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Täysistunto 15.9.2022 klo 9.30-11.30 

Online-kokous (Teams) 

 

Osallistujat  

Jäsenet: vpj. Sanna Antikainen (ps, poistui klo 10.30), Juha Ruippo/MTK, Jouni Hemberg/koulutus, de-

mokratia ja toimivat yhteiskunnat –painopiste, Juska Kivioja/STTK (vara), Elias Pekkola/UniPID, Jaana Hir-
sikangas/naiset ja tytöt –painopiste, Annika Launiala/Fingo, Elina Korhonen/naiset ja tytöt –painopiste, 
Anne Tarvainen/ilmastonmuutos ja luonnonvarat –painopiste, Juho Uusihakala/kestävää talouskasvua ja 
työtä –painopiste (vara) 

Asiantuntijajäsenet: Pasi Hellman/UM, Antero Klemola/UM, Kalle Sysikaski/Rauhanliitto, Marianne La-
xen/Rauhanliitto (vara), Anna Savolainen/UM, Janne Ronkainen/SASK, Ellinoora Vesala/SASK (vara), 
Mikko Sihvola/VM, Marjaana Kokkonen/YM, Leena Pentikäinen/TEM, Mari Mäki/VNK, Jussi Tikka-
nen/OM, Salla Sammalkivi/UM, Jenni Hellström/SP, Jaakko Jakkila/UM 

Muut: Sanna Pulkkinen/UM, Malena Sell/UM, Milma Kettunen/UM, Linda Piirto/UM 

Sihteeristö: Marikki Karhu, Katja Kandolin 

 

  
1. Kokouksen avaus  

Varapuheenjohtaja Sanna Antikainen avasi kokouksen klo 9.30. 
 

2.  Pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksyttiin täysistuntopöytäkirja 19.3.2022 ja työvaliokunnan pöytäkirja 9.6.2022. 

 
 

3. Uusi kehityspoliittinen alivaltiosihteeri Pasi Hellman ja uudet jäsenet esittäytyvät  
 

Pasi Hellman esittäytyi. Hän on aloittanut uutena kehityspolitiikasta vastaavana alivaltiosihteeri-

nä 1.9.2022. Tätä ennen hän palveli Shanghain pääkonsulaatin päällikkönä. Hellman on työsken-

nellyt muun muassa ulkoministeriön kehityspoliittisella osastolla apulaisosastopäällikön ja yksi-

könpäällikön tehtävissä sekä toiminut Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) toimitusjohtaja vuo-

sina 2012–2018. Hellman on toiminut myös KPT:n asiantuntijajäsenenä. KPT on hänen mukaan-

sa ulkoministeriölle arvokas partneri, erityisesti siksi, että keskeiset tärkeät sidosryhmät ovat 

toimikunnassa mukana. KPT:ssa on tehty hyviä, ajankohtaisia raportteja ja nostettu keskeisiä 

asioita esille. KPT:n rooli korostuu tulevan kauden aikana, koska lähestytään hallituskauden lop-

pua ja edetään kohti hallitusneuvotteluja.  

Keskustelussa kysyttiin, onko uuden alivaltiosihteerin mielestä olemassa uudelleenarviointitar-

peita kehityspolitiikassa vai jatketaanko valitulla uralla. Tähän AVS vastasi, että on olemassa hy-

vä ylivaalikautinen selonteko, joka on helpottava tekijä ja tuo jatkuvuutta kehityspolitiikkaan. Se 

on myös joustava, voidaan tehdä viilauksia, joita tarvitseekin varmasti uuden hallituksen myötä 

tehdä. Maailma on myös muuttunut kuluneella hallituskaudella paljon. Myös kehityspolitiikan 

tulee elää ajassa ja päivittyy hallitusohjelmaa.  

 

Toimikunta on saanut syksyn myötä myös muita uusia asiantuntijajäseniä, käytiin läpi lyhyet 

esittäytymiset: 

-Antero Klemola/UM EVA yksikön päällikkö 

-Taru Savolainen/VNK, Kestävän kehityksen toimikunnan apulaispääsihteeri 

-Mari Mäki/VNK, Kestävän kehityksen toimikunta 
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4. Ulkoministeriön Kestävän kaupan yksikkö: tehtävä ja tavoitteet 

 

Ulkoministeriön kauppapoliittisella osastolla on noin vuoden ajan toiminut Kestävän kaupan yk-

sikkö, jonka tehtävänä on edistää kestävän kehityksen teemoja muun muassa kauppasopimuk-

sissa ja monenkeskisissä järjestöissä. Toiminnan keskiössä ovat muun muassa ympäristöön, il-

mastonmuutokseen, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja työelämän normeihin liittyvät kysymykset. 

Täysistunnossa kuulemme tarkemmin yksikön tehtävistä ja tavoitteista sekä siitä, mitä uutta 

kestävään kehitykseen sitoutuminen on tuonut Suomen kauppapolitiikan linjoihin kotimaassa ja 

kansainvälisillä foorumeilla (ml. EU) erityisesti kehityspolitiikan näkökulmasta.  

Kestävän kaupan yksikkö esittäytyi; kaupallinen neuvos Linda Piirto ja kaupallinen sihteeri 
Malena Sell-Myllyoja: 
 
Linda Piirto on siirtynyt TEMistä maaliskuussa ulkoministeriöön. KPT-30 0n vuosi sitten perustet-
tu uusi yksikkö, jossa kuusi työntekijää. Nimenomaan kauppa ja kehitys –tehtäviä keskitetty tä-

hän yksiköön. Tehtäviä ovat mm. kestävä kehitys EU-kauppasopimuksissa, koordinaatio tietyistä 

EU-kauppasopimuksista (Chile, Meksiko, Mercosur), EU:n autonomiset instrumen-

tit (yritysvastuu, metsäkato, hiilirajamekanismi, pakkotyö), WTO:n ympäristö ja ilmasto, Aid for 

Trade, erityis- ja etuuskohtelu (WTO), OECD-koordinaatio, yleinen tullietuusjärjestelmä GSP, ti-

lastot, analyysi, kiertotalous, ihmisoikeudet, työelämän oikeudet, sukupuolten tasa-arvo, kor-
ruption torjunta.  

 

Malena Sell hoitaa yksikössä ympäristöasioita, erit. miten voidaan vapauttaa ympäristöteknolo-

gian ja tuotteiden kauppaa, miten ympäristöongelmia voidaan ratkaista kaupan avulla sekä ym-

päristöteknologian kaupan vapauttaminen. Yritetään saada näitä tuotteita vapautumisen piirin 

EU:ssa ja WTO:ssa, jossa moni maa vastustaa, mutta suurin osa on tarkoitus saada mukaan uu-

sissa neuvotteluissa. WTO:ssa on myös keskusteluja eri ympäristökysymyksissä: strukturoidut 

dialogit, liittyvät myös fossiilitukien reformiin, muoviongelmiin.  

 

Yksikön tuotannossa olevia asioita: kaksi selvitystä EU-yritysvastuusääntelyn vaikutuksista kehit-

tyviin maihin ja niiden yrityksiin: Tansania, Etiopia, Kongon demokraattinen tasavalta -

> pullonkaulat ja toimintaehdotukset -> julkaisu 03/2023, selvitys vammaisten inkluusiosta glo-

baaleihin arvoketjuihin ja AfT:iin, julkaisu 12/2022, ILO:n ihmisarvoisen työn hankkeen jatko, yri-

tysvastuun toimintaympäristön parantamiseen tähtäävä hanke, maakohtaiset vastuullisuus-

muistiot edustustoilta. 

Kestävän kehityksen huomioonottaminen EU-kauppasopimuksissa: ja miksi kestävyys on teema-
na aiempaa vahvemmin esillä kauppapolitiikassa. Ongelmia on mm. siinä, ettei kestävää kehitys-

tä huomioita tarpeeksi ja uudesta sopiminen on haasteellista. Ei ole tarpeeksi selkeitä kirjauksia 

ja samalla sääntelyä on runsaasti (muun muassa yritysvastuu, metsäkato, hiilirajamekanismi, 
pakkotyö, GSP), ei selkeää miten kauppapolitiikka tukee näiden sääntelyiden tavoitteita tai mi-
ten muut politiikkainstrumentit tukevat näitä tavoitteita.  
 

Komission tiedonanto kestävän kehityksen huomioonottamisesta EU-kauppasopimuksissa: KOM 

julkaisi 22.6.22 tiedonannon ”Kauppakumppanuuksien voima: yhdessä vihreän ja oikeudenmu-
kaisen talouskasvun puolesta”. Keskeistä: 1) ennakoivampi ote kumppanien kanssa tehtä-

vään yhteistyöhön, 2) maakohtaisen lähestymistavan tehostaminen, 
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3) kestävyyden valtavirtaistaminen kauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan 
luvun ulkopuolelle, 4) kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien sitoumusten täytäntöönpanon 
seurannan lisääminen,  5) kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistaminen ja     
6) täytäntöönpanon tehostaminen kauppapakotteiden avulla viimeisenä keinona. 
Valtioneuvosto suhtautui tiedonantoon positiivisesti. Valtioneuvoston e-kirje eduskunnalle, jos-

sa todettiin seuraavaa: on tärkeää, että kauppapolitiikka osaltaan tukee osaltaan kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden saavuttamista. Kauppapolitiikan ja EU-sääntelyhankkeiden (metsäkato, yri-
tysvastuu, hiilirajamekanismi) tulee tukea toisiaan. Yhdenmukaisuus WTO-sääntöjen kanssa (ei 
kaupanesteitä, protektionismia). Positiivista ympäristötuotteiden ja -palveluiden markkinoille-
pääsyn parantaminen ja raaka-aineiden ja energian painottaminen. Sanktiot: VN tukee komissi-
on esitystä, että kauppaetujen poistamista voidaan käyttää viimeisenä keinona, jos sopimusosa-
puoli ei noudattaisi riitojenratkaisun suosituksia.  

Vaikutukset ja seuraavat askeleet: Kyseessä aiempaa painavampi linjaus, koska tiedonanto, jossa 

merkittävä muutos on sanktioiden mukaan tuominen ja realisoituminen yksittäisissä sopimuskir-

jauksissa sekä mahdollisten sanktioiden määräytyminen tulevaisuuden riitatapauksissa. Uusi lä-

hestymistapa otetaan huomioon uusissa tulevaisuuden ja tarpeen mukaan parhaillaan meneil-
lään olevissa neuvotteluissa. Puheenjohtajamaa Tšekki haluaa neuvoston päätelmät. Paljon 
konkreettista ja teknistä työtä on siis luvassa ja tulee kestämään jonkin aikaa.  
 
Kauppa ja kiertotalous: konkreettisena esimerkkinä Genevessä kerran vuodessa pidettävä ”Cir-
cular textiles” public forum, jossa mukaan erilaisia sidosryhmiä. Suomi on halunnut profiloitua 
ratkaisukeskeisenä maana, eri näkökulmia esille, yhteistyötä kehitysmaiden kanssa. Kiertotalous 
on Suomen osaamisaluetta. Kiertotalous pureutuu juurisyihin; ilmastonmuutos, luontokato, re-

surssien liikakäyttö, tuo myös uutta työtä sekä Suomessa että kehitysmaissa. Yhteistyössä KPO-

GEN, Sitra, UNIDO:n ja Bangladesh. Tärkeät tuottajamaat tekstiiliasioissa Bangladeshin kaltaisia 
maita, myös Vietnam ja Sri Lanka. 
EU:n uusi tuotepolitiikka (ekodesign), globaalit arvoketjut: tavoitteena, että EU:n sisämarkkinoil-
la vain kiertotalouden mukaisen politiikan tuotteita. Tämä on iso hanke EU:ssa. Kehitysmaa-
kumppanit ja tarkoitus heille: miten tuottaa uudentyyppisiä tuotteita, entä kaupan esteet näiltä 

osin, tarvitaan uusia standardeja, miten auttaa kehitysmaita tässä? Uusi raportti tulossa: 

www.sitra.fi, tarkastellaan sitä, miten Aid-for-Tradea voisi käyttää, mitä kehitysmaissa tapahtuu 
asian osalta ja miten linkittyy EU-kiertotalouteen ja sääntelyyn.  
Kun demokraattisten valtioiden määrä on laskenut ja autoritaarisuus kasvussa, tulee haasteeksi 
mm se, pitääkö kehittää toimintaympäristöä kehitysmaissa, miten kehy-instrumentit tähän kyt-
keytyisivät. Nyt herätellään keskustelua likeminded -maiden kanssa ja haetaan kumppanuuksia.  

 
Keskustelussa: kysyttiin, onko vastaavaa yksikköä muissa EU-valtioissa ja minkälaista dialogia 
aiotaan pitää suomalaisten järjestöjen kanssa asiasta. Myös EU:n yritysvastuusääntelyn vaiku-
tukset kehitysmaihin kiinnostivat samoin kuin tasa-arvon toteutuminen. Tuotiin esille myös yh-
teistyömahdollisuuksia ympäristöministeriön ja FCA Investmentsin kanssa. Myös ay-liike on mie-
lellään mukana keskusteluissa. Global Gateway -strategia; voisi jatkossa keskustella mitä se voisi 
tuoda tähän keskusteluun lisää, miten KPO:n työ istuu tähän. Kauppakumppanuussopimukset 
tähdänneet kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen, neuvottelut ovat olleet vaikeita, 
mutta käsitelleet jo aihetta. Vapaakauppasopimukset: onko tullut uutta sisältöihin? Työntekijöi-
den oikeusnäkökulmassa vielä erikseen alleviivattava naisten ja muiden marginalisoitujen ihmis-
ryhmien oikeuksia.  

 
Ulkoministeriön puolelta todettiin, että yhteistyö onnistuu ja että yksikköön saa olla yhteydessä. 

Global Gateway ja Afrikka isona kysymyksenä, keskustelu etenee syksyn mittaan, ulkoministe-

riön sisällä koordinoidaan ja avoin keskustelu asiasta. Post-Cotonou: ristiriitainen historia, 
tulevaisuudessa sopimus kerrallaan tarkastelussa. Yksikön virkamiehet tulevat mielellään puhu-
maan tutkimusten tuloksista. Ihmisarvoinen työ: työlainsäädäntö, työsuojelunäkökulma vahvasti 

http://www.sitra.fi/
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mukana. Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa tapahtuu myös EU-tasolla Brysselissä. KPO:lla uusi 
osastopäällikkö Tuomas Tapio.  

 

 

 

5. Kehitysevaluoinnin vuosiraportti 2021: tärkeimmät tulokset ja evaluoinnin uusia tuulia  

 

Kehitysevaluoinnin vuosiraportti 2021 esittelee tärkeimmät tulokset keskitetyistä evaluoinneista ja 

kertoo laajemmin kehitysevaluoinnin yksikön toiminnasta. Raportti esittelee myös nostoja kehitys-

poliittisten painopisteiden tuloksista. Lisäksi kuultiin miten Maailman ympäristörahaston (GEF) eva-

luoinneissa ympäristön, ilmastonmuutoksen ja sosioekonomisen kehitystä lähestytään integroidulla 

otteella.  

 

Kehitysevaluoinnin vuosiraportin esittely yksikönpäällikkö Antero Klemola/UM/EVA-11:  

Evaluoinnin vuosisyklissä tehdään suunnittelua seuraavien kahden vuoden ajalle. Konsultoivat eri 

tahoja (myös KPT mukana tässä). Mitä evaluoidaan: riippuu tiedon tarpeista (linjaukset, strategiat), 

hallitusohjelmasta, siitä mitä on luvattu tehdä, kansainvälisistä sitoumuksista, yleisistä strategioista 

ja suunnitelmista sekä ylivaalikautisesta selonteosta. Vuoden lopussa vuosiraportti. Siinä välissä 4-5 

keskitettyä evaluaatiota, yhteensä 7-8 prosessia meneillään kerrallaan, noin 2 miljoonaa euroa/v. 

Yksikössä 4+ tiimi. Hankintaprosessilla haetaan toteuttajia. Evaluaatioprosessi: osallistetaan erilaisia 

toimijoita teemoittain. Oppiminen ei tule vain raporttien kautta, vaan myös itse prosessista. Evalu-

aation hallitusohjelman tavoitteista: monenkeskisen järjestelmän vahvistaminen (YK-reformin tukea 

ei evaluoitu), Suomi rakentaa rauhaa. Globaalivastuu SDG:t ja painopisteet (PP Demokratiatukea ja 

Afrikka-kumppanuutta ei evaluoitu), UM toimintatapojen sekä instrumenttien tuloksellisuus ja ke-

hittäminen. Keskitettyjen evaluointien suositukset:  

Kehitysyhteistyö Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa: Kehitysyhteistyö on johdonmukaista ja täyden-

tää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä vastaa hyvin kumppanimaiden tarpeita. Kauppapolitiikan ja 

kehitysyhteistyön välistä yhteyttä ei ole määritelty riittävästi.  Johdonmukaisuus on vahvistunut 

maastrategioiden ja –ohjelmien myötä.  Pitkäaikainen sitoutuminen on edesauttanut konkreettisten 

tulosten aikaansaamista ja edistänyt hankkeiden kestävyyttä. Tarkoituksena on vahvistaa osaston si-

säistä strategista suunnittelua ja laatia kehitysyhteistyötä koskeva yhteinen visio sekä lisätään sidos-

ryhmien osallistavuutta aluetta koskevassa kehitysyhteistyön ohjelmoinnissa. Vahvistetaan myös yk-

sikön tulosohjausta ja varmistetaan henkilöresurssit ja osaaminen. 

Suomen ja Vietnamin välisen yhteistyön siirtymä: Pitkäaikainen ja jokseenkin strateginen siirtymä 
Vietnamissa johti kaupan merkittävään kasvuun. Kahdenvälisiin ohjelmiin sisältyneet kumppanuus-
järjestelyt ja yksityisen sektorin instrumenttien hyödyntäminen lisäsivät suomalaisten yritysten si-
toutumista ja läsnäoloa Vietnamissa.  Instrumenttien kirjo on laaja ja monimutkainen, ja koordi-
noinnissa on haasteita.  Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavista tavoitteista ilmastonmuutoksen 
hillintä ja siihen sopeutuminen olivat vahvimmin mukana toiminnassa johtuen molemminpuolises-
ta intressistä.  Tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää yksityisen sektorin instrumenttien kirjoa 
ja hallinnointia. Kehitetään kehitysyhteistyön tukimuotoja siten, että ne tukevat johdonmukaises-
ti kestävän kehityksen tavoitteita ja eri toimijoiden kumppanuuksia.  
Suomalainen vesidiplomatia: Suomella on hyvät edellytykset tulla johtavaksi toimijaksi kansainväli-
sessä vesidiplomatiassa, mutta Suomea ei vielä tunnisteta tärkeäksi toimijaksi. Onnistunut vesidip-
lomatia edellyttää teknisen, tietoperustaisen yhteistyön ja diplomatian yhdistämistä sekä koordi-
nointia niiden välillä. Rajallisten resurssien vuoksi ulkoministeriön on tehtävä strategisia valinto-
ja.  Vesidiplomatiaverkoston keskeiset kumppanit ovat valmiita olemaan tässä tukena, mutta ne tar-
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vitsevat kannustimia. Nyt päätetään Suomen tavoitetasosta ja tehdään osaaminen paremmin tunne-
tuksi sekä rakennetaan profiilia oman eritysosaamisen pohjalta.   

Kansainvälinen toiminta: Evaluointitoiminnan ja osaamisen kehittäminen yhteistyössä kumppanien 

kanssa: 

 Global Evaluation Initiative (GEI) 
 IOCE (International Organization for Cooperation in Evaluation, IOCEn) 
 EvalPartners-kumppanuuden kanssa 
 Ns. SDG-verkosto (UNICEF, saksalainen kehitysevaluoinnin instituutti (DeVAL), kansainvälisen 
 ympäristö- ja kehitysinstituutin (IIED) ja EVALSDGs-verkosto)  
Yhteisevaluoinnit: Kansainvälinen yhteistyöverkoston Multilateral Organisation Performance As-

sessment Network (MOPAN), evaluointi, UNHCR:n, ALNAPin sekä Kolumbian ja Ugandan kanssa 

pakolaisten oikeuksien toteutumisesta covid-19-pandemian aikana. 
Vuonna 2022 valmistuneet evaluoinnit: 

 Metaevaluointi hanke- ja ohjelmaevaluoinneista 2017–2020 
 Kehityspolitiikan covid-vastetarkastelu  
 Suomen humanitaarisen avun evaluointi, julkinen esittely UM:ssä 14.9. ja webinaari 15.9. 

         Käynnissä olevat evaluoinnit: 

 Kehityspoliittinen vaikuttaminen EU:ssa, esittely 27.10. klo 9-12 Säätytalossa 
 Ihmisoikeudet ja ihmisoikeusperustaisuus kehityspolitiikassa 
 Vaikuttaminen kehitysviestinnän avulla  
 Kansainväliset rekrytoinnit ja JPO-ohjelma 
 Tarkastelu keskitettyjen evaluointien käytöstä ja hyödyllisyydestä 

        Suunnitteilla olevat evaluoinnit (aloitus 2022, valmistuminen 2023): 

 Oikeus koulutukseen, oikeus oppimiseen 
 Ilmasto, luonnonvarat, ja luontokato 
 Verotus ja kehitys -ohjelma 

Tekoäly ja data evaluoinneissa : sisäistä koulutusta, pilotti kahdessa (viestintä ja HRBA), kokemuksis-
ta evaluointipäivässä 1.12. 

 

Keskustelussa toivottiin vastuuministeriöitä mukaan ulkoministeriön suunnitelmiin ja evaluointeihin. 

Huomioitiin, että ulkoministeriö evaluoi vain ulkoministeriön työtä, mutta yhteistyötä vastuuminis-

teriöiden kanssa voidaan tietysti tehdä. Biodiversiteettiä toivottiin mukaan evaluaatioon; ilmasto on 

laaja aihepiiri, evaluaatiossa oltava hallittava kokonaisuus, joka menee kuitenkin tarpeeksi syvälle. Ei 

vielä tiedetä miten biodiversiteetti otetaan evaluoinneissa mukaan, riippuu rajauksesta. Tulosra-

portti esitellään KPT:n työvaliokunnalle lokakuussa; näkyykö tulosraportissa evaluaation tulokset? 

Mitä tekijöitä nousee evaluaatioista tuloksia edistävinä ja rajoittavina tekijöinä. Synteesi tuloksista 

on, vahvuudet heikkoudet tällä hallituskaudella, aha-kytistä otettu tuloksia, käytetään siis myös tu-

losraportissa. Toivottiin myös Suomen kokonaisvaikutusta evaluaation kohteeksi, ei vain hanketa-

soa. Todettiin ulkoministeriön puolelta, että maaohjelmien evaluaatiot tulossa ja käsittelee sitä, mi-

tä koko maaohjelmalla on saatu aikaan. 

 

 

6. KPT:n ajankohtaiset 

Eduskuntavaikuttaminen 

 KPT-Kestävän kehityksen toimikunnan yhteiset vaikuttamistyön tapaamiset puolueisiin ja 

eduskuntaryhmiin (vaaliohjelmat) on loppusuoralla. Sihteeristöjen ja molempien toimi-

kuntien kansanedustajajäsenten lisäksi tapaamisiin osallistunut vaihtuen myös muita 

toimikuntien yhteisiä jäseniä. Tapaamisen teemana on ollut uusi kansallisen kestävän 

kehityksen strategia ja KPT:n osalta sen globaali, kehityspoliittinen ulottuvuus (ml. kehi-
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tysrahoitus/investoinnit, Ukrainan sodan vaikutukset ja syrjimättömyys ja johdonmukai-

suus). Tarkemmat kärjet sovittu räätälöidysti kunkin puolueen kanssa ja puolueille tar-

jottu yhteistyömahdollisuuksia jatkossa.  

 Ulkoministeriön Kehityspolitiikan tulosraportti 2022, alustava esittely KPT:n jäsenille, eri-

tyisesti kansanedustajille ennen varsinaista eduskuntakäsittelyä KPT:n työvaliokunnassa 

MA 24.10 klo 9:30. Pääsihteeri on pyynnöstä laatinut siihen KPT:n toimintaa esittelevät 

osuudet (ml. kolmoisneksus ja ilmastorahoitus –asiantuntijatyö).  

 

Kehityspoliittiset selvitykset ja vaikuttaminen 

 Kuinka kuroa digikuilua kestävästi ja yhdenvertaisesti: kehityspoliittisia näkökulmia oppi-

miseen ja työhön? – selvitystyö on käynnistynyt ja valmistuu marraskuussa. Selvitystyön 

perusteella laaditaan KPT:n yhteinen lausunto.  

 Ihmisoikeusperustaisuuden ja syrjimättömyyden toteutuminen Suomen kehityspolitiikassa 

– KPT:n asiantuntijaryhmän työ on myös vauhdissa. Ryhmässä kuulolla myös UM:n eva-

luointiyksikön edustus ja neuvonantaja. Työ julkaistaan 31.1.2023. 

 KPT:n ilmastorahoitukseen liittyvä vaikuttamistyön tukipaperi on valmistunut. Siinä ver-

taillaan KPT:n asiantuntijaryhmäraportin suosituksia UM:n kansainväliseen ilmastorahoi-

tussuunnitelmaan. Asiaa käsitellään tarkemmin asiantuntijaryhmän kokouksessa (ajan-

kohta tbc ja tulevassa työvaliokunnassa).   

 KPT:n Kestävän kehityksen mukaiset investoinnit lausunto on valmis. Aiheen tiimoilta jär-
jestetään keskustelutilaisuus MA 3.10.2022.  

 Pohjoismainen kehitysyhteistyön muutokset ja jatkuvuudet Pohjoismaissa - tutkimushan-
ke on valmis. Maakohtaiset vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan Forum for Development 
Studies –journaalin on-line -sivuilla. Suomen osuus on tulossa ulos syyskuun aikana, ko-
koava artikkeli lokakuussa. Lisäksi kaikki kontribuutiot kootaan yhdeksi teemanumerok-
si, tulossa tämän vuoden lopulla. Suomen osuudesta olemme työstämässä ”selkokielis-
tä” vaikuttamistyön versiota valmistuvaksi lokakuun alkuun. Tutkijaryhmä sekä esitys 
Suomen osuudesta on myös KPT:n jäsenten käytettävissä sopimuksen mukaan. Artikke-
leihin pääsee tutustumaan seuraavista linkeistä: 
Diverging like-mindedness? Development Policy Among the Nordics: tulossa lokakuussa 
Tanska: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08039410.2022.2080762 
Norja: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08039410.2022.2096480 
Ruotsi: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08039410.2022.2112279 
Suomi (odottaa aktivointia): http://dx.doi.org/10.1080/08039410.2022.2116353 
 

 

7. Tulevat KPT-tapahtumat 
 

 TI 13.9. klo 9-10 KPT-KEKE toimikunta tapaa vihreiden eduskuntaryhmää  

 TI 13.9. klo 15-16 KPT-KEKE toimikunta tapaa RKP:n eduskuntaryhmää  

 30.9. Urpilainen ja Skinnari Afrikka-politiikasta eduskunnan globaaliryhmässä  

 MA 3.10. klo 10-12 Kestävän kehityksen sijoitukset Suomesta köyhimpiin maihin –webinaari 

 TI 4.10. klo 14:30 -15:30 KPT-KEKE toimikunta tapaa kokoomuksen eduskuntaryhmää 

 MA 10.10. klo 10-11:30 KPT:n digi-ohjausryhmän kokous 

 MA 24.10. klo 9:30-11:00 KPT:n työvaliokunta (tulosraportti) 

 TO 17.11. klo 09:30-11:30 KPT:n täysistunto 

 TO 8.12. klo 09:30-11:00 KPT:n työvaliokunta 

 KPT:n HRBA-työryhmän kokoukset: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08039410.2022.2080762
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08039410.2022.2096480
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08039410.2022.2112279
http://dx.doi.org/10.1080/08039410.2022.2116353


Kehityspoliittinen toimikunta   TÄYSISTUNTO 15.9.2021 
Utvecklingspolitiska kommissionen  
Development Policy Committee                       
 
 

 

o TO 29.9. klo 14-16 

o TI 25.10. klo 14-16 

o 17.11. klo 14-16 

o 8.12. klo 14-16 

o 19.12. klo 14-16 

 
 

8. Kokouksen päättäminen 
Pääsihteeri päätti kokouksen klo 11.30. 


