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Nykyisen hallitusohjelman ja hallituksen kehityspoliittisen ohjelman tavoitteena on saavuttaa YK:n 
asettama tavoite kehitysyhteistyömäärärahojen nostamisesta 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 
2010 mennessä. Hallituksen budjettikehyspäätöksen yhteydessä keväällä 2006 0,7 -bruttokansantulo-
osuuden saavuttamisen vuoteen 2010 mennessä vahvistettiin olevan hallituksen poliittinen tavoite. 
Kevään 2006 valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan katsottiin tarkoituksenmukaiseksi, että päätös 
vuosien 2008–2011 kehitysyhteistyömäärärahoista päätetään ensi kevään hallitusneuvottelujen 
yhteydessä. Tämä edellyttää puolueita tuomaan julki kantansa kehitysyhteistyömäärärahojen 
kasvattamiseen ennen eduskuntavaaleja maaliskuussa 2007. 
 
Valtiovarainministeriön talousarvioesitys noudattaa viime kevään kehyspäätösneuvotteluissa sovittua 
linjaa. Vuodelle 2007 esitetään kehitysyhteistyömäärärahojen nostamista 746,3 miljoonaan euroon, 
mikä on 0,43 prosenttia BKTL:stä. Vuoteen 2006 verrattuna tämä merkitsee prosentin sadasosan 
kasvua. Euromääräinen kasvu on 75,5 miljoonaa euroa. Valtionvarainministeriön ehdotus ylitti 
ulkoministeriön talousarvioehdotuksen reilulla kahdella miljoonalla eurolla. 0,7 -tavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2010 mennessä nykyinen kasvuvauhti on aivan liian hidas.  
 
Kehitysyhteistyömäärärahojen kasvattaminen 0,7 prosenttiin BKTL:sta on ollut Suomen poliittinen 
tavoite kolmenkymmenen vuoden ajan. Ensimmäisen kerran Suomi virallisesti ilmoitti tavoittelevansa 
0,7 prosentin BKTL-osuutta YK:n 25-vuotisjuhlakokouksessa vuonna 1970. Suomi on myös sitoutunut 
EU:n yhteiseen päätökseen nostaa unionin yhteinen kehitysyhteistyömäärärahataso 0,56 prosenttiin, 
josta Suomen vastuulla on oman 0,7-tavoitteensa saavuttaminen. Suomen hallitusohjelmissa on 
tavoitteeseen kuitenkin aina liitetty taloudellinen ehdollisuus, eikä realistista suunnitelmaa 0,7-
tavoitteen saavuttamiseksi ole tehty. Valtiontalouden nykyisten, politiikan nopeille suunnanmuutoksille 
alttiissa, suunnittelurakenteiden puitteissa 0,7-tavoitteen ripeä saavuttaminen vaikuttaa hyvin 
epätodennäköiseltä. 
 
Nykyinen hallitus uudisti valtiontalouden kehyspäätösmenettelyä irrottamalla juokseviksi menoiksi 
määriteltyjä kuluja pois kehyksestä. Tällaisiksi kuluiksi määriteltiin mm. työttömyysturva ja Suomen 
jäsenmaksun Euroopan unionille. Kehitysyhteistyömäärärahojen vastaavaa irrottamista valtiontalouden 
kehyspäätösmenettelystä tulisi vakavasti harkinta säätämällä laki kehitysyhteistyömäärärahojen tasosta.   
 
Kestävän ratkaisun saavuttaminen kehitysyhteistyömäärärahojen kasvun osalta olisi kaikkia osapuolia 
hyödyttävä ratkaisu. Kehitysyhteistyö on tärkeä työväline Suomen globaalipolitiikassa, millä on 
vaikutusta ulkopolitiikan sekä kotimaan politiikan tavoitteisiin. Kehitysyhteistyömäärärahojen 
kasvattamiselle on olemassa vahva kansalaisten tuki ja Suomen tavoitteet kehitysyhteistyön laadun 
jatkuvaan parantamiseen edellyttävät pitkän tähtäimen rahoitussuunnittelua. 
 
 


