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Suomen kehityspolitiikka ja
-yhteistyö tuottavat tulosta

K

ehityspolitiikan tulosraportti 2018 esittelee
Suomen kehityspolitiikan ja -yhteistyön vuosina 2015–2018 raportoituja tuloksia.
Suomi ja sen yhteistyökumppanit saavuttavat kehityspolitiikalle asetettuja tavoitteita verrattain
hyvin. Suomi saa aikaan myönteistä kehitystä, joka edistää globaalia vakautta ja hyvinvointia. Suomella on relevanttia osaamista, kokemusta ja voimavaroja.
Tuloksia syntyy yhteistyössä kehitysmaiden, kehitysrahoituslaitosten tai järjestöjen ja muiden kumppanien
kanssa. Suomen kehityspolitiikan painopisteet kiinnittyvät tiiviisti YK:ssa hyväksyttyihin Agenda 2030 kestävän
kehityksen tavoitteisiin. Tulostieto on ryhmitetty Suomen
kehityspolitiikan neljän painopisteen mukaiseen järjestykseen.
Kaikkein tuloksellisinta työ on ollut silloin, kun Suomen rahalliseen tukeen on yhdistynyt poliittinen vuoropuhelu, asiantuntemus ja vaikuttaminen. Tällöin saavutetut tulokset ja Suomen työn vaikuttavuus ovat myös
kestävämpiä. Esimerkki tällaisista tuloksista on onnistunut tuki kokonaisen maan koulutusjärjestelmälle. Suomi
on onnistunut erityisesti sellaisilla aloilla, joilla se toimii
keskeisimpien arvojensa pohjalta tasa-arvoa, osallisuutta ja syrjimättömyyttä edistäen.
Naisten ja tyttöjen oikeus omaan kehoonsa on parantunut: 1,5 miljoonaa naista sai ehkäisypalveluja ja muita
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä palveluja.
Suomen kehitysyhteistyö on tukenut yhteisöjä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, ja humanitaarinen apu on
auttanut selviämään konfliktien ja katastrofien jaloissa.
Suomen tuella 2,5 miljoonaa ihmistä sai puhdasta vettä
ja lähes kuusi miljoonaa ihmistä käymälän.
Monet raportissa esitellyistä tuloksista liittyvät Suomen vaikuttamistyöhön, jota on vaikea mitata numeerisesti. Se voi tuottaa merkittäviäkin politiikkatuloksia
esimerkiksi suuntaamalla monenkeskisten järjestöjen tai
koko yhteiskunnan toimintaa Suomelle tärkeisiin kysymyksiin. Suomen vaikuttamismahdollisuudet pohjautuvat usein Suomen rahoitusosuuksiin.

Haasteellisinta tulosten saavuttaminen oli siellä, missä kumppanuutta heikensivät eri tavoin epävakaat olot.
Suomen on otettava nykyistä paremmin huomioon nämä
riskit. Hauraissa oloissa hyvä tulos voi olla jo se, että
saavutettu kehitys kyetään säilyttämään eikä tilanne
käänny huonompaan suuntaan.
Tämän hallituskauden uutuus ovat kehityspoliittiset
finanssisijoitukset ja lainat, joilla pyritään vahvistamaan
kehitysmaiden oman talouden kantokykyä ja veropohjan
rakentumista. Tätä rahoitusta on suunnattu erityisesti
ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen.
Uuden rahoitusmuodon tuloksista ei ole vielä raportoitua
tietoa käytettävissä. Lahjamuotoisen avun rinnalla finanssisijoitukset lisäävät yhteistyötä yksityissektorin
kanssa ja tuovat kestävän kehityksen tueksi tarvittavia
yksityisiä rahoitusvirtoja. Rahoituspohjan huomattava
laajentaminen on välttämätöntä, jotta Agenda 2030:n
tavoitteisiin voidaan päästä.
Kehityspolitiikan tuloksia on vähentänyt vuonna 2016
nopeasti toteutettu ja merkittävä määrärahaleikkaus,
joka kohdistui etenkin monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön, kansalaisjärjestöihin sekä kehitysyhteistyön henkilöstöresursseihin. Ilmastorahoitus laski leikkausten yhteydessä erityisen paljon.
Yksi tämän raportin olennaisista viesteistä on, että
Suomen on jatkossa järkevää keskittyä rajalliseen määrään johdonmukaisia teemoja ja toimintoja. Tuloksellisuus
edellyttää pitkäjänteisyyttä niin resurssien kuin painopisteiden osalta. Onnistunut kehityspolitiikka vaatii jatkuvaa
uudistumista ja sellaisen uuden tiedon seurantaa, jota
työn tuloksellisuudesta karttuu. Suomen kykyä ennakoida
ja hallita toimialaan kuuluvia riskejä sekä asettaa realistisia tavoitteita on kriittisten arvioiden jälkeen kehitetty ja
kehitetään. Varojen väärinkäyttöön puututaan aina.
Myönteiset tulokset rakentavat yhteiskuntia, hyvinvointia ja globaalia vakautta. Ne edistävät Suomen ulkopolitiikan tavoitteita ja kansainvälisten sitoumusten toteuttamista. Kehitysyhteistyö on tärkeä keino vaikuttaa
ihmiskunnan suurten ongelmien ratkaisemiseen.
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Yhä useampi nainen saa ehkäisyn
yli

1,5 miljoonaa naista ja tyttöä käytti seksuaali- ja lisääntymis

terveyspalveluja Suomen kahdenvälisen yhteistyön tuella vuosina 2015–2017

miljoonaa naista käytti ehkäisyä EU:n tuella vuosina 2014—2016
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Sisältää 21 ohjelman
raportoimat luvut
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Kansalaisjärjestöjen
kehitysyhteistyö
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Sisältää Finnfundin ja
Finnpartnershipin rahoittamien yritysten raportoimien työpaikkojen
kokonaismäärän
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Kahdenvälinen ja
alueellinen yhteistyö
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Yksityisen sektorin
rahoitusinstrumentit
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6 366 500

Sisältää kolmen järjestön
raportoimat luvut
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Monenkeskinen
yhteistyö

31 300

Sisältää 7 järjestön
raportoimat luvut
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Enemmän lapsia yläkouluun
Suomen kumppanimaissa
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Ruokaa ja puhdasta
vettä miljoonille

SUOMEN TUKEMAT PIENVILJELIJÄT

VESIHUOLLON JA SANITAATION SAANEET IHMISET
Työn tuloksista hyötyneet, henkeä

PIENVILJEILIJÖIDEN
MÄÄRÄ

433 270

NAISTEN OSUUS

54 %

HYÖDYNSAAJIEN
KOKONAISMÄÄRÄ
SIS. PERHEENJÄSENET

2 062 200
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VESIHUOLTO

SANITAATIO

2 466 700

KOULUJEN
VESIHUOLTO JA
SANITAATIO

5 940 500

661 380
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Apua ennätyksellisiin
humanitaarisiin tarpeisiin
VUONNA 2017

12 miljoonaa

pakolaista ja 36 miljoonaa maan sisällä siirtynyttä
sai tukea YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä

91 miljoonaa

ihmistä sai ruoka-apua 83 maassa Maailman ruokaohjelmalta WFP:ltä

Suomen humanitaarisen avun vievät perille YK-järjestöt, Kansainvälisen Punaisen ristin ja Punaisen Puolikuun liike
sekä kuusi kotimaista järjestöä. Suomen rahoitusosuudet kansainvälisissä järjestöissä vaihtelevat.

Johtopäätökset

1

Suomen kannattaa keskittää riittävät resurssit
tärkeimpien tavoitteiden saavuttamiseen

2

Tulokset edellyttävät linjan säilymistä
ja kykyä reagoida muutoksiin

3

Arvopohjaisuus lisää vaikuttavuutta

4

Hauraita ja konfliktimaita on
tuettava pääsemään jaloilleen

5

Kehitysyhteistyön toimeenpanon ja kehitys
rahoituksen uudistamista on syytä jatkaa

6

Kehitystulokset voivat vahvistua
kokonaisvaltaisemmalla yhteistyöllä

