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Täysistunto TO 6.2.2020 klo 9.30-11.30

Paikka: Pikkuparlamentti, suuren valiokunnan sali

Osallistujat

Jäsenet: pj. Inka Hopsu (vihr), vpj. Kimmo Kiljunen (sdp, lähti klo 10.00), Eva Biaudet (rkp), Merja Kyllö-
nen (vas, lähti klo 9.55), Jaana Hirsikangas (monenkeskinen yhteistyö, vara), Rilli Lappalainen (Fingo),
Jouni Hemberg (koulutus, demokratia ja toimivat yhteiskunnat), Pia Björkbacka (SAK), Aicha Manai (SY,
vara), Anne Tarvainen (ilmastonmuutos ja luonnonvarat, vara), Anu Juvonen (koulutus, demokratia ja
toimivat yhteiskunnat), Marjo Heinonen (naiset, tytöt, syrjimättömyys, vara), Leena Suojala (MTK, vara),
Christopher Palmberg (Business Finland), Helena Arlander (Finnfund), Kaisa Korhonen-Kurki (UniPID,
vara), Maria Suoheimo (humanitaarinen apu)
Asiantuntijajäsenet: Villa Brummer (CMI vara), Pekka Kaihilahti (UM/ASA), Marjukka Mähönen (MMM),
Tuuli Ojala (LVM), Marjaana Kokkonen (YM), Janne Ronkainen (SASK), Leena Pentikäinen (TEM), Annika
Lindblom (Keke-tmk), Marja Innanen (Keke-tmk, vara), Anne af Ursin (VM), Katja Ahlfors (UM/KEO), Olli
Moilanen (UM/VIE), Sonja Finér (Finnwatch), Riitta Oksanen (UM/KEO), Pasi Pöysäri (UM/KEO), Emilia
van Veen (UM/KEO-AVS vara), Juha Virtanen (UM/ITÄ), Taina Kulmala (VNK), Ulriikka Johansson (SM)
Muut: Ville Skinnari (KEUM), Mikko Autti (KEUMK)
Sihteeristö: Marikki Stocchetti, Katja Kandolin

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Inka Hopsu avasi kokouksen klo 9.30.

2. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri ministeri Skinnarin tervehdys uudelle
toimikunnalle

Ministeri Skinnari tervehti uutta toimikuntaa ja päivitti jäsenistöä kehityspolitiikan ajankohtaisista
aloitteista. Ministeri Skinnari painotti puheessa kehitysyhteistyön ja politiikan kytköksiä. Kehitysyh-
teistyö ja -politiikka on osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta myös esimerkiksi osa kauppa- tai
humanitaarisen avun politiikkaa. Suomi on korostanut EU-pj –kaudellaan arvoja, joista meidät tun-
netaan ja joiden kanssa tehdään joka päivä töitä. Tämä arvopohja ei ole kaikille yhteinen. Hallitus-
ohjelmassa on sitouduttu kehitysyhteistyöhön ja -politiikkaan. Tästä on saatava tuloksia ja tuloksia
on saatava myös muilla aloilla, jotta voidaan edistää kehityspolitiikkaa. Kriittisyys ja rakentava kes-
kustelu ovat hyviä asioita ja KPT:lla on ollut merkittävässä roolissa tässä ja toiminut hyvänä kriitti-
senä kumppanina. KPT:n roolina on seurata poliittisten linjojen toteutumista, toimia asiantuntijana,
neuvoa ja kehittää yhdessä yhteiskunnallista keskustelua. Toimikunnasta marraskuussa 2019 an-
nettu asetus tuo KPT:lle pysyvyyttä, jatkuvuutta ja strategisuutta yli vaalikausien. Lisäksi toimikun-
nalle on vakinaistettu asiantuntijasihteeristö. Ministeri toivoi erityisesti, että KPT:n kautta aktivoi-
daan kansallista ja erityisesti parlamentaarista keskustelua kehityspolitiikasta. Myös kehityspolitii-
kassa tarvitaan onnistumisia ja ongelmille ratkaisuja. Rahoituksen osalta keskustellaan 0,7%/bktl –
tason saavuttamisesta ja tämä keskustelu on tärkeää. Suomi on hälyttävästi jäljessä muista poh-
joismaista. On kuitenkin oltava realisti ja tyytyväinen siihen, että suunta on tällä hetkellä oikea. Nyt
kehitysrahoituksessa on kasvua noin 100 miljoonaa euroa per vuosi. Koska yksin raha ei ratkaise
maailman ongelmia, on saatava valtiot auttamaan itse itseään. Rahoituksen osalta ministeri nosti
esiin vielä humanitaarisen avun rahoituksen ja sen humanitaarisen toiminnan kohtaamat vaikeu-
det. Niihin tarvitaan poliittista vahvaa tahtoa ja ratkaisu.  Myös laina- ja sijoitusmuotoisen rahoituk-
sen kehittyminen on globaali ilmiö.  Kehityspolitiikassa Suomi on innovaatioiden suurvalta, erityi-
sesti sosiaalisten innovaatioiden osalta.
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Keskustelussa todettiin, että monenkeskinen järjestelmä on tärkeä. Suomessa ja kehityspolitiikassa
työ liittyy oleellisesti talouden painopisteisiin, mutta Suomi ei ole profiloitunut ILO:n kanssa tehtä-
vässä yhteistyössä. Tiedusteltiin myös rahoituksen (0,7% /0,2 -BKTL) tiekartan laadinnan aikataulua
ja ilmastorahoituksen osuudesta siinä. Samoin tiedusteltiin jatkumosta rauhanrakentamisen, hu-
manitaarisen avun ja kehitysyhteistyön välillä.
Ministeri vastasi, että ILO:n kanssa tullaan tekemään tiiviimpää yhteistyötä eri teemoissa (aid for
trade, naisyrittäjyys, itc). Tiekartan osalta ministeri kertoi, että valmistelutyötä on tehty. Jatkumon
osalta myös Afrikka-strategia käynnistyy, ja elementit siihen ovat olemassa. Asioiden monipuolinen
huomiointi ja kokonaisvaltaisuus ovat tärkeitä. On myös puhuttava ratkaisuista, ei tilannekuvista.
Myös tuloksista ja mittareista sekä tarkasta aikataulusta on puhuttava. Eduskunnan rooli tulee ole-
maan kummassakin prosessissa tärkeä. Ministerin käden jälki nykyisen hallituskauden päätyttyä tu-
lee näkymään niin, että Suomi pyrkii vahvistamaan rooliaan maailmassa ratkaisujen tuottajana – on
löydettävä systeemitason ratkaisut, esim. sosiaaliset innovaatiot. Pohjoismaiden kanssa tehtävä yh-
teistyö on oltava entistä strategisempaa.  Lisäksi eurooppalainen rahoituskokonaisuus on saatava
toimimaan. On myös pohdittava yhteistyötä muiden kuin saman mielisten maiden kanssa (USA, Kii-
na).
Huomiota kiinnitettiin myös siihen, että ruokaturva liittyy sosiaaliseen kestävyyteen, puolustuspoli-
tiikkaan ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Siksi ruokaturvan tulee olla tärkeä osa kehi-
tyspolitiikkaa ja -yhteistyötä. Kysyttiin mitä biodiversiteetti tarkoittaa kehitysyhteistyössä ja –
politiikassa. Se on kirjattu hallitusohjelmaan ilmaston ohella.
Todettiin, että terrorismin vastainen lainsäädäntö on kehittynyt niin, että humanitaarista apua on
usein vaikea toimittaa perille. Lainsäädäntö aiheuttaa työtä ja on kallista ja suuri osa rahoituksesta
kuluu tähän.
Ministerin mukaan Suomi on pitänyt aktiivisesti esillä terrorismin vastaista lainsäädäntöä ja että ta-
sapaino ja oikeudenmukaisuus on oltava mukana. Tämä vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Biodiver-
siteetin osalta kokonaisuutta on katsottu (esim. Green Climate Fund) ja suuremmillekin rahamääril-
le olisi tarvetta. Tulee pohtia, miten ratkaisuja tehdään paikallisesti, millä standardeilla ja miten ar-
voketju toimii niin, että biodiversiteetti huomioidaan. Pohjoismailla on tässäkin yhdessä enemmän
kokonaisvaikuttavuutta, ja kansainväliset kehityspankit tulisi saada mukaan tähänkin. Myös vihreän
rahoituksen tulevaisuus ja toimivuus erittäin tärkeää. Kestävän kehityksen toimikunnan kanssa tuli-
si tehdä yhteistyötä tässä.

3. Täysistunto-osallistujien lyhyt esittelykierros
Käytiin lyhyt esittäytymiskierros.

4. Toimikunnan puheenjohtajiston valinta

Valtioneuvoston Kehityspoliittisesta toimikunnasta antaman asetuksen (4 §) mukaisesti KPT:n ”jä-
senistö valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajiston ko-
koonpanossa on huomioitava eduskunnan voimasuhteet.” Viime toimikaudella hyväksi havaitun
käytännön mukaisesti KPT:n puheenjohtajistossa on sekä hallituspuolueiden että opposition kan-
sanedustajia. Puheenjohtajapuolue on eduskuntaryhmien yhdessä sopima, yleensä pääministeri-
puolue, joka puolestaan valitsee keskuudestaan puheenjohtajaehdokkaan. Viime syksynä puheen-
johtajuus osoitettiin kuitenkin Vihreille, koska ryhmät katsoivat paremmaksi, että KPT:n puheenjoh-
taja ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri edustaisivat eri puolueita. Puheenjohtajaeh-
dokkaaksi vihreiden puoluehallitus valitsi keskuudestaan kansanedustaja Inka Hopsun syksyllä
2019.
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Ø Esitettiin kansanedustaja Inka Hopsun (vihr) valintaa KPT:n puheenjohtajaksi kaudelle
2020-2023. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Vakiintuneena käytäntönä on ollut, että puheenjohtaja tunnustelee varapuheenjohtajaehdokkaat
ennen KPT:n uuden toimikauden ensimmäistä täysistuntoa eduskunnan valtasuhteiden mukaisesti.
1. varapuheenjohtaja tulee suurimmasta oppositiopuolueesta ja 2. varapuheenjohtaja suurimmasta
hallituspuolueesta, (ellei sillä jo ole puheenjohtajuutta).  Puheenjohtaja Inka Hopsu on tehnyt eh-
dokastunnusteluja ja esittää seuraavia henkilöitä varapuheenjohtajiksi: ensimmäiseksi varapuheen-
johtajaksi kansanedustaja Sanna Antikaista (PS), toiseksi varapuheenjohtajaksi kansanedustaja
Kimmo Kiljusta (SDP).

Ø Esitettiin kansanedustaja Sanna Antikaista (PS) valintaa ensimmäiseksi varapuheenjohta-
jaksi ja kansanedustaja Kimmo Kiljusta (SDP) valintaa toiseksi varapuheenjohtajaksi. Esi-
tys hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Kehityspoliittisen toimikunnan kausi 2020-23: suunnittelutyö käynnistyy

Kehityspoliittisen toimikunnan uuden kauden suunnittelu käynnistyy. Tarkoituksemme on rakentaa
tavoitteellista jatkumoa edellisistä kausista, mutta samalla uudistua. Pyrimme olemaan entistä
proaktiivisempia ja eteenpäin katsovia. Tämä tulee näkymään mahdollisuuksien mukaan sekä toi-
mintatavoissamme että julkaisuissamme.

Toimikunnasta annettu asetus on tärkein KPT:n työtä ohjaava dokumentti. Sen mukaan KPT:n tar-
koituksena on kehityspoliittisen vaikuttavuuden vahvistaminen ja kehityspoliittisen vuoropuhelun
edistäminen. Asetus määrittelee toimikunnan parlamentaarisesti ja yhteiskunnallisesti edustavaksi
kehityspolitiikan neuvoa-antavaksi tahoksi, jolla on viisi päätehtävää: 1) muodostaa puolueiden ja
sidosryhmien yhteistä näkemystä kehityspolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä; 2) seurata ja ana-
lysoida Suomen kehityspoliittisten linjausten ja Suomen kansainvälisten sitoumusten toteutumista;
3) edistää kestävää kehitystä tukevaa päätöksentekoa kehitysmaiden tilanteeseen vaikuttavilla po-
litiikkalohkoilla; 4) tehdä suosituksia valtioneuvostolle kehityspolitiikan suunnittelusta ja toimeen-
panosta; 5) tehdä tunnetuksi kehityspolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä.

Tavoitteiden kääntäminen käytännön työksi tehdään yhdessä jäsenistön kanssa. Uudet ja ajankoh-
taiset avaukset jäsenistöltä ovat erittäin tervetulleita. Lisäksi sihteeristö kartoittaa listaa ajankohtai-
sista prosesseista, joihin valtionhallinnossa ja eduskunnassa KPT:n panosta erityisesti toivotaan. Jo
tiedossa olevia prosesseja ovat esimerkiksi Kestävän kehityksen selonteko ja Suomen vapaaehtoi-
nen maaraportti kestävän kehityksen toteutumisesta YK:lle, Kehityspolitiikan ylihallituskautiset pe-
riaatteet, Suomen Afrikka-strategia, Verotus ja Kehitys –toimintaohjelma sekä kehityspolitiikan pai-
nopisteiden ja läpileikkaavien tavoitteiden seuranta (ml. ilmasto + luonnon monimuotisuus, tasa-
arvotyö, syrjimättömyys). Osa teemoista jatkuvat edeltäviltä kausilta, kuten esimerkiksi kehitysra-
hoituksen tason, sen kohdentumisen ja eri kanavien seuranta (ks. Sidosryhmäselvitys liitteenä). Osa
mahdollisista uusista teemoista liittyy hallitusohjelman kärkiin, kuten oppimisen kriisin ratkaisut tai
humanitaarisen avun, rauhantyön ja kehitysyhteistyön –jatkumoiden vahvistaminen.

Päivitämme kauden alussa KPT:n työohjelman sekä tarvittavat suunnitteludokumentit. Ne sisältävät
muun muassa tarkennetut tavoitteet (niiden aikataulun ja seurannan); toimintaa ohjaavat periaat-
teet, säännöt ja toimintatavat; työryhmäteemat ja teemojen rotaation toimikaudella sekä matka-
suunnitelmat). Lisäksi toivomme, että toimikunnalle laaditaan viestintästrategia.
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Toimikauden suunnittelutyön osallistava osuus käynnistyy 2.3. järjestettävässä kaikille KPT:läisille
avoimessa työpajassa. Sihteeristö tuottaa pohjamateriaalit, työstää jäsenistön ehdotukset, käyttää
ne työvaliokunnassa ja esittelee ne täysistunnossa kevään aikana. Lopullisen päätöksen työohjel-
man hyväksynnästä tekevät KPT:n varsinaiset jäsenet täysistunnossa.

Keskustelussa todettiin, että on tarkasteltava mitä kehityspolitiikassa tapahtuu globaalisti ja miten
Suomi asemoituu tähän. Tulee kartoittaa meneillään olevat prosessit (kuten Afrikka-strategian laa-
dinta, KEPO-tulosraportti, ym) ja nähdä niiden roolitus toisiinsa nähden. Tällaisiin ajankohtaisiin
teemoihin tarttuminen tulee olla keskiössä KPT:n tulevassa työssä. KPT:lla on paljon tehtävää ja on
huomioitava toimikunnan rajalliset resurssit. Töitä olisi suunniteltava niin, että tehdään sitä, missä
katsotaan, että saadaan mahdollisimman paljon vaikutusta aikaan. Myös tietoperustaisuus on tär-
keää ja siksi tutkijoiden asiantuntemusta olisi hyvä hyödyntää KPT:n työssä. Toivottiin tulevaisuu-
teen ja pitkällä aikavälillä katsovaa otetta KPT:n työn suunnitteluun. Pidettiin tärkeänä, että poliitti-
set puolueet ja vaikuttajat saadaan mukaan työn suunnitteluun ja itse työskentelyyn. Esimerkiksi
tulevaisuusvaliokunta on tärkeä kontakti. Todettiin myös, että asioita tulee tarkastella globaalivas-
tuun politiikan, ei vain kehityspoliittisesta näkökulmasta.
Ulkoministeriön näkökulmasta KPT on laaja verkosto, jolla on linkit politiikkaan. KPT:n kanssa on
mahdollisuus käydä vuoropuhelua eri aiheista. Keskustelua olisi hyvä levittää myös jäsentahojen
organisaatioihin. Tulee myös huomioida yhteistyö muiden ministeriöiden kanssa.
Toivottiin myös, että KPT ottaisi seurantaansa kauppasopimusneuvottelut ja yritysvastuulainsää-
dännön kehittäminen sekä monenkeskisen yhteistyön (erityisesti sen rahoituksen kanavointi ja vai-
kuttavuus). Toivottiin, että myös monimuotoisuus tullaan ottamaan ilmaston ohella käsittelyyn.
Todettiin myös, että koska hallitusohjelma on ihmisoikeusperustainen, sen tulisi näkyä myös KPT:n
suunnittelutyössä. Korostettiin myös horisontaalista yhteistyötä ja EU-kontekstin huomioimista:
erityisesti kehitysrahoitusarkkitehtuurin ja ilmastorahoituksen osalta.
KPT:n tulisi myös pohtia sitä, miten kehityspolitiikka voisi avautua yritysmaailmaan. Kestävä kehitys
on yritysten kilpailuetu, erityisesti pohjoismaissa. Rahoituksesta ei ole niinkään pulaa, mutta skaa-
lautuvista hankkeista on.  Tarvitaan myös lisätietoja ja ymmärrystä yksityisten rahavirtojen yhteen-
tuomisesta sekä näitä ohjaavista periaatteista. EU:n rahoitusarkkitehtuurin ymmärtäminen keskeis-
tä sekä teknologian ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja uhat (vrt. EU Connectivity Strategy)
 Suomen panosta tarvitaan erityisesti monenvälisen järjestelmän ja arvojen säilyttämiseen ja päivit-
tämiseen.

Ø Työohjelma ja ohjaavat dokumentit tuodaan käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi KPT:n touko-
kuun täysistuntoon.

6. Kestävän kehityksen yhteistyö jatkuu: Agenda2030 selonteko ja Suomen kestävän kehityksen
maaraportti (VNR) YK:lle

Suomen kehityspolitiikalla edistetään kestävää kehitystä kehitysmaissa ja kansainvälisesti sekä tar-
kastellaan Suomea toimijana kestävän kehityksen universaalien tavoitteiden valossa. Näiden tavoit-
teiden seuranta kuuluu myös KPT:n tehtäviin ja toimikunta on tehnyt näissä kysymyksissä tiivistet-
tyä yhteistyötä Kestävän kehityksen toimikunnan kanssa vuodesta 2015 lähtien. Kestävän kehityk-
sen Agenda2030 ja valtioneuvoston selonteko (2016) liittivät Kehityspoliittisen toimikunnan viralli-
sesti osaksi kansallisen toimeenpanon seurantaa ja neuvoantoa.

Myös tällä hallituskaudella annetaan Agenda2030 selonteko, joka on hallituksen toimeenpano-
suunnitelma Agenda2030n toteuttamisesta ja kertoo hallituksen lähestymistavan Agenda2030en.
Selonteko pohjautuu hallitusohjelmaan ja siinä esitellään muun muassa hallinnon toimet, työn or-
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ganisointi sekä sen seuranta ja arviointi. Agenda2030 selonteko on tämän hallituksen eteenpäin
katsova dokumentti, joka valmistellaan virkatyönä.

Suomi raportoi YK:lle Agenda2030n toteuttamisesta kesän High Level Political Foorumissa heinä-
kuussa. Valmisteilla oleva maaraportti (Voluntary National Review) kattaa vuodet 2016-2020. Ra-
portti tehdään laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Se toteutetaan laajalla yhteistyöllä eri
sidosryhmien kesken ja sitä on myös toimikuntien mahdollista kommentoida kokouksissa ja työpa-
jassa. Toimikunnat järjestävät jäsenilleen yhteisen tilaisuuden raportin pääviesteistä 14.4.2020. Ra-
portti noudattaa virallista sisällysluetteloa:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25245Handbook_2020_EN.pdf

Esittely toimikuntien yhteistyöstä sekä tulevista raporteista pääsihteeri Annika Lindblom ja
apulaispääsihteeri Marja Innanen, Kestävän kehityksen toimikunta

Uutta Kestävän kehityksen toimikuntaa ollaan asettamassa. Pääministeri toimii puheenjohtajana ja
Krista Mikkonen varapuheenjohtajana. Tämän lisäksi tulee toinenkin varapuheenjohtaja. Uudessa
toimikunnan jäsenistössä ovat mukana hallituspuolueet, eduskunnan valiokunnista on jäseniä, li-
säksi ministeriöiden johtoa sekä jäseniä on myös järjestöistä ja kunnista. Kestävän kehityksen toi-
mikunnan ja KPT:n yhteistyötä on tiivistetty ja se on ollut hyvää. Kestävän kehityksen toimikunta
keskittyy kansalliseen näkökulmaan, KPT globaaliin näkökulmaan. Yhteistä on löytää ne kansalliset
toimet, joilla on globaaleja vaikutuksia. Nykyinen hallitus tulee antamaan selonteon hallitukselle
Agenda2030 toteutuksesta Suomessa tällä hallituskaudella. Hallituskauden aikana tullaan käynnis-
tämään työ sdg-tiekartan osalta. Suomi raportoi heinäkuussa 2020 (vapaaehtoinen raportti), glo-
baalissa seurantakokouksessa (HLPF) New Yorkissa.

· Valtioneuvoston selonteko Agenda2030n toimeenpanosta eduskunnalle kertoo mitä ja miten
hallitus toteuttaa Agenda2030a ja miten se seuraa, arvioi sekä organisoi toimeenpanoa. Se
luo rakenteen hallituksen ja eduskunnan dialogille Agenda2030-asioissa ja antaa hallinnolle
mahdollisuuden tarkastella hallitusohjelmaa Agenda2030n kautta. Selonteko on myös
Suomen vastaus YK:lle ja kansainväliselle yhteisöille siitä, miten Suomen hallitus toteuttaa
Agenda2030:a. Edellisen hallituskauden aikana luodut rakenteet ja mallit, eduskunnan lau-
sumat sekä VTV:n tarkastuskertomus tukevat selonteon antamista. Pmi Rinteen hallitusoh-
jelma antaa erinomaiset lähtökohdat selonteolle. Selonteossa on 1+7 strategista kokonai-
suutta, sekä lupaukset (6) hallinnon uudistamisesta. Selonteossa reflektoidaan hallitusoh-
jelman tavoitetta sekä   strategisia kokonaisuuksia Agenda2030 kontekstissa. Toimenpiteet
on kerrottu hallitusohjelmassa ja toimintasuunnitelmassa. Lisäksi tuodaan esille pitkäjän-
teinen kestävää yhteiskuntaa ylläpitävä perustyö esim. koulutus, sosiaaliturva, turvallisuus.
Selonteko sisältää mm. Suomen tilanteen Agenda2030n toimeenpanossa, tietoa toimeen-
panon organisoinnista, hallituksen toimet (ekologinen –sosiaalinen ja taloudellinen kestä-
vyys, toimet kaikkien SDG:den osalta. Kaikki SDG:t käsitellään erikseen: nykytila, hallitusoh-
jelman tavoitteet ja toimet). Lisäksi selonteko sisältää toimeenpanon politiikkaperiaatteet,
sis hallituksen lupaukset politiikan uudistamisesta kestävän kehityksen kontekstissa, Agen-
da2030 kansallisen toimeenpanon seuranta- ja arviointi.
Selonteon lupaukset: lupaus hallinnon jatkuvasta oppimisesta, lupaus uudenlaisesta vuoro-
vaikutuksesta, lupaus pitkän aikavälin politiikasta, lupaus tietopohjaisesta politiikasta, lu-
paus syrjimättömyydestä sekä lupaus sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta.
Selonteko tehdään virkatyönä, koko valtioneuvosto osallistaen; ministeriöt ovat käsitelleet
jo ja toinen kierros tulossa. Kehityspoliittista toimikunta on käsitellyt 6.2., Kestävän kehityk-
sen toimikunta 4.3. ja selonteko annetaan eduskunnalle huhtikuussa 2020.

· Suomen maaraportti YK:lle koskien edistymistä Agenda2030 toimeenpanossa (Voluntary Na-
tional Review, VNR). VNR on vapaaehtoinen: sillä on maan itsensä päättämä aikataulu, pro-

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25245Handbook_2020_EN.pdf
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sessi ja sisältö. Tähän mennessä on annettu yli 150 VNR:ää (osa maista raportoinut jo kah-
desti). VNR peilaa maan edistymistä Agenda2030n toimeenpanossa. Se tarjoaa mahdolli-
suuden vetää yhteen ja jakaa toimia, onnistumisia, haasteita, hyviä käytäntöjä. Kukin maa
tekee omista lähtökohdistaan ja omalla tyylillään, vaikka yhteiset ohjeet olemassa ja yhte-
näistämässä. VNR:n tulisi nojata tilastotietoon ja olemassa oleviin tutkimuksiin ja tietoläh-
teisiin ja erityishuomiota kiinnitettävä osallistavaan, läpinäkyvään prosessiin sekä LNOB -
periaatteen toteumaan. Erityishuomio uudelleen raportoiville: huomio edistymiseen (Suo-
mi 2016 vrt. 2020). Mikä muuttui verrattuna Suomen 2016 VNR:ään? Suomen valtio (halli-
tus) on edelleen vastuussa, mutta koko lähestymistapa on erilainen, nyt katsotaan taakse-
päin ja kerrotaan edistymisestä ja fokus on tapahtuneessa muutoksessa. VNR:ssä käydään
läpi kaikki SDGt, myös laaja tilastoaineisto (Tilastokeskus). Ministeriöiltä laaja aineisto mm.
LNOB ja koulutus-innovaatio-nexus. Osallisuuden varmistaminen viedään astetta pidem-
mälle: pidetty lukuisia konsultaatioita, mm. toimikunnat, SDG-kohtaiset arvioinnit / järjes-
töt ja työmarkkinatoimijat, Saamelaiset LNOB, Saamelaiskäräjät, alueet ja kaupungit, mm.
Kuntaliitto, VLR kaupungit: HKI, Espoo, Turku, Ahvenanmaa, Lappi, Business; Fibs, tutki-
muksia sekä media-metsä-meriteollisuus, nuoret, Kestävyyspaneeli jne. VNK asetti toimi-
tusneuvoston joulukuussa 2019: siihen kuuluvat VNK, UM, Tilastokeskus, KPT, Keke- toimi-
kunta. Toimitusneuvoston tehtävinä mm. ohjata ja koordinoida raportin valmistelua, arvi-
oida ja tehdä ehdotuksia raportin sisällön kehittämisestä, tukea ministeriöille ja muille si-
dosryhmille annettavien toimeksiantojen valmistelua, ottaa kantaa raportin sisällöllisiin ky-
symyksiin ja huolehtia raportin valmisteluprosessin asianmukaisesta dokumentoinnista.
Suomen raportti annetaan heinäkuussa ja pääministeri Marin esittää sen.

7. Tiedoksi tulevia KPT:n tapahtumia

· TI 11.2. klo 11-12:15 ”Development Policy at the Crossroads” - yleisödialogi DACin puheenjoh-
taja Susanna Mooreheadin kanssa, Eduskunnan päätalon auditorio, A-sisäänkäynti.

o Erillistilaisuus kansanedustajille ennen yleisötilaisuutta klo 10:00 -11:00
· TO 13.2. klo 8:30 – 10:00 Työvaliokunta – toimikunnan työn suunnittelua (kab A116, edus-

kunnan päätalo)
· TI 25.2. klo 8:30 – 10:00 ”Uusien KPT-läisten aamu” (A kab1+kab2, eduskunnan päätalo)
· MA 2.3. klo 11:30 -14:00 ”Kauden suunnittelutyöpaja” (nh. Kruunu Kirkkokatu 12)
· KE 18.3. Alivaltiosihteerin iltavastaanotto KPT-läisille (varmistuu myöhemmin)
· TO 19.3. klo 9:30-11:00 Täysistunto, ajankohtaisteemana mahdollisesti Verotus ja kehitys

2020-23 toimintaohjelman päivitys, Kehityspolitiikan ylihallituskautiset tavoitteet –
selontekosuunnitelma (SuV-Sali, Pikkuparlamentti)

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

· TO 14.5. klo 9:30 – 11:30 Täysistunto, ajankohtaisteemana Suomen Afrikka-strategia (varmis-
tuu myöhemmin), (SuV-Sali, Pikkuparlamentti)

8. Muut tiedotettavat asiat

· Sihteeristön hallinnollinen sijainti UM:n yhteydessä on muuttunut 1.1.2020 alkaen. Sihteeristö
toimii hallinnollisesti kehityspoliittisen alivaltiosihteerin yhteydessä.

· Sihteeristö muuttaa 21.2.2020. Uusi osoite on Etelä Esplanadi 4, huone 239.
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· Jaettiin edellisen toimikunnan istuntojen viimeisimmät pöytäkirjat: täysistunnon pöytäkirja
28.11.2019 ja työvaliokunnan pöytäkirja 12.12.2019.

· Puolueiden edustajat kävivät Nairobissa, jossa olivat tutustuneet humanitaariseen apuun,
maahanmuuttoon ja käyneet YK-toimistoja läpi.

· Ulkoministeriö on järjestänyt myös vaikuttajamatkan Etiopiaan, jossa tutustuttiin mm. kehi-
tysyhteistyöprojekteihin, diktatuurin jälkeiseen tilanteeseen, Kiinan läsnäoloon.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35.
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