseen sekä 
valtion tilintarkastusten vahvistamiseen ja laajentami
seen. Apuvarojen käytön seurannan rinnalla on myös py
ritty kehittämään veropohjan laajentamista, ja veronkan
non osuus valtion budjetista onkin hiljalleen nousemassa.

Muutokset ovat kuitenkin hitaita.
”Usein avunantajat ovat liian kärsimättömiä”, toteaa 

Suomen Mosambikinsuurlähetystön ekonomisti Lotta 
Valtonen. ”Tuloksia halutaan nähdä välittömästi, kun to
dellisuudessa kehitysyhteistyön avulla aikaansaatavat 
muutokset vaativat paljon aikaa, eikä budjettituki ole 
tässä poikkeus.”

budjettituki hankkeita  
tehokkaampaa ja läpinäkyvämpää
Budjettituki ei ole vain rahansiirtoa, vaan sen tuloksia ja 
käyttöä seurataan lukuisin mekanismein, yhteistyössä 
hallituksen, kansalaisyhteiskunnan ja avunantajien kes
ken. Tärkeää on, että kaikki sidosryhmät pääsevät mu
kaan päätöksentekoon – niin varmistetaan avun perille
meno ja sen kohdentuminen todellisiin tarpeisiin.

Kun apu kulkee keskitetysti valtion järjestelmien kaut
ta, on se myös parlamentaarisen valvonnan ja päätöksen
teon ulottuvilla. Viime aikojen korruptiopaljastukset esi
merkiksi Tansaniassa ovatkin tulleet ilmi juuri budjetti
tuen seurantamekanismien ansiosta.

”Kaikessa yhteistyössä, myös kehitysavussa on aina 
olemassa korruptioriski”, toteaa ulkoasiainsihteerinä  

velvollinen tekemisistään ensisijaisesti 
omille kansalaisilleen.

Pitkällisten neuvottelujen jälkeen 
yhteisymmärrys löytyi, ja avunantajat 
lupautuivat jatkamaan yhteistyötään 
Mosambikin kanssa. Avunantajat on-
nistuivat samalla kiinnittämään myös 
median huomion asioihin, joista maas-
sa usein on tapana vaieta.

”Millään muulla apukeinolla ei ole 
mahdollista saada aikaiseksi vastaavaa 
vaikutusta ja korkean tason dialogia 
hallituksen kanssa”, toteaa Lotta Karls-
son Suomen suurlähetystöstä.

Vuosina 2008 ja 2009 Suomi antoi 
Mosambikille budjettitukea 7 miljoo-
naa euroa vuosittain, mikä oli noin nel-

jäsosa Suomen Mosambikille antamas-
ta avusta. Suomen rahallinen osuus ko-
ko maan saamasta budjettituesta on 
verrattain vaatimaton, noin kaksi pro-
senttia. Siihen verrattuna Suomen nä-
kyvyys ja painoarvo on merkittävä.

”Pieni maa kuten Suomi voi avun-
antajaryhmän rivijäsenenäkin vaikut-
taa sisältöasioihin, jos vain on aktiivi-
nen”, toteaa Karlsson.

”Puheenjohtajana Suomella on ol-
lut merkittävä vaikutus dialogin sisäl-
lön lisäksi toimintatapoihin. Käytän-
nössä tämä on merkinnyt enemmän 
läpinäkyvyyttä ja vähemmän suljettu-
jen ovien takana tehtyjä päätöksiä”, li-
sää Karlssonin kollega Lotta Valtonen.

Suomen suurlähetystössä Maputossa toimiva Lotta 
Karlsson.

”Budjettituen avulla pyritään kuitenkin kehittämään 
juuri niitä mekanismeja, jotka auttavat havaitsemaan 
väärinkäytökset, puuttumaan niihin ja asettamaan syyl
liset vastuuseen. Korruptioriski pienenee koko ajan.” 

Lisääntyneeseen valvontaan liittyy kuitenkin myös 
ongelma: hallitus on usein vastuullisempi avunantajille 
kuin omille kansalaisilleen tai parlamentilleen.

Kriitikoiden mukaan avunantajien tulisikin tukea 
enemmän kansalaisyhteiskuntaa sen pyrkimyksessä 
valvoa hallituksen toimia. Myös parlamentin rooli on 
heikko. <

juhana lehtinen

Alkuvuodesta 2010 Suomi oli jatkuvasti 
esillä mosambikilaisessa mediassa. Leh-
det otsikoivat: ”Avunantajat lakossa!”

19 avunantajamaan muodostama 
budjettitukiryhmä, jonka puheenjoh-
tajana Suomi toimi, vaati Mosambi-
kin hallitukselta vakuuksia siitä, että se 
on sitoutunut demokratiaan ja hyvään 
hallintoon ja on vakavissaan korrup-
tion vastaisissa toimissaan.

Mosambikin avunantajalakko osoit-
taa, kuinka budjettituki ja avunantaji-
en yhteistyö voi lisätä painetta hallin-
non parantamiseksi ja korruption kit-
kemiseksi. Toisaalta se voi myös lisätä 
rahoittajien valtaa Etelässä: Mosambi-
kin hallituksen tulisi kuitenkin olla tili-

suomella paljon sananvaltaa
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Arcanjo Florencio Nihowa on saanut viljelijä
liiton ja kunnan tekemään yhteistyötä.
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tansanialaisen kylän asukkaat 
valvovat suomalaisten vero
eurojen perillemenoa

> ”jos esimerkiksi olemme lukeneet ilmoitustaululta, 
että jollekin alueelle on saatu tietty summa luokkahuo
neen rakentamiseen tai pulpettien ostamiseen, menem
me katsomaan, mikä on tilanne”, kertoo tansanialainen 
vanha herra Selemani A. Mgwami.

Asukkaiden ”tarkistuskäynnit” ovat uusi asia Mgwa
min kotikylässä, joka sijaitsee Morogoron maalaismaa
kunnassa 190 kilometrin päässä maan pääkaupunki Dar 
es Salaamista. Ilmoitustaulut julkisten varojen seuraa
miseen saatiin paikkakunnalle muutama vuosi sitten 
 kehitysyhteistyöhankkeen tuloksena. 

oikein ja väärin käytettyä rahaa
Morogoron läänin kansalaisjärjestöjen kattojärjestö 
Ungo toteutti vuodenvaihteessa 2007–2008 yhdysvalta
laisen järjestön tuella kuudessa maakunnassa niin sano
tun PETSharjoituksen (Public Expenditure Tracking Sur
vey / System). Yksinkertaistettuna PETS:ssa seurataan 
julkisia varoja aina suunnitelmista kylien raiteille.

Ungon hankkeessa koulutettiin paikallisia kansalais
järjestöjen jäseniä, kunnanvaltuutettuja ja virkamiehiä 
julkisten varojen seurantaan ja tutustuttiin maakuntien 
budjetteihin. Osa koulutetuista valittiin maakuntakoh
taisiin PETSkomiteoihin tekemään ”kenttätutkimusta”. 
Yhteensä komiteat vierailivat muutaman viikon aikana 
146 koulussa ja 20 terveyskeskuksessa katsomassa, piti
vätkö budjettitiedot paikkansa.

Komiteat löysivät paikkansa pitäviä suunnitelmia 
mutta myös epäselvyyksiä ja väärinkäytettyjä varoja. 
PETSharjoituksessa ei varsinaisesti ole kyse tilintar
kastuksesta eikä syyllisten etsimisestä, mutta esimer
kiksi erään johtajaopettajan palkkaa alennettiin, koska 
hänen johtamansa uuden luokkahuoneen rakennus
projekti oli pahoin epäonnistunut. Toisen maakunnan 
 alueella havaittiin, että yhteen kylään tarkoitetut tuet 
lannoitteiden ostoon oli vuosikausien ajan ohjattu mui
hin kyliin.

Harjoituksen tulokset julkistettiin muun muassa pai
kalliselle medialle, jonka jälkeen Ungon toimistoon tuli 

selemani a. mgwami lukee kotikylänsä 
 ilmoitustaululta säännöllisesti, kuinka  
paljon rahaa on tarkoitus käyttää esi-
merkiksi terveyskeskuksen korjaamiseen. 
sen jälkeen hän käy tarkastamassa omin 
silmin, että rahat on käytetty oikein.
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Selemani A. Mgwami valvoo, 
että apu menee perille.
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paljon kyselyjä tavallisilta kansalaisilta. He halusivat 
tietää lisää esimerkiksi omien lastensa koulun tilan
teesta.

ihmiset rohkaistuneet
Virastojen, koulujen ja sairaaloiden yhteyteen pystytet
tiin 120 ilmoitustaulua, joille paikallishallinnon virka
miehet on velvoitettu laittamaan säännöllisesti tietoa. 
Selemani A. Mgwami ja muut kyläläiset ovat tavallaan 
tehneet PETStutkimuksesta pysyvää toimintaa kysele
mällä tauluilta saamiensa tietojen perään.

Käytännössä he seuraavat samalla Suomen valtion 
kehitysyhteistyövarojen perille menoa. Tansanian val
tion budjetista noin 33 prosenttia rahoitetaan ulkomai
sella avulla, ja Suomikin maksaa Tansanialle budjettitu
kea. Maan keskusjohtoisessa järjestelmässä leijonanosa 
paikallishallinnon menoista puolestaan katetaan val
tionosuuksilla, joten laskennallisesti pienen pieni osa 
suomalaistenkin veroeuroista päätyy Mgwamin koti
kylään.

Mgwami tovereineen on jopa nostanut kaksi oikeus
juttua, kun he ovat kokeneet, että heitä on johdettu har
haan. Molemmat jutut hävittiin, eikä Mgwami muuten

monenlaisia menetelmiä  
osallistamisen parantamiseen

PETS-tutkimuksia voidaan tehdä eri tasoilla, esimer-
kiksi yhden kylän tai kokonaisen valtion tasolla. 
Tutkimuksissa voidaan seurata koko budjettia tai 
esimerkiksi koulutus- ja terveyssektoreita kuten 
tehtiin Morogoron maalaiskunnassa.
Tansaniassa kansalaisjärjestöt tekevät vuosittain 
satoja PETS-tutkimuksia.
Viranomaiset toteuttavat myös itse PETS-tutkimuk-
sia: tutkimukset voivat auttaa viranomaisia paran-
tamaan julkisten palvelujen laatua ja kohdentumis-
ta, mutta järjestöjen tekemiin tutkimuksiin suhtau-
dutaan toisinaan erittäin kriittisesti.
Tunnetuksi PETS-menetelmä tuli, kun sen avulla saa-
vutettiin merkittäviä tuloksia Tansanian naapuri-
valtiossa Ugandassa: vuosina 1991–1995 Ugandan 
keskushallinnon koulutuksen suuntaamista varois-
ta 90 prosenttia hävisi ennen kuin ne saavuttivat 
paikallistason, mutta luku onnistuttiin painamaan 
20 prosenttiin vuoteen 2001 mennessä.
PETS on vain yksi menetelmistä, joiden avulla kehi-
tysmaissa pyritään parantamaan julkisia palveluja, 
hallinnon läpinäkyvyyttä ja kansalaisten osallistu-
mista päätöksentekoon.
Esimerkiksi Intiassa on käytetty vuodesta 1993 al-
kaen menestyksekkäästi Public Service Delivery  As-
sessment PSDA -menetelmää, jossa keskitytään 
määrän sijasta palvelujen laatuun ja pyritään levit-
tämään hyviä käytäntöjä.

kaan näe hallinnon vielä juurikaan parantaneen toi
mintaansa. Silti voimakas omien oikeuksien puolus
taminen ja tiedon vaatiminen on suuri edistysaskel 
maassa, jossa on totuttu olemaan kyseenalaistamatta 
viranomaisia.

Mgwamin lailla rohkaistunut on myös kolmen lapsen 
äiti Hululuka Jume Fulwen kylästä.

Jumen keskimmäinen lapsi on läpäissyt yläasteen 
pääsykokeen. Hän on saanut lukea oman kylänsä ilmoi
tustaululta, että aluehallinnolta on saatu rahat uuden 
luokkahuoneen rakentamiseen ja oppilaiden vanhem
miltakin on kerätty rahoitusosuuksia. Koulu ei kuiten
kaan ole valmis, vaikka lukukauden piti alkaa jo neljä 
kuukautta sitten.

”Kun tietoa saa ilmoitustaululta, on viranomaisia hel
pompi pitää vastuussa”, Jume kertoo.

”Ilmoitustaulut ovat saaneet hyvän vastaanoton. Ih
miset ovat heränneet valvomaan oikeuksiaan ja vaati
maan tietoa”, kertoo Morogoron maalaismaakunnan val
tuuston puheenjohtaja Hamza Y. Mfaunue, mutta myön
tää kuitenkin, ettei kaikissa kylissä vielä ole ilmoitustau
luja tai niitä ei käytetä. <

pasi nokelainen

Hululuka Jume (oik.) laittaa viranomaiset koville, 
sillä suunniteltu koulu ei ole vieläkään valmis.
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kansainväliset pelisäännöt

Vuonna 2005 annetun Pariisin julistuksen pääperiaat-
teita on viisi.

1. Omistajuus: kehitysmaat päättävät itse omasta kehi-
tyksestään. Ne johtavat kehityspolitiikkaansa ja yhteis-
työn koordinaatiota. 
2. Avun sovittaminen kehitysmaiden omiin suunnitel-
miin: kehitysyhteistyö perustuu vastaanottajavaltion 
strategioihin. Hankkeiden sijasta käytetään kehitysmai-
den omia budjetti-, hankinta- ja seurantajärjestelmiä.
3. Harmonisaatio: kehitysyhteistyön kustannuksia vä-
hennetään lisäämällä avunantajien koordinaatiota, vält-
tämällä päällekkäisiä raportointivaatimuksia, tutkimuk-
sia ja seurantamatkoja.
4. Tulosvastuu: avunantajat ja vastaanottajat toimivat 
mahdollisimman kustannustehokkaasti.  
5. Yhteinen tilivelvollisuus: sekä kehitysmaat että  avun-
antajat ovat tilivelvollisia   kehitystulosten ja apu lupaus-
ten saavuttamisesta.

> tuoreen euroopan unionin tutkimuksen mukaan 
jopa kuusi miljardia euroa eurooppalaisia apuvaroja vuo
dessa voitaisiin säästää, jos kaikki pitäisivät kiinni sitou
muksistaan avun tuloksellisuuden parantamiseksi.

Suomenkin allekirjoittamalla Pariisin julistuksella ja 
sitä seuranneella Accran toimintaohjelmalla pyritään 
parantamaan sekä avun tehokkuutta että tulosten kes
tävyyttä. Lähtökohtana on asettaa kehitysmaat ohjaajan 
paikalle, eli lisätä niiden valtaa ja vastuuta kehityksestä. 
Jos kumppanimaat eivät pääse itse määrittämään omaa 
kehityspolkuaan, eivät muutkaan avun tuloksellisuutta 
lisäävät periaatteet voi toimia.

Yksi välittömistä tavoitteista on varmistaa, että entis
tä suurempi osa apuvaroista päätyy vastaanottajavaltion 
budjettiin. Vuoden 2008 selvityksessä vain 48 prosenttia 
avusta näkyi niissä – siis suurin osa apueuroista liikkuu 
kehitysmaiden parlamentaarisen valvonnan ulottumat
tomissa.

suomi täpärästi keskiarvoa parempi
Kehitysyhteistyön tehokkuutta mittaa muun muassa 
teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD. Sen tekemien 
seurantatutkimusten mukaan Suomi on ollut keskiarvoa 
parempi oppilas kehitysyhteistyön tuloksellisuudessa.

kehitysyhteistyötä kehittämässä
avun tehostaminen on 2000-luvun suuri 
 ponnistus, jossa suomellakin riittää tehtävää.

Siitä huolimatta myös meillä on kirittävää. Suomi on 
alkanut uudestaan lisätä hanketuen osuutta kehitys
yhteistyössään. OECD huomauttaa, että kahdenvälisten 
hankkeiden kautta apuvirrat kanavoituvat liian usein 
kansallisten järjestelmien ohi ja maatason koordinaatio 
muiden toimijoiden kanssa on haastavaa.

Viimeisimmän Pariisin julistuksen seurantatutkimuk
sen mukaan suurta osaa tavoitteista ei tulla saavutta
maan määräaikaan 2010 mennessä.

kansainvälistä trendiä vastaan
Kansainvälinen trendi on käyttää entistä suuremmassa 
määrin paikallista asiantuntemusta ja rakentaa kohde
maan kapasiteettia. Suomi näyttäisi toimivan päinvas
toin, sillä lyhyessä ajassa esimerkiksi tekniseen apuun 
ohjatut varat ovat kolminkertaistuneet.

Yksi Suomen avun heikoista kohdista on ollut rahoi
tuksen ennakoitavuus. Jotta kehitysmaat voivat suun
nitella toimiaan realistisesti, tulee niiden tietää käytet
tävissä olevat resurssit. Hankemuotoisen avun lisäämi
nen on omiaan lisäämään pirstaleisuutta ja hankaloitta
maan apumäärien ennakoitavuutta entisestään.

Suomen kehitysyhteistyötä hallinnoidaan myös var
sin keskusjohtoisesti. Keskustelut siitä, pitäisikö Suomen 
apueurot kohdistaa koulutuksen, metsityksen vai yrit
täjyyden tukemiseen tulisi itse asiassa käydä kussakin 
kehitysmaassa. Tuloksellisuutta parantaa eniten se, että 
päätökset tehdään maakohtaisesti. Lähtökohtana tulisi 
aina olla kunkin kumppanimaan erityistarpeet – ja koko 
avun lähtökohtana köyhyyden vähentäminen. <

niina pitkänen
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Suuri osa kehitysmaiden ihmisistä elää pien
yrittäjyydellä ja epävirallisellä sektorilla.
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> suurin osa kehitysmaiden ihmisistä elää yritteliäi
syyden varassa. Jälleenmyynti, maatalous ja käden tai
dot pitävät hengissä silloinkin, kun palkkatyötä ei ole. 
Monet kehitysmaat ovatkin todenneet, että juuri pien
ten ja keskisuurten yritysten tukeminen on yksi tehok
kaimmista keinoista vähentää köyhyyttä.

Alhainen koulutustaso ja monimutkainen hallinto 
nousevat usein yritystoiminnan esteiksi. Yritysten toi
mintaedellytysten parantaminen onkin kehitysyhteis
työn keskeisiä tavoitteita. Työkaluja on monia: mikro
luotot tukevat yksittäisten ihmisten ponnisteluita, kou
lutuksen kehittäminen tuo yrityksille osaavampaa työ
voimaa ja julkisen hallinnon kehittäminen selkeyttää 
toimintaympäristöä.

Parhaimmillaan eri avunantajat täydentävät toisten
sa työtä. Kansainväliset rahoituslaitokset esimerkiksi lai
noittavat suuria infrastruktuuriprojekteja samalla, kun 
kansalaisjärjestöt myöntävät mikrolainoja yksittäisille 
ihmisille pienyritystoiminnan kehittämiseen.

suuryritysten tukemisessa riskejä
Myös investointeja kehitysmaihin tuetaan kehitysavul
la. Vaikka ulkomaiset investoinnit tuovatkin työpaikkoja, 
osaamista ja teknologiaa, jäävät vaikutukset enemmis
tön köyhyyteen liian usein vähäisiksi. Esimerkiksi Tan
saniassa alle kolme prosenttia rahavirroista suuntautuu 
maatalouteen, vaikka se työllistää 80 prosenttia ihmisis
tä ja tuottaa 45 prosenttia kansantaloudesta.

Pahimmillaan monikansallisille yrityksille annettu 
tuki vie toimintaedellytykset tehokkailtakin paikallisilta  

yrittäjyydellä  
köyhyydestä
tuotannon kehittäminen on aina ollut 
yksi kehitys yhteistyön tavoitteista. köy-
hyyttä ei voiteta ilman  yksityistä sektoria, 
yritteliäisyyttä ja työllisyyttä.

yrityksiltä luomalla epäreilua kilpailua: kehitysmaat 
myöntävät usein edullisia lainoja, verovapauksia ja il
maista maata monikansallisille yrityksille.

suotuisampi ympäristö
Kilpailukyvyn kasvu edellyttää infrastruktuuria, osaa
vaa ja tervettä työvoimaa sekä toimivia työ ja rahoitus
markkinoita. Yleensä uudistuksia tarvitaan myös julki
sessa hallinnossa. Siksi yksin mikroluotot tai muut yk
sittäisille yrityksille kohdennetut palvelut eivät riitä vas
taamaan niihin haasteisiin, joiden kanssa yritykset kehi
tysmaissa kamppailevat.

Investointiympäristön uudistaminen on haastavaa, 
koska kyse on yleisistä asenteista, toimintatavoista ja la
kien sekä instituutioiden uudistusprosesseista. Yksi kes
keisimmistä instrumenteista ympäristön kehittämises
sä on budjettituki, jolla tuetaan hallitusten yleisiä uudis
tusohjelmia. <

tytti nahi

uusi kiinnostus yrittäjyyteen

Maailman kauppajärjestö WTO:n neuvotteluissa tun-
nistettiin vuonna 2005, ettei vapaakauppa vähennä 
köyhyyttä maissa, joilla on vähän myytävää. Lisäksi 
vuosien 2008–2009 ruokakriisi herätti avunantajat 
huomaamaan, että kehitysmaiden pienviljely tarvit-
see tukea. Tuki yrittäjyydelle kehitysmaissa alkoi taas 
kasvaa.

Liikehdintää tähän suuntaan on myös Suomessa . 
Suomalaisyritysten liiketoimintaa kehitysmaissa tue-
taan esimerkiksi korkotukien ja liikekumppanuus-
ohjelma Finnpartnershipin kautta. Työ- ja elinkeino-
ministeriö taas julkaisi oman kehityspoliittisen ohjel-
mansa syksyllä 2009.
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> yksityisen sektorin tukemisella on paikkansa kehi
tysyhteistyössä – ja yksityinen sektori on avainasemassa 
valtioiden kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Yksipuolue
maiden, kuten Laosin ja Vietnamin, laaja julkinen sek
tori nähdään usein yhtenä kehityksen esteenä, eivätkä 
kaikki kehitysavun muodotkaan ole yhtä käyttökelpoi
sia kuin demokraattisemmissa maissa.

Yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä 
maiden integroiminen tiiviimmin globaaliin talousjär
jestelmään ovat eräitä tapoja ylittää näitä esteitä. Yh
tenä kehitysyhteistyön keinona käytetään julkisen sek
torin ja yksityissektorin välistä yhteistyötä, apukielellä 
’public private partnerships’ (PPP).

Mekongjoen alueella, eli Kambodzhassa, Laosissa, 
Thaimaassa ja Vietnamissa, PPPhankkeet ovat yleisty
neet etenkin infrastruktuurin rakentamisessa. Maiden 
kehityssuunnitelmissa infrastruktuuria pidetään tärkeä
nä, jotta alueen luonnonvarojen  hyödyntäminen ja kau
pankäynti helpottuvat.

suomi tukee ilmastonmuutoksen  
torjumista
Vuoden 2009 lopulla Mekongin alueella käynnistettiin 
Suomen ulkoministeriön ja Pohjoismaisen kehitysrahas
ton rahoittama Energia ja ympäristökumppanuusoh
jelma EEP, joka pyrkii ilmastonmuutoksen torjumiseen. 
Vastaava ohjelma on toiminut KeskiAmerikassa vuodes
ta 2002.

EEP Mekong ohjelma tukee uusiutuvaan energiaan 
liittyviä hankkeita, selvityksiä, voimavarojen lisäämis
tä ja tiedon välittämistä. Se edistää PPPyhteistyötä, sillä 
hankkeita toteuttavat Mekongmaiden yritykset, viran
omaiset, tutkimuslaitokset ja kansalaisjärjestöt. EEP:n 

yksityissektori apuun:  
parempi pienin projektein
julkinen ja yksityinen sektori voivat tehdä yhteistyötä kehityksen 
eteen tehokkaasti. jos hankkeista kuitenkin päättävät suuryritykset  
ja niiden lobbarit, hyödyt ihmisille voivat jäädä vähäisiksi.

enimmäistuki hankkeille voi olla 300 000 euroa.
Ohjelman tavoitteina ovat uusiutuvan energian tuo

tannon lisääminen  maaseudulla ja etnisten vähemmis
töjen parissa, energiatehokkuuden lisääminen sekä tek
nologian, rahoitusmallien ja lainsäädännön kehittämi
nen. Teknologian siirron varmistamiseksi yhteistyö pai
kallisen hakijan ja pohjoismaalaisen kumppanin välillä 
on suositeltavaa.

”Koska hankkeille myönnettävät rahasummat ovat 
melko pieniä, myös teknologia pyritään pitämään lähel
lä paikallisia ihmisiä”, EEP:n tekninen neuvonantaja Lu
dovic Lacrosse kertoo. ”Avustamme mieluummin monia 
pieniä kuin harvoja suuria hankkeita.”

EEP edustaa uudenlaista tapaa toimia: Lacrossen mu
kaan Mekongmaissa on perinteisesti vallinnut suuri 
kuilu taloudellisen yhteistyön ja kehitysapuhankkeiden 
välillä.

isot ppp-hankkeet:  
enemmän haittaa kuin hyötyä?
Aina yritysyhteistyö ei ole avain onneen. Yksi keskeisiä 
ja kiistellyimpiä Mekongin alueen hankkeita on Nam 
Theun 2 pato Laosin keskiosissa.

Parikymmentä vuotta sitten Maailmanpankki ehdotti 
padon rakentamista PPPhankkeena. Aasian finanssikrii
sin vuoksi hanke viivästyi, mutta padon rakennus aloi
tettiin vuonna 2005. Nam Theun 2 tuottaa nyt sähköä 
995 megawattia Thaimaan ja 75 megawattia Laosin ku
lutusta varten.

Padon rakentamisen ja sen operoinnin kannalta Nam 
Theun 2 lienee tehokas PPPkehityshanke. Sen sijaan 
aidon kehityksen tavoittelun kannalta se näyttää epä
määräiseltä tai jopa haitalliselta. 
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Pienin projektein voidaan tukea kansalle sopivaa 
teknologiaa, kuten kotikäyttöisiä aurinkopaneeleja.

mikä mekong, mikä apu?

Kambodzhasta, Laosista, Thaimaasta ja Vietnamis-
ta koostuva Mekong-joen alue on noussut merkit-
täväksi kehitysavun kohdealueeksi. OECD-maiden 
virallinen kehitysapu alueelle on lähes 3 miljardia 
euroa vuosittain. Avustajamaiksi ovat nousseet 
myös Kiina ja muutamat muut Aasian valtiot.

Avunantajien läsnäoloa selittävät useat teki-
jät. Kambodzhan, Laosin ja Vietnamin kehitystar-
peiden täyttäminen on yksi niistä. Kiinnostusta li-
säävät alueen luonnonvarat: ne nähdään talous-
kasvun ja kehityksen vauhdittajana niin Mekong-
maissa kuin lähialueillakin. Aasian uusille kasvu-
keskuksille Mekong on puolestaan houkutteleva 
markkina-alue.

Yksi ongelma on hankkeen vanhentunut teknologia. 
Länsimaiden luovuttua suurpatojen rakentamisesta tek
nologiaa viedään kehitysmaihin vientiluottojen avulla. 
Nyt apajilla ovat myös suuret aasialaiset yhtiöt. Yrityk
set lobbaavat ankarasti hallituksia ja rahoittajia myös il
mastonmuutoksen nimissä.

Laosin hallituksella on hankkeessa monta roolia, mikä 
aiheuttaa sekaannusta. Hankkeen osaomistajana se ta
voittelee voitollisuutta, mutta sähkönostajana se haluaa 
edullista sähköä. Tämän lisäksi sen pitäisi seurata, nou
dattaako patoyritys toimilupaan kirjattuja sosiaalisia ja 
ympäristön suojamekanismeja.

Padon liike ja verotuottoa on luvattu käyttää Laosin 
sosiaalisektorin investointeihin. Takeita hyödyn pääty
misestä köyhille ei kuitenkaan ole. Laos on hyvin korrup
toitunut, eikä kansalaisyhteiskunnalla ole mahdollisuut
ta pitää päättäjiä tilivelvollisina.

Suurpadot ovat hyvin pääomaintensiivisiä eivätkä ne 
rakennusvaiheen jälkeen lisää ihmisten työllistymistä. 
Sen sijaan ne aiheuttavat väestön pakkosiirtoja sekä vai
keuttavat jokivarren asukkaiden kalastus ja viljelyelin
keinoja. Nam Theun 2 hankkeen on arvioitu vaikutta
van negatiivisesti jopa 100 000 laosilaisen elämään.

Yksityisten investointien merkitys kehittyvien mai
den kansantalouksiin on kiistaton. Parhaimmillaan niil
lä voidaan tukea köyhien omia ponnisteluja ja siirtää 
 uusinta teknologiaa. Julkisen ja yksityisen sektorin yh
teistyössä on kuitenkin varmistettava, että kehitystavoit
teet ajavat aina yritysten intressien edelle, jottei köyhien 
enemmistö jäisi paitsi yhteistyön hedelmistä. <

masud hossain ja timo kuronen
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> virallinen kehitysyhteistyö työskentelee Ete
lässä usein suorassa yhteistyössä pääkaupungin minis
teriöiden kanssa. Nicaraguan poliittisen kriisin tähden 
monet avunantajat ovat siirtyneet kanavoimaan apuaan  
erillisten hankkeiden kautta. Näin tehdään myös ilmas
totyössä.

Bluenergyjärjestö toimii esimerkkinä työstä, jossa 
pienillä kehityshankkeilla pyritään muuttamaan isoja 
asioita – kuten Nicaraguan öljypohjainen energiantuo
tanto. Nicaragua käyttää hyväkseen vaivaiset viisi pro
senttia uusiutuvasta energiasta, jota maan tuulet, aurin
ko, vesistöt ja tulivuoret voisivat tuottaa.

Järjestö rakentaa pieniin alkuperäiskansojen yhtei
söihin tuulimyllyjä. Menneisyyden huonot opit ruos
tumaan jäävistä lahjatraktoreista on otettu tosissaan: 
tuulimyllyjä ei tuoda ulkomailta vaan ne valmistetaan 

ruohonjuurilla rakennetaan 
kestävää ilmastopolitiikkaa
nicaraguan karibian rannikolla järjestöhankkeessa  
 rakennetaan tuulimyllyjä ja luodaan uusia toiminta-
malleja . vaikeassa poliittisessa tilanteessa yksittäiset 
hankkeet ovat usein ainoa kehitysavun vaihtoehto.

Karibian rannikolla, työpajassa kookospalmujen lehvis
tössä. 

Osat tulevat jokapäiväisistä härveleistä, esimerkik
si rekan pyörännapa pyörittää tuulimyllyn propellia, 
joka vuollaan paikallisesta mahongista. Mahonki on nyt 
ryöstöhakkuiden takia rauhoitettu, joten tulevaisuudes
sa propelliosan lasikuitu jouduttaneen tuomaan pääkau
pungista Managuasta.

”Työskentelemme sen kanssa, mitä meillä on. Sovel
lamme teknologiaa, ja luomme käytännöllisiä ja kestäviä 
ratkaisuja”, kuvaa Bluenergyn perustaja Guillaume Craig.

esimerkit muuttavat maan politiikkaa
Bluenergyn kaltaisten järjestöhankkeiden kautta voi näh
dä, kuinka myös paikallistason yhteistyön kautta voi pyr
kiä kansallisia muutoksiin.

Ronald Quintana johtaa Bluefieldsissä viisihenkistä 
tuulivoimaloita rakentavaa työpajaa.
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> keski-amerikan maat ovat ilmastosuunnitelmis
saan asettaneet ensisijaiseksi tavoitteekseen sopeutu
misen, sillä äärimmäiset luonnonilmiöt sekä kuivuus 
uhkaavat maan kehityspyrkimyksiä monin tavoin.

Käytännön toimet riippuvat kustakin alueesta ja luon
nonkatastrofien luonteesta, mutta kolme ensisijaista tee
maa ovat vesi, ruokaturva ja metsät.

Nicaraguan hallitus on viimeisen parin vuoden ajan 
luonnostellut ilmastonmuutosstrategiaansa. Järjestöt ovat 
arvostelleet Nicaraguan strategiaa sen tekotavan takia. 
Järjestöjen mukaan suunnitelman pitäisi lähteä paikallis
yhteisöjen tarpeista ja se tulisi tehdä osallistavasti, jotta 
ihmiset ottavat sen osaksi jokapäiväistä toimintaansa.

ennakoitavaa ja riittävää
Järjestöjen mielestä sopivin kanava ilmastokeskustelulle 
on YK. Jos pankkien asiantuntemusta tarvitaan rahoituk
sen kanavointiin, sopivin on Latinalaisen Amerikan kehi
tyspankki. Monessa liemessä ryvettynyt Maailmanpank
ki ei monen mielestä ole ilmastoasioissa järin uskottava.

Rahoituksen pitää myös tulla virallisen kehitysyhteis
työn ulkopuolelta, sillä kyse ei ole hyväntekeväisyydestä 
vaan ilmastovelasta, teollistuneiden maiden hyvitykses
tä ilmastolle aiheutetuista vahingoista.

”Rahoituksen tulee olla ennakoitavaa ja huomattavaa. 
Tällä hetkellä se ei ole kumpaakaan”, sanoo Alejandro 
Alemán Centro Humboldt järjestöstä. <

toni sandell

ilmasto vaatii  
pitkäjänteistä rahoitusta
ilmastorahoitus tulee suunnata kansallisten ilmasto-
suunnitelmien toimeenpanoon, rahan pitää tulla viralli-
sen kehitysavun ulkopuolelta ja kanavoijaksi pitää valita 
yhdistyneet kansa kunnat sekä alueelliset kehityspankit . 
tässä keski-amerikan  ympäristöliikkeiden vaatimukset 
 ilmastokeskusteluun.

Järjestön pienet tuulimyllyt tuovat yhteisöissä sähköt 
kouluun ja terveyskeskukseen. Esimerkin tarkoituksena 
on luoda hyviä käytäntöjä uusiutuvan energian käytöstä.

Jotta hyvät käytännöt saadaan laajempaan käyttöön, 
Bluenergy tekee yhteistyötä aluehallinnon kanssa.

”Hallituksen täytyy laittaa budjettiin rahaa uusiutu
vaa energiaa varten”, vaatii Steve Hayes Karibian etelän
puoleisen itsehallintoalueen talouskomissiosta. Aluehal
linto on jo identifioinut vesi ja tuulivoiman kahdeksi tär
keimmäksi energialähteeksi. Se myös vastaa Bluenergyn 
hankkeen kestävyydestä.

”Meitä kiinnostaa luoda aluehallinnolle uusiutuvan 
energian politiikka”, hän sanoo.

Bluenergyllä on yhden miehen toimisto myös pääkau
pungissa Managuassa, josta käsin se koordinoi uusiutu
vaa energiaa edistävää kansalaisjärjestöryhmää. Suo
menkin tukeman hankkeen tavoitteena on saada pai
kalliset energiaprojektit osaksi kansallista sähköistämis
politiikkaa.

yhden koon ratkaisut pielessä
”Viiden vuoden toimintamme aikana olemme tehneet 
tuhottomasti virheitä”, Craig myöntää. Aluksi järjestö 
keskittyi uusiutuvan energian rakentamiseen, ja esimer
kiksi koulutus ja yhteisöjen toisistaan poikkeavat kult
tuurit jäivät vähemmälle huomiolle.

Virheiden teko on tyypillistä kehitysyhteistyössä: 
usein toimitaan monikulttuurisilla alueilla, joissa liiken
neyhteydet ovat poikkeuksellisen hankalat. Jotain oppi
misesta ja pitkäjänteisyydestä kertoo, että Bluenergyn 
insinöörit ovat vaihtuneet sosiologeiksi, jotka ymmärtä
vät paikallisia kulttuureja ja puhuvat intiaani kieliä.

Bluenergy ottaa tosissaan myös kehitysyhteistyön on
gelmista sen kaikkein yleisimmän – että avunantaja luu
lee tietävänsä paikalliset tarpeet avunsaajaa paremmin. 
Uusi hanke on mahdollisesti alkamassa garifunaintiaa
nien pääkaupungissa Orinocossa. Siellä järjestettiin Suo
men tuella suunnittelusessioita, joissa laitettiin yhteisön 
omat tarpeet järjestykseen.

Alun perin uusiutuvan energian tuotantoon keskitty
vää hanketta muokattiin diagnoosin pohjalta. Orinocossa 
80 prosenttia väestöstä saa tulonsa kalastuksesta, mutta 
yhteisöllä ei ole kylmiötä kalojen säilömiseen. Se lisättiin 
suunnitelmiin, samoin kuin toimet, joilla nuoret saatai
siin vieroitettua alati kasvavasta huumeidenkäytöstä.

”Rahoittajat ovat usein turhan lyhytjänteisiä ja halua
vat nähdä välittömiä tuloksia”, Craig arvostelee. Aikaa ja 
rahoitusta tarvitaan hänen mukaansa suunnittelulle ja 
esimerkiksi yliopistojen mukaan ottamiselle – kärsimät
tömyydestä kärsii yleensä tulosten kestävyys. <

toni sandell
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Frida Nembwaya on yksi perustulokokeilun menestys
tarinoista: pieni lisätulo teki hänestä leipurin.

> emalivadissa on tuoksuvia sämpylöitä. Frida Nem
bwaya, 37, leipoo 300–350 tällaista joka päivä ja myy 
ne yhdellä Namibian dollarilla (noin 0,1 euroa) kappale. 
Voittoa kertyy noin 120 euroa kuukaudessa. Kaikki Nem
bwayan seitsemän lasta käyvät koulua, perhe saa tar
peeksi ruokaa ja hiukan jää säästöönkin. 

Kolme vuotta sitten Nembwayalla ei olisi ollut tar
peeksi pääomaa yrittäjäksi ryhtymiseen. Ja vaikka olisi 
ollutkin, asiakkaita ei olisi ollut. Kotikylä, noin kahdensa
dan kotitalouden Otjivero, on syrjäinen ja köyhä. Tuskin 
kenelläkään on työpaikkaa.

kymmenen euroa kuussa
Otjiverossa aloitettiin maailmanlaajuisesti ainutlaa
tuinen kokeilu: perustulo. Jokainen kyläläinen, eläkettä 
nauttivia yli 60vuotiaita lukuun ottamatta, sai 100 Na
mibian dollaria kuussa kahden vuoden ajan. Nembwaya 
osti leivontatarvikkeita ja paistoi sämpylöitä avotulella. 
Kauppa kävi, ja pian säästöt riittivät sähköuuniin.

Kokeilun takana on Namibian evankelisluterilaisen 
kirkon johtama Perustulokoalitio. Kirkon lisäksi koali
tioon kuuluu paikallisia kansalaisjärjestöjä ja ammatti
yhdistysliikkeitä. Kokeilu rahoitettiin pääasiassa Saksas
ta saaduilla lahjoituksilla.

Koalitio toivoo, että Namibian hallitus laajentaisi perus
tulon koko maahan. Heidän laskelmiensa mukaan tähän 
menisi 5,7 prosenttia valtion budjetista, kun otetaan huo
mioon että hyvätuloiset maksaisivat saamansa perustulon 
takaisin verotuksen kautta. Hyvätuloisia Namibiassa riit
tää, maan tulonjako kuuluu maailman epätasaisimpiin.

kiistaa tuloksista
Koalition loppuraportin mukaan Otjiveron kokeilu vä
hensi köyhyyttä ja aliravitsemusta ja lisäsi koulunkäyn
tiä, yrittäjyyttä ja terveyspalveluiden käyttöä.

Julkinen keskustelu kävi kuumana keväällä 2010. Na
mibialainen talouspolitiikan tutkimuslaitos Nepru ky
seenalaisti koalition tutkimusmetodit. Presidentti Hi
fekepunye Pohamba puolestaan sanoi uskovansa, että 
työtä tekemättä saatu raha vain kannustaisi ihmisiä 
laiskottelemaan. 

Perustulokoalition mukaan Otjiveron kokeilu todisti 
päinvastaista. Vaikka vain murtoosasta kokeiluun osal
listuneista tuli Frida Nembwayan kaltaisia menestysta
rinoita, kymmenellä eurolla ei Koalition mukaan pidä 
odottaa ihmeitä.

”Sata Namibian dollaria kuussa on siemen, jonka avul
la ihmiset voivat alkaa hallita omaa elämäänsä”, Koali
tiota edustava Uhuru Dempers sanoo.

Ehdotusta Otjiveron kokeilun laajentamiseksi on tut
kittu myös suomalaisvoimin. 

”Poliittisesti perustulon toteutus olisi erittäin vaikeaa, 
sillä aloittamisen jälkeen päätöstä olisi lähes mahdoton

namibiassa kokeiltiin perustuloa
perusturvakokeilu toi otjiverossa kaivattuja lisätuloja ja kan-
nusti aktiivisimmat kuntalaiset yrittäjiksi. uudistusten laajempi 
läpivienti namibiassa vaatii silti vielä vaikuttamistyötä.
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> sosiaaliturvan juuret ovat Euroopassa, jossa kehi
tettiin 1900luvun alussa työläisten vakuutuspohjainen 
järjestelmä. Etelässä uusliberaali talouspolitiikka on ku
tistanut valtion roolia ja turvaverkkojen kehittäminen 
on perinteisesti ollut vastaus äkillisiin katastrofeihin. Ta
louskriisit ovat kuitenkin pakottaneet etsimään vaihto
ehtoja näille hatarille, riittämättömiksi todetuille suoja
mekanismeille. 

Tänään perusturvan kehittäminen nähdään usein 
passiivisen turvaverkon sijasta avaimena sosiaaliseen 
muutokseen ja mahdollisena ratkaisuna krooniseen köy
hyyteen ja syrjäytymiseen.

uusi perusturva kehittyy etelässä
Viimeisen vuosikymmenen aikana Etelän maissa on 
syntynyt lukuisia aloitteita sosiaaliturvan kehittämisek
si. Sellaisia ovat esimerkiksi suorat ja ehdolliset tulonsiir
rot, kouluruokailuohjelmat ja julkiset työtakuuohjelmat.  

Esimerkiksi lasten koulunkäynnille ehdollisia tulonsiir
toja on kehitetty etenkin latinalaisessa Amerikassa. Köy
hille perheille suunnattuja ohjelmia ovat muun muassa 
Meksikon Oportunidades ja Brasilian Bolsa Familia. Nii
den on todettu kannustavan julkisten palveluiden, kuten 
koulutuksen ja terveydenhoidon käyttöön, sekä tarjoavan 
elintärkeän tulonlähteen köyhille kotitalouksille. 

Afrikassa on kokeiltu suoria tulonsiirtoja esimerkiksi 
lapsilisän muodossa EteläAfrikassa ja perustulona Na
mibiassa. Intian hallituksen työtakuuohjelmalla puoles
taan turvataan maaseudun asukkaille työtä sadaksi päi
väksi vuodessa.

sosiaaliturva tuo kehitystä
kehittämällä perusturvaa voidaan nostaa elämän laatua 
ja estää köyhyysrajalla elävien putoaminen syvemmälle 
 köyhyyteen. sosiaaliturvan tärkeydestä ollaan yhtä mieltä , 
mutta keinojen kirjo on laaja. viime vuosikymmenen aikana  
on kehitetty uusia aloitteita, etenkin etelän maissa.

Myös avunantajat ovat kiinnittäneet entistä enemmän 
huomiota sosiaaliturvan kehitykseen ja aloittaneet erilai
sia pilottiprojekteja. Esimerkiksi Maailmanpankki ja YK 
ovat lisänneet tukeaan sosiaaliturvan parantamiselle.

kustannukset kuriin
Kriitikoiden mukaan köyhillä mailla ei ole varaa katta
viin perusturvamekanismeihin. Monet tutkijat  ovat kui
tenkin todenneet, että kansallisten järjestelmien kautta 
jaetut sosiaaliavustukset voivat olla jopa tehokkaampi ja 
halvempi tapa kuin kalliit avustusoperaatiot. 

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukaan köyhätkin 
kehitysmaat pystyisivät järjestämään kansalaisilleen pe
rusterveydenhoidon, kansaneläkkeen, lapsilisän ja työttö
myysturvan 3–10 prosentilla bruttokansantulosta – ilman 
kehitysapua. ILO:n mukaan alle kahdella prosentilla maa
ilman BKT:sta voitaisiin järjestää yksinkertainen sosiaali
turva niille köyhille, jotka nyt ovat sen ulottumattomissa.

Väitteet siitä, että tulonsiirrot aiheuttavat laiskuut
ta ja riippuvuutta, ovat osoittautumassa myytiksi. Päin
vastoin, ylimääräinen raha näyttää rohkaisevan ihmisiä 
riskinottoon ja yritteliäisyyteen. Pienellä lisäansiolla voi 
ostaa enemmän siemeniä, lannoitteita tai kauppatava
raa, jolloin investointi poikii enemmän. 

Hyvin suunnitelluilla perusturvaaloitteilla voidaankin 
parhaimmillaan tukea paikallisen – ja edelleen kansalli
sen – talouden kehitystä. Näiden aloitteiden tarkoitukse
na onkin pikaavun sijasta auttaa ihmiset tuottaviin elin
keinoihin.  <

kirsi salonen

ta peruuttaa”, hanketta koskevaa pro gradua Helsingin 
yliopiston kehitysmaatutkimuksen laitokselle valmiste
leva Anu Palomäki sanoo.

vaikuttamistoimintaa
Hankkeessa mukana olleet ovat vakuuttuneita sen hyö
dyistä.

”Olen työskennellyt köyhien oloja parantamaan pyr
kineissä hankkeissa kohta kahdenkymmenen vuoden 
ajan, enkä ole koskaan nähnyt yhtä dramaattisia tulok
sia yhtä lyhyessä ajassa,” sanoo Uhuru Dempers.

Dempersin mukaan nyt on köyhien itsensä aika toi
mia. ”Jos hallitus ei halua toteuttaa perustuloa, mutta 
ihmiset haluavat sen, heidän on vaadittava sitä”, hän 
sanoo. Koalitio suunnitteleekin suurta tiedotus ja vai
kutuskampanjaa.

Vaikka Otjiveron kokeilu on virallisesti loppunut, sii
hen osallistuneet saavat toistaiseksi 80 Namibian dolla
rin suuruista kuukausittaista siirtymävaiheen avustus
ta. Frida Nembwayalla on varaa jatkaa sämpylöiden lei
pomista sittenkin, kun siirtymäavustus loppuu – muttei 
kauaa, jos asiakkailla ei ole pian varaa ostaa sämpylöitä.

Frida Nembwayalla on terveisiä presidentti Pohambal
le: ”Tätä hanketta ei ehkä ole helppo ymmärtää, mutta se 
toimii. Meillä on 18jäseninen komitea, joka neuvoo ky
läläisille, miten perustuloa kannattaa käyttää. Ei pidä 
vain istua ja odottaa rahaa, vaan pitää keksiä ideoita, 
miten rahan saisi kasvamaan”, komiteaan itsekin kuulu
va Nembwaya sanoo.

Hänen leipomonsa nimi on Good life after struggle. <

veera virmasalo
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> vuosikymmenten ajan LuoteisTansaniaan virtasi 
pakolaisia naapurimaista. Sadattuhannet burundilaiset, 
kongolaiset ja ruandalaiset saivat Kigoman ja Kageran 
alueilta väliaikaisen kodin.

Pakolaisleirit ja niitä pyörittänyt valtava humanitääri
nen koneisto loivat kysyntää paikallisille tuotteille, pal
veluille ja työvoimalle. Leirien terveysklinikoilla hoidet
tiin myös lähikylien asukkaat.

Pari vuotta sitten pakolaiset alkoivat palata koti
maihinsa, valtaosa leireistä suljettiin ja avustusoperaatio
ta supistettiin. Samalla paikallisväestön toimeentulo vai
keutui. Tukeakseen siirtymää pakolaisten jälkeiseen elä
mään Tansanian hallitus ja 12 YKjärjestöä käynnistivät 
laajan yhteisen ohjelman paikallisviranomaisten kanssa.

Tyhjiksi jääneisiin leirirakennuksiin on remontoi
tu muun muassa asuntoja, terveyskeskuksia ja kouluja, 
puhtaan veden saantia on parannettu ja kyläläiset ovat 
saaneet käyttöönsä leireiltä vapautuneita hedelmällisiä 
viljelymaita.

Paikallisia maniokin, soijamaidon ja palmuöljyn tuot
tajia on koulutettu uuden teknologian käytössä ja yrittä
jyydessä, jotta he pystyisivät tehokkaammin hyödyntä
mään lähialueiden markkinoita.

Tulevaisuus näyttää valoisalta.

uudenlainen, yhtenäinen yk
Tietyssä mielessä tilanne on YK:lle yhtä uusi kuin Kigo
man ja Kageran asukkaille.

Alueella sovelletaan uutta toimintamallia, johon kai
kissa YK:n maatoimistoissa on lähivuosina määrä siir
tyä. Siinä eri YKjärjestöillä on yhteinen ohjelma, budjet
ti ja johtaja – tähän saakka jokainen on toiminut omien 
ohjelmiensa mukaan. Tavoitteena on parantaa johdon

pakolaisleirien uusi elämä
yk pyrkii tehostamaan toimintaansa niputtamalla eri järjestöjen 
toiminnot yhteen yhteiseen ohjelmaan. luoteis-tansanian pilotti-
projektin kokemukset rohkaisevat.

mukaisuutta, karsia päällekkäisyyksiä ja vastata aiem
paa paremmin kumppaneiden tarpeisiin.

Tällä hetkellä meneillään on kokeiluvaihe, jossa kon
septia testataan kahdeksassa maassa. Yksi niistä on Tan
sania.

Tansanian YKohjelman neuvonantaja Tobias Rahm 
pitää uutta järjestelyä pääosin toimivana. Siirtymävai
heessa eri järjestöjen arkikäytäntöjen yhteensovittami
nen on toisinaan aiheuttanut päänvaivaakin. Kokonaan 
yhteiseen ohjelmaan ja budjettiin Tansaniassa päästään 
vuoden 2011 heinäkuussa.

”Julkisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen on nyt hel
pompi työskennellä YK:n kanssa. Yhteiset ohjelmat tar
koittavat, että asioista voidaan sopia yhdessä kokoukses
sa sen sijaan, että pitäisi käydä koputtamassa jokaisen 
järjestön ovea erikseen”, Rahm toteaa sähköpostitse.

omistajuus keskiössä myös yk:ssa
Keskeinen käsite ”yksi YK” mallissa on omistajuus. Tällä 
tarkoitetaan, että päätäntävalta ja vastuu kehitysohjel
mista on kumppanimaan hallituksella ja YK:n toiminta 
seuraa kansallisia painopisteitä.

Myös Kigoman ja Kageran ohjelmista on päätetty 
 alueellisten ja paikallisviranomaisten kanssa ja kyläyh
teisöiden toiveita kuunnellen. Osa uusien julkispalvelui
den rahoituksesta tulee Tansanian hallitukselta.

LuoteisTansanian YKtoimistossa työskentelevän 
Henry Glorieux’n mielestä Kigoman ja Kageran tärkein 
opetus saattaakin olla, että valtion omistajuuden painot
taminen on lisännyt myös kuntatason ja paikallisten vi
ranomaisten sitoutumista yhteiseen ohjelmaan. <

henri purje
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Sinnikäs työ on palauttanut 
wixarikoille maata Meksikossa.

> oikeus maahan on yksi keskeisimpiä tasaarvon ja 
kehityksen kysymyksiä maailmanlaajuisesti. Meksikossa 
alkuperäisväestön maakysymykset ovat surullisenkuu
luisia konflikteista ja väkivallasta. Mutta maasta löytyy 
myös kehitysyhteistyön menestystarinoita.

”Wixarikat ovat onnistuneet saamaan oikeusteitse 
takaisin 55 000 hehtaaria maata, joka vallattiin heiltä 
laittomasti”, iloitsee Carlos Chávez, meksikolaisen alku
peräiskansojen asemaa ajavan järjestön Ajagin toimin
nanjohtaja.

”Maat on saatu takaisin rauhanomaisesti, mikä on 
poikkeuksellista. Menestyksen takana on paikallisten 
sitoutuminen prosessiin, yhteisön kasvanut asiantun
temus omista oikeuksistaan ja niiden puolustamisesta 
sekä yhteistyökumppaneiden tuki paikallisella, kansalli
sella ja kansainväliselläkin tasolla”, Chávez kertoo. 

Omalla maalla kehitysyhteistyön tulokset kestävät 
Chávezin mukaan sukupolvelta toiselle.

saavutukset antavat toivoa muillekin
Meksikolaisen Ajagin kanssa yhteistyötä tekee Turun 
yliopiston ylioppilaskunta TYY.

Wixarikaintiaanit ovat TYYn ja Ajagin tuella vieneet 
maakiistoja oikeuteen ja laajoja laittomasti anastettuja 
alueita on saatu takaisin. Saavutus antaa Chávezin mu
kaan myös muille alkuperäiskansoille toivoa maidensa 
palauttamisesta rauhanomaisin keinoin.

Järjestöjen yhteistyö on maakysymysten lisäksi kes
kittynyt wixarikojen ruokaturvaan, koulutukseen ja työl
listymismahdollisuuksiin – nämä kaikki ovat kysymyk
siä, jotka wixarikat itse ovat valinneet tärkeiksi kehitys
alueiksi. <

tuuli hakkarainen

järjestötyöllä tuloksia 
ruohonjuurilla
pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää järjestöjen kehitysyhteis-
työssä. meksikon wixarika-intiaanit ovat ratkoneet maakiistoja 
rauhanomaisesti turkulaisten opiskelijoiden tuella.

järjestöt täydentävät valtiota

Järjestöjen avuja kehitysyhteistyössä ovat suorat 
kontaktit tuettaviin ihmisiin ja köyhimpien ja syrjäy-
tyneimpien ryhmien auttaminen. Suomen kehitys-
avusta noin kymmenen prosenttia kanavoidaan kan-
salaisjärjestöjen kautta. Järjestöt voivat toimia sel-
laisillakin alueilla, joihin valtiot eivät ylety.

Järjestöjen yhteistyö antaa tuettavalle yhteisölle 
aidon mahdollisuuden kehittyä omilla ehdoillaan: se 
siis tukee kumppanimaan kehityspäämäärien saa-
vuttamista paikallisin voimin.

Suomalaiset järjestöt täydentävät valtiollista ke-
hitysyhteistyötä omalla erikoisosaamisellaan linjas-
sa Suomen kehityspoliittisen ohjelman kanssa, mut-
ta ennen kaikkea paikallisten kehitysohjelmien kans-
sa. Kansalaisjärjestötyö tuleekin nähdä yhtenä val-
tioiden harjoittaman kehitysyhteistyön tukijana. 



kehitysyhteistyön  
palvelukeskus 
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Kehitysyhteistyön parantamiseksi Suomen tulee:

nostaa kehitys - yhteistyön määrärahat 0,7 prosenttiin brutto-kansantulosta vuoteen 
2015 mennessä ja lisäksi tukea kehitysmaiden ilmastotoimia. 

päättää avun kohden tamisesta 

maakohtaisesti paikalliset 

olosuhteet ja paikallisten 

ihmisten omat ponnistelut 

huomioon ottaen. 
vähentää avun 
pirstaleisuutta 

keskittämällä apu 
köyhimpiin maihin ja 
pääkumppanimaihin. 

vahvistaa kehitysmaiden valtaa ja vastuuta omasta kehityksestään lisäämällä budjettitukea ja tukemalla kehitysmaiden ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa hallitustensa politiikkaan. 


