
 

 

 

 

 

 

 

 

Lausunto: Kestävän kehityksen rahoituksen linjausluonnos 
 

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten 

ihmisten tuelle. Tukijoita on 10 miljoonaa, 150 maassa eri puolilla maailmaa. Amnesty on poliittisesti 

ja uskonnollisesti sitoutumaton. Amnesty työskentelee kansainvälisesti ja Suomessa ihmisoikeuksien 

edistämiseksi. 

Amnesty International Suomen osasto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon asiassa ja lausuu 

kunnioittavasti seuraavaa: 

 

Linjauksessa käsitellään ulkoasiainhallinnon keinoja tukea kestävän kehityksen rahoituksen 

vahvistamista kauppapolitiikan, kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön keinoin. Amnesty pitää hyvänä 

laaja-alaista lähestymistapaa kestävän kehityksen rahoitukseen, korostaen kuitenkin julkisen 

kehitysrahoituksen, lahja-avun ja kehitysyhteistyön merkitystä ulkoasiainhallinnon työssä. Eri 

instrumenttien roolien tulee myös säilyä selkeinä, politiikkajohdonmukaisuus huomioiden. 

Kehitysyhteistyöllä tulee ennen kaikkea vastata kumppanimaiden tarpeisiin – rahoitettavien 

hankkeiden ja ohjelmien potentiaali houkutella (vivuttaa) yksityistä rahoitusta saati suomalainen 

intressi eivät saa olla määrääviä tekijöitä yhteistyön suunnittelussa. 

Amnesty muistuttaa Suomen sitoumuksesta lisätä kehitysyhteistyömäärärahoja kohti YK-suositusten  

mukaista 0,7 prosenttia bruttokansantulosta (BKTL) ja ohjata vähintään 0,2 prosenttia BKTL:sta 

vähiten kehittyneiden maiden tukemiseen. YK korostaa vuoden 2022 kestävän kehityksen 

rahoituksen raportissaan julkista kehitysrahoitusta koskevien sitoumusten toimeenpanon tärkeyttä 

koronaviruspandemian jälkimainingeissa1. Maailmanpankki on varoittanut Ukrainan sodan 

aiheuttaman ruuan hinnannousun voivan johtaa ruokakriisiin ennen kaikkea koronaviruksen 

koettelemusten vuoksi entistä velkaantuneemmissa kehitysmaissa2. 

Suomi on sitoutunut ihmisoikeusperustaiseen ulkopolitiikkaan ja tämän tulee näkyä selkeästi niin 

kauppa- kuin kehityspolitiikassa. Sukupuolten välisen tasa-arvon osalta Amnesty pitää hyvänä 

linjauksessa todettua sitoutumista sekä tasa-arvoa edistäviin erityistoimiin että tasa-arvon 

valtavirtaistamiseen kaikessa kestävän kehityksen vahvistamiseen tähtäävässä toiminnassa. Suomen 

tulee kuitenkin pikaisesti kehittää rahoitusinstrumentteja niin, että sukupuolten tasa-arvo on 

merkittävä osa- tai päätavoite vähintään 85 prosentissa uusista kehitysyhteistyöhankkeista ja -

ohjelmista EU:n asettamien tavoitteiden ja pääministerin Marinin hallitusohjelman mukaisesti. 

 
1 United Nations, Inter-agency Task Force on Financing for Development, Financing for Sustainable 
Development Report 2022. (New York: United Nations, 2022), available from: 
https://developmentfinance.un.org/fsdr2022  
2 Ukraine war: World Bank warns of 'human catastrophe' food crisis - BBC News, haettu 22.4.2022 
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Amnesty pitää tärkeänä kansainvälisiin investointeja koskeviin sopimuksiin vaikuttamista niiden 

ihmisoikeus- ja ympäristövastuullisuusnäkökulmien vahvistamiseksi ja rahoitusvirtojen kääntämiseksi 

kestävän kehityksen mukaisiksi. Ollakseen uskottava toimija Suomen tulisi pikaisesti säätää 

kansallinen laki yritysten ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevasta huolellisuusvelvoitteesta sekä 

osallistua rakentavasti EU-tason sääntelyn kehittämiseen. 

 Linjausluonnoksessa ehdotettuihin selvityksiin Amnesty ehdottaa lisättäväksi kestävän kehityksen 

mittarien kehitystyötä tarkastelun laajentamiseksi kansantaloudellisista mittareista.  

 

Kunnioittavasti, 

 

 

  

Niina Laajapuro  

Ihmisoikeustyön johtaja, Amnesty International Suomen osasto   

 

 

 

Lisätietoja antaa: Taru Savolainen, ilmasto- ja ympäristöasiantuntija, taru.savolainen@amnesty.fi, 

040 535 8622 
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