
KEHITYSYHTEISTYÖ edistää inhimillistä turvaa ja 
yhteiskunnallista vakautta kriisien runtelemassa 
maailmassa. Tuloksellinen kehitysyhteistyö edellyttää 
ennakoitavuutta ja riittävää rahoitusta. Järjestöjen työn ja 
paikallisten verkostojen kautta tavoitetaan kaikista 
heikoimmassa asemassa olevat ihmiset luotettavasti. 

Maailmaa koettelevat päällekkäiset kriisit: 
ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa vastaan hyökätään, 
demokratiakehitys on uhattuna ja kansalaisyhteiskunnan 
tila kapenee. Vakavimman uhan sääntöperustaiselle 
maailmanjärjestykselle muodostaa Venäjän Ukrainaan 
suuntaama hyökkäyssota. Suoran inhimillisen 
kärsimyksen lisäksi sen vaikutukset heijastuvat myös 
energian ja ruoan saatavuuteen, mikä synnyttää uusia 
ongelmia eri puolilla maailmaa. 

KRIISIT LISÄÄVÄT ERIARVOISUUTTA. 
Koronapandemian vaikutuksista kärsivät erityisesti 
haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset. Myös 
nopeasti etenevä ilmastokriisi ja luontokato haittaavat 
eniten heitä, joilla ei ole voimavaraoja sopeutua 
muutoksiin. 

Kriisien ratkaisut ja vakaan yhteiskunnallisen 
kehityksen turvaaminen edellyttävät kansainvälistä 
yhteistyötä ja kumppanuutta.  Kehitysyhteistyö, 
humanitaarinen apu ja rauhantyö ovat Suomen tekemiä 
investointeja turvaan ja vakauteen. Lisäksi Suomen 

Kehitysyhteistyö on 
investointi turvallisuuteen 
ja demokratiaan 

kehitysrahoituksella tuetaan köyhien maiden 
ilmastotoimia. Siten kehitysyhteistyöllä liennytetään 
vastakkainasetteluja, vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan 
tilaa toimia ja edistetään ihmisoikeuksia. Pitkäjänteinen 
kehitysyhteistyö on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

LAADUKAS JA TULOKSELLINEN kehitysyhteistyö 
edellyttää ennakoitavuutta ja riittävää rahoitusta. Suomen 
kehitysrahoitus on vaihdellut hallituskausien välillä 
merkittävästi. Suomi vahvisti Kehityspolitiikan 
ylivaalikautisessa selonteossa tähtäävänsä YK:n 
suosittelemaan kehitysyhteistyön tasoon, joka vastaa 0,7 % 
bruttokansantulosta. On tärkeää, että Suomi nostaa 
kehitysrahoituksen määrän tälle tavoitetasolle. Viime 
vuodet Suomen kehitysrahoituksen taso on vaihdellut  
0,4–0,5 % välillä - olemme selkeästi muita Pohjoismaita 
jäljessä. 
     Kehitysyhteistyö tuottaa tulosta edistämällä 
yhteiskuntien talouskehitystä, sopeutumiskykyä ja 
kokonaisturvallisuutta. Suomen kumppanimaista 
esimerkiksi sisällissodasta kärsinyttä Nepalia on tuettu 
yhdistelemällä humanitaarista työtä, sekä kehitys- ja 
rauhantyötä. Maan kansalaisyhteiskunta on vahvistunut ja 
nuoret sekä naiset ovat päässeet osallistumaan 
rauhanrakentamiseen. Nepal on suunnitellut vähentävänsä 
apuriippuvuuttaan julistautumalla keskituloisten maiden 
joukkoon vuonna 2026, vaikka koronan ja Ukrainan sodan 
aiheuttamat kriisit haastavat siirtymää. 

Järjestöjen kehitysyhteistyörahoitus 2002–2021
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Mitä Suomen tulisi tehdä? →



Mitä Suomi voi tehdä? 
Suomen tulee kantaa globaalia vastuutaan 
osoittamalla tukea niille ihmisille, jotka sitä 
kipeimmin tarvitsevat. Monet maailman 
köyhimmistä maista kärsivät yhteiskunnallisesta 
epävakaudesta ja eriarvoisuudesta, mikä altistaa ne 
konflikteille. Suomi tähtää YK:n tavoitteeseen 
käyttää bruttokansantulostaan 0,2 %prosenttia 
tukena vähiten kehittyneille maille. Tätä tavoitetta ei 
ole vielä saavutettu.

Kansalaisjärjestöjen merkitys osana suomalaisen 
kehitysyhteistyön toteutusta on turvattava. Järjestöt 
työskentelevät kaikkein köyhimmissä ja 
hauraimmissa maissa. Siksi niiden työ saavuttaa 
heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ’ketään ei 
jätetä’ -periaatteen mukaisesti. Järjestöjen 
hankkeissa edistetään monipuolisesti ja luotettavasti 
suomalaisen kehitysyhteistyön painopisteitä tasa-
arvosta ilmastoviisaaseen pienviljelyyn.

Humanitäärinen kriisi Ukrainassa on osoittanut, kuinka järjestöt 
ovat onnistuneet avun tehokkaassa toimittamisessa omien 
paikallisten kumppaneidensa ja verkostojensa avulla haastavissa 
olosuhteissa. Lisäksi järjestöjen apu on tavoittanut marginaaliin 
jääviä ryhmiä, kuten vammaisia henkilöitä, jotka jäävät usein 
ilman tukea. 

Suositukset hallitusohjelmaan

• Vahvistetaan Suomen sitoumus nostaa
kehitysyhteistyön rahoitus tasolle 0,7 prosenttia
BKTL:sta vuoteen 2030 mennessä ja hallitus tekee
tällä polulla tarvittavat määrärahalisäykset.
Hallituskauden aikana laaditaan Suomelle tiekartta
siitä, miten kehitysyhteistyön rahoitus nostetaan 0,7
prosentin tasolle vuoteen 2030 mennessä.

• Vähintään 0,2 prosenttia bruttokansantulosta
suunnataan kehitysyhteistyönä vähiten kehittyneille
maille (LDC-maat).

• Kansalaisjärjestöjen osuus kehitysyhteistyön
rahoituksesta nostetaan vähintään 15 prosenttiin
Suomen kehitysrahoituksesta.
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