
 
 
 

PERJANTAI-RYHMÄ KIINNITTÄÄ HUOMIOTA KEHITYSYHTEISTYÖRAHOITUKSEN MÄÄRÄÄN JA LAATUUN  
  
Perjantai-ryhmä painottaa, että kehitysyhteistyömäärärahat ovat nykyisellään täysin riittämättömät vaikuttavaan ja 
johdonmukaiseen työhön kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen on tehtävä pikaisesti 
konkreettinen suunnitelma siitä, miten kehitysyhteistyömäärärahat nostetaan 0,7 prosenttiin BKTL:sta ja suunnata 
vähiten kehittyneisiin maihin vähintään 0,2 prosenttia BKTL:sta. 0,7 -tavoitetta tuskin saavutetaan yhdessä 
hallituskaudessa, mutta seuraavalle hallituskaudelle tulee asettaa selkeä välitavoite määrärahojen noston polulla 
pysymiseksi. Tavoitteen saavuttamista voivat tukea innovatiiviset rahoitusinstrumentit, kuten 
päästöhuutokauppatulojen ja kehityspolitiikan finanssisijoitusten tuottojen ohjaaminen kehitysrahoitukseen. 
 
Tavoitteen vahvistaminen perustuu YK:n kolmanteen kehitysrahoituskonferenssiin Addis Abebassa (2015), jonka 
tavoitteena oli turvata riittävät resurssit globaalin kestävän kehityksen agenda toteuttamiseksi. Myös Suomi on 
sitoutunut kehitysrahoituskonferenssin päätöksiin. Lisäksi kehitysyhteistyön painopisteiden pysyvyyteen, 
johdonmukaisuuteen ja jatkuvuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  
  
Ihmisoikeusperustaisuus, syrjimättömyys sekä Agenda2030:n edellyttämä politiikkajohdonmukaisuus tulee nostaa 
Suomen kehitysyhteistyörahoituksen uudistamisen lähtökohdaksi. Perjantai-ryhmän mielestä on tärkeää, että 
kehitysyhteistyömäärärahat edistävät mahdollisimman tehokkaasti inhimillistä kehitystä, tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta sekä kaikista heikoimmassa asemassa olevien asemaa.  
 
  
 

 

Erityisesti Perjantai-ryhmä kiinnittää huomiota: 
 
  

1. Kehityspolitiikan on oltava entistä johdonmukaisempaa ja se on ymmärrettävä osaksi Suomen kestävän 
kehityksen toimeenpanoa ja kansainvälistä vaikuttamistyötä. Kaikkien hallinnonalojen tulee sitoutua 
kestävän kehityksen ja Suomen kehityspolitiikan painopisteiden toteuttamiseen omassa työssään. On 
tärkeää pystyä uudistamaan kehityspolitiikkaa ja sen myötä rahoitusinstrumentteja kestävän kehityksen 
haasteita vastaaviksi.  

 
2. Kansalaisjärjestöt tekevät ulkoministeriön evaluaatioiden mukaan kustannustehokasta ja vaikuttavaa 

kehitysyhteistyötä yhteistyössä kumppanimaiden järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. 
Kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö tavoittaa tutkimusten mukaan myös kaikista haavoittuvimmissa 
asemassa olevat ryhmät. Kuitenkin järjestöjen rahoituksen osuus kehitysyhteistyömäärärahoista on 
vähenemässä entisestään. Perjantai-ryhmä suosittaa, että kansalaisjärjestöille tulisi kohdentaa 15 
prosenttia kehitysyhteistyövaroista.  
 

3. Kehitysyhteistyörahoituksen eri instrumenttien, myös yksityiselle sektorille ja investointeihin suunnatun 
tuen, tulee noudattaa muiden instrumenttien kanssa yhteneväisiä tuloksellisuus-, avoimuus- ja 
raportointivaatimuksia. Lisäksi rahoitusta tulee kehittää joustavaksi niin, että se tukee eri instrumenttien 
välistä yhteistyötä ja synergiaa.   

 
4. Humanitaarisen avun rahoitus on täysin riittämätöntä. Lisäksi nykyiset pitkittyneet humanitaariset kriisit 

vaativat pidempää läsnäoloa jatkuvuuden ja tehokkuuden turvaamiseksi. Humanitaarisen avun rahoituksen 
pitäisi olla nykyistä pitkäkestoisempaa. Tätä kehitystä voitaisiin tukea ulkoministeriössä muuttamalla 
yksivuotinen humanitaarinen apu monivuotiseksi. Humanitaarisen avun rahoituksen tulisi olla myös 
joustavampaa, jotta voitaisiin kattaa humanitaarisen avun ja pitkäkestoisen kehitysyhteistyön koko jatkumo 
ja vahvistaa niiden välistä kytköstä. Rahoituspäätökset pitäisi pystyä tekemään lisäksi aikaisempaa 
nopeammin, jotta avustustyö pääsisi käyntiin jo kriisin alkuvaiheessa.  
 

 



 
 

 
5. Suomen on panostettava monenkeskisen rahoituksen johdonmukaisuuteen ja määrään - globaali 

poliittinen tilanne on aiheuttanut rahoitusvajeen muun muassa YK:n väestörahasto UNFPA:lle. Suomen on 
osaltaan otettava vastuu rahoitusvajeen korjaamisesta ja toimittava itse ennakoitavana ja luotettavana 
kumppanina. Esimerkiksi Suomen perusrahoitus UNFPA:lle on laskenut 61 prosenttia vuosien 2014–2017 
aikana. Ulkoministeriön evaluaatioraportin mukaan monenkeskisen kehitysyhteistyön rahoitus on laskenut 
vuodesta 2014 vuoteen 2017 kokonaisuudessaan 53,4 prosenttia. (351,7 miljoonasta eurosta 163,9 
miljoonaan euroon.) 

 
6. Kehityspolitiikan ja siihen liittyvän rahoituksen tulisi seurata aiheeseen liittyvää tutkimusta ja hyödyntää sen 

tuloksia. Suomessa toimii esimerkiksi kansainvälisesti arvostettu tutkimuslaitos United Nations University 
World Institute for Development Economics Research, UNU-WIDER ja myös Suomen yliopistoissa tehdään 
kehitystutkimusta. Olisi tärkeää, että instituutin yhteyksiä suomalaiseen akateemiseen maailmaan 
tiivistettäisiin ja että sen ja muiden tutkimuslaitosten tuottamasta laadukkaasta tutkimuksesta saadut 
tulokset ja suositukset saataisiin laajemmin yhteiskunnan ja päätöksenteon käyttöön ja tietoon. Lisäksi 
uudenlaisiin, innovatiivisiin tutkimushankkeisiin ja ajatuspajatoimintaan tulisi panostaa. 

 
7. Monimuotoinen kansalaisyhteiskunta on jo arvo sinällään ja myös rahoitusinstrumenttien pitäisi tunnistaa 

ja tunnustaa tämä. Tällä hetkellä kansalaisjärjestöjen saama tuki kehitysyhteistyölle suosii suuria, 
ammattimaisia järjestöjä, joilla on vahva hallintokoneisto. Myös pienten kansalaisjärjestöjen toiminta on 
tuloksellista, pitkäjänteistä ja onnistuu tehokkaasti saavuttamaan kaikissa heikoimmassa asemassa olevat 
ihmiset ja tuottamaan lisäarvoa vahvistamalla vastavuoroisesti kumppanimaiden kansalaisyhteiskuntia ja 
demokratiaa. Perjantai-ryhmä on huolissaan siitä, että kehitysyhteistyövarat suunnataan yhä enenevissä 
määrin ammattimaisille ja suurille järjestöille. Tämä kaventaa pienten ja vapaaehtoistyöhön perustuvien 
järjestöjen mahdollisuuksia tehdä jatkossa kehitysyhteistyöhankkeita sekä kaventaa Suomen 
kehityshankkeiden vaikuttavuutta.  
 

8. Uusissa rahoituspäätöksissä tulee huomioida, että EU:n tasa-arvoa edistävän toimintasuunnitelman 
mukaisesti sukupuolten tasa-arvon tulee olla joko merkittävä osa- tai päätavoite vähintään 85 prosentissa 
kaikista uusista kehitysyhteistyöohjelmista. 
 

9. On oleellista, että ulkoministeriölle turvataan riittävät henkilöstöresurssit ja asiantuntijuus Suomen 
kehityspoliittisten tavoitteiden toimeenpanemiseksi, sekä rahoitusmekanismien kehittämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että eri rahoitusinstrumenttien tulosketjut vastaisivat kehityspoliittisia tavoitteita ja että 
instrumenttien välinen synergia ja joustavuus lisääntyisivät.  

 
10. Lisäksi olisi kehitettävä sellaisia uusia toimintatapoja, joiden avulla muiden hallinnonalojen osaamista 

pystyttäisiin hyödyntämään tehokkaammin kehitysyhteistyössä ja jotta vastavuoroisesti muut 
hallinnonalat ymmärtäisivät kehityspolitiikan ja Agenda2030 –toimintaohjelman merkityksen oman alansa 
kehittämisessä. Rahoitusmekanismeja tulisi kehittää niin, että ne tukisivat uudenlaista, innovatiivista 
yhteistyömuotoja eri hallinnonalojen ja sektoreiden välillä.  
 
 
 
 

PERJANTAI-RYHMÄ 
  
Perjantai-ryhmä on eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmän aloitteesta vuonna 2007 perustettu eduskunnassa kokoontuva ajatuspaja. Ryhmän 
jäseninä ovat seksuaalioikeudet - ja kehitysryhmän kansanedustajat, kehitysyhteistyöjärjestöjä, KPT, sekä ulkoasiainministeriön, sosiaali- ja 
terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoita. 
  
Ryhmän tavoitteena on vaikuttaa yhteisellä äänellä sosiaali-, terveys- ja inhimillisen kehityksen painoarvon vahvistamiseen Suomen kehityspolitiikassa ja sen 
toteutuksessa. Ryhmä tarttuu ajankohtaisiin kehityskysymyksiin ja suunnittelee yhdessä, miten niihin parhaiten vaikutetaan kansanedustaja-, järjestö- ja 
virkamiestasolla. Vaikuttamiskeinoja ovat kansanedustajien tekemät kirjalliset kysymykset ja toimenpidealoitteet, sekä henkilökohtainen vaikuttaminen 
eduskunnassa yhteisesti päätetyistä asioista. Kehitysjärjestöt laativat yhteisiä kannanottoja ja tapaavat päätöksentekijöitä. Ryhmä tukee virkamiehiä asioiden 
edistämiseksi ministeriöissä ja kutsuu keskeisiä kehitystoimijoita ja asiantuntijoita kuultaviksi ryhmän kokouksiin. 
  
Ryhmän puheenjohtajana toimii eduskunnan seksuaalioikeudet - ja kehitysryhmän puheenjohtaja ja sitä koordinoi ryhmän sihteeristönä toimiva Väestöliitto. 


