
Ulkopoliittisella instituutilla (UPI) ja kehityspoliittisella toimikunnalla (KPT) on ilo kutsua teidät seminaariin:

GLOBAALI KÖYHYYS – KENEN VASTUU? 
KEHITYSPOLITIIKKA VUODEN 2015 JÄLKEEN

Torstaina 29.11.2012, klo 9.30-12.00
Pikkuparlamentin auditorio, Arkadiankatu 3, Helsinki 

Millaisia tavoitteita, vastuunjakoa ja yhteistyötä tulevaisuuden maailmassa tarvitaan globaalin köyhyyden pois-

tamiseksi? Mikä on Suomen vastuu, ja miten me voimme parhaiten toimia köyhyysongelman ratkaisemiseksi?

Vuosituhattavoitteiden takarajavuosi 2015 lähestyy ja työ kansainvälisen kehityspolitiikan järjestelmän uudis-

tamiseksi on nyt käynnissä. Vuoden 2013 aikana YK ja EU tekevät merkittäviä päätöksiä sekä vuosituhattavoit-

teiden että kestävän kehityksen jatkosta. Kehityspoliittisen toimikunnan ja Ulkopoliittisen instituutin yhteisen 

seminaarin tarkoituksena on tarjota poliittisille toimijoille mahdollisuus pohtia kehityspolitiikan tulevaisuutta 

vuoden 2015 jälkeen.

Tilaisuudessa on tulkkaus suomeksi ja englanniksi. Kahvitarjoilu klo 9.00 alkaen. Ilmoittautumiset tilaisuuteen 

alla olevan linkin kautta viimeistään maanantaina 26. marraskuuta:

http://www.fiia.fi/fi/registration/521

Lisätietoja: Sannamari Bagge, Ulkopoliittinen instituutti, puh. 09 432 7711, sannamari.bagge@fiia.fi

Seminaarin ohjelma

klo 9.30 Seminaarin avaus

•	 Jouko Jääskeläinen, kansanedustaja, KPT:n puheenjohtaja

•	 Mika Aaltola, ohjelmajohtaja, Ulkopoliittinen instituutti

•	 Heidi Hautala, kehitysministeri

klo 9.50 The context for a post-2015 global agreement on development – how has poverty changed and 

what have we learned about effective ways to tackle the problem?

Claire Melamed, Overseas Development Institute (UK), Head of Programme 

klo 10.25 Muuttunut geopolitiikka ja köyhyys globaalina ongelmana – miten eteenpäin?

Teivo Teivainen, maailmanpolitiikan professori, Helsingin yliopisto

Paneelikeskustelu: Suomen vastuu ja rooli globaalin köyhyyden poistamisessa

•	 Puheenjohtaja: Marikki Stocchetti, tutkija, UPI, KPT:n jäsen

•	 Christina Gestrin, kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan jäsen

•	 Tom Packalén, kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan ja KPT:n jäsen

•	 Aila Paloniemi, kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan ja KPT:n jäsen

•	 Kimmo Sasi, kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja

•	 Oras Tynkkynen, kansanedustaja, tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja

klo 10.45

klo 11.50 Loppupuheenvuoro

Teppo Eskelinen, yliopistonlehtori, KPT:n jäsen



Taustaa

YK:n vuosituhattavoitteiden (Millennium Development Goals, MDGs) määräaika umpeutuu vuonna 2015. 

Vuosituhattavoitteiden vahvuus on ollut niiden konkreettisuus esimerkiksi äärimmäisen köyhyyden ja nälän vähentämisen 

sekä koulutuksen, tasa-arvon ja terveyden edistämisen mittareina. Ne ovat auttaneet  lisäämään resursseja 

kehitysyhteistyöhön ja suuntaamaan niitä inhimilliseen kehitykseen. Tavoitteissa on monissa maissa saavutettukin 

edistystä, mutta se on ollut epätasaista, eikä niitä tulla kaikkialla saavuttamaan. Vuosituhattavoitteet eivät ole myöskään 

onnistuneet luomaan köyhyyden poistamiseksi tarvittavia rakenteellisia muutoksia esim. kansainvälisessä talous- ja 

kauppapolitiikassa. 

Lisäksi köyhyyden luonne ja globaali toimintaympäristö ovat monin tavoin muuttuneet verrattuna vuosituhannen 

vaihteeseen, jolloin tavoitteet muotoiltiin. Nykyisin ylivoimaisesti suurin osa äärimmäisessä köyhyydessä elävistä ihmisistä 

asuvat keskituloisissa nousevissa talousmahdeissa. Vaikka kehitysavun merkitys köyhyyden poistamisessa säilyy vahvana 

köyhimmissä maissa, suuntautuu huomio nousevien talouksien kohdalla yhä enemmän niiden omaan politiikkaan ja 

kansalliseen vastuuseen. Nousevien talouksien kasvava rooli maailmantaloudessa muokkaa myös kehityspolitiikan 

tavoitteita ja toteutusta esimerkiksi Afrikassa.

Ilmastonmuutoksen eteneminen sekä kansainväliset talous- ja ruokakriisit ovat viime vuosina kouriintuntuvasti osoittaneet 

myös sen, että köyhyyden syihin vaikuttavat globaalit ilmiöt. Viime kädessä maailman kaikkien ihmisten hyvinvointi riippuu 

planeettamme kantokyvystä, jonka rajat uhkaavat tulla vastaan luonnonvarojen kulutuksen kiihtyessä. Kansainvälinen 

yhteisvastuu on välttämätöntä globaalien ongelmien ratkaisemiseksi.

Claire Melamed on Overseas Development Institute, ODI:n Kasvu ja oikeudenmukaisuus 

-tutkimusohjelman johtaja. Hän on aiemmin työskennellyt avustusjärjestö ActionAidin Britannian 

toimistossa. Hän on toiminut myös Christian Aid -järjestössä, YK:n palveluksessa Mosambikissa 

sekä opetustehtävissä Lontoon yliopistossa ja Open Universityssä. Tällä hetkellä Melamed tutkii 

YK:n vuosituhattavoitteita. Tutkimuksen kohteena on vuosituhattavoitteiden jälkeisen uuden 

kansainvälisen kehityssopimuksen solmiminen. Hänen tutkimuskohteenaan on myös köyhyyden, 

sen poistamisen ja oikeudenmukaisuus-käsitteen yhteys, talouskasvun ja köyhyyden vähentämisen 

kytkökset sekä eriarvoisuuden näkyväksi tekeminen tutkimuksen avulla.

Teivo Teivainen on maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistossa. Hän on työskennellyt 

professorina ja tutkijana useissa yliopistoissa Latinalaisessa Amerikassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa.  

Hän on toiminut Euroopan unionin Bolivian vaalitarkkailumission apulaisjohtajana sekä asiantuntijana 

muissa vaalitarkkailumissioissa.  Hän on johtanut useita evaluaatio- ja konsulttihankkeita 

suomalaisille ja kansainvälisille organisaatioille. Hän johtaa Kosmovisio-konsulttitoimistoa. 

Teivainen on toiminut alansa suurimman kansainvälisen tiedejärjestön johtokunnassa ja saanut 

toiminnastaan mm. American Sociological Associationin Hopkins-palkinnon, Suomen Akatemian 

tunnustuspalkinnon, Vasemmistonaisten pro feminismi –palkinnon ja Helsingin yliopiston JV Snellman –palkinnon. Hänen 

erityisosaamisalueitaan ovat globaali poliittinen talous, ihmisoikeudet ja demokratia.

Taustatietoa puhujista

Kehityspoliittinen toimikunta 

Kehityspoliittinen toimikunta arvioi kehitysyhteistyötoiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä seuraa julkisten 

kehitysyhteistyömäärärahojen tasoa. Lisäksi se edistää globaaleja kehityskysymyksiä koskevaa keskustelua Suomessa ja 

kannustaa julkisen sektorin ulkopuolisen kehitysrahoituksen aktivointia. Nykyinen toimikunta asetettiin joulukuussa 2011 

ja sen toimikausi kestää vuodelle 2015 asti.

www.kehityspoliittinentoimikunta.fi


