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Hyvä eduskuntavaaliehdokas,
Kestävä kehitys on äänestäjien kannalta koko ajan kiinnostavampi ja 

tulevaisuuden kannalta alati tärkeämpi teema. Se liittyy lähes kaikkeen 
politiikkaan.

Olemme koonneet tähän diapakettiin avuksesi ajankohtaista tietoa kestävästä 
kehityksestä ja kehitysyhteisyöstä sekä Fingon suosituksia kestävän 

kehityksen hallitusohjelmaksi. Toivomme niistä olevan sinulle hyötyä ja iloa 
vaalikampanjassasi. 

Toimitamme mielellämme lisätietoa ja vastaamme kysymyksiin. 
Yhteystietomme ovat paketin lopussa.

Terveisin, 
Fingon asiantuntijat
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Fingo on kehitysjärjestöjen kattojärjestö
Fingo on suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö ja yhteinen muutosvoima. 
Tavoitteenamme on oikeudenmukainen maailma, ihan kaikille.

Fingon jäsenet:

• 270 kansalaisjärjestöä

• Työskentelevät 100 maassa

• 181 toimii yhteistyössä LDC-maiden (least developed countries) kumppaneiden kanssa

• Toimintaa 70 paikkakunnalla Suomessa

• Järjestöjen työn teemoja ovat muun muassa koulutus, nuoret, ihmisoikeudet –
kaikkiaan 56 yhteiskunnallisen kehityksen teemaa



Sisältö

1. Lähtökohtia kestävään kehitykseen
2. Kehitysyhteistyön merkitys ja tila
3. Suosituksia kestävän kehityksen 
hallitusohjelmalle



Tiivistelmät
diapaketin kolmesta 

aihealueesta



Lähtökohtia kestävään 
kehitykseen

• Kestävä kehitys pyrkii turvaamaan nykyisille ja tuleville 
sukupolville inhimilliset elinolosuhteet huomioimalla 
yhdenvertaisesti ympäristön, ihmisen ja talouden.

• Vuonna 2015 maailman maat sopivat YK:ssa kestävän kehityksen 
globaalista toimintaohjelmasta (Agenda 2030). Toimintaohjelman 
17 kestävän kehityksen tavoitetta ovat samat kaikille maailman 
maille, ja ohjelma korostaa tavoitteiden keskinäisriippuvuutta.

• Kestävän kehityksen tavoitteissa ei olla edistytty suunnitellusti. 
Erityisen hidasta edistyminen on ollut kahtena viime vuotena, ja 
joidenkin osalta on myös menty taaksepäin. Syynä ovat etenkin 
Covid-19-pandemia ja Venäjän aloittama sota Ukrainassa. 
[1] Samaan aikaan eriarvoisuus on syventynyt entisestään.

• Kestävän kehityksen saavuttaminen edellyttää järjestelmätason 
muutoksia ja määrätietoista eriarvoisuuden vähentämistä. 

• Suomella on hyvät lähtökohdat edistää kestävää kehitystä 
kokonaisvaltaisesti, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.



Kehitysyhteistyön 
merkitys ja tila
• Kehitysyhteistyöllä tuetaan etenkin maailman kaikista 

heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Sen avulla puututaan 
kriisien ja konfliktien juurisyihin, kuten ihmisoikeuksien 
polkemiseen ja eriarvoisuuteen.

• Kehitysyhteistyö on erottamaton osa Suomen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa. Se on tärkeä investointi kestävään 
tulevaisuuteen, globaaliin turvallisuuteen ja vakauteen.

• Kansalaisjärjestöt vaikuttavat paikallisten kumppaniensa 
kanssa maailman kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
ihmisten elinoloihin.

• Kehitysyhteistyötä tarvitaan nyt poikkeuksellisella tavalla, 
esimerkiksi koronapandemian takia 77 miljoonan ihmisen 
toimeentulon arvioidaan heikentyneen siten, että nyt heidät 
luokitellaan äärimmäisessä köyhyydessä elävien joukkoon [2].

• Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää kehitysyhteistyötä 
tärkeänä tai erittäin tärkeänä [3]. Suomi ei kuitenkaan yllä 
kansainväliseen sitoumukseensa rahoituksen tasosta [4].



Kestävän kehityksen 
hallitusohjelma
• Tuleva hallituskausi on Suomelle kriittinen ajanjakso niin 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa 
kuin oikeudenmukaisen siirtymän edistämisessä – kohti 
yhdenvertaisempaa hiilineutraalia ja fossiilivapaata 
hyvinvointiyhteiskuntaa.

• Hallitusohjelman on tärkeää perustua kestävän 
kehityksen periaatteelle ja tavoitella mahdollisimman 
kunnianhimoisia muutoksia. Pohjaa tälle työlle antavat 
puolueiden yhdessä sopimat asiat: kansallisen 
kestävyyden temaattiset muutosalueet, läpileikkaavat 
periaatteet ja tuki kestävän kehityksen globaalille 
edistämiselle. [5, 6]
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Hallitusohjelman rakenne-ehdotus
Kestävän kehityksen hallitusohjelma rakentuisi 
mukaillen kestävän kehityksen strategian 
muutosalueita siten, että jokaisessa osiossa 
huomioidaan ja pyritään kestävään kehitykseen. 
Muutosalueiden politiikkatoimet tukisivat 
toisiaan. Ihmisoikeuksien edistäminen 
huomioitaisiin kaikilla osa-alueilla:
• Globaali vastuu
• Kestävä sivistys ja opetus
• Ilmasto ja ympäristö
• Kestävä hyvinvointi ja osallisuus
• Kestävä talous
• Turvallisuus

Esitämme suosituksia globaalista vastuusta, 
kestävästä taloudesta, hyvinvoinnista ja 
osallisuudesta sekä ilmastosta ja ympäristöstä. 
Suositukset voi lukea sivulta 32 alkaen.



HUOM! Tähän tämän osion aloituskuva, 
jonka päällä otsikko:
1 Lähtökohtia kestävään kehitykseen

1. Lähtökohtia 
kestävään kehitykseen 
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Mitä on kestävä kehitys?
Kestävä kehitys pyrkii turvaamaan nykyisille ja tuleville sukupolville inhimilliset 
elinolosuhteet huomioimalla yhdenvertaisesti ympäristön, ihmisen ja talouden.

• Kestävä kehitys nousi maailmalla poliittisesti esiin 1980-luvun lopulla, YK:n niin 
sanotun Bruntlandin komission raportin (1987) myötä.

• Brasilian Rio de Janeirossa vuonna 1992 järjestetyssä konferenssissa 
allekirjoitettiin kolme kestävän kehityksen kannalta keskeistä kansainvälistä 
sopimusta: ilmastosopimus, biodiversiteettisopimus ja aavikoitumisen vastainen 
sopimus. 

• Kestävän kehityksen politiikka on sen jälkeen kehittynyt ja muotoutunut vähitellen 
yhä kattavammaksi ja monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi, ja syksyllä 2015 
maailman maat sopivat YK:ssa kestävän kehityksen globaalista 
toimintaohjelmasta vuosille 2016-2030.  



12

Agenda 2030 -toimintaohjelma
YK:ssa syksyllä 2015 sovitusta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta
käytetään nimeä Agenda 2030.

Agenda 2030 ohjaa niin yksittäisten maiden kestävän kehityksen edistämistä kuin maiden 
välistä yhteistyötä. Maat ovat sitoutuneet tekemään kansalliset toimintasuunnitelmat ja 
raportoimaan niiden toteuttamisesta YK:lle. 

Agenda 2030 on erityisen merkittävä etenkin kahdesta syystä: 

1) Toimintaohjelmaan kirjatut kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaaleja eli ne 
ovat samat kaikille maailman maille, vaikka eri asiat painottuvatkin eri maiden 
kohdalla, kunkin maan kansallisen tilanteen mukaisesti.

2) Toimintaohjelma korostaa tavoitteiden keskinäisriippuvuutta. Tavoitteita 
edistettäessä pitää huomioida myös toimenpiteiden vaikutukset muihin tavoitteisiin 
sekä tarkastella ympäristöllistä, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä yhdessä.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/89/PDF/N1529189.pdf?OpenElement
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Kestävän kehityksen tavoitteet
Kestävän kehityksen tavoitteet ovat maailman 
valtioiden yhteisiksi ja tärkeimmiksi sopimia 
kehitystavoitteita.

• Agenda 2030 -toimintaohjelma sisältää 17 kestävän 
kehityksen tavoitetta ja 169 alatavoitetta, jotka maiden 
tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. 

• Näillä tavoitteilla halutaan saavuttaa vakautta ja 
turvallisuutta, hyvinvointia ja toimeentuloa, 
yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, 
ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista, 
luonnon monimuotoisuutta sekä yhteenkuuluvuutta ja 
yhteistyötä maiden kesken. 

• Vaikka toteutusvastuu on maiden hallituksilla, 
edellyttää tavoitteiden saavuttaminen myös 
kansalaisten aktiivista osallistumista, kuten 
alatavoitteeseen 4.7 on kirjattu.
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Nykytilanne globaalisti
Limittyvät kriisit ovat merkinneet takapakkia maailman yhteisissä 
tavoitteissa.

• Vuoden 2022 kestävän kehityksen raportin mukaan [1] kestävän 
kehityksen tavoitteissa ei olla kahteen vuoteen kokonaisuutena 
edistytty, ja monien saavuttamisessa on menty taaksepäin.

• Tavoitteiden eteneminen on jo aikaisemmin ollut osin liian hidasta, 
mutta lisää esteitä ovat tuoneet uudet kriisit, kuten Covid-19-
pandemia ja Venäjän aloittama sota Ukrainassa.

• Kuten esimerkiksi Oxfamin raportti [7] tuo esiin, eriarvoisuus on 
lisääntynyt maailmassa. Se on näkynyt esimerkiksi Covid-19-
rokotteiden epäoikeudenmukaisena jakautumisena sekä taloudellisesti 
rikkaiden ja köyhien välisen kuilun kasvamisena, niin tulojen kuin 
omaisuuden osalta.

• Ruokaturva on merkittävästi heikentynyt eri puolilla maailmaa ja 
etenkin Pohjois-Afrikassa sekä Afrikan sarven alueella, kun Venäjän 
hyökkäyssota on vaikeuttanut viljakuljetuksia.
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Edistystä ja mahdollisuuksia
Kestävän kehityksen tavoitteissa on maailmassa myös edistytty ja tuleva edistyminen
lisäisi Suomenkin mahdollisuuksia.

• Kestävää kehitystä on kriiseistä ja muista haasteista huolimatta merkittävästi edistetty eri 
puolilla maailmaa. 

• Ihmiskunnalla ei ole kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiselle vaihtoehtoa. Tuloksena 
olisi inhimillisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestämätön tulevaisuus.

• Kestävän kehityksen edistäminen ja tavoitteiden saavuttaminen luo turvallisuutta sekä 
uusia taloudellisia mahdollisuuksia, esimerkiksi työllisyydessä ja kaupassa.

• Esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoinen osallistuminen talouteen voisi lisätä vuotuista 
bruttokansantuotetta noin 28 000 miljardilla US dollarilla tai 26 prosenttia [8]. Vaikuttavat 
ilmastotoimet voisivat tuottaa taloudellista hyötyä 26 000 miljardia lisää kahdeksassa 
vuodessa, aikaisempiin liiketoimintamalleihin verrattuna [9].
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Suomi kestävän kehityksen edistäjänä
Suomella on hyvät edellytykset edistää kestävää kehitystä kokonaisvaltaisesti.

• Suomi on hyvämaineinen ja osaava toimija kestävässä kehityksessä, vaikka myös Suomella on 
kirittävää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, niin kansallisesti kuin osana 
kansainvälistä yhteisöä.

• Suomi on raportoinut 2016 ja 2020 (englanniksi) edistymisestään YK:n vuosittaisessa korkean tason 
poliittisessa foorumissa (High-Level Political Forum, HLPF) New Yorkissa. Jälkimmäisessä Suomi 
julkaisi ensimmäisenä maana maailmassa valtion oman arvion rinnalla kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden itsenäisen arvion, joka on julkaistu myös suomeksi. Kansalaisjärjestöt ovat arvioineet 
Suomen edistymistä myös omissa seurantaraporteissaan vuosina 2017, 2018 ja 2019. 

• Hallitus julkaisi Agenda 2030 -selonteon vuonna 2020, ja Kestävän kehityksen toimikunta julkaisi 
vuonna 2022 Agenda 2030 -tiekartan ja siihen perustuvan strategiansa vuosille 2022–2030. Suomen 
globaaliin vastuuseen liittyviä työkaluja ovat niin kehitysyhteistyö ja -politiikka kuin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikka sekä kaiken kaikkiaan kansainvälinen yhteistyö. 

• Suomi on Agenda2030:n edistymistä seuraavan indeksin mukaan verrattain pitkällä kestävän 
kehityksen tavoitteissa erityisesti kansallisesti.

• Kehityspolitiikka on yksi tärkeä keino kestävän kehityksen edistämiseksi myös globaalisti.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10611Finland_VNR.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26261VNR_Report_Finland_2020.pdf
https://fingo.fi/wp-content/uploads/2020/06/VNR_2020_Jarjestojen-arviointi.pdf
https://fingo.fi/wp-content/uploads/2020/10/KEPA_Suomi-ja-Agenda2030_web.pdf
https://fingo.fi/wp-content/uploads/2020/10/suomi-ja-agenda2030-seurantaraportti-2018_0.pdf
https://fingo.fi/wp-content/uploads/2020/10/Suomi-ja-Agenda-2030_Seurantaraportti-2019_FINAL.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-942-4
https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/109172057/Agenda2030+tiekartta,+FINAL+2022.pdf/75abd43f-abb2-9c45-2881-041d9736ad3a/Agenda2030+tiekartta,+FINAL+2022.pdf?t=1644589535363
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-496-5
https://dashboards.sdgindex.org/map
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Kestävän kehityksen toimikunnan strategia
Tulevan hallituksen ohjelma tulisi rakentua kestävän kehityksen periaatteelle ja jäsentyä 
puolueiden yhdessä sopimien muutosalueiden ja periaatteiden mukaisesti, ml. riittävä globaali tuki.  

• Kestävän kehityksen toimikunnan strategia julkistettiin huhtikuussa 2022. Sen tavoitteena on 
luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Tarkoituksena on 
vahvistaa ylivaalikautista kestävän kehityksen työtä.

• Strategian ytimessä ovat Agenda 2030 -tiekarttatyössä määritellyt kuusi muutosaluetta, joista 
kunkin osalta strategiassa on vuoteen 2030 ulottuva muutosvisio ja sitä konkretisoivia 
muutostavoitteita. Mukana on myös kuvaus keskeisistä yhteiskunnan eri aloja koskettavista 
keskeisistä toimenpiteistä.

• Muutosalueiden lisäksi strategia käsittelee Suomen tukea Agenda 2030:n toteutumiselle globaalisti.
• Strategian viisi läpileikkaavaa periaatetta ovat: oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja 

sukupuolten tasa-arvon varmistaminen; koko yhteiskunnan osallistaminen ja osallisuus; 
heikoimmassa asemassa olevien korostettu huomioiminen (ketään ei jätetä jälkeen, eli leave no one
behind -periaate); pitkäjänteisyyden ja politiikkajohdonmukaisuuden varmistaminen; sekä globaalin 
vastuun kantaminen.

• Strategia toimii pitkän aikavälin tavoitekehikkona ja politiikkajohdonmukaisuuden välineenä eri 
hallinnonalojen ja yhteiskunnallisten toimijoiden strategia- ja ohjelmatyölle.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163958
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/suomelle-uusi-kestavan-kehityksen-strategia
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Kestävän kehityksen
muutosalueet
Suomen Agenda 2030 -tiekartan kuusi muutosaluetta 
vastaavat kansallisiin kestävyyshaasteisiin. Tuki 
kestävän kehityksen globaalille edistymiselle on 
erillinen osa-alue.
• Suomi on Agenda 2030 -toimintaohjelman ja muiden 

kansainvälisten sopimusten myötä sitoutunut 
edistämään monenkeskistä yhteistyötä maailmassa, 
kantamaan globaalia vastuuta. On myös Suomen oman 
edun mukaista olla osa kestävyyshaasteiden 
kansainvälistä ratkaisemista.

• Globaalin ulottuvuuden osalta Suomella on vielä paljon 
tehtävää. Suomen kestävän kehityksen edistämisen 
haasteiksi on laajalti tunnustettu ilmastonmuutokseen 
vastaaminen, kulutuksen vaikutukset maan rajojen 
ulkopuolella ja globaalisti vastuullinen toiminta.    

Lähde: Kestävän kehityksen toimikunnan strategia 2022–2030, Valtioneuvoston 
kanslian julkaisuja 2022:6, s. 10.  
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Kestävä kehitys megatrendinä

Suomalaisista yrityksistä yli 90 %:lla 
vastuullisuus strategiassa. Kolmella 
neljästä yrityksestä on vastuullisuuden 
ohjausryhmä tai vastaava (2021)

Lähde: [10] FIBS Yritysvastuu 2021 -tutkimus
Suomi on maailman kärkimaa kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa

Lähde: [12] Sustainable development report 2021

Sijoittamisessa ja muussa liiketoiminnassa 
vastuullisuuden mittarit ovat yhä 
kattavampia ja standardoidumpia – vaikka 
tällä saralla riittää vielä paljon työtä.

Ihmiset edellyttävät vastuullisuuden ja kestävän kehityksen 
huomioimista eri elämänalueilla

Ilmastonmuutos ja ympäristökriisit ovat 
suomalaisten huolenaiheiden kärjessä.

Lähde: [11] suomalaisten pelot ja haaveet –
tutkimukset 2019-22. YLE.



2. Kehitysyhteistyön 
tila

2. Kehitysyhteistyön 
merkitys ja tila



Kehitysyhteistyön merkitys
Kehitysyhteistyöllä tuetaan erityisesti maailman kaikista heikoimmassa 
asemassa olevia ihmisiä ja yhteisöjä. Sen avulla rakennetaan vakaita ja 
kriisejä kestäviä yhteiskuntia.

• Kehitysyhteistyö on erottamaton osa Suomen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa. Se on tärkeä investointi kestävään tulevaisuuteen, 
globaaliin turvallisuuteen ja yhteiskuntien vakauteen.

• Kehitysyhteistyöllä puututaan kriisien ja konfliktien juurisyihin, kuten 
ihmisoikeuksien polkemiseen, demokratian rapautumiseen sekä 
eriarvoisuuteen ja köyhyyteen. Kehitysyhteistyöllä on merkitystä sille, 
miten paljon globaalit kriisit vaikuttavat Suomeen.



Kehitysyhteistyön nykytila
Maailma on limittyvien kriisien kourissa. Kehitysyhteistyötä tarvitaan juuri nyt 
poikkeuksellisella tavalla. Suomen ei tule kääntää selkäänsä maailmalle.

• Esimerkiksi YK:n arvion mukaan vuonna 2021, eli jo ennen Venäjän hyökkäystä 
Ukrainaan, koronapandemian takia äärimmäisessä köyhyydessä (1,90 US dollaria tai 
vähemmän päivässä) elävien ihmisten lukumäärä kasvoi 77 miljoonalla [2], yhteensä 
889 miljoonaan [13]. Tämä on vakava takaisku kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiselle ja eriarvoisuuden kaventamiselle.  

• Suomi on kansainvälisesti sitoutunut nostamaan kehitysyhteistyön määrärahansa 
0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Nyt luku on noin 0,42 prosenttia. [4]

• Viimeisimmän Suomalaisten mielipiteet kehitysyhteistyöstä -tutkimuksen mukaan 
kaksi kolmasosaa suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä tai erittäin 
tärkeänä. [3]



Järjestöjen kehitysyhteistyö
Suomalaisjärjestöt tekevät paikallisten kumppaniensa kanssa 
merkityksellistä kehitysyhteistyötä ympäri maailmaa ja vaikuttavat kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elinoloihin.

• Riippumattomissa evaluaatioissa on todettu, että järjestöjen työ on 
kustannustehokasta, hyvin kohdennettua ja korvaamatonta. 
Kansalaisjärjestöjen ruohonjuuritason työ on erityisen tärkeää. Järjestöt ovat 
saaneet kiitosta siitä, että ne pystyvät toimimaan monilla haastavilla, 
syrjäisillä ja haurailla alueilla, joihin kehitysyhteistyö ei muuten ulotu. [14, 15, 16, 17]

• Järjestöjen työ tavoittaa haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, joiden 
oikeuksia ei välttämättä tunnusteta ja joiden tukeminen muilla tavoilla on 
hankalaa. 
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Kehitysyhteistyö on tärkeä osa 
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

Pohjoismainen
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Kehitysyhteistyön tuloksia: 
Kehityspolitiikan tulosraportti 2022 [18]

• Julkinen kehitysyhteistyörahoitus ja vaikuttamistyö ovat 
osoittautuneet ennakoitaviksi, kestäviksi ja kriisinkestäviksi 
tavoiksi edistää Suomen ulkopolitiikan tavoitteita.

• OECD DAC antoi arviossaan keväällä 2021 Suomelle kiittävää 
palautetta mm. kehitysyhteistyön laadusta ja toimeenpanosta, 
vahvan tuloskulttuurin juurruttamisesta kehitysyhteistyöhön ja 
kehitysyhteystyön toimeenpanosta myös koronapandemian 
keskellä.

• Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö 
parantaa monin tavoin ihmisten elämää. Järjestöt tavoittavat 
haavoittuvaisimmassa asemassa olevia ihmisiä maailman 
hauraimmilla alueilla.
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Kehitysyhteistyön tuloksia:
Kehityspolitiikan tulosraportti 2022
Välittömiä ja keskipitkän aikavälin tuloksia sekä pitkän aikavälin 
vaikutuksia. 

Suomen avulla:
• Yli 100 miljoonaa ihmistä on saanut hätäapua YK-järjestöjen kautta 

viime vuonna. Myös Suomi on osaltaan rahoittanut tätä hätäapua.
• Yhä useampi tyttö käy peruskoulun loppuun. 
• Kehittyviin maihin on luotu arviolta yli 2 miljoonaa työpaikkaa. 
• Vammaisten naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien 

oikeuksien sisällyttäminen Afganistanin vammaisstrategiaan. 
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Kehitysyhteistyön tuloksia: 
Esimerkkejä kansalaisjärjestöjen työstä
• Kehitysjärjestö Solidaarisuuden kautta tieto silpomisperinteen vaaroista tavoitti 

41 400 ihmistä Keniassa ja Somalimaassa ohjelmakaudella 2018–2021. Muun 
muassa pienten lasten vanhemmille välitettiin tietoa, jotta he ymmärtävät 
silpomisen terveysriskit ja säästäisivät tyttönsä silpomiselta.

• Reilun kaupan kehitysyhteistyöohjelma tavoitti vuosina 2018–2021 suorasti tai 
epäsuorasti lähes 280 000 ihmistä Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. 
Ohjelmassa muun muassa tuettiin pienviljelijöitä ottamaan käyttöön ympäristöä 
säästäviä viljelykeinoja.

• African Caren tukemalla synnytysklinikalla Somaliassa suoritettiin 1 339 
turvallista synnytystä ja tuhansia raskausajan seurantakäyntejä vuonna 2022. 
Lisäksi klinikalla hoidettiin 21 347 muuta potilasta.



28

Kehitys-
yhteistyön 
tuloksia

Lähde: [Ulkoministeriön
kehityspolitiikan
tulosraportti 2022 [18]
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Kehitys-
yhteistyön 
tuloksia

Lähde: Ulkoministeriön
kehityspolitiikan
tulosraportti 2022 [18]
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Lähde: Taloustutkimus, 
suomalaisten mielipiteet
kehitysyhteistyöstä 2022 [3]

Miten tärkeänä 
kehitysyhteistyötä 
pidetään?
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Kehitys-
yhteistyön 
rahoitus 
2022

Huomio: Vuoden 2023 luvut
ovat tämän kaavion lukuja
alempia: kokonaissumma
vuonna 2023 on 1 177
miljoonaa euroa.
Kaavio kuvaa kehitystyön
rahoituksen jakaumaa.

[18]



3. Suosituksia kestävän 
kehityksen hallitusohjelmalle

3. Suosituksia 
kestävän kehityksen  
hallitusohjelmalle
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Kestävän kehityksen hallitusohjelma
Esitämme seuraavissa dioissa suosituksia tulevalle hallitukselle 
näistä teemoista:

• Globaali vastuu
• Kestävä talous
• Kestävä hyvinvointi ja osallisuus
• Ilmasto ja ympäristö



Suositus: 
Globaali vastuu
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Globaali vastuu – suositukset 1/2
Suomen tulee:

• Toteuttaa Kestävän kehityksen toimikunnan strategia. Erityisesti 
huomiota tulee kiinnittää globaaliin vastuuseen.

• Toteuttaa kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko ja huomioida 
kehityspolitiikka kaikilla hallinnonaloilla – tavoitellen erityisesti 
eriarvoisuuden vähentämistä.

• Laatia koko ulkopolitiikan kattava tasa-arvostrategia.



36

Globaali vastuu – suositukset 2/2
Suomen tulee:

Vahvistaa kehitysyhteistyömäärärahoja ja laatia kehitysrahoituksen 
tiekartta, joka kuvaa, miten Suomi johdonmukaisesti määrärahoja 
vahvistamalla pääsee vuoteen 2030 mennessä tavoitelukuihin:

• 0,7 % BKTL:sta kehitysyhteistyöhön

• 0,2 % BKTL:sta vähiten kehittyneille maille

• 15 % varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahoista järjestöjen toimintaan

• 85 % kaikista rahoitetuista toiminnoista tukee sukupuolten tasa-arvoa.
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Fokus: Tavoite 0,7 %
• Kehitysyhteistyöllä on erityinen tehtävä: 

o Se voi toimia muun kehityksen käynnistäjänä. 
o Se kohdistuu erityisesti maailman heikoimmassa asemassa oleville ihmisille ja 

alueille, joille muut maailman rahavirrat harvoin kohdistuvat.
• Tavoite 0,7 % osuudesta bruttokansantulosta on ollut vuosikymmeniä maamme 

tavoitteena ja olemme siihen kansainvälisesti sitoutuneet. 
• Tämänhetkinen osuus on 0,42 %.
• Kehityspolitiikan ylivaalikautisen selonteon mukaan tavoitevuodeksi 0,7 %:n tason 

saavuttamisessa on asetettu 2030 asteittaisen nostamisen tuloksena.
• Selonteon laatimiseen on osallistunut parlamentaarinen seurantaryhmä – siis kaikki 

eduskuntapuolueet. Tavoite on toistettu Agenda 2030 -tiekartassa.

Tavoite 0,7 % osuudesta on tärkeä: 
• Suomi osallistuisi kykynsä ja sitoumustensa mukaisesti rahoitukseen. 
• Se kertoisi Suomen uskottavuudesta ja arvovallasta sekä antaisi meille selkänojaa 

kannustaa myös muita tekemään osuutensa kehityksen puolesta. 
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Fokus: Globaali vastuu
Perustuslakinsa 1. pykälän mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja 
ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi.

Kestävän kehityksen toimikunnan strategia määrittelee globaalin vastuun näin (s. 66):
”Kestävyysmurrosten toteutuksessa on huolehdittava globaalin vastuun toteutumisesta. Se 
tarkoittaa Suomen toiminnasta johtuvien negatiivisten ulkoisvaikutusten (jalanjälki) 
minimoimista sekä positiivisten ulkoisvaikutusten (kädenjälki) maksimoimista. Globaali vastuu 
edellyttää päätöksenteon ja toiminnan arviointia tästä näkökulmasta. On pyrittävä siihen, että 
kestävyyshaasteiden ratkaiseminen Suomessa vahvistaa myös muiden maiden kykyä ja 
edellytyksiä ratkaista kestävyyshaasteita, tai ei ainakaan heikennä sitä.
Suomi kantaa globaalia vastuuta eri tavoin ja koko yhteiskunnan voimin. Yksi keskeisimmistä 
tavoista on vahvistaa kehittyvien, erityisesti kaikkein köyhimpien ja hauraimpien maiden 
edellytyksiä saavuttaa Agenda2030 tavoitteet johdonmukaisella, hallintorajat ylittävällä 
kehityspolitiikalla ja kehitysyhteistyöllä sekä kumppanuuksilla. Suomalaiset toimijat tarjoavat 
kestäviä ratkaisumalleja, noudattavat yritysvastuun periaatteita ja sijoittavat kehittyville 
markkinoille kestävän kehityksen mukaisesti”
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Globaalit rahavirrat
Globaalit rahavirrat kulkevat globaalista 
etelästä pohjoiseen: enemmän rahaa liikkuu 
matalan tulotason maista rikkaisiin maihin 
kuin toisinpäin.

Vuonna 2018 kaupankäyntiin liittyvät 
laittomat rahavirrat matalan tulotason maista 
edistyneisiin talouksiin on arvioitu olevan 835 
miljardia US dollaria (selvityksessä mukana 134 matalan 
tulotason maata ja 36 edistynyttä taloutta). [20]

Vertaukseksi: kehitysyhteistyömäärärahat 
ovat hieman alle viidennes tästä, noin 180 
miljardia US dollaria. [21]
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Rahaa riittää?
Maailman finanssimarkkinoiden arvo on 

noin 255 biljoonaa US dollaria [22].

Tästä 2 % on 5 biljoonaa.

Korona-pandemian aiheuttamaa lamaa 
torjuakseen maailman maat ovat elvyttäneet 
talouksiaan noin 17 biljoonalla US dollarilla –

valtaosan rahasta ovat käyttäneet 
teollisuusmaat. [2]

Kaikkien kestävän 
kehityksen 
tavoitteiden 
toteuttamisen on 
arvioitu maksavan 
4,2 biljoonaa € 
vuosittain. 
(OECD UM:n mukaan)

Veroparatiiseihin menetetään vuosittain 
arviolta 427 miljardia US dollaria. [23]

Vuonna 2018 kaupankäyntiin liittyvät laittomat 
rahavirrat matalan tulotason maista 

edistyneisiin talouksiin olivat arviolta 835 
miljardia US dollaria 

(selvitys 134 matalan tulotason maasta ja 36 
edistyneestä taloudesta). [20]
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Vuoden 2021 globaali kehitysrahoitus verrattuna 
muihin rahavirtoihin (uusimman käytettävissä olevan tiedon mukaan)

2021: Kehitysyhteistyörahoitus (ODA) noin 180 miljardia US dollaria [21] 

(Suomessa vuonna 2021 yhteensä 1 214 miljoonaa euroa. [4])

2021: 
Maailman 
konvehti-
markkinat 
178,8 miljardia 
US dollaria. [24]

2018: Laittomat 
rahavirrat matalan 
tulotason maista 
edistyneisiin 
talouksiin 835 
miljardia US 
dollaria. [20]

2021: Maailman 
sotilasmenot 
yhteensä  noin 2 100 
miljardia US dollaria.
[25]

2020: Tuet fossiilisiin polttoaineisiin 
5 900 miljardia US dollaria. [26]
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Korona ja kestämättömät kustannukset

• Koronan vaikutuksesta menetetty arviolta vuosikymmen kehitystä:
• Noin 77 miljoonaa ihmistä on taantunut äärimmäiseen köyhyyteen. [1]

• Menetetty 114 miljoonaa työpaikkaa [27] . Naiset menettivät toimeentulonsa useammin kuin miehet [38].
• Menetetty runsaasti verotuloja, ulkomaalaisia investointeja, kaupankäyntiä ja rahalähetyksiä. [20, 23]

• Viiden kuukauden koulusulku = noin 10 000 miljardin US dollarin lasku maailmanlaajuisesti; 
keskiverto-oppilaan arvioidut elinikäiset ansiotulomenetykset = noin 16 000 US dollaria. 
Huomattavia vaikutuksia myös työpoissaoloihin ja tuottavuuteen. [28]

• Jos toimenpiteisiin ei ryhdytä, pandemian aiheuttamista köyhyysluvuista tulee pysyviä. [28]

• Ennusteiden mukaan konfliktit lisääntyvät koronan seurauksena -> maailmasta epävakain 
30 vuoteen.

• Keskimääräiset sisällissodan kustannukset ovat vähintään 60 miljardia US dollaria.
• Ja voivat vastata jopa 30 % puuttuvaa BKT:n kasvua. [28]

• Pakolaismäärät lisääntyvät 1,9 % jokaista 1 % akuutin nälänhädän lisäystä kohti. [28]



Suositus:
Kestävä talous
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Kestävä talous – suositukset
Suomen tulee:

• Edistää kansainvälisesti YK:n kestävän kehityksen rahoituksen toimintasuunnitelmaa 
suunnitelmallisesti ja aloitteellisesti kestävän kehityksen edellytysten varmistamiseksi. 

• Torjua aktiivisesti veronkiertoa kansallisesti, EU-tasolla ja kansainvälisesti.

• Seurata ja arvioida talouspolitiikkaa kestävyyttä priorisoivilla mittareilla

• Saattaa vahva yritysvastuulainsäädäntö voimaan Suomessa ja EU:ssa.

Muita tärkeitä teemoja:
• Puhdas ja turvallinen energia
• Ruokaturva



45

Fokus: Addis Abeban suunnitelma

• YK:n kestävän kehityksen rahoituksen toimintasuunnitelma (Addis Ababa action agenda) 
hyväksyttiin 2015. Se on kehikko kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) 
rahoitukselle.

• Suunnitelma on kattava, ja jakaantuu seitsemään osa-alueeseen: 1) kansalliset julkiset 
resurssit, 2) liiketoiminta, 3) kehitysyhteistyö, 4) kauppa(politiikka), 5) velkakysymykset, 
6) maailman talousjärjestelmä, 7) tiede ja innovaatiot.

• Toteutuminen on hidasta: kaikkiaan rahoituksesta puuttuu miljardeja (arvio: noin 4 000 
miljardia US dollaria vuosittain).

• Suomi on sitoutunut toimintasuunnitelman edistämiseen.
• Kirittääkseen rahoituksen järjestymistä ja siten kestävän kehityksen tavoitteiden 

toteutumista, Suomella ja EU:lla tulisi olla vahva rooli paitsi rahoittajina, myös 
suunnitelman kaikkien seitsemän osa-alueen edistäjinä. Erityisesti EU:lla on halutessaan 
mahdollisuus näyttää muulle maailmalle suuntaa. Suomi voi profiloitua aloitteellisena ja 
rakentavana toimijana suunnitelman edistämisessä ja myös sovittua suunnitelmaa 
kunnianhimoisempien tavoitteiden esittäjänä.

https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
https://um.fi/news/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/kestavan-kehityksen-rahoituslinjaus-tukee-yk-tavoitteiden-saavuttamista/35732
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Fokus: Vero-oikeudenmukaisuus 1/2
• Verotukseen liittyvillä toimilla on suuri merkitys kestävän kehityksen tavoitteiden 

saavuttamisessa ja oikeudenmukaisen siirtymän edistämisessä, ja niiden rooli onkin 
vahvistunut kansainvälisessä kehityspolitiikassa. 

• Matalan tulotason maille verotulot ovat kestävin keino vahvistaa julkista 
talouttaan, vähentää riippuvuuttaan kehitysyhteistyöstä ja velasta sekä tarjota ihmisille 
asianmukaiset sosiaaliset palvelut. Reilut ja ekologiset talousjärjestelmät edellyttävät 
progressiiviseen verojärjestelmään perustuvaa rahoituspohjaa.  

• Kaikkinaisen veronkierron torjuminen ja verotustietojen läpinäkyvyyden lisääminen 
vaatii aktiivisia toimia kansallisesti ja kansainvälisesti. Maailman maat menettävät 
huomattavia määriä verotuloja vuosittain, ja erityisesti matalan tulotason maat. 

• Globaali veropolitiikka tarvitsee nykyistä demokraattisemman foorumin, jotta kaikilla 
mailla on tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua sen määrittämiseen. Tämä edellyttää 
YK:n roolin vahvistamista siten, että edistetään hallitusten välisen veroelimen 
perustamista ja kansainvälinen verosopimuksen tekemistä.
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Fokus: Vero-oikeudenmukaisuus 2/2

• Vuonna 2015 Addis Abeban kehitysrahoituksen konferenssin yhteydessä solmitun ATI-
aloitteen (Addis Tax Initiative) määrällisiä ja laadullisia tavoitteita matalan tulotason 
maiden veropohjan vahvistamiseksi tulee entistä aktiivisemmin edistää sekä toteuttaa 
aloitteeseen kirjattu rahoittajamaiden velvoite arvioida verolakiensa ja -käytäntöjensä 
ulkoisvaikutukset, etenkin matalan tulotason maihin.

• Suomen seuraava Verotuksen ja kehityksen toimintaohjelma on tärkeää laatia siten, 
että se kattaa nykyistä ohjelmaa (2020-2023) laajemmin kaikki hallinnonalat ja että siinä 
on vahvemmin mukana Suomen tavoitteet ja toimet globaalin veropolitiikan 
oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. 

• Lähtökohtia ja tavoitteita globaalin vero-oikeudenmukaisuuden edistämiseen on esitetty 
Fingon vuonna 2022 julkaistussa ”Veroilla globaalia oikeudenmukaisuutta” -raportissa.   

https://www.addistaxinitiative.net/
https://um.fi/documents/35732/0/Verotus+ja+kehitys+-toimintaohjelma+080620.pdf/a82aad6c-f57d-fe05-4a78-99f2bf441ec9?t=1591618810453
https://fingo.fi/wp-content/uploads/2022/02/Fingo_Veroilla-globaalia-oikeudenmukaisuutta.pdf


Suositus: 
Kestävä hyvinvointi 

ja osallisuus
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Kestävä hyvinvointi ja 
osallisuus – suositukset

Suomen tulee:

• Tukea monimuotoista globaalia kansalaisyhteiskuntaa ja turvata 
kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset Suomessa.

• Päivittää kehityspoliittinen kansalaisyhteiskuntalinjaus (2017).

• Nimetä kansalaisyhteiskuntasuurlähettiläs edistämään osallisuutta kotimaassa, 
EU:ssa ja globaalisti YK:ssa ja sen järjestöissä.

• Luoda globaalin kansalaiskasvatuksen strategia.
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Kansainvälinen CIVICUS-verkosto seuraa säännöllisesti 
kansalaisyhteiskuntien tilassa tapahtuvia muutoksia kaikkialla 
maailmassa ja julkaisee vuosittain ”State of Civil Society” -
raporttia ja pitää yllä Monitor-sivustoa.

Kesäkuun 2022 tilanne oli 197 maan/alueen osalta 
seuraava: 
• 39 avointa yhteiskuntaa
• 41 kansalaisyhteiskunnan tila kaventunut 
• 42 kansalaisyhteiskuntaa estetään toimimasta
• 50 kansalaisyhteiskuntaa alistetaan
• 25 täysin suljettuja yhteiskuntia. 

Vain 3,1 % maailman ihmisistä elää avoimissa
yhteiskunnissa.

Lähde: CIVICUS (2022) [29]

CIVIC SPACE 2022

https://www.civicus.org/index.php/media-center/reports-publications/socs-reports
https://monitor.civicus.org/
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Fokus: Kansalaisyhteiskuntasuurlähettiläs
Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen on erityisen tärkeää maailmassa, jossa
a) yhteiskuntien rakenteet mutkistuvat,
b) demokraattinen päätöksenteko on useissa ja yhä uusissa, yllättävissäkin, maissa kriisissä, 

haastettu tai rajattu.

Nämä tekijät edellyttäisivät vahvaa kansalaisyhteiskuntaa osallistamaan ihmisiä yhteiskuntaelämään, 
mutta samaan aikaan:
c) kansalaisyhteiskunnan tilaa on kavennettu useissa maissa. Siten useat ihmisoikeudet 

vaarantuvat, esimerkiksi mielipiteen- ja sananvapaus, oikeus osallistua poliittiseen 
päätöksentekoon ja joskus myös oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

Nimeämällä kansalaisyhteiskuntasuurlähettilään Suomi:
• vahvistaisi kansalaisyhteiskunnan tilaa ja asemaa toimia
• vahvistaisi järjestösektorin ja julkisen sektorin vuoropuhelua
• profiloituisi aloitteellisena, rakentavana toimijana ja demokratian suojelijana maailmanpolitiikassa
• antaisi esimerkin muille maille kansalaisyhteiskunnan merkityksestä.
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Fokus: Globaali kansalaiskasvatus

• Agenda 2030 -toimintaohjelman mukaan kaikkien ihmisten tulee saada riittävät tiedot ja taidot
kestävän kehityksen edistämiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Suomen tulee toimia
systemaattisesti ja nopeasti. 

• Globaaleja kansalaistaitoja ja kestävän kehityksen osaamista tulee vahvistaa laaja-alaisesti
kaikessa oppimisessa ja koulutuksessa. Ihmisoikeus-, yhdenvertaisuus-, rauhan- ja 
moninaisuuskasvatus on otettava osaksi opetuskokonaisuutta, ja kykyä kokonaisvaltaiseen
ajatteluun tulee vahvistaa.

 Hallituksen tulee laatia kansallinen strategia globaalin kansalaiskasvatuksen 
valtavirtaistamiseksi osaksi elinikäistä oppimista, tuoda yhteen eri politiikanalat ja hyödyntää 
formaalin, non-formaalin ja informaalin oppimisen mahdollisuudet globaalille 
kansalaiskasvatukselle. 
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Nousevia toimijoita

Globaalit säätiöt
Esim. Bill & Melinda Gates 
Foundation on maailman 

suurin yksityinen säätiö ja 
vuonna 2020 se lahjoitti 4 
610 miljoonaa US dollaria 
kehitysrahoitukseen. [30]

Kiina ja Venäjä
Kiina on monen Afrikan maan merkittävin 
rahoittaja. Kiinan investoinnit Tansaniaan 
vuonna 2021 olivat noin 101 miljoonaa US 

dollaria [32] , kun taas samana vuonna Suomen 
kehitysapu Tansaniaan oli noin 16 miljoonaa 

euroa. [4]

Myös Venäjä vahvistaa läsnäoloaan 
kehittyvissä maissa - uusilla tavoilla, kuten 
palkkasotilain. Toisaalta esimerkiksi monet 
Afrikan maat ovat riippuvaisia venäläisestä 

viljasta ja siten alttiita painostukselle. [33]

Etelä-etelä -yhteistyö
Vuonna 2015 etelä-etelä -välisen yhteistyön arvioitiin olevan 16-19 miljardia US dollaria. [34]

Yksityinen sektori
Esimerkiksi matalan tulotason maiden 
veloista 47 % on yksityiselle sektorille, 
kuten megapankeille. Liiketoiminnan 

logiikka vaatii esimerkiksi, että korona-
kriisin aikana yksityisen sektorin 

velkojat eivät käytännössä halunneet 
järjestellä uudelleen matalan tulotason 

maiden velkoja. Monet näistä maista 
päätyvätkin maksamaan enemmän 
velanhoitomenoja kuin esimerkiksi 

terveys- ja koulutusmenoja. [31]



Suositus: 
Ilmasto-oikeudenmukaisuus 

ja ympäristö
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Ilmasto-oikeudenmukaisuus ja 
ympäristö – suositukset

Suomen tulee:
• Lisätä kansainvälistä ilmastorahoitusta, joka on erillistä 

kehitysyhteistyömäärärahoista. 

• Kohdentaa rahoitusta ilmastohaavoittuville ja helpottaa rahoituksen saatavuutta.

• Saattaa fossiilituet historiaan: tukien suunnitelmallinen, reilu lakkautus.

• Laatia ilmasto- ja luonnonsuojelutavoitteet Suomen ulko- ja kauppapolitiikalle.
• Edistää globaalisti oikeudenmukaista siirtymää: arvioida ja minimoida ilmasto- ja 

ympäristöpolitiikan globaalit vaikutukset.



56

Ilmastonmuutos lisää eriarvoisuutta 
ja sitä ylläpitäviä rakenteita

• Ilmastokriisi koskettaa maailman väestöä hyvin 
epätasaisesti ja eri lailla. Tilannetta kuvastaa 
esimerkiksi kulutuksesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen ja varallisuuden korrelaatio: mitä 
rikkaampi yksilö on, sen suuremmat päästöt.

• Noin puolet maailman kulutusperäisistä kasvihuone-
kaasupäästöistä aiheutuu maailman rikkaimman 
kymmenyksen kulutuksesta. Maailman väestön 
köyhimmän puolikkaan kulutus puolestaan aiheuttaa 
vain kymmenen prosenttia vastaavista päästöistä.

• Ilmastokriisin torjumisessa eriarvoistavia rakenteita 
tulee purkaa. Ilmasto-oikeudenmukaisuutta on, että 
"saastuttaja maksaa"-periaatetta noudatetaan
kriisin torjumisessa ja siihen sopeutumisessa. 
Ilmastokatastrofilla on valtava hintalappu, jonka 
vauraiden päästöjen aiheuttajien tulee maksaa.

Lähde: Oxfam (2015) [35] 

Kaavio: Globaalit tulokymmenykset ja niihin liittyvät 
elämäntapakulutuspäästöt
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Fokus: Kansainvälinen ilmastorahoitus 1/2
• YK:n ja Pariisin ilmastosopimukset velvoittavat Suomea mobilisoimaan reilun osuutensa 

ilmastorahoitusta matalan tulotason maiden ilmastotoimiin.
• Ilmastorahoituksella luodaan mahdollisuuksia hillitä ilmastokriisiä ja sopeutua sen 

vakavampiin vaikutuksiin taloudellisesti köyhissä ja hauraissa maissa.
• Rahoituksella voi tukea ilmastotoimien ohella myös tasa-arvon edistämistä, luonnon 

monimuotoisuuden säilyttämistä ja monia muita kestävän kehityksen tavoitteita.
• Suomessa ilmastorahoitus on osa kehitysyhteistyörahoitusta. Vaikka Suomi kanavoi 

vuosittain satoja miljoonia euroja matalan tulotason maiden ilmastotyöhön, 
mm. VTV:n selvityksen mukaan ei Suomen ilmastorahoitukselle ole määritelty selkeitä 
strategisia, rahoituksen kohdentumista ohjaavia tavoitteita. Ilmastolakikaan ei käsittele 
aihetta lainkaan.

 Suomen tulee luoda selkeä visio ja ohjausjärjestelmä kansainväliselle ilmastorahoitukselle. 
Ilmastorahoitukselle tulee luoda tavoitteet ja systemaattinen tulosseuranta
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Fokus: Kansainvälinen ilmastorahoitus 2/2
• Vuonna 2025 astuu voimaan uusi, YK:n alainen ilmastorahoitustavoite joka tulee 

olemaan nykyistä suurempi, yksityiskohtaisempi ja ohjaavampi
• Tämä tarkoittaa, että Suomen kansainvälinen, sopimuksellinen 

ilmastorahoitusvelvoite kasvaa merkittävästi tulevalla hallituskaudella
• Ilmastorahoitusta voi toteuttaa monilla eri tavoilla, lahjoista lainoihin, ja niin kotimaisten 

järjestöjen kuin kansainvälisten rahoituslaitosten kautta.

 Suomen on etsittävä määrätietoisesti innovatiivisia rahoituslähteitä, kansallisesti 
ja kansainvälisesti. Näitä ovat esimerkiksi ilmastolle haitallisten tukien, kuten fossiilitukien, 
hallittu uudelleenohjaus, erilaiset hiiliverot ja päästökauppatulojen ohjaaminen 
ilmastorahoitukseksi.
 Kansanedustajilla on avainrooli ilmastorahoituksen parlamentaarisina valvojina sekä 
ilmastorahoituksen aseman selkeyttäjinä ja vahvistajina.
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Fokus: Vahingot ja menetykset 
• Hallitustenvälinen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan ilmasto on jo lämmennyt niin paljon, että kaikkiin 

sen voimistamiin sään ääri-ilmiöihin ei pystytä enää sopeutumaan. Ilmastotuhot siis lisääntyvät 
nopeasti.

• Merenpinnan nousu, myrskyt, kuivuus, tulvat ja rankkasateet aiheuttavat jo nyt valtavia menetyksiä 
ja vahinkoja (engl. loss and damage) -> viljelymaiden muuttuminen käyttökelvottomiksi, makean 
veden varantojen pilaantuminen, aavikoituminen ja myrskyjen aiheuttamat tuhot elintärkeälle 
infrastruktuurille.

• Ilmastotuhot ovat joko taloudellisia rahalla mittaamattomia kulttuurisen pääoman menetyksiä, 
inhimillistä kärsimystä ja ihmishenkien menetyksiä.

• Ilmastonmuutos on rikkaiden teollisuusmaiden aiheuttama ilmiö, mutta nopea lämpeneminen 
heikentää erityisesti matalan tulotason maiden talouskehitystä ja ihmisoikeuksien toteutumista 
-> tuhojen korvaaminen on oikeudenmukaisuuskysymys, saastuttajien tulee maksaa.

 Vuoden 2022 YK:n ilmastokokouksessa päätettiin perustaa uusi maailmanlaajuinen rahasto 
korvaamaan matalan tulotason maille aiheutuneita menetyksiä ja tappioita. Suomen tulee vaikuttaa, 
että uusi rahasto saadaan toimimaan nopeasti ja tehokkaasti. Tarvitaan huomattavasti 
uutta rahoitusta, lisäistä suhteessa jo olemassa olevaan ilmastorahoitukseen.



Kiitos! 
Meiltä saat lisätietoja

Nora Forsbacka (kestävä kehitys), nora.forsbacka@fingo.fi, 043 824 1167.

Rilli Lappalainen (kestävä kehitys), rilli.lappalainen@fingo.fi, 050 5613 456

Outi Hakkarainen (kestävä talous), outi.hakkarainen@fingo.fi, 050 317 6728.

Timo Lappalainen (kansalaisyhteiskunta), timo.lappalainen@fingo.fi, 050 317 6700.

Eppu Mikkonen (kehityspolitiikka), eppu.mikkonen@fingo.fi, 050 317 6726. 

Ilmari Nalbantoglu (vaikuttamistyön johtaja, kehitysrahoitus), ilmari.nalbantoglu@fingo.fi, 050 

317 6693

Silla Ristimäki (kehityspolitiikka), silla.ristimaki@fingo.fi, 050 317 6702. 

Emilia Runeberg (ilmasto-oikeudenmukaisuus), emilia.runeberg@fingo.fi, 050 317 6686.
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