
 
WWF  

Lintulahdenkatu 10 

00500  HELSINKI 

 Puh: (09) 7740 100 

Faksi: (09) 7740 2139 

www.wwf.fi, www.panda.org 

 

  

 

 

 

 

 

    

Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokous 1.3.2016 

 

VIITE:  Kutsu asiantuntijakuulemiseen / VNS 1/2016 vp/- Valtioneuvoston 

selonteko: Suomen kehityspolitiikka. 

 

ASIA:  WWF Suomen lausunto 

 

ASIANTUNTIJA: Anne Tarvainen, Kansainvälisen kehityksen ohjelmapäällikkö, WWF 

Suomi 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta. Arvostamme, että selonteko pohjautuu uusiin kestävän 

kehityksen tavoitteisiin ja agenda 2030 toimenpanoon, joiden luomisessa, toteutuksessa ja 

seurannassa koko kansainvälinen WWF verkosto on mukana.  

 

Haluamme kuitenkin nostaa esille ympäristön ja ilmaston kannalta keskeisiä kysymyksiä 

selontekoon liittyen: 

1. Kehityspoliittisen selonteon tulee huomioida vahvemmin ekologinen kestävyys 
läpileikkaavasti, sillä se on perusta myös sosiaaliselle ja taloudelliselle kestävälle 
kehitykselle. 

2. Kehityspoliittinen selonteko tarvitsee selkeän päätavoitteen. Päätavoitteen ja valittujen 
painopistealueiden välistä yhteyttä tulee selkeyttää ja vahvistaa. Erityisesti 
ilmastokysymysten tulisi näkyä kaikissa painopistealueissa. 

3. Suomen pitkäaikainen työ metsäsektorilla on turvattava. 
4. Vastuullisen yritystoiminnan tulisi jatkaa vahvasti ympäristö- ja ilmastoarvojen 

huomioimista samalla kun lisätään ihmisoikeusnäkökulma. 
5. Kansalaisyhteiskunnan rooli demokratian rakentumisessa tulisi huomioida ja turvata 

kehityspolitiikassa.  
6. Ulkoasianministeriön tulee mahdollisimman pian tarkastella käytössä olevia 

rahoitusinstrumentteja, jotta ne kannustavat ja mahdollistavat laaja-alaiseen ja 
innovatiivisen tulosperustaisen kehityspoliittisen selonteon toteuttamisen. 

7. Suomen tulee julkaista konkreettinen suunnitelma ja aikataulu 
kehitysyhteistyömäärärahojen nostamisesta 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta ja 
sitoutua sen toimeenpanoon. 

8. Eduskunnan tulee pyytää tämän hallituskauden aikana riippumattomat arviot eri 
tukimuotojen kehitys-, ihmisoikeus-, ympäristö-, ja ilmastovaikutuksista sekä toiminnan 
tuloksellisuudesta.   

9. Ilmasto ja ympäristökysymysten kannalta on tärkeää, että Suomen kehityspolitiikan ja 
kehitysyhteistyön pitkäjänteisyys turvataan. 

 

Lisäksi toivomme näkevämme päästökaupan ilmastosisältöisen kehitysyhteistyön rahallisena 

lähteenä.   
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WWF Suomi esittää edellä listattuihin havaintoihin lyhyet perustelut. 

 

1) Kehityspoliittisen selonteon tulee huomioida vahvemmin ekologinen kestävyys 
läpileikkaavasti, sillä se on perusta myös sosiaaliselle ja taloudelliselle 
kestävälle kehitykselle. 

”.” kehitys tilannetta erityisesti ilmastoon ja luonnonvaroihin liittyvien haasteiden 

osalta. Ottaen huomioon näiden haasteiden laajuus, vakavuus ja uhka kestävälle 

kehitykselle sekä köyhyyden lopettamiselle jää selonteon esittämät Suomen 

lähtökohdat ja prioriteettialueet vaillinaisiksi. Näemme, että verrattuna Suomen 

pitkäaikaiseen kehityspoliittiseen työhön tämä selonteko ei anna edellisten 

kehityspoliittisten linjausten mukaista tukea ja pohjaa riittävälle Suomen tuelle 

ilmasto- ja luonnonvarasektoreilla, jotka ovat kuitenkin suomalaisen osaamisen 

ydinalueita globaalisti. 

 

2) Kehityspoliittinen selonteko tarvitsee selkeän päätavoitteen. Päätavoitteen ja 
valittujen painopistealueiden välistä yhteyttä tulee selkeyttää ja vahvistaa. 
Erityisesti ilmastokysymysten tulisi näkyä kaikissa painopistealueissa. 

Selonteon kappaleessa ”4.1. Suomen kehityspolitiikan lähtökohdat ja kestävät 

arvot”, sivulla 9 todetaan, että kaikessa toiminnassa tähdätään ilmastonmuutoksen 

hillintään, samoin kuin siihen sopeutumisen ja varautumisen tukemiseen. 

Pidämme tätä erinomaisena linjauksena ja se jatkaa Suomen kehityspolitiikan 

ilmastokestävyyttä edellisistä kehityspoliittisista linjauksista. Kuitenkin tämä linjaus 

samoin kuin myös muut kappaleessa esitetyt kehityspolitiikan lähtökohdat jäävät 

hyvin laaja-alaisiksi. Niiden merkitys selonteossa kirjattuihin prioriteetteihin jää 

epäselväksi: ovatko päätavoitteet niin sanottuja läpileikkaavia teemoja. Selonteon 

rakenne on myös ristiriidassa tulosperustaisuuden näkökulman kanssa, sillä 

selonteosta on vaikea ymmärtää mikä on kehityspolitiikan päätavoite ja sen 

alatavoitteet. 

On huomioitava että erityisesti ilmastokysymyksillä on keskeinen rooli kaikissa 

selonteossa esitetyissä painopistealueissa. Ympäristö- ja ilmastokysymykset 

linkittyvät vahvasti esimerkiksi naisten ja tyttöjen oikeuksiin ja asemaan. 

Köyhemmissä maissa ja väestönosissa naiset ja tytöt ovat vastuussa niin 

vedenhausta, polttopuun keruusta, maanviljelystä, kotieläinten ruokkimisesta kuin 

ruoanvalmistuksesta. Lisäksi luonnosta saatavat tuotteet voivat muodostaa 

valtaosan naisten ja tyttöjen toimeentulosta. Naiset ja tytöt ovat suoraan 

riippuvaisia luonnosta ja kärsivät eniten ympäristön heikentyneestä tilasta, 



 

 

ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä luonnonkatastrofeista. Esimerkiksi metsien 

hupeneminen pakottaa hakemaan polttopuuta yhä kauempaa. Menetetyn ajan ja 

fyysisen rasituksen lisäksi naiset ja tytöt altistuvat usein puuta kerätessään 

seksuaaliselle häirinnälle ja väkivallalle. Ilmastomuutoksesta johtuvat ääri-ilmiöt, 

kuten kuivuus tai rankkasateet, vaikeuttavat naisten ja tyttöjen toimeentuloa ja 

voivat syöstä heitä entistä haavoittuvampaan asemaan. 

 

3) Suomen pitkäaikainen työ metsäsektorilla on turvattava.  

Metsät ovat monissa kehitysmaissa yksi tärkeimmistä ja helpoimmin jalostettavista 

luonnonvaroista. Suomi on ollut tukemassa monien pitkäaikaisten 

kumppanimaiden metsäsektoreiden kehittymistä vuosikymmenien ajan. 

Kehitysyhteistyövarojen leikkausten ja kehityspoliittisen selonteon linjauksen 

mukaan metsäsektorin yhteistyö päättyy monissa pitkäaikaisissa yhteistyömaissa.  

Metsät ovat keskiössä kestävän luonnonvarojen käytön edistämisessä: metsät 

hillitsevät ilmastonmuutosta ja turvaavat kehittyvissä maissa ihmisille elinkeinoja, 

energiaa, puhdasta vettä ja ruokaa. On tärkeää myös huomata kuinka 

pitkäaikainen työ metsäsektorilla vastaa suoraan tai epäsuorasti puoliin Agenda 

2030 tavoitteista.  

Jatkamalla metsäsektorin kehittämistä tasapainoisesti voidaan luoda paikallisille 

elinkeinoja, jotka vähentävät kehitysyhteistyön tarvetta pitkällä tähtäimellä. On 

oleellista, että metsäsektorin kehitysyhteistyö tunnistaa ja huomioi 

paikallisyhteisöjen roolin ja oikeudet metsävarojen kestävään käyttöön siten, että 

heille on turvattu metsistä saatavat hyödyt. WWF Living Forest raportin1 mukaan 

metsäkato vuoteen 2050 mennessä on peräti 232 miljoonaa hehtaaria, jos 

metsäkadon ehkäisemiseksi ei tehdä mitään. On myös huomioitava, että WWF:n 

identifioimat2 metsäkadon kannalta kriittisimmät alueet sijaitsevat Suomen 

pitkäaikaisissa kohdealueilla päiväntasaajan tropiikissa kuten Itäisessä Afrikassa 

ja Mekongin alueella. On tosiasia, että puu on tärkeä raaka-aine ja sen saatavuus 

on turvattava. WWF mukaan globaali puun tarve voidaan kuitenkin saavuttaa 

kestävän metsätalouden keinoin. 

Näemme, että kestävä metsien ja luonnonvarojen hallinta avaa mahdollisuuden 

erityisesti suomalaiselle yksityissektorille. On hienoa, että selonteko esittää uusia 

instrumentteja yritysten osallistumiseen kehitysyhteistyöhön. Pelkkä yritysten 

tekemä työ metsäsektorilla ei riitä, sillä yrityksillä ei useinkaan ole roolia tai 

resursseja ohjata ja parantaa oloja metsäsektoria koskevassa päätöksenteossa 

kehittyvissä maissa. Sen vuoksi metsäsektorin kehittämisessä tarvitaan myös 

julkisen ja kansalaisjärjestösektorin osallistumista. Suomi tunnetaan globaalina 

edelläkävijänä ja osaajana monella eri metsäsektorin alalla, mikä perustuu 

vuosikymmenien pitkäjänteiseen työhön. Suomen pitkä historia metsiin liittyvässä 



 

 

erityisosaamisessa tulisi ottaa myös huomioon jatkuvuuden kannalta. On myös 

huomattava, että toimiva metsäsektori edistää ja houkuttelee yksityisiä 

investointeja.  

Bilateraalihankkeiden lopettaminen metsäsektorilla ilman kestävyyssuunnitelmaa 

ja yhteistyötä yksityissektorin ja kansalaisjärjestöjen kanssa uhkaa heittää 

vuosikymmenten työn hukkaan. Eri sektoreiden välisen tuen ja yhteistyön 

jatkuminen avaisi ovia selonteon tavoitteiden toteutumiseksi yhdellä tärkeimmistä 

sektoreista. 

 

 

4) Vastuullisen yritystoiminnan tulisi jatkaa vahvasti ympäristö- ja ilmastoarvojen 

huomioimista samalla kun lisätään ihmisoikeusnäkökulma. 

Selonteon kappaleessa ”10. Tuloksellinen yhteistyö suomalaisten kumppaneiden 

kanssa” linjataan vastuullista yritystoimintaa. Selonteko painostaa yritysten 

vastuullisuuden lisäämistä ihmisoikeuksien osalta. Haluamme kuitenkin painottaa, 

että erinomainen työ ja saavutukset ympäristö- ja ilmastokysymysten osalta 

yritysvastuussa tulee edelleen pitää mukana yritysvastuukeskusteluissa- ja 

toiminnan kehittämisessä. On hienoa, että järjestöjen rooli on nostettu esille tässä 

yhteydessä. Ilmasto- ja ympäristövastuullisuuden tulee olla osana myös 

kehitysyhteistyövaroja käyttävien yritysten vastuullisuuden arviointia. Tätä ei 

selonteossa nyt mainita. 

 

 

5) Kansalaisyhteiskunnan rooli demokratian rakentumisessa tulisi huomioida ja 

turvata kehityspolitiikassa. 

Kansalaisjärjestöjen työ täydentää Suomen kehityspolitiikkaa tukemalla 

kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntia. Kansalaisyhteiskunnalla on merkittävä rooli 

erityisesti luonnonvarojen hallinnassa kuten myös ilmastokysymyksissä sekä 

ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Kansalaisjärjestöjen ja 

kansalaisyhteiskunnan rooli on ollut erittäin merkittävä esimerkiksi Suomen 

ympäristö- ja metsähallinnon kehittymisessä kuten myös nykyisessä 

päätöksenteossa. Tämä toimintamallin tulisi olla keskeisessä roolissa osana 

Suomen kehitysyhteistyötä. 

Pitkäaikainen ja ennakoitava rahoitus on tulosten saavuttamisen edellytys 

kansalaisjärjestöille. Nykyisessä ilmapiirissä järjestöillä on erityisen tärkeä tehtävä 

kertoa kehitysyhteistyön tuloksista, tarjota vapaaehtoistyön mahdollisuuksia ja 

henkilökohtaisia kontakteja kehitysmaihin. Tässä pienetkin järjestöt ovat tärkeitä 

toimijoita. 

 



 

 

6) Ulkoasianministeriön tulee mahdollisimman pian tarkastella käytössä olevia 

rahoitusinstrumentteja, jotta ne kannustavat ja mahdollistavat laaja-alaiseen ja 

innovatiivisen tulosperustaisen kehityspoliittisen selonteon toteuttamisen. 

Selonteon kappaleessa ”10. Tuloksellinen yhteistyö suomalaisten kumppaneiden 

kanssa” kannustetaan yhteistyöhön. Pidämme tätä erityisen hyvänä lisäyksenä 

kehityspolitiikan toimeenpanossa. WWF on tehnyt Suomessa jo pitkään 

yritysyhteistyötä, jonka kautta olemme vaikuttaneet Suomalaisten yritysten 

kansainvälisiin arvoketjuihin ja sitä kautta heidän ekologiseen- ja hiilijalanjälkeen. 

Olemme toimineet myös yhteistyössä Väestöliiton ja SASK:n kanssa Nepalissa 

kehitysyhteistyöhankkeissa, joissa eri kansalaisjärjestöjen ammattitaito on 

kantanut meidän suuriin saavutuksiin. Toivomme, että ulkoministeriö luo 

mahdollisimman pian nykyistä kannustavamman toimintaympäristön uusien 

innovatiivisten tulosperustaisten toteutusmallien toimeenpanoon. 

 

7) Suomen tulee julkaista konkreettinen suunnitelma ja aikataulu 

kehitysyhteistyömäärärahojen nostamisesta 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta ja 

sitoutua sen toimeenpanoon. 

Ilmaston, luonnon ja biodiversiteetin kannalta luonnonvarojen kestävän käytön 

vahvistaminen kehitysmaissa on äärimmäisen tärkeää ja kiireellistä. WWF:n Living 

Planet raportin3 mukaan monimuotoisuus on laskenut eniten matalan tulotason 

maissa. Alueellisesti laskua on eniten trooppisilla alueilla, etenkin Latinalaisessa 

Amerikassa, missä selkärankaisten määrä on vähentynyt jopa 83 prosenttia. 

Lajiryhmistä eniten on laskenut makeissa vesissä elävien lajien monimuotoisuus: 

se on romahtanut 76 prosenttia. Näin dramaattinen pudotus osoittaa, että kuudes 

sukupuuttoaalto on todellakin käynnissä. Erityisen huolestuttavaa on se, että 

monimuotoisuus hupenee kovaa vauhtia kehitysmaissa, missä ihmisten elinoloja 

pitäisi voida parantaa. Tähän saakka hyvinvointi on aina rakennettu ylikulutuksella 

ja tähän on tultava muutos. Muutoksen aikaansaamisessa kaikkien maiden 

sitoutuminen kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä 0,7 prosentin -sitoumukseen 

on äärimmäisen tärkeää. 

Suomen kehitysyhteistyön määrärahojen bruttokansantulo-osuus putoaa tänä 

vuonna noin 0,6 prosentista 0,38 prosenttiin. Vaikka selonteko vahvistaakin 

kansainvälisen 0,7-sitoumuksen pitkällä aikavälillä, putoamme edistyksellisestä 

pohjoismaisesta viiteryhmästä. Kun varsinaisen kehitysyhteistyön taso on tänä 

vuonna leikattu lähes puoleen eli 485 miljoonaan euroon, selonteossa 

määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen on haastavaa. 

 

 



 

 

8) Eduskunnan tulee pyytää tämän hallituskauden aikana riippumatonta arviota eri 

tukimuotojen kehitys-, ihmisoikeus-, ympäristö-, ja ilmastovaikutuksista sekä 

toiminnan tuloksellisuudesta.   

Selonteon mukaan samat pelisäännöt koskevat kaikkia toimijoita: ”Kaiken 

toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Suomen arvot ja 

periaatteet sekä kansainväliset velvoitteet – riippumatta siitä millä alalla ja kenen 

toimesta kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä harjoitetaan” (s. 8). On tärkeää, että 

suomalaiset voivat seurata veroeurojensa käyttöä ja sitä, mitä rahoilla saadaan 

aikaan. Yhteiset selkeät tavoitteet mahdollistavat yhteistyön, mutta antavat myös 

kehyksen vaikutusten arviointiin. Tämä edellyttää tulosohjauksen huomioimista 

ulkoasianministeriössä kokonaisvaltaisesti kehityspolitiikan toteutuksessa. 

 

9) Ilmasto ja ympäristökysymysten kannalta on tärkeää, että Suomen kehityspolitiikan 

ja kehitysyhteistyön pitkäjänteisyys turvataan. 

Laadukas ja tuloksellinen kehitysyhteistyö perustuu pitkäjänteiseen ja 

tavoitteelliseen toimintaan. Viime vuoden merkittävät määrärahaleikkaukset sekä 

kohdennuksen muutokset keskeyttivät monet hankkeet ja ohjelmat. Nopeat 

suunnanmuutokset heikentävät keskinäistä luottamusta ja vaikuttavat Suomen 

kansainväliseen maineeseen, näin vaarantaen jo saavutettuja tuloksia. Siksi on 

tärkeää, että kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä linjattaisiin yli hallituskausien. 

 

Kehityspoliittisen selonteon rinnalla haluamme nostaa esille Suomen päätöksen siirtää 

päästökauppatulot kehitysyhteistyöhankkeilta. 

 

Sipilän hallituksen valitettava linjaus päästökaupasta saatavien huutokauppatulojen 

siirtämisestä pois kehitysyhteistyön määrärahoista tulisi tarkastella uudestaan, sillä se 

vaarantaa kansainvälisesti ja Pariisin ilmastosopimuksessa sovitun ilmastorahoituksen 

tason. Kaikki päästökaupan huutokauppatulot tulee ohjata niiltä osin takaisin 

ilmastorahoitukseen kuin on mahdollista – joko täysimääräisenä ja vähintään se osuus, 

jota ei voida EU-sääntöjen puitteissa antaa teollisuudelle. 

 

Pariisin ilmastosopimuksessa sinetöitiin jo Kööpenhaminassa esitetty 100 miljardin 

euron ilmastorahoituslupaus vuodesta 2020 eteenpäin. Maailman valtioiden, 

etenkin kehittyneiden valtioiden kuten Suomen, oletetaan maksavat 100 miljardia 

vuodessa 2020–25 välisenä aikana. Nykyiset kansainvälisesti tehdyt 

rahoituslupaukset ovat suurin piirtein puolet vaaditusta tasosta.  

Nykyinen hallitus on korostanut etenkin yksityisten rahavirtojen tärkeyttä 

ilmastonmuutoksen torjunnassa. On selvää, että välttämättömät ilmastotoimet 

tulevat vaatimaan biljoonien eurojen sitoutumista puhtaisiin ratkaisuihin, kuten 



 

 

esimerkiksi infrastruktuuriin kehittyvissä talouksissa seuraavien vuosikymenien 

aikana. Vaikka yksityissektorin lisääntyvä rooli ilmastoystävällisten toimien 

toteuttamisessa on välttämättömyys, on 100 miljardin oltava enimmäkseen julkista 

rahoitusta. Vain julkinen rahoitus voi taata sen, että kaikista ilmastonmuutokselle 

haavoittuvimmat saavat tarvitsemaansa tukea. Ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen ei toistaiseksi houkuttele puoleensa yksityissektorin investointeja, ja 

jää väistämättä lapsipuolen asemaan, mikäli raha ei ole julkista. Vahingot ja 

menetykset ovat vielä selkeämmin julkisesta rahoituksesta riippuvaista. Tämän 

takia Suomessa päästökaupan huutokauppatulot ovat olleet erinomainen niin 

sanottu innovatiivinen rahoituslähde, jolla kattaa köyhien maiden 

ilmastorahiotustarpeita. Myös ETS-direktiivissä suositellaan päästökauppatulojen 

ohjaamista ilmastotekoihin.  

Hallituksen päätös kompensoida päästökaupasta aiheutuvia epäsuoria 

kustannuksia teollisuudelle käyttäen päästökaupan huutokauppatuloilla tulee näin 

ollen tarkastella uudestaan – taikka vähintään rajata kompensaatiota. Se voitaisiin 

mahdollistaa esimerkiksi vain sellaisille tahoille, jotka voivat taata parhaan 

mahdollisen energiatehokkuuden laitoksissaan. Mikäli maksimikompensaatioon 

päädytään, niin EU-lainsäädännössä on annettu tarkat ohjeet hyvityksen 

rajoittamiseen ja sen ei tule ylittää annettuja rajoja. On ennustettu, että tulevina 

vuosina maksimikompensaatio tulee olemaan vähemmän kuin päästökaupasta 

saatavat tulot ja siksi huutokauppatuloja jää mahdollisesti ”yli” ja voitaisiin näin ollen 

palauttaa ilmastosisältöiseen kehitysyhteistyöhön.  

 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  

Suomen Rahasto 

              
Jari Luukkonen    Anne Tarvainen 
Suojelujohtaja    Ohjelmapäällikkö 
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