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Täysistunto TO 19.3.2020 klo 9.30-11.30 [Koronatilanteen salliessa]

Paikka: HUOM! Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh Paja

Kahvitarjoilu klo 9.00 alkaen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Inka Hopsu (vihr)

2. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen
· Liite 2a: Täysistunnon pöytäkirja 06.02.2020
· Liite 2b: Työvaliokunnan pöytäkirja 13.02.2020

3. Verotus ja kehitys –toimintaohjelman 2020-2023 ennakkoesittely [klo 9.30 –]

Suomen Verotus ja kehitys -toimintaohjelma 2020-2023 on valmistumassa ja se julkaistaan 22.4.
Toimintaohjelman tavoitteena on ohjata Suomen toimia kehitysmaiden oman verotuskyvyn
vahvistamiseksi ja kehitysyhteistyövaroin tuettujen yritysten verovastuullisuuden varmista-
miseksi. Toimintaohjelma päivittää edellistä toimintaohjelmaa hallitusohjelman valossa. Keskei-
siä hallitusohjelman painotuksia on muun muassa verotus kestävän kehityksen edellyttämää
johdonmukaisuutta lisäävänä työkaluna sekä kotimaassa että kansainvälisesti (sopimuksissa, jär-
jestöissä ja yhteistyöohjelmissa). Veropolitiikka on myös tärkeä teema Suomen ja EU:n Afrikka-
strategioissa ja –kumppanuuksissa. Verotus ja kehitys –toimintaohjelma on valmisteltu UM:n
Kehitysrahoitusyksikössä (KEO-50).

· Avaussanat Max von Bonsdorff, yksikönpäällikkö, Kehitysrahoitusyksikkö
· Verotus ja kehitys –toimintaohjelman ennakkoesittely, ohjelmakoordinaattori, Verotus ja

kehitys –toimintaohjelma Timo Voipio, Kehitysrahoitusyksikkö
· Yritysten verovastuullisuus toimintaohjelman osana, kehityspolitiikan neuvonantaja, Irene

Leino, Kehitysrahoitusyksikkö

Keskustelua [klo 9:50 – 10:15]

4. EU:n Afrikka-strategian suunta, hallituksen suunnitelma ja maaohjelmapäivitys [klo 10:15-10:55]

Komissio ja EU:n ulkosuhdehallinto ovat julkaisseet yhteisen tiedonannon, joka viitoittaa lähi-
kuukausina EU:n ja Afrikan unionin yhteisen strategian laadintaa. Se on määrä hyväksyä EU:n ja
Afrikan unionin huippukokouksessa lokakuussa 2020. Tiedonanto sisältää ehdotuksia yhteistyön
tiivistämiseksi viidellä avainalalla, joihin liittyy molempien alueiden yhteisiä etuja. Näitä ovat vih-
reä siirtymä, digitalisaatio, kestävä kasvu ja työpaikat, rauha ja hallinto sekä muuttoliike ja liik-
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kuvuus. Lisäksi tiedonanto painottaa erityisesti nuorison roolia. Strategian tarkoitus on lisätä
johdonmukaisuutta ja selventää mannerten välistä sopimusviidakkoa.  EU:lla ja Afrikalla on ollut
erillisstrategioita vuodesta 2007 lähtien. Lisäksi EU:lla on ollut pitkään erilaisia kumppanuusso-
pimuksia usein alueiden kanssa. Esimerkiksi EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmerenmaiden vä-
lisen, juridisesti sitovan Cotonoun kumppanuussopimuksen (2000-2020 -) juuret ovat 1970-
luvun Lomén kumppanuussopimuksissa. EU on myös neuvotellut vapaakaupasta samojen aluei-
den maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa talouskumppanuussopimukset-nimen alla.

Myös Suomen Afrikka-strategia –työ etenee. Hallituksen tarkoituksena on luoda kokonaisvaltai-
nen strategia, joka kirkastaa ja päivittää hallituksen ajattelua Afrikka-yhteistyöstä, sen tavoitteis-
ta ja konkreettisista toimista, joille Afrikan maissa on kysyntää. Strategian tavoitteena on syven-
tää ja laajentaa Suomen suhteita (erityisesti poliittis-taloudellisia suhteita) Afrikan maiden kans-
sa. Kehitysyhteistyön osalta Suomi päivittää kevään aikana myös kehitysyhteistyötä ohjaavia
maastrategioita.

Täysistunnossa kuulemme ajatuksia EU:n Afrikka-strategiasta ja toisaalta Suomen Afrikka-
strategian valmistelun yhteyksistä ja maaohjelmien painotuksista. Lisäksi keskustelemme Suo-
men Afrikka-strategian etenemisestä ja KPT:n sidosryhmien ja toimikunnan roolista sen valmis-
telussa. Alustavien KPT-keskustelujen valossa tässä yhteydessä on tärkeää varmistaa, että Suo-
men Afrikka strategia ilmentää kestävän kehityksen periaatteita, kumppanuutta ja tavoitteita.

· Ajatuksia EU:n Afrikka-tiedonannosta ja Suomen Afrikka-strategian tavoitteista Maria Ku-
rikkala, Tiiminvetäjä, Afrikka-politiikka,

· Tietoisku maaohjelmapäivityksestä, Jussi Karakoski Kehityspolitiikan neuvonantaja, Afri-
kan ja Lähi-idän osasto

Keskustelua [10:30 – 10:55]

5.  Kehityspolitiikan ylihallituskautiset periaatteet –selontekovalmistelu [klo 10:55 – 10:20]

Tämän hallituskauden kehityspolitiikka perustuu jatkumolle (ml. pääpainopisteet ja tulostavoit-
teet) ja edellisellä hallituskaudella annetun selonteon strategiselle päivittämiselle. Eduskunta-
keskustelun ja tiedonkulun vahvistamiseksi myös strategiset päivitykset annetaan selonteko-
muodossa. Kehityspolitiikan ylihallituskautiset periaatteet –on nimetty tällaiseksi strategiseksi
teemaksi.

Täysistunnossa kuulemme esittelyn selonteon elementeistä (ml. ihmisoikeusperustaisuus, syrji-
mättömyys ja kehitysrahoitustiekartta) ja sovimme KPT:n neuvoa-antavasta roolista selonteon
valmistelussa.
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6. Tiedoksi: KPT:n kauden suunnittelutyön satoa

Kehityspoliittisen toimikunnan uuden kauden suunnittelu on käynnistynyt 2.3. pidetyn työpajan
myötä. Sen satoa löytyy oheisista liitteistä. KPT:n työohjelma toimii jäsenistön yhteisenä ohje-
nuorana asetuksessa annetun päätavoitteen (kehityspolitiikan vaikuttavuuden vahvistaminen ja
vuoropuhelun edistäminen), tehtävien ja yleisten tavoitteiden toteuttamiselle. Se rytmittää toi-
mikunnan työtä eri toimintavuosille sekä rakentaa jatkumoa toimikausien välille. Lisäksi se konk-
retisoi ja mitoittaa KPT:n toimia suhteessa käytössä oleviin resursseihin.

Oheinen työohjelman luonnosteksti rakentaa jatkumoa edellisiltä kausilta ja suuntaa toimintaa
suunnittelutyöpajan ja sidosryhmäselvityksessä tunnistettujen uudistamistarpeiden valossa. Se
avataan kommentoitavaksi ensin KPT:n työvaliokunnan jäsenille ja sitten laajemmin. (Kommen-
tointitapaan palataan myöhemmin koronavirustilanteen valossa). Työsuunnitelmaa täydentävät
kevään 2020 aikana laadittava KPT:n toimintaohje sekä viestintästrategia. Molempien aihioita
oheisissa liitteissä.

Liite 6a: KPT:n työohjelman pohjaluonnos
Liite 6b: KPT:n toimintatapapäivitys keskusteluyhteenveto
Liite 6c: KPT:n viestintästrategian keskusteluyhteenveto

7. Tiedoksi tulevia KPT:n tapahtumia [koronavirusvarauksella]

8.4. klo 13:00 – 14:30    Professori emeritus Juhani Koposen esitelmä ”Suomen
     kehitysyhteistyön historia” (kab. 1+2, eduskunnan päätalon A-siipi)

14.4. klo 8:30-11:00       Suomen kestävän kehityksen maaraportti ja sen pääviestit
     (nh. Paja, Mariankatu 9, valtiovarainministeriö)

29.4. klo 12:00-13:30     Afrikan megatrendit tutkimuksen esittely ja keskustelu KPT:n kanssa
     (kab. 1+2, eduskunnan päätalon A-siipi)

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen
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