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(SM), Kristiina Kumpula (SPR), Sari Lehtiranta (UM), Annika Lindblom (Kestävän kehityksen toimikunta),
Riitta Oksanen (UM), Leena Pentikäinen (TEM), Jyrki Pulkkinen (UM), Janne Ronkainen (SASK), Eija Rotinen (UM), Markus Schulman (MMM), Kalle Sysikaski (Rauhanliitto)
Muut: Anne Meskanen (UM), Katja Karppinen-Njock (UM)
Sihteeristö: Marikki Stocchetti, Katja Kandolin
1.

Kokouksen avaus
Pääsihteeri Marikki Stocchetti avasi kokouksen klo 9.15. Puheenjohtaja Paloniemi sairaana.

2.

Pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin täysistunnon pöytäkirja 30.11.2017 ja tiedoksi annettu KEKE-KPT yhteiskokouksen muistio 24.11.2017

3.

Suomi OECD:n kehitysapukomitea DAC:in jäsenenä: 2017 vertaisarvion opit ja seuraavat askeleet
Täysistunnon pääteema oli Suomen rooli OECD:n kehitysapukomitea DAC:in jäsenenä ja kehitysyhteistyön toteuttajana. Täysistunnossa keskusteltiin Suomen panoksesta DAC:in reformiin, jaettiin kokemuksia vertaisarvioprosessista sekä keskusteltiin Suomen saamista suosituksista.
Kehitysapukomiteaa on pyritty viime vuosina uudistamaan. Uudistuksen syyt liittyvät yhtäältä kansainvälisen toimintaympäristön muutokseen sekä kehitysavun ja muiden kehitysresurssien määrään,
tehokkuuteen ja laatuun liittyviin haasteisiin. Reformin keskeisiä kysymyksiä ovat kehitysyhteistyökomitean mandaatin, agenda ja työskentelytapojen päivittäminen kestävän kehityksen Agenda2030
henkeä ja tavoitteita vastaaviksi. Lisäksi komitean on pystyttävä asemoimaan itsensä uskottavasti
suhteessa moneen suuntaan: muihin kansainvälisiin kehitysjärjestöihin (ml. YK), muihin kehitysavunantajamaihin, jotka eivät ole DAC:in jäseniä (erityisesti BRICS-maat) sekä kehitysyhteistyön
kumppanimaihin. Erityinen kysymys on myös DAC:in suhde kansalaisyhteiskunnan toimi joihin kautta
maailman. Lisäksi kehitysapukomitean on yhtäältä lunastettava sekä jäsentensä odotukset että pystyttävä pitämään yllä jäsenmaiden tahtotilaa kehittää omaa kehitysyhteistyötään muuttuvia haasteita vastaaviksi (ml. yksityissektorin yhteistyön kriteerit tai pakolaisten vastaanottokulujen kasvu).
Vertaisarviointi on yksi keskeisistä keinoista, joilla DAC seuraa kehyspolitiikan kansainvälisten peri
aatteiden toteutumista jäsenmaissaan. Vertaisarviointi perustuu vastuuvelvollisuuteen ja yhteiseen
oppimiseen. Sen keskeinen tavoite on antaa mahdollisimman konkreettisia suosituksia, joita DAC
myös seuraa. Vuosittain DAC arvioi kaikkiaan kuusi avunantajamaata. Arvioinnin perustana ovat
maiden antamat kansainväliset sitoumukset (ml. avuntuloksellisuus sekä kestävän kehityksen tavoitteet). Lisäksi DAC arvio kansallista kehityspolitiikkaa ja sen linjauksia. Vertaisarvioissa tarkastellaan
myös yleisesti kehitysyhteistyön hallinnon organisointia, instituutioita, työtapoja sekä poliittisten linjausten ja toimeenpanon suhdetta. Humanitäärinen apu lisättiin mukaan arvioon kymmenisen vuotta sitten. Arvioinnin suorittavat kiertävässä järjestyksessä valitut DAC-maat, joiden lisäksi mukana on
tarkkailijastatuksella edustajia etelä-etelä – yhteistyökumppaneista tai muista DAC-jäsenistöön kuulumattomista maista. Arvio toistetaan noin viiden vuoden välein.
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Suomen viimeisin vertaisarvio toteutettiin vuoden 2017 aikana. Sen vertaisarvioijina toimivat DACmaista Italia ja Espanja (tarkkailijana Israel). Joulukuussa 2017 julkaistun raportin on laatinut OECD
DAC:in sihteeristö yhteistyössä arvioijatahojen kanssa. Sen antama yleiskuva Suomen kehityspolitiikasta on positiivisen diplomaattinen, tosin paikoin myös kriittinen (esim. määrärahaleikkaukset,
Suomen etääntyminen osasta avun tehokkuuden periaatteista ja nk. sidotun avun lisääntyminen).
Suomi saa arviossa erityistä kiitosta nopeasta ja joustavasta humanitaarisesta avustaan, keskittymisestä valittuihin kumppanimaihin sekä siirtymisestä kehityspolitiikan painopisteisiin. Myös Suomen
sitoutuminen vammaisten ihmisten aseman huomioimiseen kehitysyhteistyöstä sai erityistä kiitosta.
Raportin tärkein osa on sen 12 suositusta. Niiden valossa DAC peräänkuuluttaa Suomelta mm. strategisempaa otetta monenkeskiseen yhteistyöhön, yritysyhteistyön selkeämpiä pelisääntöjä, tulostietojen laajempaa jakelua ja hyödyntämistä (ml. kumppanimaat) sekä kehitysrahoituksen nostamista
Suomen sitoutumista vastaavalle tasolle (ml. 0,7 bktl ja 0,2 bktl) ja konkreettista aikataulua tämän
toteuttamiselle.
Alustuspuheenvuoro Katja Karppinen-Njock, Lähetystöneuvos UM/KEO-10: DAC-reformi on ollut menossa viimeiset pari vuotta Agenda2030 myötä. Syväevaluaatio, korkean tason paneeli, uudistettu
mandaatti ja korkean tason kokous 2017 kietoivat kaikki prosessit yhteen ja paaluttavat tulevaisuuden toimintaa. Suomen tavoitteita uudistusprosessissa on olleet: Ydintoiminnot, politiikkajohdonmukaisuus ja erityisesti kestävän kehityksen politiikkajohdonmukaisuus. Suomen DAC-painopisteitä
jatkossa tulevat olemaan: ydintoiminnot, ODA:n uskottavuus, TOSSD-mittari, ODA sekä muut rahavirrat, jotka liittyvät kestävään kehitykseen, vähiten kehittyneet maat, verkostojen hyödyntäminen,
kehitysrahoitus/yksityinen sektori sekä politiikkajohdonmukaisuus.
DAC-vertaisarvio toteutettiin koko Suomen kehitysyhteistyöstä ja politiikasta ja se valmistui vuoden
2017 lopussa. Arvio sisältää 12 suositusta. Puolivälitarkastelu tulee olemaan kahden vuoden päästä
ja siinä arvioidaan miten olemme toimeenpanneet suosituksia. Seuraava DAC-vertaisarvio toteutetaan 4-5 vuoden kuluttua. Arvioprosessi on pitkä ja laaja ja ulkoministeriö panostaa siihen paljon,
koska se on tärkeä työkalu kansallisella tasolla. Tulokset kuvaavat hyvin Suomen kehitysyhteistyön ja
– politiikan tilaa. Suositukset eivät yllättäneet ja voidaankin sanoa, että ulkoministeriö on oikealla
tiellä ja että suositusten toimeenpano on jo alkanut. Edellisen vertaisarvion (v. 2012) suosituksista on
toteutettu jo 77 %. Erityistä kiitosta Suomi sai esimerkiksi humanitaarisesta työstä, erityisesti vammaisten huomioimisesta humanitaarisessa työssä. Myös sitoutuminen Agenda2030 sai kiitosta. Suosituksien osalta Suomen tulee toimeenpanna kansalaisyhteiskuntalinjaus, lähestyä kattavammin monenvälistä yhteistyötä, määritellä selkeä linja yksityisen sektorin kanssa tehtävälle yhteistyölle huomioiden kehitysyhteistyön prioriteetit, jatkaa tulosohjausjärjestelmätyötä. Selkeät kehittämisen kohteet: kehitysyhteistyörahoituksen trendin ylöspäin kääntäminen, urasuunnitteluun ja koulutukseen
liittyviä suosituksia.
Keskustelua: Kyseltiin, missä vaiheessa käydään suositukset ministerin kanssa läpi? Huomioitiin
myös, että evaluointinäkökulmasta tasa-arvon läpileikkaavuus on hyvin määritelty politiikkatasolla,
mutta toimeenpanossa ja tulosten arvioinnissa on haasteita, taso on jopa heikko. Myös monenkeskiseen yhteistyöhön tarvitaan strategisempi ote ja yrityssektorin selkeämmät pelisäännöt. Näitä on luvattu tarkentaa, mutta mitä tällä tarkennuksella itse asiassa tarkoitetaan? Leikkaukset ovat suuri tekijä ja resurssit rajalliset - miten rahatilanne saataisiin paranemaan?
Katja Karppinen-Njock/UM kertoi, että ministeri Mykkänen osallistui DACin vertaisarviokokoustilaisuuteen Pariisissa ja ministeri on tietoinen suosituksista. Lisäksi on laadittu ministeriön sisäinen matriisi, jolla seurataan suositusten toimeenpanoa. Tässä on huomattava, että suosituksia tulee eri tahoilta ja nämä täytyisi kytkeä yhteen. Tämä on tarkoitus tehdä kevään 2018 aikana. Strategisempi
ote multipuolella tulee toteutumaan siten, että laaditaan tarkemmat vaikuttamissuunnitelmat, joissa
järjestöjä yhdistetään ryppäisiin ja niille kehitetään yhteisiä tavoitteita. Läpileikkaavien tavoitteiden
osalta kirkastustyö on meneillään ja ohjeiden päivitys on myös kesään mennessä valmiina. Kehityspoliittisella osastolla on käynnissä massiivinen kehittämisurakka, ns. ”painopisteiden kirkastustyö”,
jossa selkeytetään sitä, miten eri yhteistyömuodot liittyvät kehityspoliittisen selonteon tavoitteisiin
ja sitä, missä suomalaiset voivat parhaiten panostaa. Toinen kehityskohde ministeriön sisällä on ns.
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”toimintatapojen uudistustyö”. Siinä 1. tehostetaan strategista suunnittelua (hyödynnetään olemassa olevaa sisäistä ja ulkoista tietoa, palaute vedetään yhteen ja sitten kehitetään sekä liitetään TTSprosessiin), 2.kehitetään prosesseja ja järjestelmiä: johtaminen, ohjaus, ohjeet. Läpileikkaavat tavoitteet ja niiden ohjeistus liittyy tähän. 3. henkilöstön määrä ja oikea kohdentaminen.
Keskusteltiin myös OECD:n käyttämästä lähdeaineistosta, joka on ollut arvioraportissa melko yksipuolinen. Tämän osalta huomautettiin, että kyseessä ei ole tieteellinen tutkimus ja että DACsihteeristö pyytää materiaalia, jonka UM toimittaa heille. Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksista UM totesi, että suositukset on annettu Suomelle, ei vain UM:lle ja että UM ei ole vastuussa leikkauksista.
Toivottiin syvempää ja yksityiskohtaisempaa keskustelua suosituksista. Todettiin, että kehitysyhteistyössä köyhyyspainotus tulee vähenemään ja yksityisen sektorin rooli painottumaan. Olisi tärkeää
hahmottaa mikä Suomen positio on tässä. Reformista ja Suomen kannoista haluttaisiin lisää tietoa.
Toivottiin selkeää linjaa yksityisen sektorin kanssa tehtävälle yhteistyölle. Vaikutuksia ja tuloksia ei
usein osata tulkita, erityisesti yksityissektorin osalta, vaikka niitä kyllä on. Pitkän aikavälin vaikutuksia
on vaikea verifioida. Tiedon ja informaation tehokkaampi käyttö nousi myös esille keskustelussa.
UM:n sisäinen tieto on tärkeää, mutta tarvitaan myös ulkopuolista tutkimusta, jotta päästään syvemmälle vaikuttavuuden arvioinnissa. Todettiin, että Suomen tulisi olla tässä edelläkävijä. Kyseessä
on myös tiedon hallinta; tietoa on eri puolilla ja olisi mietittävä millä tavalla se tuodaan yhteen ja mitä saadulla tiedolla tehdään. Politiikkastrategiapäätösten tulisi perustua tällaiseen laajemman tiedon
käyttöön. UM totesi, että haasteena on usein se, ettei olemassa olevaakaan tietoa käytetä tarpeeksi
tehokkaasti hyväksi.
Ulkoministeriö vastasi, että tiedosta ja tiedolla johtamisesta keskusteltiin prosessin aikana. Tutkimusrahoitukseen on tullut leikkauksia ja UM:ssä on rakenteilla systemaattinen ”knowledge management – järjestelmä”. Tiedolla johtamisesta on tulossa evaluaatio tänä vuonna.
Esille nousi myös ilmasto ja ympäristöasioiden parempi valtavirtaistaminen, joihin Suomen tulisi panostaa. Todettiin, ettei ympäristöasioita voi redusoida vain ilmastoon, vaan myös luonnonvarojen
käyttö on tärkeää. Agenda2030-hengessä tulisi integroida taloudelliset ja ekologiset kysymykset. UM
totesi, että samanmielisten maiden ryhmä on tärkeä Suomelle, mutta toisaalta paine avata keskustelua Agenda2030 - hengessä eri suuntaan on olemassa. Tässä täytyy löytää kultainen keskitie.
DAC-reformista todettiin vielä, että DAC:n mandaatti ei saa levitä sinne, missä YK:lla on rooli. Avoimuus ja sidosryhmien kuuleminen on ongelma OECD:ssa ja tämä tulisi saada Suomen vaikuttamisagendalle. UM totesi tähän, että kansalaisjärjestödialogiprosessi on käynnistynyt DAC:issa.
Järjestetään erityinen tilaisuus, jossa käydään läpi Suomen OECD-DAC – vertaisarviossa saamia sekä KPT:n antamia suosituksia.
4.

Tasa-arvosuurlähettiläs Anne Meskasen esittäytyminen
Tasa-arvosuurlähettiläs Anne Meskanen esittäytyi täysistunnolle ja kertoi toimenkuvastaan uutena
tasa-arvosuurlähettiläänä. SL Meskanen on ollut näköalapaikalla usealla kriisialueella ja Suomen kehitysyhteistyön – ja politiikan kannalta keskeisissä kohdemaissa kuten Kosovossa ja Syyriassa. Viimeksi hän toimi Suomen Afganistanin suurlähettiläänä. Nykyisessä tehtävässään tasaarvosuurlähettiläänä Meskanen on toiminut viimeiset kolme kuukautta. Hänen tarkoituksenaan on
valtavirtaistaa sukupuolinäkökulmaa ulko-, turvallisuus- sekä kehityspolitiikkaan. SL Meskasen tavoitteena tulee olemaan ensinnäkin globaalivaikuttaminen ja toiseksi työ ministeriössä (koordinaatio)
sekä työskenteleminen sidosryhmien kanssa. Siiloutuminen on yleisesti ottaen ongelma ministeriössä, myös tasa-arvoasioiden osalta. Meskanen haluaa integroida tehtävänsä tiiviimmin ministeriön
systeemiin kiinni. Agenda2030 velvoittaa ottamaan naiset ja tytöt mukaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Meskanen totesi, että Suomi on harjoittanut feminististä ulkopolitiikka jo pitkään, mutta
Suomi ei osaa brändätä työtään kansainvälisillä areenoilla, jossa ei tunneta Suomen laajaan tasaarvo-osaamista. Ei ole myöskään pystytty kääntämään sanoja teoiksi ja tulokset ovat vähäisempiä
kuin mitä olemme odottaneet. Vaikutustyötä tulee tehostaa. Ongelmana on myös se, että samaan
aikaan on tehty liian montaa asiaa. Nyt tulee terävöittää Suomen politiikkaa tältä osin. Siihen tarvitaan myös taloudellisia resursseja. Esimerkiksi Kosovossa naisten aseman huomioonottaminen on-
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nistui, kun tavoitteena oli selkeästi naisten työllistäminen. Se otettiin huomioon kaikessa toiminnassa ja saatiin hyviä tuloksia. Afganistanissa tulokset eivät ole olleet niin hyviä kuin voisivat olla. Taustalla vaikuttavat vaikeat toimintaolosuhteet. Pienemmissä hankkeissa on saatu Afganistanissakin hyvää aikaan. Varojen syytäminen suuriin hankkeisiin ei aina ole niin tuloksellista. Pienet PYM-projektit
ovat olleet paras työkalu; niillä tuettu kaikista heikoimpia ja vaikeassa asemassa olevia naisia. Tällä
haavaa PYM:it Afganistanissa eivät jatku, mutta ne tulisi ottaa ehdottomasti uudelleen käyttöön. Ylipäätään tulisi arvioida kehitysyhteistyörahojen kohdentamista useammin ja tarkemmin. Prioriteetit
tulisi olla selvillä: 1. naisten ja tyttöjen taloudellinen voimaannuttaminen ja osallistuminen päätöksentekoon. 2. Naiset, rauha ja turvallisuus; huomioiden, että naiset eivät ole vain uhreja, vaan aktiivisia toimijoita. 1325-päätöslauselman osalta tehty hyvää työtä. Miehet tulee osallistaa myös tähän
työhön. Suomen aktiivinen ote siviilikriisinhallinnassa tulisi jatkua ja varoja tähän tarvitaan, samoin
kuin osaavia naisia.3. Naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet (sisältäen seksuaali- ja lisääntymisterveyden).
EU:ssa on menty taaksepäin SRHR:ssä. He for She –aloite ja She Decides ovat kumpikin hyviä aloitteita, mutta ne voisi kytkeä konkreettisemmin ulkopolitiikan perustyöhön.
Keskustelussa tuotiin esille tyttöjen oikeudet ja asema ja peräänkuulutettiin Suomelle vahvempaa
tyttöpolitiikka. Huomautettiin myös, että tarvita vain valtavirtaistamista, vaan muutakin toimintaa,
esim. PYM-hankkeet ovat oikein tärkeitä naisten aseman ja oikeuksien edistämisessä. Tarvitaan siis
erilaisia työkaluja. Myös ruoantuotanto nostettiin esille; tulee ottaa tasa-arvo ruoantuotannossa ja
elintarvikeketjussa (myös Suomessa). Suulähettiläs Meskanen totesi, että tyttöpolitiikka on hyvä idea
ja että asiaa täytyy ryhtyä ajamaan eteenpäin ministeriössä.
5.

Lyhyt päivitys "Suomen kehityspolitiikan tila 2018" – arviosta ja KPT:n kommentointiaikataulu
Pääsihteeri kertoi, että Suomen kehityspolitiikan tila 2018 – raportin laadinta on loppusuoralla ja
etenee laaditussa aikataulussa. Arvio tarkastelee sitä, millä ehdoin Suomi voisi nousta kehitysmaiden
naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien edistämisen mallimaaksi. Raportti taustoittaa naisten ja tyttöjen asemaa ja oikeuksia Suomen kehitysyhteistyössä ja -politiikassa sekä arvioi Suomen lähestymistapaa ja sen toteutumista tällä hallituskaudella. Arvion peilinä toimivat Suomen kansainväliset sitoumukset ja kestävän kehityksen Agenda2030. Arvio esittelee vision Suomesta entistä vaikuttavampana ja johdonmukaisempana tasa-arvon edistäjänä. Arvioraportin taustaksi on teetetty myös kyselytutkimus UM:n kanssa yhteistyössä.
Raportin luonnos lähetetään kahdelle koko KPT:n kattavalle kommenttikierrokselle viimeistään helmikuun lopussa. Kommentointikierros päättyy MA 19.3. Raporttiteksti hyväksytään KPT:n seuraavassa täysistunnossa 22.3. ja julkaistaan 2.5. klo 9-11 Pikkuparlamentin auditoriossa.

6.

Muut tapahtumat
Työvaliokunta TO 15.2. klo 8.15–09:45 (kabinetti Tervaleppä, Pikkuparlamentti). Pääaiheena
KPT:n
tulevaisuus, johdonvastine ja arvioraportin julkaisu- ja levikkisuunnitelmat.
Täysistunto 22.3. klo 8:15 – 10:45, istunnon aiheena KPT:n arvioraportin hyväksyminen.
Arvioraportin julkaisutilaisuus KE 2.5.klo 9:00–11:00 Pikkuparlamentin auditorio.

7.

Tiedoksi
Kehityspoliittisen johdon vastine KPT:n vuoden 2017 arvioraporttiin saapuu sihteeristöön viikolla 4.

8.

Muut asiat
KPT tulee palaamaan Kalle Sysikasken toiveesta Myanmarin tilanteen käsittelyyn. Aihe
voidaan ottaa esille toukokuun 2018 täysistunnossa tai erillisessä tilaisuudessa.

9.

Kokouksen päättäminen
Pääsihteeri päätti kokouksen klo 10.55.

