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1. Johdanto 

Kesäkuussa 2017 allekirjoitettiin uusi eurooppalainen kehityspoliittinen konsensus, eli 

Euroopan unionin jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin 

yhteinen julkilausuma kehityspolitiikan tavoitteista, periaatteista ja toimeenpanosta. 

Edellinen konsensus oli tehty vuonna 2005. Eurooppalainen kehityspoliittinen 

konsensus on konsensus sanan oikeassa merkityksessä: kaikkien instituutioiden ja 

jäsenmaiden hyväksymä asiakirja tarjoaa kuvan siitä, millaiseksi EU ja sen jäsenvaltiot 

määrittelevät kehityspolitiikkansa.   

Kehityspoliittista konsensusta lähdettiin uudistamaan vuonna 2016, jolloin Euroopan 

unionin poliittinen tilanne oli monin tavoin tulehtunut. Vuonna 2015 Eurooppa koki 

aiempaa suurempaa painetta muuttoliikkeen lisääntyessä ja EU onnistui tilanteen 

käsittelyssä harvan mielestä hyvin. Tämä on nähty yhtenä syynä populististen, 

globaalia solidaarisuutta vastustavien poliittisten ryhmittymien vahvistumiseen. 

Keskustelu maahanmuutosta, turvapaikanhakijoista ja pakolaisista kärjistyi, mikä 

puolestaan lisäsi konflikteja ”ulkopuolisten” ja eurooppalaisten välillä. (Webb, Hoehn 

& Keonig 2016.) Lisääntyneet terrori-iskut ja Iso-Britannian päätös lähteä EU:sta 

kiristivät tilannetta entisestään (Cavero ym. 2017). Tällainen poliittinen tilanne luo 

muutospaineita kehityspolitiikalle ja voi jopa kyseenalaistaa sen tarpeellisuuden.  

Toinen, positiivisempi muutos oli vuonna 2015 maailman valtioiden pääsy 

yhteisymmärrykseen kestävän kehityksen tavoitteista ja Agenda 2030 -

toimintaohjelmasta. Uudet kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development 

Goals, SDGs) eivät enää koske vain kehitysmaita aiempien vuosituhattavoitteiden 

(Millenium Development Goals, MDGs) tapaan ja ne haastavat kehityspolitiikkaa 

muuttumaan. EU:n rooli kestävän kehityksen tavoitteista neuvoteltaessa oli aktiivinen 

ja monet toimijat odottivat EU:lta myös nopeita ja tehokkaita toimia tavoitteiden 

saavuttamiseksi (Cavero ym. 2017). Kehityspoliittisen konsensuksen uudistamisen 

keskeisin syy olikin Agenda 2030:n myötä muuttunut globaali toimintaympäristö ja 

tarve päivittää kehityspolitiikka vastaamaan uusia tavoitteita (European Commission 

2016b).  
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Kehityspoliittisen konsensuksen neuvottelujen aikana kävi selväksi, että muuttoliike 

tulisi näkymään julkilausumassa vahvasti. Kehityksestä puhuttiin harvoin enää ilman 

muuttoliikettä ja uudessa kehityspoliittisessa konsensuksessa muuttoliikettä ja 

siirtolaisuutta käsitellään huomattavasti enemmän kuin edellisessä konsensuksessa. Jo 

komission ehdotus konsensukseksi sisälsi maininnan muuttoliikkeestä kolmekymmentä 

kertaa ja vaikka siinä tunnustettiin muuttoliikkeen myönteinen vaikutus kehitykseen, 

kaikki toimintaa ohjaavat ehdotukset liittyivät muuttoliikkeen rajoittamiseen (Latek 

2017). Lopullista konsensusta on arvosteltu kehityspolitiikan välineellistämisestä niin 

turvallisuuspoliittisten intressien edistämiseen kuin muuttoliikkeen hallintaankin. Tässä 

tutkielmassa syvennyn kehityspoliittiseen konsensukseen sekä erityisesti kehityksen, 

muuttoliikkeen ja turvallisuuden suhteeseen siinä. 

 

1.1. Taustaa 

Tutkielmani aiheena on EU:n kehityspolitiikan tavoitteet sekä niihin vaikuttavat 

intressit ja motiivit. Tutkielmani on tapaustutkimus EU:n kehityspolitiikasta ja 

keskeisimpänä aineistonani on kesäkuussa 2017 allekirjoitettu EU:n kehityspoliittinen 

konsensus. Koska konsensus on korkeimman tason julkilausuma, se antaa hyvän 

yleiskuvan EU:n kehityspolitiikasta. EU:n ja sen jäsenvaltioiden kehityspolitiikka on (tai 

sen tulisi olla) konsensuksessa määritellyn mukaista.  Konsensuksen 

neuvotteluprosessin tutkiminen antaa kattavan kuvan Euroopassa käytävästä kehitystä 

ja kehityspolitiikkaa koskevasta keskustelusta sekä eri osapuolten näkemyksistä siitä, 

minkä tavoitteiden ja periaatteiden pohjalta kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä tulisi 

toteuttaa.  

EU on edelleen maailman suurin kehitysavun antaja, sillä EU:n instituutioiden ja 

jäsenmaiden yhteenlaskettu osuus maailman virallisesta kehitysavusta on yli puolet. 

Lisäksi EU on kehittyville maille tärkein kauppakumppani ja maailmanpolitiikassa 

merkittävä toimija, minkä vuoksi EU:n kehityspolitiikalla ja kehittyviin maihin 

suuntautuvalla muulla politiikalla on suuri merkitys. EU:n kehityspolitiikka on myös yksi 
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unionin vanhimmista yhteisistä politiikoista, sillä jo Rooman sopimuksessa vuonna 

1957 on mainittu erityissuhteet silloisten siirtomaiden kanssa. Kehityspolitiikan 

painopisteet ovat vuosien mittaan muuttuneet, maantieteellinen skaala on laajentunut 

erityiskohdelluista entisistä siirtomaista kattamaan kaikki maailman kehittyvät maat ja 

samalla EU:n julkinen kehitysapu (Official Development Assistance, ODA) on kasvanut 

vuosi vuodelta. (Orbie 2012, 18–23.) 

Euroopan unionia globaalina toimijana on tutkittu huomattavan paljon ja tutkimus 

EU:sta kehityspoliittisena toimijana muodostaa tästä vain murto-osan. Kiivaasta 

keskustelusta huolimatta kiistellään edelleen, onko EU itsessään merkittävä 

kansainvälinen toimija. EU:sta puhutaan toisaalta globaalina suurvaltana, mutta toiset 

kiistävät tämän väitteen vetoamalla unionin olevan lähinnä joukko jäsenvaltioita. Yksi 

tutkituimmista kysymyksistä EU:n ja myös sen globaalin roolin suhteen onkin edelleen 

se, onko EU toimijana merkittävämpi kuin jäsenmaidensa summa. (Makhan, Grimm & 

Ganzle 2012, 9.) Tutkijat kiistelevät niin ikään myös siitä, onko olemassa jotain erityistä 

eurooppalaista kehityspolitiikkaa. Orbien (2012) mukaan eurooppalainen 

kehityspolitiikka on olemassa ja se kytkeytyy vahvasti EU:n normatiiviseen 

toimijuuteen ja valtaan, josta Manners (2002) on kirjoittanut laajasti huomiota 

herättäneen artikkelinsa. Vaikka EU on kehityspoliittisena toimijana seurannut pitkälti 

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleisiä kehityspolitiikan tavoitteita, on se ollut myös 

vahvasti luomassa niitä. Eurooppalaisessa kehityspolitiikassa on myös nähtävänä 

”eurooppalaiset” normit, kuten demokratian, kehityksen sosiaalisen ulottuvuuden ja 

alueellisen integraation painottaminen. (Orbie 2012, 25.) Toisaalta EU:n on nähty 

lähinnä seuraavan globaaleja trendejä sen sijaan, että se aktiivisesti itse loisi 

kehityspolitiikan normeja (Arts & Dickson 2004). 

Euroopassa elettiin vielä 2000-luvun alussa kehityspolitiikan saralla optimistista aikaa 

ja EU teki kehityspoliittisia aloitteita tuon tuosta (Orbie 2012, 20). Viime vuosina 

eurooppalainen kehityspoliittinen keskustelu on muuttunut. Kehityspolitiikkaa on yhä 

enemmän välineellistetty ja ohjattu tukemaan esimerkiksi kauppa- ja 

turvallisuuspolitiikkaa (Carbone 2012). Kehitysavun ja turvallisuuden yhteys nousi 

agendalle Euroopan turvallisuusstrategian (European Security Strategy, ESS) myötä 
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2000-luvun alkupuolella. Sittemmin kehityspolitiikan käyttäminen turvallisuuden 

edistämiseen on noussut yhä vahvemmin esiin. (Orbie 2012, 20.)  

EU:n kehityspolitiikkaa voidaan tutkia monista eri näkökulmista: kehitysavun 

maantieteellisen ja temaattisen jakautumisen kautta, EU:n instituutioiden roolien ja 

suhteiden sekä politiikan muotoutumisen kautta tai esimerkiksi unionin integraation ja 

sen vaikutusten kautta. Tässä tutkielmassa lähestyn kehityspolitiikkaa sen tavoitteiden 

ja niihin vaikuttavien normien ja intressien kautta. Lisäksi tutkin sitä, miten tavoitteet 

ovat muotoutuneet ja kenellä niihin on ollut vaikutusvaltaa. Tutkimukseni sijoittuukin 

kehitystutkimuksen ja politiikan tutkimuksen välimaastoon.  

 

1.2. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tavoitteena on ymmärtää, millaiset poliittiset tavoitteet ovat 

vaikuttaneet eurooppalaisen kehityspoliittisen konsensuksen kirjauksiin 

muuttoliikkeen, kehityksen ja turvallisuuden suhteesta. Tutkielmani koostuu kahdesta 

pääanalyysista. Ensiksi analysoin konsensuksen sisältöä ja sen asettamia 

kehityspoliittisia tavoitteita. Toiseksi tutkin sitä, miten näihin tavoitteisiin on päädytty 

eli analysoin poliittisen prosessin, joka johti konsensuksen hyväksymiseen.  

Tutkimuskysymykseni on: 

Mitkä ovat poliittiset tavoitteet Euroopan unionin kehityspolitiikan taustalla, 

erityisesti liittyen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen?  

Ymmärtääkseni konsensukseen vaikuttaneita poliittisia tavoitteita käytän hyväkseni 

seuraavia apukysymyksiä: 

o Mitkä ovat kehityspoliittisen konsensuksen määrittelemät kehityspoliittiset 

tavoitteet ja miten tavoitteet ovat muuttuneet vuoden 2005 konsensuksesta?  
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o Miten uuden kehityspoliittisen konsensuksen tavoitteet muotoutuivat? Mitkä 

ovat motiivit kehityspoliittisten tavoitteiden taustalla?   

o Miksi muuttoliike ja turvallisuus ovat nousseet näin vahvaan rooliin 

kehityspoliittisessa konsensuksessa juuri nyt?  

Tutkimukseni taustalla vaikuttaa myös kehitysmaatutkimukselle ominainen 

normatiivinen tiedonintressi. Vaikka pyrin konsensuksen sisältöä ja haastatteluja 

analysoidessani lähtemään ensiksi selvittämään sitä, mitkä ovat konsensuksen taustalla 

olevat intressit, tiedostan myös oman normatiivisen lähtökohtani ja näkemykseni 

vaikuttavan tutkimukseeni. Lähden tutkielmassani siksi liikkelle myös siitä, että 

kehityspolitiikan ensisijaisena intressinä tulisi olla kehitysintressi, ei taloudelliset, 

turvallisuuteen liittyvät tai poliittiset intressit. Selvittäessäni, mitä intressejä taustalla 

on, mukanani kulkee koko ajan myös kysymys siitä, miksi intressit eivät ole 

ensisijaisesti kehitykseen tähtääviä intressejä.  

 

1.3. Tutkielman rakenne  

Tutkielmassani lähestyn tutkimuskysymyksiäni kontekstualisoimalla kehityspoliittisen 

konsensuksen, analysoimalla sen sisällön ja tavoitteet sekä selvittämällä, miten nämä 

tavoitteet muotoutuivat.  

Toisessa luvussa esittelen tutkielmani teoreettiset lähtökohdat. Avaan kehityspolitiikan 

käsitettä ja asemoin itseni kansainvälisten suhteiden tutkimuksen kentälle. 

Tärkeimpänä teoreettisena viitekehyksenä esittelen kehityspolitiikkaa ohjaavat 

kehykset. Lisäksi pohjustan Kööpenhaminan koulukunnan turvallistamisen käsitettä, 

joka on kehityspoliittisten tavoitteiden analyysissani keskeisenä työkaluna. Esittelen 

myös politiikkaprosessin analyysissani apuna käyttämäni politiikkaprosessin vaiheet. 

Kappaleen lopussa käyn aineistoni ja käyttämäni menetelmät läpi lyhyesti.  

Kolmannessa luvussa asetan vuoden 2017 kehityspoliittisen konsensuksen 

kontekstiinsa: avaan EU:n kehityspolitiikan historiaa ja trendejä, esittelen EU:ssa 
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käytyä keskustelua ja EU:n näkökulmaa maahanmuuttoon ja muuttoliikkeeseen sekä 

käyn lyhyesti läpi vuosien 2015–2017 Euroopan muuttuneen tilanteen, jossa 

kehityspoliittinen konsensus uudistettiin.  

Neljäs ja viides luku ovat tutkielmani empiiriset luvut. Neljännessä luvussa analysoin 

ensiksi vuonna 2017 hyväksytyn kehityspoliittisen konsensuksen sisällön ja 

kehityspoliittiset tavoitteet. Tämän jälkeen analysoin lyhyesti aiemman, vuonna 2005 

hyväksytyn kehityspoliittisen konsensuksen. Lopuksi vertaan konsensuksia saadakseni 

selville, miten kehityspoliittiset tavoitteet ovat muuttuneet vuosien 2005 ja 2017 

välillä.  

Viidennessä luvussa käyn läpi kehityspoliittisen konsensuksen poliittisen 

neuvotteluprosessin. Analysoin politiikkaprosessia osittain kronologisesti ja osittain 

keskittyen eri instituutioiden toimiin. Lopuksi analysoin poliittisen prosessin kautta 

sitä, mitkä toimijat vaikuttivat uuden kehityspoliittisen konsensuksen tavoitteisiin ja 

miten.  

Empiirisen analyysin jälkeen analysoin kuudennessa luvussa tuloksiani teoreettisen 

viitekehykseni kautta ja analysoin kehityspoliittista konsensusta myös historiallisesti 

osana EU:n kehityspolitiikkaa. Lopuksi seitsemännessä luvussa pohdin vielä 

konsensuksen merkitystä ja mahdollisia jatkotutkimuksen tarpeita.  
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2. Teoreettiset lähtökohdat, aineisto ja menetelmät  

2.1. Tutkimuksen kohteena kehityspolitiikka  

Kehityspolitiikka ja kehitysapu ovat tutkimuskohteita paitsi kehitystutkimuksessa myös 

muun muassa kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa. Vaikka tutkimuskohde voi olla 

sama, näkökulma on usein hyvin erilainen: kehitystutkimuksessa kehityspolitiikkaa 

tutkitaan kehityksen linssin läpi ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa osana 

valtioiden välisiä suhteita ja ulkopolitiikkaa. Seuraavissa alakappaleissa asemoin itseni 

kehityspolitiikan tutkimuksen kentälle.  

Avaan lyhyesti kehityksen käsitteen merkitystä, mikä myös avaa tutkielmani 

normatiivista pohjaa. Sen jälkeen avaan teoreettista taustaani ensiksi kansainvälisten 

suhteiden ja kehitysavun kautta. Tärkeimpänä teoreettisena viitekehyksenäni esittelen 

tulkinnan kehitysavun ja ulkopolitiikan kehyksistä. Tämän jälkeen taustoitan 

muuttoliike- ja turvallisuuskysymysten teoreettista taustaa sekä esittelen näissä 

kysymyksissä apuna käyttämäni turvallistamisen käsitteen.  

 

2.1.1. Kehitys ja kehityspolitiikka 

Huolimatta siitä, mitä motiiveja ja ideoita kehityspolitiikan taustalla on, se tähtää silti 

myös aina itse kehitykseen, minkä vuoksi kehityksen käsite on myös avattava. Kehitys 

kehityspolitiikan päämääränä on muuttunut ajan saatossa taloudellisen kehityksen 

edistämisestä inhimillisen kehityksen edistämiseen ja nyttemmin erityisesti kestävään 

kehitykseen, johon kuuluu varsinkin EU:n tapauksessa tiiviisti ajatus hyvästä 

hallinnosta ja demokratiasta kehityksenä. Tässä avaan lyhyesti kehityksen eri 

merkityksiä, pohjaten Koposen (2016) ajatuksiin sekä kehityksen ja kehityspolitiikan 

suhdetta Koposen ja Seppäsen (2016) kautta.   
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Kehityspolitiikassa kehitys on sekä kehityspolitiikan päämäärä, että aktiivinen toiminta, 

interventio, jota kehityspolitiikalla tehdään. Kehitys päämääränä, kehityksen ideaali, on 

jotain, joka voi muuttua. Kehityspoliittinen konsensus on esimerkiksi dokumentti, joka 

määrittää sen, mitä kehitys EU:n kehityspolitiikassa tarkoittaa. Kehitys päämääränä voi 

muuttua ja on muuttunut vuosikymmenten aikana ja määrittäjästä riippuen 

modernisaatiosta ja talouskasvusta inhimillisen turvallisuuden ja yksilön 

mahdollisuuksien lisääntymiseen. Huolimatta kehityksen päämäärän sisällöstä, eli 

kehityspolitiikan tavoitteesta, kehityspolitiikka itsessään on myös kehitysinterventio, 

jolla kehitystä edistetään. (Koponen 2016, 53.) Kehityspolitiikassa kehittäjä on 

ensisijaisesti kehityspolitiikan harjoittaja, eli tässä tapauksessa EU, joskin 

kehityspolitiikassa painotetaan myös kumppaneiden omistajuutta, eli omaa vastuuta 

kehityksestä.  

Kehityspolitiikan motiiveja ja ideoita analysoidessani uskon tulevani törmäämään 

kehitykseen itseensä kehityspolitiikan tavoitteena, joskin tavoitteita on myös muita. 

Ensimmäiseksi pyrin ymmärtämään, mitä on kehitys EU:n kehityspolitiikassa. Toiseksi 

tavoitteenani on saada tietää myös, mitä kaikkea kehityksen nimissä EU:n 

kehityspolitiikassa tehdään. Kehityksen sisällöllä ja merkityksellä on väliä, sillä se 

vaikuttaa käytännössä konkreettisesti maailmaamme ja oikeuttaa hyvin monenlaisia 

toimia ympäri maailmaa.  Kehityspolitiikkaa kuvataan kehitystutkimuksen piirissä 

hyvää tarkoittavaksi kehitysinterventioksi, joka ohjaa kohti kehitysideaalia, riippumatta 

siitä, mikä kehitysideaali sillä hetkellä on vallalla. Vakiintuneen käytännön mukaan 

kehityspolitiikka on sellaista julkista toimintaa, jolla pyritään edistämään 

kehitysmaiden kehitystä. Kehityspolitiikan ytimenä on kehitysapu ja se ohjaakin 

kehitysapua ja -yhteistyötä. Tämän lisäksi kehityspolitiikalla myös pyritään sovittamaan 

erilaisia politiikanaloja, kuten kauppapolitiikkaa, yhteen kehitystavoitteiden kanssa. 

(Koponen & Seppänen, 344–346.) 

Hyvää tarkoittava kehitysinterventio kehityspolitiikan selityksenä on se, johon 

tutkielmassani nojaan. Tämä luo tutkimukselleni normatiivisen pohjan ja ikään kuin 

ideaalin kehityspolitiikalle: sen tulisi olla hyvää tarkoittava kehitysinterventio, joka 

tähtää kehitykseen. En ota tätä annettuna, kuten Koponen ja Seppänen (2016) 
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tekstissään, vaan oletuksenani on, että kehityspolitiikan tulisi olla hyvää tarkoittava 

kehitysinterventio, joka ohjaa kohti kehitysideaalia, mutta se ei välttämättä kuitenkaan 

ole näin. Kehitysintervention lisäksi kehityspolitiikkaa muovaavat erilaiset tekijät, 

etenkin ulkopoliittiset tavoitteet. Kehityspolitiikka on siis paljon muutakin, kuin 

kehitysapua ja -yhteistyötä. Se on osa valtioiden politiikkaa, erityisesti ulkopolitiikkaa.  

Kehitystutkimuksen piirissä tutkimuksen kohteeksi on viime vuosikymmeninä noussut 

myös kehityspoliittinen johdonmukaisuus. Tämä tarkoittaa politiikkojen 

johdonmukaisuutta niin, että mikään politiikka ei olisi ristiriidassa kehityspoliittisten 

tavoitteiden kanssa tai ainakaan aiheuttaisi niille haittaa. Kehityspoliittinen 

johdonmukaisuus on voi olla politiikanalojen välistä (esimerkiksi kauppapolitiikan 

kehityspoliittinen johdonmukaisuus). EU:n suhteen politiikanalojen välisen 

johdonmukaisuuden lisäksi on tutkittu paljon myös EU:n ja sen jäsenvaltioiden 

kehityspolitiikkojen johdonmukaisuutta. Johdonmukaisuutta voidaan tarkastella joko 

poliittisten tavoitteiden välillä tai tulosten suhteen. Vaikka tavoitteet olisivat 

johdonmukaisia, voivat toimet ja niiden vaikutuksen olla silti tahattomasti 

epäjohdonmukaisiakin. (Siitonen 2016, 3–4.) 

Kehityspoliittisen johdonmukaisuuden saavutettua jalansijaa esimerkiksi EU:n ja 

muiden kansainvälisten instituutioiden politiikassa, on herännyt myös kysymys siitä, 

mitä johdonmukaisuutta edistetään. Kehityspoliittisen johdonmukaisuuden tulisi 

edistää kehitystavoitteita, mutta politiikkajohdonmukaisuuden nimissä voidaan edistää 

muitakin politiikanaloja. Kysymys on siis siitä, mikä politiikanala nostetaan niin 

tärkeäksi, että sen tavoitteet tulisi johdonmukaistaa muihinkin politiikanaloihin. 

Mahdollisia muita politiikkajohdonmukaisuuksia ovat esimerkiksi 

turvallisuuspoliittinen, ympäristöpoliittinen ja maahanmuuttopoliittinen 

johdonmukaisuus. (em., 4.) Miksi sitten juuri kehityspoliittista johdonmukaisuutta tulisi 

edistää? Normatiivinen lähestymistapa kehityspoliittiseen johdonmukaisuuteen 

määrittelee, että demokraattisten valtioiden tulee olla vallitsevien normiensa kautta 

sitoutuneita kehityspoliittiseen johdonmukaisuuteen myös muilla politiikanaloilla kuin 

kehityspolitiikassa (em., 7). 
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2.1.2. Kehitysapu kansainvälisen politiikan tutkimuksessa  

Perinteisesti kehitysapua on kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa pyritty 

selittämään kaksijakoisen saajan tarpeet (recipient needs) vastaan antajan intressit 

(donor interests) -näkökulman kautta. Teoreettisista koulukunnista saajan tarpeisiin 

perustuvat selitysmallit kuuluvat liberaalimpaan ja antajan intresseihin perustuvat 

realistisempaan koulukuntaan. Realistinen koulukunta kansainvälisissä suhteissa 

hahmottaa kansainväliset suhteet valtapoliittisena pelinä, jossa kansalliset intressit 

ovat toimia selittävä tekijä. Tähän koulukuntaan kuuluu esimerkiksi McKinley (1978, 

1979), joka on tutkimuksissaan eri maiden kehitysapuun vaikuttavista tekijöistä 

päätynyt siihen, että avunantajan intressit määrittävät apua eniten. McKinley näkee 

kehitysavun keskeisesti osana ulkopolitiikkaa. Jo Morgenthau (1962) esitti samanlaisia 

argumentteja ja hänen mukaansa kehitysapua tulee analysoida ja käsitellä ensisijaisesti 

erottamattomana osana kaikkea muutakin politiikkaa.  

Kansainvälisten suhteiden liberaali koulukunta antaa huomiota huomattavasti 

useammille tekijöille kuin vain valtioille, keskittyy normien ja arvojen vaikutuksiin sekä 

tunnustaa kansainvälisen yhteisön olemassaolon ja merkityksen. Tähän myös 

pluralistiseksi kutsuttuun koulukuntaan kuuluu esimerkiksi Stokke (1989), joka on 

tutkinut eurooppalaisten maiden kehitysapua teoreettisena lähtökohtanaan 

humanitaarinen internationalismi, joka on realismin täysi vastakohta. 

Humanitaarisessa internationalismissa nähdään yleisesti hyväksyttynä velvollisuutena 

köyhyyden vähentäminen ja kehityksen edistäminen. Tasa-arvoisempi maailma 

nähdään myös kehittyneiden maiden intressinä ja kansainvälisten sopimusten 

noudattaminen on vahvasti osa vastuullisten valtioiden politiikkaa. Antajan intressejä 

enemmän läsnä ovat siis saajan tarpeet.  

Siinä, missä realistinen ja liberaali koulukunta ovat ikään kuin toistensa vastakohtia 

kehitysavun tutkimuksessa, konstruktivismi on näistä kahdesta hiukan erillään. 

Konstruktivistisessa koulukunnassa tunnustetaan valtioiden materiaalinen valta ja 

intressit, mutta intressien nähdään pohjaavan ideoille ja normeille. Esimerkiksi Wendt 

(1999) lähtee analyysissaan siitä, että valta ja intressit määrittävät kansainvälisiä 
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suhteita, mutta niiden selittämiseen tarvitaan ideoita. Se, mikä on toimijan intressi, ei 

ole objektiivinen asia, vaan sosiaalisesti rakennettu. Intressin muodostaminen vaatii 

taustalla olevia ideoita ja oletuksia. 2000-luvulla tutkimuksessa konstruktivistiset 

näkemykset kehitysyhteistyöstä useampien eri intressien ajamana politiikkana ovat 

vahvistuneet, eikä kaksijakoinen ajattelu joko kehitysavun saajan tarpeisiin tai antajan 

intresseihin ole enää yleistä (Hout 2013). Esimerkiksi Lancaster (2007, teoksessa Hout 

2013) määrittelee kehitysapuun vaikuttaviksi tekijöiksi ideat, instituutiot, intressit ja 

organisaatiot. Näkemykset siitä, mikä on oikein ja mikä väärin, eli normit, ovat tärkeitä 

tekijöitä myös ulko- ja kehityspolitiikassa.  

Jos kehityspolitiikkaa ja -apua tutkitaan konstruktivistisesti, voidaan tässäkin erottaa 

kaksi vastakkaista tulkintaa, radikaali ja liberaali. Liberaali näkökulma keskittyy 

selittämään kehitysapua demokratian ja ihmisoikeuksien tukemisena, osana 

liberaalidemokratian leviämistä. Radikaali näkökulma esittää kehitysavun osana 

neoliberaalia talousjärjestelmää, jolloin kehitysavun tavoitteena on liittää kehitysmaat 

tähän järjestelmään rajoittamalla valtion vaikutuksia talouteen. (Hout 2013.) Yhtenä 

tunnetuimpana esimerkkinä liberaalista, konstruktivistisesta tulkinnasta EU:n 

kehityspolitiikasta on Mannersin (2002) tulkinta EU:sta normatiivisena valtana. 

Manners määrittelee EU:lla olevan kansainvälisesti taloudellisen ja sotilaallisen vallan 

lisäksi normatiivista valtaa, jolla se voi vaikuttaa siihen, mitä pidetään normaalina. EU:n 

arvopohja rakentuu sen perusperiaatteille, kuten vapaudelle ja demokratialle, 

tavoitteille, kuten kestävälle kehitykselle, vakaille instituutioille, kuten demokratialle ja 

oikeusvaltioille sekä perusarvoille, kuten tasa-arvolle ja solidaarisuudelle. EU:n 

normatiivinen valta syntyy tästä arvopohjasta sekä siitä, että EU painottaa näitä arvoja 

myös ulko- ja kehityspolitiikassaan.  

Houtin (2013) mukaan EU:n kehityspolitiikassa on nähtävillä kolmenlaisia intressejä: 

jäsenmaiden poliittiset ja taloudelliset suhteet tiettyjen maiden kanssa jäännöksenä 

siirtomaasuhteista, sisäiset turvallisuusintressit esimerkiksi terrorismin vastaisen 

taistelun kautta sekä epävakaan naapuruusalueen ja lisääntyneen muuttoliikkeen 

luomat ulkoiset turvallisuusintressit. Hout on keskittynyt nimenomaan kehitysavun 

allokoinnin tutkimukseen ja löytänyt esimerkiksi vahvan kausaliteetin EU:n 
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naapuruuspolitiikan piiriin kuulumisen ja muuttoliikkeen hallintaan allokoidun 

kehitysavun välillä. Tämä vahvistaa näkemystä siitä, että EU:n naapuruuden vakaus ja 

muuttoliikkeen hallinta ovat nousseet osaksi EU:n kehityspoliittisia intressejä.  

Kehitysavun taustalla vaikuttavat intressit voivat vaikuttaa itse kehityspolitiikkaan ja 

sen toimiin monin eri tavoin, joista yksi on ehdollistaminen. Kehitysavun 

ehdollistaminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kehitysavun saamiseksi 

vastaanottavalta maalta edellytetään jotain. Stokke (1995) on jakanut kehitysavun 

ehdollistamisen useampaan sukupolveen. Ensimmäisen sukupolven ehdollistaminen 

tarkoitti erityisesti taloudellista ehdollistamista linkittämällä kehitysapu ja 

velkahelpotukset kehitysmaiden taloudellisiin rakennesopeutuksiin 1980-luvulla. 

Toisen sukupolven ehdollistamisella Stokke viittaa 1990-luvulta eteenpäin yleistynyttä 

tapaa ehdollistaa kehitysapu poliittisiin reformeihin, erityisesti liittyen demokratiaan, 

ihmisoikeuksien noudattamiseen ja hyvään hallintoon avun vastaanottajamaassa. 

Kehitysavun ehdollistaminen ei ole kehityspolitiikan tavoite, vaan väline 

kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhtenä tuoreena näkemyksenä 

kehitysavun jakautumisesta on rajat ylittävien ongelmien vaikutus kehitysavun 

allokointiin. Avun antajalla on siis intressinä välttää mahdollinen spillover-efekti eli 

seurannaisvaikutukset omaan valtioon, esimerkiksi muuttoliikkeen ja terrorismin 

muodossa. (Bermeo 2017.) 

 

2.1.3. Kehitysavun ja ulkopolitiikan kehykset  

Yksi keskeisimmistä tutkimustani ohjaavista teorioista on Veenin (2011) tapa 

analysoida kehitysapuun ja ulkopolitiikkaan vaikuttavia tekijöitä seitsemän eri 

kehyksen (frames) kautta. Analyysin lähtökohtana ovat erilaisten ideoiden ja 

ideologioiden vaikutukset päätöksentekoon. Näkemys on konstruktivistinen: intressit 

eivät ole objektiivisia, vaan intresseihin ja poliittisiin toimiin vaikuttavat näkemykset 

siitä, mitä politiikalla tulisi tavoitella. Veen vertaa kehitysapua linkkuveitseen: sillä 
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voidaan tehdä monia eri asioita, mutta päätöksenteon tarkoituksena on päättää, mitä 

kaikkea sillä tiettynä aikana tehdään. Kehyksistä vallalla voi olla siis yksi tai useampia.  

Intresseihin vaikuttavia ideoita on useamman tasoisia. Yhteiskunnissa vallitsevat yhtä 

aikaa perusarvot, normatiiviset asenteet sekä yksittäiset näkemykset poliittisista 

vaihtoehdoista. Perusarvot ovat osa kansallisidentiteettiä ja näitä arvoja voi valtion 

nähdä pyrkivän edistämään myös ulkopolitiikassaan. (em., 27.) EU:lla on selkeät 

perusarvot, jotka on määritelty jo unionin perustamissopimuksissa: vapaus, 

demokratia, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen sekä 

oikeusvaltioperiaate (European Union 1992).  

Veen (2011) on jakanut kehitysapuun ja ulkopolitiikkaan vaikuttavat kehykset 

seitsemään erilaiseen:   

 Turvallisuus. Kehitysavulla nähdään voitavan lisätä avunantajan fyysistä 

turvallisuutta esimerkiksi tukemalla puolustusyhteistyökumppaneita.  

 Valta. Kehitysavulla voi saada lisää liittolaisia kansainvälisesti ja näin lisää 

kansainvälistä valtaa. 

 Varallisuus ja taloudelliset intressit. Kehitysavulla voidaan tukea avunantajan 

vientiteollisuutta tai avun vastaanottajan kykyä osallistua kaupankäyntiin. 

 Valistunut oman edun tavoittelu. Kehitysavulla voidaan vahvistaa globaaleja 

julkishyödykkeitä (rauha, vakaus, ympäristö), mikä vaikuttaa myös avunantajaan 

positiivisesti.  

 Maineen ylläpito. Kehitysavulla saavutetaan tietynlainen identiteetti ja status 

kansainvälisesti. 

 Vastuu ja velvollisuus. Kehitysapu on velvollisuus, joka perustuu esimerkiksi 

historialliseen taakkaan tai asemaan kansainvälisessä järjestelmässä.  

 Humanitarismi. Kehitysavun tarkoituksena on edistää maailman köyhimpien 

hyvinvointia ja antaa humanitaarista apua.  

Karkeasti jaoteltuna turvallisuuden ja vallan kehikot kuuluvat realismiin ja realpolitik-

ajatteluun. Taloudelliset intressit taas on ollut historiallisesti yleisin kehitysapua 
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määrittelevä kehikko. Humanitaarinen ideologia on siitä erityinen, että sitä ei ole 

koskaan nähty merkittävänä kehitysapuun vaikuttavana tekijänä perinteisessä 

kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa, kun taas kehitystutkimuksen piirissä sen 

merkitys korostuu. Perinteinen valkoisen miehen taakka -näkemys kehitysapua 

selittävänä tekijänä kuuluu vastuu ja velvollisuus -kehikon alle. (Veen 2011, 11–13.) 

Veenin mukaan normatiiviset asenteet, eli kehykset, heijastelevat myös yleistä 

ilmapiiriä ja ne ovat ikään kuin yleisiä tapoja nähdä kehitysapu. Kehykset myös 

vaikuttavat poliittiseen päätöksentekoon ja siihen, millaisia poliittisia ratkaisuja 

tehdään. Samaan aikaan voimassa voi olla monia kehyksiä, mutta toiset ovat 

vahvempia kuin toiset (em., 30). Mikäli tietty kehys, eli tapa ymmärtää kehitysapu, on 

vahvana, se vaikuttaa myös kehitysavun allokointiin. Käytännössä, jos kehitysapu 

ymmärretään tapana vähentää köyhyyttä, sitä todennäköisesti kohdistetaan köyhyyttä 

vähentäviin toimiin vähiten kehittyneissä maissa. Jos kehitysapu taas nähdään 

ulkopoliittisena välineenä, sitä kohdistetaan valtiolle tärkeisiin kumppanimaihin. Mikäli 

kehitysapu nähdään turvallisuuspoliittisena vakauttajana, lisääntyy kehitysapu 

epävakaille ja avunantajan turvallisuuteen vaikuttaville alueille. Kehykset luovat myös 

tavallaan yhteyksiä kehitysavun ja -politiikan sekä muiden tavoitteiden ja politiikkojen 

välille. Mikäli turvallisuudella ja kehityksellä nähdään olevan vahva suhde, 

turvallisuustilanne vaikuttaa myös kehityspoliittisiin toimiin.  

Siihen, mikä kehitysavun kehys eli tapa ymmärtää kehitysapu on voimassa, vaikuttaa 

erityisesti neljä eri asiaa:  

1) kansalliset perinteet ja kokemukset 

2) kansainvälinen poliittinen ja taloudellinen tilanne 

3) vallalla olevan hallituksen aktiivinen toiminta kehyksen muokkaamisessa ja 

tiedon tuottamisessa sekä  

4) aiemmat poliittiset onnistumiset ja epäonnistumiset (em., 77–79).  

Ehkä hiukan yllättäen Veen ei ole tutkimuksissaan huomannut kansainvälisten normien 

olevan kovinkaan vaikuttavassa roolissa kehysten muotoutumisessa (em., 84). Kaikista 
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vahvimmin kehykseen vaikuttavat kansalliset muuttujat ja kehykset ovat yllättävän 

kestäviä. Tätä puoltavat erityisesti tulokset siitä, että esimerkiksi kansainvälinen 

epävakaus vaikuttaa kyllä kehyksiin, mutta eri maissa hyvin eri tavalla. Poliittisella 

vallalla on myös suuri mahdollisuus aktiivisesti tuottaa ja muuttaa kehyksiä. (em., 95–

96.) 

Vaikka Veen tutkii kehysten avulla nimenomaan kehitysavun määrää ja jakautumista, 

hän näkee kehysten toimivan analysoinnin apuna myös kehityspolitiikan ja jopa 

laajemmin ulkopolitiikan tavoitteiden analysoinnissa. Tutkielmassani itse keskityn 

poliittisen julkilausuman muotoiluun ja siinä näkyviin kehityspolitiikan taustalla 

vaikuttaviin intresseihin. Hahmotan kehityspoliittisen konsensuksen myös vallalla 

olevaa kehityspoliittista diskurssia eli tavallaan kehityspolitiikan kehyksiä heijastavana 

dokumenttina.  

 

2.2. Turvallisuus ja muuttoliike kehityspolitiikassa  

Kehityspoliittisten tavoitteiden taustalla vaikuttavien motiivien lisäksi tarkastelen 

tutkielmassani kehityksen, turvallisuuden ja muuttoliikkeen suhdetta EU:n 

kehityspoliittisessa konsensuksessa. Tärkeimpänä teoreettisena käsitteenä tässä 

käytän Kööpenhaminan koulukunnan turvallistamisen käsitettä.  

 

2.2.2. Turvallisuus ja kehitys 

Turvallisuuden ja kehityksen suhteesta on kirjoitettu laajasti ja monin eri termein. 

Furness ja Gänzle (2016) ovat tutkineet turvallisuuden termistöjen sisällyttämistä 

kehityspolitiikkaan ja kehitysavun käyttämistä turvallisuustoimiin. Turvallisuuden ja 

kehityksen suhdetta EU:n toimissa Kongossa on tutkinut Lurweg (2011). Furness & 

Gänzle (2017) käsittelevät turvallisuuden ja kehityksen suhteen muutoksia EU:n 

toiminnassa Lissabonin sopimuksen jälkeen. Hout (2010) on puolestaan tutkinut 
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turvallisuus-kehitys-tematiikkaa EU:n suhteissa hauraisiin valtioihin. Aiemmin Gänzle 

(2012) on käsitellyt EU:n sisäisen turvallisuuden ja globaalin vakauden järkkymisen 

myötä muuttuvaa turvallisuuden ja kehityksen linkkiä. Hout (2013) analysoi hauraiden 

valtioiden nostamista kehityspolitiikkaan turvallistamisen kautta. Keukeleire ja Raube 

(2013) taas ovat käyttäneet hyväkseen nimenomaan turvallistamisen käsitettä, jonka 

esittelen tuonnempana.  Tutkimus siis on laajaa ja lienee selvää, että turvallisuutta ja 

kehitystä ei voida käsitellä toisistaan irrallisina ilmiöinä.  

Tässä tutkielmassa tarkastelen turvallisuutta kehityspolitiikan kontekstissa erityisesti 

Duffieldin (2002) turvallisuusviitekehyksen kautta. Duffieldin mukaan kehitys ja 

turvallisuus ovat yhdistyneet monin tavoin jo 1960-luvulta alkaen. Kehitysmaiden 

epävakauden on nähty aiheuttavan epävakautta myös muissa maissa, jolloin 

alikehityksestä on tullut turvallisuusuhka. Erityisesti tähän prosessiin ovat vaikuttaneet 

esimerkiksi 1970-luvulta lähtien lisääntynyt pakolaisuus sekä kansainvälinen rikollisuus 

ja terrorismi, jotka ovat tuoneet köyhyyden ja konfliktien aiheuttaman epävakauden 

myös kehittyneisiin maihin. Samaan aikaan kun alikehityksestä on tullut vaarallista, 

myös turvallisuuden käsite on laajentunut. Kylmän sodan aikaisesta sotilaallisesta 

turvallisuudesta ja selvistä sotilaallisista uhkista on siirrytty laajaan turvallisuuteen, 

jossa myös uhkat ovat moninaisia. Turvallisuus kattaa nykyisin siis paljon muutakin 

kuin vain konfliktien poissaolon. Turvallisuuden käsitteen laajetessa myös kehityksen 

käsitettä on ryhdytty käyttämään eri tavoin: kehitys ei ole enää vain päämäärä 

itsessään, vaan se on myös vastaus moniin ongelmiin, kuten sotiin, rikollisuuteen, 

terrorismiin ja muuttoliikkeeseen. Duffield näkee kehityksen ja turvallisuuden 

yhdistyneinä ja toisiaan tukevina ilmiöinä: konfliktien nähdään aiheuttavan alikehitystä 

tuhoten yhteiskuntien sosiaalista pääomaa siinä missä alikehitys altistaa konflikteille.   

Kehityksen ja turvallisuuden suhde EU:n politiikassa on edelleen epäselvä ja 

monisyinen ja monen suuntainen. Yleisesti ottaen EU ei ole selkeästi ilmaissut 

kausaliteetin suuntaa tai kunnollista visiota yhteyden parantamiseksi (Keukeleire & 

Raube 2013). Empiirisen tutkimuksen perusteella näyttää selvältä, että EU:n 

turvallisuuspolitiikassa ja -toimissa on hyvin vähän vaikutuksia kehityspolitiikasta ja -

tavoitteista, mutta kehityspolitiikassa turvallisuuden ja kehityksen yhteyden 
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vahvistaminen taas näkyy (Youngs 2008 & Hadfield 2007 teoksessa Carbone 2013), 

joskin EU:n päätöksentekijät ja virkamiehet käyttävät Carbonen (2013) mukaan 

mieluusti termiä kokonaisvaltainen lähestymistapa turvallisuuteen.  

Myös EU:n omalla turvallisuustilanteella voi olla vaikutuksia kehityspolitiikkaan, kuten 

Veenkin nosti kehyksissään esille. Heikkenevä turvallisuustilanne ja muut kriisit, kuten 

taloudellinen lama, voimistavat omien intressien vaikutusta kehityspolitiikkaan, vaikka 

EU onkin sitoutunut kehityspoliittiseen johdonmukaisuuteen. Lisäksi huonontunut 

turvallisuustilanne voi vaikuttaa kehitysavun yleiseen kannatukseen. Carbone (2013) 

esitti johtopäätöksenään, ettei EU:n kehityspolitiikan välineellistäminen tai 

politisoituminen turvallisuuspoliittisten intressien edistämiseen ole realistinen uhka, 

sillä EU tekee huomattavasti luultua enemmän työtä johdonmukaistaakseen 

ulkopolitiikan alojaan kehityspolitiikan kanssa. 

Turvallisuudella ja kehityksellä on kiistatta yhteyksiä EU:n politiikassa, oli sitten kyse 

konfliktien hallinnasta kehitysavulla, humanitaarisen toiminnan ja kehitysyhteistyön 

jatkumosta, kehityksen edistämisestä vakauden vahvistamiseksi tai hauraiden 

valtioiden nostamisesta kehityspolitiikan keskiöön. Kehitysmaatutkimuksen 

näkökulmasta kriittinen kysymys on mielestäni se, kenen turvallisuudesta on kyse. 

Kehitysavun perimmäiseen tarkoitukseen ja sen tematiikkaan sopii hyvin inhimillisen 

turvallisuuden edistäminen, humanitaarisiin kriiseihin varautuminen ja jopa vakauden 

lisääminen kehitysavun keinoin. Ongelmalliseksi tilanne muuttuu siinä vaiheessa, kun 

kehitysapua ja -yhteistyötä käytetään puhtaasti avunantajan, tässä nimenomaan 

Euroopan unionin, oman ja kansalaisten turvallisuuden tai turvallisuuspoliittisten 

tavoitteiden edistämiseksi.  

 

2.2.3. Turvallistaminen 

Turvallistaminen käsitteenä on lähtöisin turvallisuustutkimuksen niin kutsusta 

Kööpenhaminan koulukunnasta. Käsitettä ovat kehitelleet erityisesti Barry Buzan sekä 

Ole Wæver ja Jaap de Wilde, joiden kirja Security: a new framework for analysis (1998) 
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on laajalti hyväksytty turvallistamisen tematiikan perusteokseksi. Turvallistaminen 

tarkoittaa prosessia, jossa ilmiö esitetään erityisenä turvallisuusuhkana, hyväksytään 

sellaisena ja tätä kautta saadaan käyttöön normaalista poikkeavia toimintatapoja ja 

välineitä ilmiön hoitamiseen. Kööpenhaminan koulukunnan turvallistamisen 

analyysissa ei oteta kantaa siihen, onko ilmiö oikeastaan turvallisuusuhka, tai millainen 

ilmiö on kyseessä, vaan keskiössä on sen ympärille syntyvä turvallisuuskeskustelu. 

(em., 18.) Lähestymistapa on radikaalin konstruktivistinen, ilmiötä tarkastellaan 

ainoastaan sen kautta, miten se yhteiskunnassa nähdään ja määritellään. 

Kööpenhaminan koulukunnan näkemys on, että myös tutkimus voi vaikuttaa siihen, 

nouseeko jokin ilmiö turvallisuusuhkaksi vai ei, minkä vuoksi tutkimuksessa 

turvallisuusuhkien reaalisen uhkan arvioimista vältetään (em., 204).  

Keskeistä on erottaa, milloin kyse on politisoinnista aiheen noustessa poliittisen 

keskustelun ytimeen, ja milloin turvallistamisesta, jolloin aihe määritellään 

turvallisuusuhaksi. Turvallisuusdiskurssissa ilmiö dramatisoidaan ja esitetään erityisenä 

prioriteettina. Turvallistamisen prosessissa laaja joukko hyväksyy tämän, eli kyse ei ole 

ainoastaan yhden tekijän toimesta, vaan uhka on sosiaalisesti ja kollektiivisesti 

rakennettu. Kun asia politisoituu, sitä käsitellään osana poliittista päätöksentekoa ja 

siihen myönnetään normaalista poikkeavia resursseja. Turvallistaminen on ikään kuin 

äärimmäinen versio politisoinnista, jossa ilmiöstä keskustelu nousee perinteisten 

poliittisten päätöksentekoprosessien yläpuolelle. Usein uhka saa myös korkeimman 

tason päättäjien huomion. Turvallistaminen antaa luvan käyttää erityisiä tapoja 

käsitellä uhkaa sekä oikeuttaa hätätoimia ja normaalista poikkeavia resursseja. (em., 

19–31.) 

Buzan, Wæver ja de Wilde jaottelevat turvallisuuden eri sektoreihin: armeijan 

edustamaan sotilaalliseen turvallisuuteen, poliittiseen turvallisuuteen, taloudelliseen 

turvallisuuteen, yhteiskunnalliseen turvallisuuteen ja ympäristölliseen turvallisuuteen. 

Sektoreita voi tarkastella erillään, mutta ne muodostavat myös laajan kokonaisuuden 

(em., 8). Yhteiskunnallinen turvallisuus on näistä ehkä keskeisin 

tutkimuskysymyksessäni, sillä kehitys ja erityisesti muuttoliike ovat selkeimmin siihen 

linkittyneitä. Yhteiskunnallisen turvallisuuden keskiössä on yhteisö, jota sitoo yhteen 
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yksilöiden identifioituminen yhteen sosiaaliseen ryhmään, minkä vuoksi tästä voidaan 

käyttää myös termiä identiteettiturvallisuus. Kansallisvaltio on yksi kollektiiviseen 

identiteettiin pohjaava yhteisö. Uhkia tällaisille yhteisöille ovat ensisijaisesti ilmiöt, 

jotka uhkaavat ”meitä”, eli identiteettiä itseään, kuten muuttoliike. Ilmiöiden 

turvallistaminen uhkiksi yhteisön identiteetille on myös yksi yhteisöä itseään rakentava 

ja vahvistava tekijä. (em., 119–120.) 

Buzan, Wæver ja de Wilde nostavatkin yhteiskunnallisista uhkista kolmeksi 

yleisimmäksi muuttoliikkeen, horisontaalisen kilpailun ja identiteetin vertikaalisen 

muuttumisen. Kaikille näille on yhteistä, että ne muuttavat yhteisön dynamiikkaa ja 

identiteettiä. Muuttoliike muuttaa yhteisöä muuttamalla populaatiota, horisontaalisen 

kilpailun kautta yhteisön identiteetti ottaa vaikutteita ympäröivistä yhteisöistä ja 

vertikaalisesti identiteetti voi muuttua osaksi suurempaa yhteisöä, kuten Euroopan 

unionia, tai fokusoitua pienemmäksi esimerkiksi alueellisen identiteetin voimistuessa, 

kuten Kataloniassa on käynyt. (em., 121.) Muuttoliike turvallistetaan joko 

määrittelemällä se uhkaksi perinteiselle fyysiselle turvallisuudelle esimerkiksi 

terrorismin kautta, kulttuurilliselle turvallisuudelle uusien ihmisten ja kulttuurien 

myötä tai taloudelliselle turvallisuudelle muuttoliikkeen hyvinvointivaltion taloudelle 

aiheuttamien haasteiden kautta (Huysmans 2000). 

Uhkiin yhteisö voi reagoida yleisesti kahdella tavalla: puuttumalla niihin tai siirtämällä 

ne valtion agendalle, mikä on huomattavasti yleisempää. Muuttoliikkeen suhteen 

esimerkiksi valtio pystyy puuttumaan turvallisuusuhkaan maahanmuuttoa koskevalla 

lainsäädännöllä ja rajavalvonnalla. Muuttoliike uhkana on alueiden, erityisesti 

naapuruusalueiden välinen, joskin sitä esiintyy myös jonkin verran pidemmillä väleillä, 

kuten entisten siirtomaiden ja niitä hallinneiden valtioiden välillä. Euroopassa 

muuttoliike Pohjois-Afrikasta ja itäisistä naapurivaltioista on nostettu muita alueita 

useammin turvallisuusuhkaksi. Myös Euroopan ja Lähi-idän suhteeseen liittyy 

muuttoliikettä koskevia epäilyksiä ja uhkia, minkä lisäksi eri uskonto aiheuttaa 

jännitteitä. Buzanin, Wæverin ja de Wilden mukaan muuttoliike Afrikasta Eurooppaan 

tulee olemaan tulevaisuudessa yksi tärkeistä turvallisuusuhkista. (Buzan, Waever & de 

Wilde 1998.) 
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Kehityspolitiikan ja -avun turvallistamista ovat tutkineet esimerkiksi Brown ja 

Grävingholt (2016), jotka näkevät kehitysavun turvallistamisen olevan globaali trendi, 

joka kuitenkin vaihtelee ajasta ja paikasta riippuen. Kehitysavun turvallistaminen on 

Brownin ja Grävingholtin tulkinnan mukaan hyvin monitulkintainen käsite. 

Turvallistamista voi olla kehitysavun perusteleminen kansallisella turvallisuudella, 

kehitysavun antaminen turvallisuusintressien edistämiseksi tiettyihin maihin, 

kehitysavun suuntaaminen aiempaa enemmän turvallisuusalan toimijoille tai 

turvallisuuspolitiikan ja kehityspolitiikan aiempaa vahvempi koordinoiminen.  

Tässä tutkielmassani tutkin kehityspoliittisten tavoitteiden turvallistamista poliittisella 

tasolla, en niinkään turvallistamisen käytännön vaikutuksia. Analyysini lähtökohtana 

käytän turvallistamista ja Kööpenhaminan koulukunnan lähestymistapaa 

turvallisuustutkimukseen, joskin kehitysmaatutkimukselle ominainen normatiivinen 

lähestymistapa on myös läsnä. Taustallani vaikuttaa ajatus siitä, ettei muuttoliike ole 

turvallisuusuhka sinänsä, mutta pyrin analyysissani keskittymään turvallistamisen 

ilmiöön ja prosessiin, enkä arvioimaan muuttoliikkeen reaalista uhkaa turvallisuudelle.  

 

2.2.4. Muuttoliike ja kehitys 

Muuttoliikkeen syyt jaetaan työntäviin tekijöihin, kuten köyhyyteen, konflikteihin, 

epätasa-arvoon ja luonnonkatastrofeihin sekä vetäviin tekijöihin, kuten kohdemaiden 

työmarkkinatilanteeseen, helpompaan liikkuvuuteen ja maahanmuuttajien 

muodostamiin verkostoihin (Seppänen ym. 2016, 199). Myös tavat pyrkiä hallitsemaan 

muuttoliikettä jaetaan kahtia: muuttoliikettä voidaan pyrkiä ennaltaehkäisemään tai 

sitä voidaan pyrkiä pitämään rajojen ulkopuolella (Boswell 2003). Ennaltaehkäisevät 

keinot, kuten kehitysapu ja investoinnit, vastaavat osaltaan työntötekijöihin, kuten 

epätasa-arvoon ja työttömyyteen. Rajavalvonnan keinot eivät pyri muuttoliikkeen 

vähentämiseen, vaan sen hallintaan tavalla, joka pitää siirtolaiset tietyn alueen 

ulkopuolella. Vetosyihin voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan erityisesti kiristämällä 

maahanmuuttopolitiikkaa ja maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua 
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työmarkkinoille tai esimerkiksi tiukentamalla turvapaikkojen myöntämisen ehtoja. 

Myös näitä keinoja on viime vuosina nähty käytettävän Euroopassa: esimerkiksi 

Suomessa turvapaikkahakemuksista hyväksyttiin vielä vuonna 2015 huomattavasti 

suurempi osa kuin vuosina 2016 ja 2017 (Maahanmuuttovirasto 2018), mikä voi 

osaltaan vaikuttaa Suomen maineeseen ja tätä kautta poistaa muuttoliikkeen vetäviä 

syitä.  

Muuttoliikkeen positiivisia vaikutuksia kehitykseen painottavien mukaan muuttoliike 

on osa modernisaatioprosessia ja se edistää kasvua niin lähtömaissa kuin 

vastaanottajamaissakin. Vastaanottajamaat hyötyvät väestönkasvun nopeutuessa ja 

tuottavuuden lisääntyessä, kun taas lähtömaat hyötyvät yksityisten rahalähetysten 

kautta. Erityisesti 1950- ja 60-luvuilla näkemys liittyi tiiviisti uusklassisen 

siirtolaisuusteorian ajatuksiin siitä, että entiset siirtomaat tulevat seuraamaan lännen 

modernisaatiota ja kehitystä. (esimerkiksi Massey et al. 1998 & Kindleberger 1967 

teoksessa Castles, Miller & de Haas 2014, 70.) 1970-luvulta eteenpäin 

pessimistisemmät, esimerkiksi uusmarxistilaiset teoreetikot ryhtyivät painottamaan 

muuttoliikkeen negatiivisia vaikutuksia, kuten aivovuotoa, lähtömaiden paikallisen 

kehityksen pysähtymistä ja lähtömaiden riippuvuutta yksityisistä rahalähetyksistä 

(esimerkiksi Papademitriou 1985 teoksessa Castles, Miller & de Haas 2014, 71). 

Muuttoliike itsessään aiheutti alikehitystä ja näin lisäsi muuttoliikettä, mistä aiheutui 

”muuttoliikesyndrooma” eli negatiivinen kehä (Reichert 1981 teoksessa Castles, Miller 

& de Haas 2014, 71–72). Kuitenkin taas 2000-luvun alussa, jolloin kehitysoptimismi 

nosti muutenkin päätänsä (Orbie 2012), poliittinen diskurssi muuttui jälleen 

painottamaan kansainvälisen muuttoliikkeen mahdollisuuksia taloudellisen ja 

sosiaalisen kehityksen edistämisessä lähtömaissa. Erityisesti yksityisiä rahalähetyksiä 

ryhdyttiin painottamaan yhtenä ”alhaalta ylöspäin” tapahtuvan kehityksen keinoista. 

(Kapur 2003 & Jones 1998 teoksessa Castles, Miller & de Haas 2014, 73.) 

Yhteenvetona, muuttoliikettä on siis pidetty kehitykselle sekä haitallisena, että 

hyödyllisenä, mutta viime vuosikymmeninä muuttoliikkeen mahdollisuudet erityisesti 

rahalähetysten ja investointien kautta ovat olleet huomattavasti enemmän esillä, kuin 

sen negatiiviset vaikutukset.  Kehityspolitiikassa on 2000-luvulla puhuttu 
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siirtolaisuudesta kehityksen edistämisen työkaluna (migration for development) 

(Seppänen ym. 2016, 199, Lavenex ja Kunz 2008 artikkelissa Wunderlich 2013).  

Muuttoliikkeen ja turvallisuuden yhteyden tarkastelu historiallisesti tarjoaa 

mielenkiintoisen perspektiivin: Castles, Miller ja de Haas (2014, 198) kuvailevat 

yhteyden muuttuneen toisen maailmansodan päättymisestä tähän päivään täysin 

ongelmattomasta lähes pakkomielteiseksi. Turvallisuusnäkökulman tai -uhkan 

keskusteluun muuttoliikkeestä on tuonut Islamin ja islamilaisen radikalisaation 

määrittely uhkaksi ja myöhemmin presidentti George W. Bushin sota terrorismia 

vastaan. He tuovat myös ilmi mielenkiintoisesti muuttoliikkeen ja turvallisuuden 

suhteen erot eri maantieteellisissä konteksteissa ja eri ajoissa: esimerkiksi Latinalaisen 

Amerikan sisäinen muuttoliike ja muuttoliike Espanjaan ja Portugaliin, sekä toisin päin, 

ei ole yleisesti ottaen ollut linkitettynä turvallisuuskysymyksiin, mutta toisaalta taas 

muuttoliikekysymys on kuitenkin turvallistettu Haitin ja Dominikaanisen tasavallan 

välillä sekä Keski-Amerikan pakolaisuuden suhteen. Muuttoliikediskurssin muutosta 

Lähi-Idän, Pohjois-Afrikan ja Euroopan välillä Castles, Miller ja de Haas kuvaavat 

hyperturvallistamiseksi (hypersecuritization), mikä alleviivaa tilanteen erityisyyttä.  

Turvallisuuden ja kehityksen, muuttoliikkeen ja kehityksen sekä turvallisuuden ja 

muuttoliikkeen linkit ovat moninaisia ja niitä voidaan tarkastella hyvin monin eri syy-

seuraus-suunnin ja eri näkökulmista. Tässä tutkielmassani pyrkimyksenäni on saada 

selville, mitkä näiden ilmiöiden ja käsitteiden suhteet ovat EU:n kehityspolitiikassa, jota 

vuoden 2017 eurooppalainen kehityspoliittinen konsensus edustaa.  

 

2.3. Politiikka prosessina 

Tutkimuskysymykseni käsittelee politiikan sisältöä kehityspoliittisten tavoitteiden ja 

niiden taustalla vaikuttavien intressien kautta, mutta ymmärtääkseni miten tavoitteet 

ovat muotoutuneet ja kenen intressit niihin ovat vaikuttaneet, analysoin 

tutkielmassani myös konsensuksen päätöksentekoprosessia.  
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Poliittisen julkilausuman sisältöön vaikuttaa vääjäämättä sitä muotoilevien eri 

toimijoiden suhteet, näkökulmat ja valta. Verlsuis, Keulen ja Stephenson (2011) jakavat 

politiikkaprosessin viiteen askeleeseen: agendan asettaminen, politiikan muotoilu, 

päätöksenteko, implementointi ja evaluointi. Tutkielmani kolmas kappale esittelee 

tilanteen, jossa uusi kehityspoliittinen konsensus päätettiin tehdä. 

Politiikkaprosessikappaleessa keskityn erityisesti aiheen asettamiseen agendalle, 

politiikan muotoiluun ja päätöksentekoon. Kehityspoliittinen konsensus on 

julkilausumana niin tuore, etten pysty jatkamaan prosessianalyysia implementointiin ja 

evaluointiin, sillä ensimmäiset konsensuksen toimeenpanoa koskevat dokumentit 

julkaistaan vasta syksyn 2017 ja vuoden 2018 aikana.  

Tietyn aiheen nouseminen poliittiselle agendalle ei ole koskaan sattumaa, vaan siihen 

vaikuttavat sekä aihe, ratkaisuehdotukset että sen hetkinen poliittinen tilanne. Kun 

nämä kaikki kohtaavat, voidaan sanoa avautuvan niin kutsutun poliittisen ikkunan, eli 

on mahdollisuus nostaa aihe agendalle. Kun aihe nähdään tärkeäksi, on olemassa 

ratkaisuja ja poliittinen ympäristö on suotuisa, voidaan ryhtyä politiikan muotoiluun. 

Haasteen tai ongelman muotoilu on myös tärkeä osa aiheen asettamista agendalle: 

tärkeää on se, miten haaste määritellään. Politiikkaa ryhdytään tekemään vasta, kun 

aihe tai ilmiö nähdään niin tärkeänä, että sille täytyy tehdä jotain. Asian nostamisessa 

agendalle kriittistä on siis ongelman määrittely ja ajankohdan suotuisuus. (Prince 

2011.)  

Kun aihe on nostettu agendalle, on seuraavaksi luvassa politiikan muotoilu. Politiikan 

muotoilu ei ole lineaarinen tapahtuma vaan kietoutuu selvästi seuraavaan politiikan 

vaiheeseen eli päätöksentekoon. Politiikka pyritään muotoilemaan niin, että se 

voidaan hyväksyä. Euroopan unionissa mukana ovat Euroopan komission virkamiehet, 

jäsenmaiden edustajat Euroopan unionin neuvostossa ja sen työryhmissä sekä eri 

kansallisuuksista, valiokunnista ja poliittisista ryhmistä muodostunut Euroopan 

parlamentti. Lisäksi EU:n virallisten instituutioiden ulkopuolella on monia muita 

toimijoita, jotka pyrkivät vaikuttamaan politiikan muotoiluun: Eurooppa-neuvosto 

poliittisena johtajana, yritykset ja kansalaisyhteiskunnan edustajat lobbareina. 

Politiikan muotoilu Euroopan unionissa ei siis ole yksinkertaista. Tämä 
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politiikkaprosessin vaihe onkin erittäin vaikea analysoitava, mutta syvennyn myös 

tähän tarkastelemalla eri toimijoita politiikkaprosessin analyysissani. Viimeisenä 

tarkastelemani vaiheena on päätöksenteko, eli käytännössä politiikan hyväksyminen. 

(Versluis, Keulen & Stephenson 2011.) Kehityspoliittinen konsensus vaati sekä 

komission, neuvoston että parlamentin hyväksynnän tullakseen voimaan, joten 

päätöksentekotapa on hyvin erilainen kuin virallisissa lainsäädännöllisissä asetuksissa 

ja direktiiveissä EU:ssa. Päätöksenteon osalta tarkastelen erityisesti toimijoiden 

suhdetta: millä EU-instituutioilla oli eniten valtaa konsensuksen 

neuvotteluprosesseissa ja mitä asioita instituutiot ajoivat.  

Kehityspoliittinen konsensus ja EU:n kehityspolitiikka muutenkin on erityinen tapaus 

EU:n ulkosuhteita koskevissa politiikoissa, sillä EU:lla on aina ollut siinä suhteellisen 

paljon valtaa verrattuna muihin ulkosuhteiden politiikkoihin (em., 67). 

Menettelytapana konsensuksessa oli virallisesti yhteispäätösmenettely, eli sekä 

neuvoston että parlamentin tuli hyväksyä konsensus. Koska konsensus on kuitenkin 

nimensä mukaan konsensus, myös neuvostossa piti päästä yhteisymmärrykseen, mikä 

asetti poikkeukselliset olosuhteet. Yleisesti yhteispäätösmenettelyn on nähty johtavan 

konsensushakuiseen ja ristiriitoja välttelevään päätöksentekoon (em., 146). Konsensus 

on tästä mielenkiintoinen tapaus, sillä viimeiset viikot ennen konsensuksen 

hyväksymistä näyttivät, ettei prosessi ollut aivan perinteinen, yhteisymmärrystä 

hakeva Euroopan unionin päätöksentekoprosessi.  

 

2.4. Aineisto ja metodit 

Pääasiallisena aineistonani ovat EU:n viralliset dokumentit. Neljännessä kappaleessa 

ensisijainen aineistoni oli virallinen kehityspoliittinen konsensus sekä edellinen 

kehityspoliittinen konsensus. Viidennessä kappaleessa prosessianalyysissani 

pääasiallisia dokumenttejani olivat Euroopan komission ensimmäinen tiedonanto 

aiheesta, Euroopan unionin neuvoston päätelmät komission tiedonannosta, Euroopan 

parlamentin mietinnöt ja päätöslauselmat konsensuksesta sekä erilaiset prosessia 

kuvaavat dokumentit, kuten komission laatima tiekartta. Lisäksi käytin paljon erilaisia 
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raportteja ymmärtääkseni konsensuksen neuvotteluprosessia ja konsensuksesta 

käytyä julkista keskustelua paremmin.  

Julkisten dokumenttien tueksi toteutin kahdeksan haastattelua. Ensimmäiseksi 

haastattelin kolmea suomalaista ulkoministeriössä työskentelevää virkamiestä, jotka 

olivat olleet jollain tavalla mukana konsensuksen neuvotteluprosessissa. Haastattelut 

toteutettiin kasvotusten ja Skype-yhteydellä. Virkamieshaastatteluissa keskityin 

erityisesti Euroopan unionin neuvoston työskentelyyn, minkä lisäksi haastattelin myös 

turvallisuuden, muuttoliikkeen ja kehityksen yhteydestä konsensuksessa.  

Haastattelin lisäksi neljää Euroopan parlamentissa työskentelevää henkilöä, joista yksi 

oli Euroopan parlamentin jäsen ja kolme Euroopan parlamentin jäsenten poliittisia 

avustajia. Näistä haastatteluista yksi toteutettiin kasvotusten ja kolme sähköpostitse. 

Kaikki henkilöt olivat seuranneet ja osallistuneet keskusteluun konsensuksesta 

Euroopan parlamentin DEVE-valiokunnassa, minkä lisäksi jotkut olivat olleet tiiviisti 

mukana instituutioiden välisissä neuvotteluissa neuvoston puheenjohtajamaan Maltan 

ja Euroopan komission edustajien kanssa. Euroopan parlamentissa työskentelevien 

henkilöiden haastattelut keskittyivät paljolti konsensuksen neuvotteluprosessiin, 

mutta kysyin lisäksi muutamia sisältöä koskevia kysymyksiä.  

Viimeiseksi haastattelin sähköpostitse kansalaisyhteiskunnan edustajaa, joka oli 

konsensuksen neuvottelujen aikana mukana eurooppalaisten 

kehitysyhteistyöjärjestöjen yhteisessä konsensus-työryhmässä. Työryhmä seurasi 

neuvotteluja ja pyrki vaikuttamaan niihin. Haastattelin tätä henkilöä tarkoista 

neuvottelujen käänteistä ja eri jäsenvaltioiden näkemyksistä. Tämä haastattelu 

keskittyi neuvotteluihin ja jäsenvaltioissa käytyihin keskusteluihin, enkä haastatellut 

henkilöä konsensuksen sisällöstä. Haastattelussani kysyin tarkkoja kysymyksiä niistä 

kohdin neuvotteluja, joista en ollut muista haastatteluista saanut tietoa. 

Kasvotusten ja Skypen välityksellä toteutetut haastattelut olivat puolistrukturoituja 

haastatteluja ja näiden haastattelujen runko löytyy liitteestä 1. Haastatteluissa 

kuitenkin painotin niitä teemoja ja kysymyksiä, joista haastateltavilla oli eniten 
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tietämystä ja sanottavaa, sillä esimerkiksi ulkoministeriön virkamiesten tietämys 

konsensuksen neuvotteluprosessista vaihteli huomattavasti, kuten myös laaja-

alaisempi EU:n kehityspolitiikan ja ulkosuhteiden tuntemus. Samaa liitteestä 1 löytyvää 

haastattelurunkoa käytin myös yhdessä Euroopan parlamentissa työskentelevän 

henkilön haastattelussa. Sähköpostitse toteutetuissa haastatteluissa luovuin 

sisältökysymyksistä ja keskityin instituutioiden välisiin neuvotteluihin. Tämä 

haastattelurunko löytyy liitteestä 2. Kansalaisjärjestön edustajan haastattelun toteutin 

sähköpostitse ja kysyin hyvin tarkkoja kysymyksiä neuvottelujen niistä vaiheista, joista 

olin vielä muiden haastattelujen jälkeen epävarma.  

Lupasin haastatelluilleni täyden anonymiteetin. Haastateltavien pienestä määrästä 

johtuen en erottele haastateltaviani heidän asemansa perusteella tai haastattelun 

kielen perusteella. Ulkoministeriön palveluksessa työskentelevistä virkamiehistä 

käytän lyhenteitä Ulkoministeriö I, Ulkoministeriö II ja Ulkoministeriö III. Euroopan 

parlamentin palveluksessa olevista henkilöistä käytän samoin lyhenteitä Euroopan 

parlamentti I, Euroopan parlamentti II, Euroopan parlamentti III ja Euroopan 

parlamentti IV. Kansalaisjärjestölähteeseeni viittaan nimellä kansalaisjärjestö.  

Metodeina käytän tutkielmassani teksti- ja sisältöanalyysia sekä prosessin jäljittämisen 

menetelmää. Analysoidessani ensimmäisen ja uuden konsensuksen olen analysoinut 

konsensukset temaattisesti. Teemat, joihin analyysissa keskityin, valikoituivat 

seurattuani julkista keskustelua konsensuksesta: muuttoliike ja turvallisuus ovat olleet 

kritisoiduimmat aiheet, joten keskityin niihin. Lisäksi nostin EU:n kehityspolitiikan arvot 

ja periaatteet yhdeksi analysoitavaksi teemaksi, sillä EU:n oma arvopohja ja 

toimiminen normatiivisena valtana ovat olleet yksi selvä tapa erottaa EU muista 

kehityspoliittisista toimijoista. Viimeisenä selvänä analysoitavana teemana nousi 

kehityspoliittinen johdonmukaisuus, sillä kehityspoliittisen johdonmukaisuuden 

merkittävää roolia ensimmäisessä konsensuksessa on yleisesti pidetty tuon 

dokumentin vahvuutena.  

Ennen haastattelujani perehdyin uuteen ja vanhaan konsensukseen, mutta varsinaisen 

analyysini tein vasta haastattelujeni jälkeen. Käytin analyysissani myös haastattelujani 
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hyväksi niissä kohdin, missä ne selvästi analyysiini ovat vaikuttaneet ja tuoneet erilaisia 

näkökulmia konsensuksen sisältöön. 

Dokumenttien sisältöanalyysin ja lopullisen kehityspolitiikan taustalla olevien 

tavoitteiden analyysin taustalla, sekä muutenkin tutkimusprosessin tukena, käytin 

apunani Rapleyn (2007) ajatuksia erityisesti dokumenttien analysoinnista, lukemisesta 

ja informaalista vertailusta. Rapleyn teokseen ja ajatuksiin pohjaten olen uskaltanut 

pitkälle luottaa omiin arvioihini siitä, mikä on huomionarvoista ja mikä ei. Olen 

tarkastellut johtopäätöksiäni ja analyysejani vertailemalla niitä muiden näkemyksiin, 

testaamalla alustavia ajatuksia jo haastatteluissa sekä etsimällä eriäviä mielipiteitä. 

Suurin hyöty tutkielmaprosessini aikana oli muiden EU:n kehityspolitiikkaan ja uuteen 

konsensukseen perehtyneiden kanssa asian ja ajatusten pallottelu. Epäviralliset 

keskustelut ja asiaan perehtyminen neuvottelujen alusta saakka on ohjannut ajatus- ja 

tutkimusprosessiani alusta loppuun saakka.  

Tutkimusprosessini kannalta korvaamatonta oli myös mahdollisuuteni työskennellä 

maaliskuusta 2017 saakka, eli vielä konsensuksen viime hetken neuvottelujen aikana 

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry:llä. Tuona aikana sain perehtyä sekä 

konsensuksen sisältöön että kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden näkemyksiin 

konsensuksesta aitiopaikalla. Sain myös prosessista huomattavan paljon niin kutsuttua 

sisäpiiritietoa, mitä ilman en olisi saanut yhtä varhaisessa vaiheessa luotua 

kokonaiskuvaa neuvotteluprosessista. Työskentelyni kansalaisjärjestösektorilla ohjasi 

kiistatta myös tutkimuskysymysteni asettelua, sillä nimenomaan konsensuksen 

muuttoliike- ja turvallisuuskirjaukset ovat herättäneet eurooppalaisissa järjestöissä 

eniten huolta.  
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3. Kehityspolitiikka muuttuvassa Euroopan unionissa   

EU:n uusi kehityspoliittinen konsensus on osa yhtä EU:n vanhinta politiikanalaa, 

kehityspolitiikkaa ja jatkumo tämän historiassa. Toisaalta konsensus on, kuten kaikki 

poliittisen dokumentit, myös aikansa ja paikkansa tuotos ja heijastelee vuoden 2017 

Eurooppaa.  

Tässä kappaleessa käyn läpi EU:n kehityspolitiikan historian paitsi sopimusten ja 

vuosilukujen kautta, myös keskittyen kehityspolitiikan sisällön ja tavoitteiden 

trendeihin. Esittelen myös uuden universaalin kestävän kehityksen toimintaohjelma 

Agenda 2030:n, jonka vuoksi kehityspoliittinen konsensus päätettiin uudistaa. 

Käsittelen myös lyhyesti muuttoliikkeestä käytyä keskustelua Euroopassa ja EU:n 

toimia muuttoliikkeen osalta, erityisesti liittyen muuttoliikkeen ulkoisiin näkökulmiin. 

Viimeiseksi esittelen Euroopan unionin tilanteen, jossa kehityspoliittinen konsensus 

luotiin.  

 

3.1. EU:n kehityspolitiikan historia ja trendit  

Euroopan unionin kehityspolitiikka on yksi unionin vanhimmista politiikanaloista. EU:n 

kehityspolitiikka alkoi 1950-luvulla kehitystä ja kauppaa koskeneilla 

yhteistyösopimuksilla silloisten afrikkalaisten siirtomaiden kanssa. 1970-luvulla 

kehityspolitiikka laajeni kattamaan myös Karibian ja Tyynenmeren saarivaltiot, jolloin 

luotiin edelleen tärkeä AKT-maiden, eli Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden 

ryhmä. 1980-luvun lopulta eteenpäin EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistuessa 

kehityspolitiikka laajeni näiden maiden ulkopuolelle vahvistamaan EU:n globaalia 

roolia. 2000-luvun alussa uuden Cotonoun sopimuksen kautta kehitysapu on 

muuttunut ehdollisemmaksi ja ulkopoliittinen ulottuvuus on vahvistunut. (Carbone 

2010.) Vuosikymmenien aikana kehitysavun määrä on lisääntynyt ja EU onkin noussut 

kehitysyhteistyön suurvallaksi: EU ja sen jäsenvaltiot antavat yli puolet maailman 

kehitysavusta.  
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Euroopan talousyhteisön luoneessa Rooman sopimuksessa vuonna 1957 luotiin 

erityiset suhteet Ranskan ja Belgian silloisille siirtomaille. Erityisesti Ranskan vaikutus 

yhteisön politiikkaan oli tuolloin vahva, sillä presidentti Charles de Gaulle jopa uhkasi 

olla allekirjoittamatta sopimusta, mikäli erityisiä suhteita siirtomaiden kanssa ei siihen 

sisällytettäisi (van Reisen 2007, 31.). Erityisiin suhteisiin kuuluivat kehitysmaille 

edulliset kauppasuhteet ja suora kehitysapu Euroopan kehitysrahaston (EKR) kautta. 

Sekä erityiset kauppasuhteet että EKR ovat olemassa yhä tänäkin päivänä. Afrikan 

entiset siirtomaat itsenäistyivät 1960-luvun alussa, jolloin erityiset suhteet itsenäisten 

valtioiden ja Euroopan yhteisön välillä kirjattiin Yaoundén sopimukseen. Ensimmäinen 

Yaoundén sopimus oli voimassa 1964–1969 ja toinen 1971–1975. (em., 34–35.) 

Vuonna 1971 muille kehitysmaille luotiin myös tullialennuksia myöntävä GSP-

järjestelmä (Generalised Scheme of Preferences), joka jäi kuitenkin kehitysmaille 

myönnettävissä etuuksissa paljon heikommaksi verrattuna AKT-maiden kanssa tehtyyn 

sopimukseen (Orbie 2012, 18). Myös arabimaiden kanssa lisättiin yhteistyötä 1970-

luvulla öljykriisin myötä (van Reisen 2007, 38). Vaikka EU:n kehityspolitiikka onkin 

keskittynyt aina historiallisista syistä Afrikkaan, se kattoi kuitenkin jo 1970-luvulla 

suuren joukon muitakin maita. 

Vuonna 1975 allekirjoitettiin Yaoundéta seuraava ensimmäinen Lomén sopimus. Iso-

Britannian liityttyä unioniin Lomén sopimuksen piiriin otettiin mukaan Karibian ja 

Tyynenmeren saarivaltioita, kun aiempien Yanoundén sopimuksien piiriin oli kuulunut 

ainoastaan Afrikan maita. Sopimuksen piiriin kuuluvien kehitysmaiden määrä lisääntyi 

huimasti: Yaoundé II -sopimuksessa mukana oli 19 kehitysmaata, mutta Lomén 

sopimuksessa maita oli jo 46. Lomé I oli siis ensimmäinen sopimus, joka tehtiin EU:n ja 

niin kutsuttujen AKT-maiden eli Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa. 

Lomén sopimukset neuvoteltiin uudelleen kolme kertaa. Viimeinen, Lomé IV oli 

voimassa vuoteen 1999 saakka. (em., 41.)  

EU:n ja AKT-maiden suhteet jatkuivat Lomén sopimusten jälkeen Cotonoun 

sopimuksella, joka kattaa vuodet 2000–2020. Sopimuksen myötä AKT-maille 

myönnetään edelleen paljon kehitysapua ja edulliset kauppasuhteet. Prioriteettina 
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sopimuksessa oli köyhyyden vähentäminen. (van Reisen 2007, 56) Cotonoun 

sopimuksen myötä EU:n ja AKT-maiden suhteet kuitenkin laajenivat selvästi kattamaan 

maiden poliittisia suhteita muutenkin kuin kehityspolitiikan kautta. Sopimukseen 

sisältyy poliittinen dialogi esimerkiksi turvallisuuskysymyksissä sekä hyvän hallinnon ja 

demokratian teemat, joita ei aiemmissa kauppaan ja kehitysapuun keskittyvissä 

sopimuksissa ollut. (Orbie 2012, 19.)  

EU:n laajenemiset ovat yksi kerrallaan muokanneet myös EU:n kehityspolitiikkaa ja 

siirtäneet sitä poispäin entisten siirtomaasuhteiden määrittelemästä, Afrikkaan ja AKT-

maihin kohdistuvasta kehityspolitiikasta (Hurt 2010, 162). Kreikan, Espanjan ja 

Portugalin liityttyä unioniin 1980-luvulla myös EU:n kehityspolitiikalle tuli painetta 

laajentua maantieteellisesti ja vuonna 1992 luotiinkin Aasian ja Latinalaisen Amerikan 

maille (ALA-maat) oma kehitysyhteistyön budjettilinjansa (Orbie 2012, 19). Kylmän 

sodan päätyttyä ja EU:n itälaajentumisen seurauksena Keski- ja Itä-Euroopan 

rahoittaminen lisääntyi 1990-luvulla selvästi (Orbie 2012, 19.)  

EU:n kehitysyhteistyön laillinen pohja vahvistui Maastrichtin sopimuksessa vuonna 

1993, sillä kehityspolitiikka linjattiin jaetuksi kompetenssiksi jäsenmaiden ja komission 

kesken (Orbie 2012, 19). EU:n kehityspolitiikkaa ohjaamaan luotiin neljän C:n periaate: 

coherence eli koherenssi kehitysmaihin vaikuttavien politiikkojen välillä, 

complementarity eli täydentävyys jäsenvaltioiden ja komission painotusten välillä, co-

ordination eli koordinaatio jäsenvaltioiden ja komission toimien välillä sekä consistency 

eli kehitysyhteistyön ja muun ulkopolitiikan linjakkuus. Sopimuksessa EU:n 

kehityspolitiikan päätavoitteiksi kirjattiin sosiaalinen ja kestävä kehitys, köyhyyden 

vastainen taistelu sekä kehitysmaiden integroiminen maailmantalouteen. (van Reisen 

2007, 47.) 

Euroopan komission hallinnoima kehitysyhteistyö kohtasi 1990-luvulla paljon 

ongelmia. Kehitysavun määrä kasvoi, eikä komission hallinnon ja henkilökunnan määrä 

pysynyt kasvussa mukana. Jäsenmaiden EU:n kautta kanavoimat kehitysapuvarat 

säilyivät käyttämättöminä komission tileillä keskimäärin neljä ja puoli vuotta (Orbie 

2012, 20). Lisäksi komission pääosastojen välillä oli kitkaa ja kehityspolitiikan 
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vastuunjako oli epäselvä. Tämä puski EU:n kehityspoliittisen hallinnon uudistumaan. 

Kehitysasioiden pääosaston lisäksi luotiin EuropeAid-yhteistyötoimisto, jonka 

pääsihteeriksi valittiin komission kehityskomissaari. EuropeAid oli vastuussa 

kehitysyhteistyön toimeenpanosta ja komission pääosasto taas kehityspolitiikasta 

laajemmin. Muutos jätti kehityskomissaarin siis täysin ilman poliittista valtaa 

vastaamaan kehitysyhteistyön toimeenpanosta. Samaan aikaan kehitysyhteistyön 

hallintoa ryhdyttiin hajauttamaan myös EU:n kolmansissa maissa sijaitseviin 

delegaatioihin. (van Reisen 2007, 53.)  

Institutionaalisista muutoksista huolimatta 2000-luvun alku oli EU:ssa kehityspolitiikan 

osalta optimismin aikaa. Vuosituhannen alussa kehitysavun määrät myös nousivat 

vuosi vuodelta ja EU ryhtyi tietoisesti tekemään itsestään kehitysyhteistyön suurvaltaa. 

Tämä johti kehityspolitiikan laajenemiseen eri aloille ja monien aloitteiden syntyyn. 

Tälle pohja luotiin Monterreyn konferenssissa Meksikossa vuonna 2002, jolloin 

kehityspolitiikan suureksi linjaksi tuli niin kutsuttu More Aid More Europe -ajattelu. 

(Orbie & Versluys 2009, 84.) Yksi merkittävimmistä aloitteista oli aloite yhteisestä 

eurooppalaisesta kehityspolitiikasta, joka johti vuonna 2005 allekirjoitettuun 

ensimmäiseen Euroopan kehityspoliittiseen konsensukseen. Merkittävää on ollut myös 

kehityspoliittisen johdonmukaisuuden (Policy Coherence for Development, PCD) 

astuminen osaksi kehityspoliittista keskustelua. EU:ssa on jo yleisesti myönnetty, että 

muiden politiikka-alojen merkitys kehitysmaille voi olla hyvin haitallinen ja 

epäjohdonmukainen kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa, ja että sille tulisi tehdä 

jotain. Johdonmukaisuuden edistymistä käytännön tasolla voidaan kritisoida, mutta 

sen tunnustaminen ja näkyvä rooli korkean tason linjauksessa, kehityspoliittisessa 

konsensuksessa oli jo merkittävä askel itsessään. (Orbie 2012, 20.)  

Itä-laajentumisesta lähtenyt trendi eli vahva painotus lähialueille, niin kutsutulle near 

abroad -alueelle kumpusi myös turvallisuuspoliittisista näkökulmista (Hurt 2010, 165). 

Lähialueiden rahoitus on kasvanut jatkuvasti yhä tähän päivään saakka: vielä 1980-

luvulla EU:n instituutioiden kanavoiman kehitysavun vastaanottajista kaksikymmentä 

suurinta olivat kaikki Afrikassa ja Aasiassa, kun taas 2000-luvun alussa seitsemän 

kehitysavun suurinta vastaanottajaa olivat Bosnia ja Herzegovina, Serbia-Montenegro, 
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Turkki, Albania, Makedonia, Kroatia ja Moldova, eli kaikki joko eurooppalaisia tai 

Euroopan naapurimaita (Orbie & Versluys 2008, 78–83). Vuonna 2007 Välimeren 

alueen rahoitusta kasvatettiin merkittävästi, kun aiempia hajanaisia kehitysyhteistyön 

budjettilinjoja korvaamaan luotiin Euroopan naapuruusväline (European 

Neighbourhood Instrument, ENPI). Vuonna 2015 EU:n instituutioiden kehitysavun 

vastaanottajien kärjessä olivat Turkki, Intia, Afganistan, Marokko ja Syyria (European 

Commission 2018b). Vuonna 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus muutti EU:n 

ulkosuhteita erityisesti hallinnon osalta luoden Euroopan ulkosuhdehallinnon 

(European External Action Service, EEAS). Ulkosuhdehallinnon luomisen taustalla oli 

ajatus ja tavoite luoda laajempi, yhtenäinen ulkopoliittinen viitekehys, mihin myös 

kehityspolitiikka sisällytettäisiin (Furness 2012, 74). Ulkosuhdehallinnolla tähdätään 

tehokkaaseen, koordinoituun, johdonmukaiseen ja ammattimaiseen toimintaan 

ulkosuhteiden alalla ja taustalla on ollut entisen ulkosuhteiden korkean edustajan 

Catherine Ashtonin sanoin tarve yhdelle poliittiselle strategialle (em. 90). Yhteinen 

strategia luotiin vuonna 2016, jolloin EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea 

edustaja Federica Mogherini esitteli uuden EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

globaalistrategian. Globaalistrategia esittelee EU:n ulkoisen toiminnan periaatteet ja 

painopisteet. (Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 2016.) 

EU on kiistatta kehitysavun kokonaismäärällä mitattaen kehitysyhteistyön suurvalta, 

mutta vuosien saatossa on käyty paljon keskustelua siitä, mikä on itseasiassa EU:n 

kehityspoliittinen identiteetti avunatajana, ja onko EU kehityspoliittisena toimijana 

jotain enemmän kuin jäsenmaidensa summa. Carbonen (2007) mukaan erityisen 

avunantajan EU:sta tekee se, että se on yhtä aikaa sekä kahdenvälinen avunantaja 

omilla ohjelmillaan sekä monenvälinen avunantaja koordinoidessaan jäsenmaiden 

politiikkoja. Orbie (2012) näkee EU:n kehityspolitiikalla olevan EU:n oman kehitysavun 

ja jäsenmaiden kehityspolitiikan koordinoinnin lisäksi olevan vielä kolmannenkin 

roolin. EU on kehityspoliittisesti normien luoja ja voidaan nähdä, että on syntynyt 

jotain, mitä voidaan kutsua eurooppalaiseksi kehityspolitiikaksi. Vaikka EU onkin 

noudattanut historiassaan aina pitkälti kansainvälisesti hyväksyttyjä, usein YK:n 

linjaamia kehityspoliittisia painopisteitä ja linjauksia, sen kehityspolitiikassa 
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painottuvat myös eurooppalaiset normit, kuten demokratian edistäminen, kehityksen 

sosiaalinen ulottuvuus ja alueellinen integraatio.  

2010-luvun aikojen trendinä Orbie (2012) näkee EU:n kehityspolitiikan suunnanneen 

kohti teoreettisesti realistisiksi kutsuttuja ulkopoliitisia tavoitteita. Aiemmin EU on 

määritelty vahvasti siviilivallaksi tai normatiiviseksi vallaksi ja se on toiminnassaan 

painottanut ei-perinteisiä, eli käytännössä ei-sotilaallisia vallankäytön keinoja. EU on 

nähty esimerkiksi Yhdysvaltoja vastaan globaalisti ”hyvänä” ja pehmeisiin arvoihin 

nojaavana toimijana, jonka ulkopolitiikkaa ohjaavat valtapelin sijaan EU:n omat arvot. 

Samankaltainen näkemys on Mannersilla (2002), joka tulkitsee EU:n globaalin vallan 

olevan ensisijaisesti pehmeää, normatiivista valtaa. 2010-luvulla käännös 

realistisempaan, perinteistä valtaa painottavaan supervaltadiskurssiin voi johtaa 

kehitystavoitteiden hämärtymiseen. Omien intressien ajaminen on toki aina ollut osa 

Euroopan unioninkin ulkopolitiikkaa, mutta Orbien mukaan tämä on nyt 

vahvistumassa. Myös Hurt (2010) näkee, että EU:n suhteet kehitysmaiden kanssa 

rakentuvat 2010-luvulla yhä enemmän unionin oman ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

periaatteille kehitysmaiden tarpeiden sijaan.  

 

3.2. Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030  

Syyskuussa 2015 maailman johtajat pääsivät Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 

yleiskokouksessa yksimielisyyteen uusista kestävän kehityksen tavoitteista (Sustainable 

Development Goals, SDGs), jotka ovat jatkumoa YK:n vuosituhattavoitteille (Millenium 

Development Goals, MDGs). YK:n vuosituhattavoitteista Vuosituhattavoitteista sovittiin 

syyskuussa 2000 ja ne tähtäsivät kahdeksan kehitysmaita koskevan kehitystavoitteen 

saavuttamiseen vuoteen 2015 mennessä (UNDP 2018). Kestävän kehityksen tavoitteet 

ovat osa Agenda 2030 -toimintaohjelmaa, joka on voimassa vuoden 2016 alusta 

vuoteen 2030. Agenda 2030:een kuuluu kestävän kehityksen tavoitteiden lisäksi myös 

uusia periaatteita, kuten se, että ketään ei jätetä kehityksestä jälkeen (Leave no one 

behind -periaate). Verrattuna aiempiin vuosituhattavoitteisiin kestävän kehityksen 
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tavoitteet ovat universaaleja, eli ne koskevat kaikki maita. Kestävää kehitystä ei enää 

nähdä vain kehitysmaiden haasteena, vaan jokaisella maalla on tehtävää kestävän 

kehityksen edistämiseksi. (Suomen YK-liitto 2018.) 

Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 on poliittisesti valtioita sitova 

asiakirja. Kestävän kehityksen 17 tavoitteen lisäksi Agenda 2030:een kuuluu Addis 

Ababa Action Agenda, jossa on sovittu kehitysrahoituksesta ja toimeenpanosta. 

Agenda 2030 heijastelee muuttunutta ajatusta kehityksestä ja kehitysyhteistyöstä, 

sekä pohjoisen ja etelän vastakkainasettelusta, sillä kestävä kehitys on kaikkien 

yhteinen haaste, jonka saavuttaminen vaatii uusia yhteistyön muotoja. 

(Valtioneuvoston kanslia 2018.) Agenda 2030 pohjaa tämän lisäksi myös Rio de 

Janeiron Rio+20 kestävän kehityksen konferenssille (European Commission 2018a).  

Euroopan unioni oli post2015-prosessissa (eli vuosituhattavoitteiden jatkon 

suunnittelussa) ja Agenda 2030:n neuvotteluissa aktiivinen. Kuitenkaan Agenda 2030:n 

tultua voimaan EU:n toimet sen toimeenpanon suhteen eivät ole olleet kovin 

vakuuttavia: komission ensimmäinen askel oli arvioida nykyisten toimien 

yhteensopivuutta kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja toinen askel lienee 

strategian ja vision laatiminen Agenda 2030:n toimeenpanemiseksi. Tämän toisen 

askeleen on kuitenkin linjattu tapahtuvan vasta vuonna 2020, toisin sanoen 

ensimmäiseen neljään vuoteen neljäntoista vuotta voimassa olevan Agenda 2030:n 

toimeenpanemiseksi ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi ei tulla 

tekemään juuri mitään. (European Commission 2017c.) Kun EU:n ulkoasianneuvosto 

linjasi maaliskuussa 2016, että EU:n kehityspoliittinen konsensus on uudistettava 

heijastamaan nimenomaan Agenda 2030:a ja kestävän kehityksen tavoitteita 

(Euroopan unionin neuvosto 2016), tuli kehityspolitiikasta ensimmäinen, ja toistaiseksi 

ainoa, politiikanala, jossa Agenda 2030:n toimeenpanon edistämiseksi tehdään jotakin.  
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3.2. Maahanmuutto ja sen ulkoiset näkökulmat EU:ssa  

Keskustelu maahanmuutosta ja sen hallinnasta ei ole uutta EU:ssa. Vaikka keskustelu 

maahanmuuton hallinnasta nousikin esille aiempaa vahvemmin vuonna 2015 nopeasti 

kasvaneen turvapaikanhakijamäärän takia, ei muuttoliikekeskustelu syntynyt tyhjästä.  

EU:ssa erityisesti muuttoliikkeen ulkoiset näkökulmat ovat saaneet paljon huomiota.  

Euroopan unionin maahanmuuttopolitiikkaa on kuvattu usein termillä ”Fortress 

Europe”, eli Eurooppa-linnake. Kun vapaan liikkuvuuden Schengen-alue luotiin, syntyi 

samalla Euroopan ulkorajoille vahvat rajat, jotka erottavat EU:n jäsenmaat EU:n 

ulkopuolisista maista, mutta myös selvästi ylemmän elintason maat alemman elintason 

maista. Schengen-alueen suojaksi on rakennettu rajavalvonnan tueksi Frontex-

järjestelmä. Eurooppaa suojaa myös omalta osaltaan EU:n naapurusto, johon 

vaikutetaan EU:n naapuruuspolitiikalla. Naapuruuspolitiikan kohteena olevien maiden 

kanssa on usein tehty sopimuksia maahanmuuton hillinnäksi. Esimerkiksi vuonna 2010 

EU allokoi 5 miljardia kehitysapua Libyaan ja vastavuoroisesti Libya esti sen rannikolta 

Eurooppaan suuntaavat salakuljetusalukset. (Deutinger 2014.) 

Euroopan unionissa muuttoliike- ja maahanmuuttokysymykset ovat osa oikeus- ja 

sisäasioita, joissa päätäntävalta on jäsenvaltioilla. EU-tasolla ei siis päätetä 

perinteisestä maahanmuutosta, mutta keskustelu muuttoliikkeestä on silti ollut aina 

läsnä myös EU:ssa. Euroopan unionissa maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa 

ulkoiset näkökulmat ovat olleet esillä selvästi enemmän kuin esimerkiksi kansallisissa 

keskusteluissa keskimäärin. Voidaan jopa sanoa, että muuttoliikkeen ulkoiset 

näkökulmat muodostavat oman politiikka-alansa johonkin sisä- ja ulkopolitiikan 

välimaastoon. (Sterkx 2008, 117.) Yhtenä käännekohtana keskustelussa 

maahanmuuton ulkosista tekijöistä nähdään Tampereella vuonna 1999 järjestetty 

Eurooppa-neuvoston kokous. Tuolloin EU:n jäsenvaltioiden päämiehet keskustelivat 

”vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvasta alueesta”. Keskusteltaessa EU:n 

turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa esille nousivat esimerkiksi muuttoliikkeen 

ottaminen huomioon kokonaisvaltaisesti, laittomaan maahanmuuttoon puuttuminen 

sen syntysijoilla sekä unionin sisäisten ja ulkoisten politiikkojen johdonmukaisuus. 
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(Eurooppa-neuvosto 1999.) Keskustelua tällaisesta kokonaisvaltaisesta näkökulmasta 

oli käyty jo aiemmin EU:n sisäasiainneuvostossa, mutta Tampereen Eurooppa-

neuvosto nosti keskustelun poliittisesti korkeammalle tasolle (Sterkx 2008, 120–121). 

Kokonaisvaltainen näkökulma muuttoliikkeeseen on kuitenkin tulkittu hyvin eri tavoin 

EU:n sisällä, eri politiikan aloilla. Usein sisäministerit ja maahanmuuttoon keskittyneet 

virkamiehet haluavat integroida muuttoliikkeen hallinnan ulkopolitiikkaan, kun taas 

toisaalta he eivät halua luovuttaa kontrollia muuttoliikeasioissa ulkoasioista vastaaville. 

Ulkoasianneuvosto ja ulkoministerit haluavat taas välttää muuttoliikkeen hallinnan 

korostamista ulkosuhteissa, sillä sen nähdään alistavan kehitystavoitteet 

muuttoliikkeen hallinnalle. Myös terminologiset erot kertovat paljon Euroopan unionin 

päätöksenteosta ja eri osastojen toimintakulttuurista. Esimerkiksi Carbone (2013) 

havaitsi, että EU:n ulkosuhteiden kanssa työskentelevät virkamiehet välttävät 

mainitsemasta muuttoliikkeen ja kehityksen yhteyttä, vaan puhuvat sen sijaan 

kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, kun taas sisäasioiden parissa työskentelevät 

sisällyttäisivät mielellään maahanmuuttopoliittisia aspekteja kehitys- ja 

ulkopolitiikkaan. Käytännössä muuttoliikkeen hallinnasta vastaavat työryhmät ovat 

epäonnistuneet juurisyihin puuttumisessa myös substanssiosaamisen vuoksi: ne 

koostuvat maahanmuutto- ja sisäasiainvirkamiehistä, joilla ei ole kokemusta tai 

ymmärrystä kehitysmaista, konflikteista tai ihmisoikeuksista, jolloin analyysi 

muuttoliikkeen syistä jää pinnalliseksi (Boswell 2003).  

Samanlaisia ristiriitoja instituutioiden välillä kävi ilmi vuonna 2002, kun EU:ssa 

keskusteltiin muuttoliikkeen valtavirtaistamisesta osaksi kaikkea EU:n ulkoista 

toimintaa. Tämän seurauksena muuttoliikedialogi sisällytettiin osaksi EU:n ja 

kumppanimaiden sopimuksia, laajentumissopimuksia ja strategisia sopimuksia.  

Sisäministereistä koostuva Oikeus- ja sisäasianneuvosto näki valtavirtaistamisen niin, 

että ulkoinen toiminta tulisi välineellistää muuttoliikkeen rajoittamiseen ja se tulisi olla 

ehtona ulkoisissa sopimuksissa. Ulkoasiainneuvosto näki asian suoran 

välineellistämisen sijaan johdonmukaistamiskysymyksenä niin, että 

muuttoliikekysymykset otettaisiin ulkosuhteissa huomioon. Myös komission 
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ulkoasioista ja kehitysasioista vastaavat pääosastot olivat haluttomia sisällyttämään 

maahanmuuttopoliittisia tavoitteita toimintaansa. (Sterkx 2008, 122–132.) 

EU:n tapa puuttua Eurooppaan ulkopuolelta unionin alueelle suuntautuvaan 

muuttoliikkeeseen on yleisesti jaettu kahteen erityyppiseen toimintatapaan: estäviin 

keinoihin ja ennaltaehkäiseviin keinoihin. Ensimmäinen tapa tarkoittaa perinteisiä 

maahanmuuton hallintakeinoja, kuten rajavalvontaa. Lisäksi estäviin keinoihin luetaan 

tietyn tyyppinen yhteistyö naapurimaiden kanssa: kumppanimaille maksaminen 

ulkorajojen valvonnasta, rajavalvontakapasiteetin vahvistaminen, EU:n 

poliisioperaatiot sekä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ja laittomien 

siirtolaisten palautukset kolmansiin maihin yhteistyösopimusten kautta. 

Ennaltaehkäisevä tapa taas tarkoittaa muuttoliikkeen juurisyihin puuttumista ja 

turvallisten olosuhteiden takaamista lähempänä siirtolaisten lähtömaita. Välineitä 

ennaltaehkäisevään muuttoliikkeen hallintaan ovat esimerkiksi kehitysapu, kaupallinen 

yhteistyö ja investoinnit. Historiallisesti EU:ssa estävät tavat ovat olleet yleisiä silloin, 

kun populistiset liikkeet ovat olleet vahvoilla ja maahanmuutto on nähty 

turvallisuusuhkana. Ennaltaehkäisevät toimintatavat ovat olleet ajoittain suosittuja 

silloin, kun kiinnostus myös konfliktien ehkäisyyn ja humanitaaristen kriisien hoitoon 

on noussut. (Boswell 2003.) 

Käytännössä kokonaisvaltainen näkökulma muuttoliikkeeseen pitää sisällään siis paljon 

samaa kuin nykyinen muuttoliikkeen juurisyihin puuttuminen, joka on vasta viime 

vuosina valunut sisäpoliittisesta keskustelusta ulko- ja kehityspoliittiseen keskusteluun. 

Kokonaisvaltaisessa näkökulmassa on ollut ongelmia jo 2000-luvun alkupuolella 

tarkoitusten ja toimien välillä. Poliittisessa keskustelussa haluttiin tuoda kaikki 

maahanmuuttoon liittyvät näkökulmat yhteen, mutta käytännössä tästä seuranneissa 

raporteissa puhuttiin vain Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen estämisestä ja 

rajaturvallisuudesta. Virallisessa politiikkadiskurssissa kokonaisvaltaisessa 

näkökulmassa maahanmuuttoon on painotettu inhimillisiä toimia ja unionin 

perusarvoja, mutta käytännön linjauksissa ja toimissa turvallisuusintressit ja perinteiset 

rajavalvonnan keinot olivat keskiössä. (Sterkx 2008, 121-136.) Sama ongelma on 
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havaittu myös viime vuosina: esimerkiksi EU:n Afrikka-hätärahasto1 luotiin 

muuttoliikkeen juurisyihin puuttumiseksi, mutta sen rahoittamat toimet ovat lähennä 

keskittyneet muuttoliikkeen hallintaan rajavalvonnan keinoin (De Guerry & Stocchiero 

2018).  

Kiinnostus siirtolaisuutta ja muuttoliikkeiden hallintaa tai ehkäisyä kohtaan on 

vaihdellut EU:ssa vuosien aikana. Kuten eräs haastattelemani ulkoministeriön 

virkamies totesi, ”EU toimii usein pakon edessä, kun tulee jokin kriisi” (II, 2018). 

Useammat haastateltavani muistelivat, kuinka eteläisen Euroopan maat, kuten Italia, 

Malta ja Kreikka nostivat muuttoliikkeen haasteet jatkuvasti esille neuvoston ja 

Coreperin2 kokouksissa jo 2000-luvun alkupuolella. Vielä 2010-luvun alussakin nämä 

maat jäivät yksin aiheen kanssa. Attinà (2016) on jakanut EU:n suhtautumisen 2010-

luvulla neljään vaiheeseen. Vuosien 2011 ja 2013 välillä EU turvautui perinteisiin 

keinoihin, eli rajavalvontaan ja yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa laittoman 

muuttoliikkeen hallinnassa. Eteläisiä jäsenmaita kohtaan esitettiin syytöksiä 

rajavalvonnan huonosta tehosta. Tilannetta Välimerellä ei nähty erityisenä eikä sitä 

kohtaan kohdistettu erityisiä toimia. Samaan aikaan vuoden 2008 taloudellisen kriisin 

jälkeen nousi populistisia liikkeitä valtaan useissa jäsenmaissa ja 

maahanmuuttovihamielisyys lisääntyi. Vuoden 2013 lopulla Italia muutti 

toimintatapaansa ja ryhtyi painottamaan muuttoliiketilanteen humanitaarista puolta 

pelastaen laittomia siirtolaisia. EU:n muut jäsenmaat eivät osoittaneet solidaarisuutta 

ja Italiaa arvosteltiin paljon sen toimista, sillä laittomien siirtolaisten pelastaminen ja 

sisärajojen valvomattomuus lisäsivät nopeasti muuttoliikettä pohjoisemmaksi. Vuoden 

2014 lopulla myös EU ryhtyi hoitamaan tilannetta kokonaisvaltaisemmin pelastaen 

ihmishenkiä merellä, antaen pakolaisille turvaa ja osoittaen solidaarisuutta etulinjassa 

oleville eteläisille jäsenvaltioille. Neuvoston työskentelyä kuitenkin vaikeutti 

jäsenmaiden haluttomuus osallistua taakanjakoon. Vuoden 2015 lopulla, siirtolaisten 

                                                           
1 EU:n Afrikka-hätärahasto luotiin vuonna 2015 rahoitusvälineeksi, jolla EU ja jäsenmaat pyrkivät 
vastaamaan Afrikan maiden toimia muuttoliikkeen juurisyihin vastaamiseksi. Toimet keskittyvät 
taloudelliseen kehitykseen, muuttoliikkeen hallintaan ja vakauteen. Alueellisesti hätärahastosta 
rahoitetaan toimia Sahelin alueella, Pohjois-Afrikassa ja Afrikan sarvessa. (European Commission 2017b.) 
2 Euroopan unionin neuvoston työtä valmistellaan ja asioista neuvotellaan pysyvien edustajien 
komiteassa eli Coreperissa. Useimmat asiat ratkeavat jo Coreperissa ja ministerit ainoastaan vahvistavat 
päätöksen virallisesti. (Ruonala & Pietilä 2014, 39–40.) 
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määrän ollessa korkeimmillaan, EU ryhtyi painottamaan ulkorajojen valvontaa ja 

vahvistamaan perinteisempää fortress Europe -toimintamallia. Julkisesti Eurooppa-

neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk jopa vetosi siirtolaisiin, jotta he eivät lähtisi 

Eurooppaan ja unelmoisi saavansa turvapaikkaa unionista3. (Attinà 2016.)  

Vuonna 2015 Euroopan maahanmuuttopolitiikan ja rajavalvonnan kulmakivet sekä tätä 

kautta koko Eurooppa-linnake joutui koetukselle. Schengen-alue kärsi jäsenvaltioiden 

määrätessä rajatarkastuksia. Dublinin säädöstä turvapaikanhakijoiden palauttamisesta 

siihen EU-maahan, johon he olivat ensimmäiseksi saapuneet, ei voitu toimeenpanna 

sen EU:n ulkorajoilla sijaitseville maille antaman kohtuuttoman painolastin vuoksi. 

Ulkorajat ja Frontex osoittautuivat heikoiksi pitämään muuttoliikettä hallinnassa. 

(Borg-Barthet & Lyons 2016.) Tässä tilanteessa ei liene yllättävää, että muuttoliikkeen 

hallintaan ryhdyttiin etsimään muita keinoja.  

 

3.3. Eurooppa vuonna 2016  

Kaikki politiikka, kuten Euroopan unionin kehityspoliittinen konsensuskin, syntyy 

tietyssä poliittisessa kontekstissa. Veenin (2011) mukaan yksi neljästä kehityksen 

kehykseen vaikuttavasta tekijästä on poliittinen ja taloudellinen tilanne. Veenin 

mukaan kansalliset, tai tässä tapauksessa EU:n sisäiset, tapahtumat ja tekijät 

vaikuttavat kehyksien muuttumiseen huomattavasti kansainvälistä yhteisöä ja 

kehitysmaiden tilannetta enemmän. Tässä kappaleessa käyn lyhyesti läpi EU:n 

poliittisen tilanteen ja unionin kohtaamat haasteet konsensuksen uudistusprosessin 

aikaan, vuodesta 2015 vuoteen 2017.  

Kaikista näkyvimpänä ja keskustelluimpana suurena kriisinä on viime vuosina 

näyttäytynyt muuttunut tilanne Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen suhteen, 

mistä erityisen kriisin on luonut myös EU:n hajanainen ja monien mielestä 

                                                           
3 Tuskin puheenvuoroa voi verrata Australian mahdollisille tuleville siirtolaisille suunnattuun ”No way 
you will make Australia home”-kampanjaan (katso Laughland 2014).  
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epäonnistunut reagointi tilanteeseen. Vuoden 2015 aikana Eurooppaan suuntautui yhä 

aiempaa enemmän muuttoliikettä, kun yli miljoona pakolaista ja siirtolaista ylitti EU:n 

rajan. Tietoisuus tilanteesta lisääntyi erityisesti uutisten kertoessa hukkuneista 

siirtolaisista ja yhä pohjoisemmaksi siirtyvistä turvapaikanhakijoista. Suurin osa 

muuttoliikkeestä kohdistui Euroopan etelärajoille, erityisesti Kreikkaan Syyriasta, 

Afganistanista ja Irakista sekä Italiaan Pohjois-Afrikasta. Tilannetta kutsuttiin erityisesti 

mediassa ja poliittisessa keskustelussa pakolaiskriisiksi, mutta tutkijat pitävät kriisiä 

erityisesti humanitaarisena kriisinä, sekä Euroopan yhtenäisyyden, toimintavalmiuden 

ja reagointikyvyn kriisinä. (Borg-Barthet & Lyons 2016.)  

Tilanne ei sinänsä ollut uusi tai yllättävä, sillä Eurooppaan oli jo pitkään pyrkinyt 

siirtolaisia eteläisten rajojen yli. Afrikasta Välimeren yli Espanjaan (erityisesti Kanarian 

saarille), Italiaan ja Maltalle suuntautunut muuttoliike on lisääntynyt tasaisesti 1990-

luvulta asti (de Haas 2007 teoksessa Castles, Miller & de Haas 2014). Esimerkiksi 

vuodesta 2005 vuoteen 2006 Kanarian saarille saapuneiden laittomien siirtolaisten 

määrä kuusinkertaistui. Tiukennettu EU:n rajavalvonta on muuttanut 

muuttoliikereittejä pakottaen siirtolaiset yhä pidemmille merireiteille. (Castles, Miller 

& de Haas 2014.) Jo vuonna 2014 puhuttiin kadotetusta sukupolvesta, viitaten 

Välimereen hukkuneisiin, Eurooppaan pyrkineisiin ihmisiin (Caruso 2014).  

Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen lisääntyminen edisti myös toista, 

samanaikaista kehityssuuntaa: nationalismin, eurokriittisyyden ja populismin nousua 

ympäri Eurooppaa. Muuttoliikkeen lisääntyminen ei ollut ainoa tekijä, joka vaikutti 

populististen liikkeiden lisääntyneeseen suosioon. Euroopassa populististen liikkeiden 

ja eurokriittisyyden nousu alkoi jo eurokriisin myötä 2010-luvun taitteessa. Yksi 

prosessin käännekohdista tapahtui kesällä 2016 Iso-Britannian kansanäänestyksessä, 

kun britit äänestivät EU-euron puolesta. Samaan aikaan monissa Itä-Euroopan maissa 

valtaan ovat nousseet jopa perusoikeuksien rajoittamista vaativat oikeistopopulistiset 

ryhmät ja nämä ovat osaltaan asettaneet koko unionin kyseenalaiseksi. (Bröning 2016.)  

Eurooppa-neuvosto on EU:n instituutioista se, joka määrittää politiikan suunnan ja 

tärkeimmät tavoitteet. Kesäkuusta 2015 saakka muuttoliike on ollut lähes jokaisen 
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Eurooppa-neuvoston kokouksen asialistalla.4 Tämä kertoo, että muuttoliikkeestä ja 

erityisesti sen torjunnasta on tullut yksi EU:n kestoaiheista ja ajankohtaisista 

poliittisista kysymyksistä. Päätelmissä mainitaan muun muassa ”kattava strategia 

muuttoliikekriisin ratkaisemiseksi”, ”kokonaisvaltainen muuttoliikepolitiikka” ja 

”ulkoinen ulottuvuus” (Eurooppa-neuvosto 2016c, Eurooppa-neuvosto 2016e), minkä 

lisäksi tavoitteeksi linjataan ”muuttovirtojen nopea tyrehdyttäminen, ulkorajojemme 

suojaaminen, laittoman muuttoliikkeen vähentäminen ja Schengen-alueen eheyden 

turvaaminen” (Eurooppa-neuvosto 2016d). Keskustelu muuttoliikkeestä on keskittynyt 

ylimmillä poliittisilla foorumeilla, kuten Eurooppa-neuvostossa, virtojen 

katkaisemiseen, rajojen turvaamiseen ja Schengen-alueen säilyttämiseen, kun taas 

EU:n perusarvot, kuten ihmisarvo ja -oikeudet, sekä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen mainitsemat perusoikeudet ovat täysin hukassa. (Borg-Barthet & Lyons 

2016.) Kun korkeimman tason poliittinen keskustelu keskittyy koko unionin tasolla näin 

pitkään yhteen ilmiöön, muuttoliikkeeseen, ja erityisesti sen estämiseen, 

rajoittamiseen ja ulkoistamiseen, olisi yllättävää, ettei tämä keskustelu 

muuttoliikkeestä välittyisi ja vaikuttaisi myös kehityspolitiikan linjaukseen, EU:n 

kehityspoliittiseen konsensukseen.  

 

3.4. Päätelmät 

EU on siirtynyt kehityspolitiikassaan hiljalleen kauemmas vanhojen siirtomaasuhteiden 

määrittelemästä kehityspolitiikasta sekä maantieteellisesti että temaattisesti. 

Maantieteellisesti kehitysapua on erityisesti 2000-luvulla suunnattu yhä enemmän 

EU:n lähialueille, vaikka Afrikka pysyykin EU:n kehityspolitiikan prioriteettialueena. 

Samalla EU:n vahvistuva ja monipuolistuva globaali rooli sekä erityisesti sen kehittyvä 

                                                           
4 Muuttoliike oli agendalla Eurooppa-neuvoston jokaisessa kokouksessa loppuvuodesta 2015 kesään 
2017 saakka (Eurooppa-neuvosto 2015a, Eurooppa-neuvosto 2015b, Eurooppa-neuvosto 2015c, 
Eurooppa-neuvosto 2016b, Eurooppa-neuvosto 2016c, Eurooppa-neuvosto 2016d, Eurooppa-neuvosto 
2016e, Eurooppa-neuvosto 2016f, Eurooppa-neuvosto 2017a, Eurooppa-neuvosto 2017c, Eurooppa-
neuvosto 2017d) lukuun ottamatta niitä EU27:n jäsenvaltion päämiesten kokouksia, joissa aiheena oli 
Iso-Britannian ero EU:sta (Eurooppa-neuvosto 2017e, Eurooppa-neuvosto 2017b, Eurooppa-neuvosto 
2016a). 
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yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ovat vähitellen asemoineet kehityspolitiikkaa 

laajemmin osaksi EU:n ulkosuhteita.  

Muuttoliike alkoi vuoden 2015 muuttuneen tilanteen myötä muovata EU:n politiikkaa 

maahanmuuttopolitiikkaa laajemmin. EU:n vastaus lisääntyneeseen muuttoliikkeeseen 

ei ole ollut riittävä ja sitä on kritisoitu vahvasti sekä koordinaation puutteesta että 

toisaalta humanitaarisen tilanteen jättämisestä huomioitta. Muuttoliike ei viime 

vuosina ole ollut enää ainoastaan sisäministerien agendalla, vaan EU:n jäsenvaltioiden 

päämiehet ovat käsitelleet sitä taukoamatta.  

Tilanne vuonna 2017 konsensuksen uudistuksen aikaan oli verrattuna edelliseen 

konsensukseen ja vuoteen 2005 toisaalta epävakaampi sisäisesti, mutta samaan aikaan 

globaalisti yhteinen kestävän kehityksen agenda oli löytynyt. Samaan aikaan, kun 

populistiset liikkeet ja eurokriittisyys käänsivät EU:ta sisäänpäin, EU ja jäsenmaat 

käsittelivät kuitenkin myös globaalia kestävää kehitystä yhdessä. EU onnistuikin 

kiitettävästi koordinoimaan toimiaan ja neuvottelemaan kunnianhimoisista kestävän 

kehityksen tavoitteista ja Agenda 2030 -ohjelmasta. Kontekstualisoituani 

konsensuksen siirryn nyt analysoimaan sen sisältöä ja sisältöön vaikuttanutta poliittista 

prosessia.   
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4. EU:n kehityspolitiikan tavoitteet – analyysi kehityspolitiikkaa 

koskevan konsensuksen muutoksista 2005–2017 

Euroopan unionin neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden 

hallitusten edustajien, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission yhteinen uusi 

kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus ”Meidän maailmamme, meidän 

ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme” allekirjoitettiin kesäkuussa 2017 ja 

julkaistiin samassa kuussa kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä. Tässä 

kappaleessa on käytetty lähteenä ja analysoitu suomennettua versiota 

konsensuksesta. Englanninkieliseen, alkuperäiseen dokumenttiin on palattu niissä 

kohdissa, joissa konsensuksessa on epäselvyyksiä. Myös aiemmasta, vuonna 2005 

hyväksytystä kehityspoliittisesta konsensuksesta on käytetty sen suomennettua, 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua versiota.  

Ennen konsensustekstien analyysia ja vertailua on syytä nostaa esille eräs merkittävät 

eroavaisuus konsensusten välillä. Uusi konsensus on yksi yhtenäinen dokumentti, joka 

on kokonaisuudessaan jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission 

yhteinen julkilausuma eli kaikkia instituutioita sitova. Ensimmäinen konsensus taas 

koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen on jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja 

Euroopan komission yhteinen julkilausuma Euroopan unionin kehityspolitiikasta. 

Toinen osa linjaa Euroopan yhteisön kehityspolitiikkaa eli Euroopan komission 

toimeenpanemaa kehitysyhteistyötä, minkä vuoksi olen jättänyt analyysista pois toisen 

osion kokonaan. Kun konsensuksia analysoidaan poliittisen neuvottelun tuloksena ja 

EU:n kehityspolitiikan diskurssia ilmentävänä dokumenttina, ensimmäisen 

konsensuksen toinen osio ei vastaa uutta konsensusta. Kuten yksi haastateltavistanikin 

totesi, on ”eri asia antaa ohjausta komissiolle siitä mitä sen pitää tehdä, jos sitä ei 

tarvitse itse toteuttaa” (Ulkoministeriö II, haastattelu, 2018). Konsensuksia 

verrattaessa vertaan siis uutta konsensusta kokonaisuudessaan vanhemman 

konsensuksen ensimmäiseen osioon, sillä nämä osat vastaavat toisiaan siltä osin, että 

ne sitovat kaikkia EU:n instituutioita ja jäsenvaltioita.  
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Tässä kappaleessa analysoin ensiksi uuden kehityspoliittisen konsensuksen sisällön, 

keskittyen erityisesti muuttoliikettä sekä turvallisuutta koskeviin kirjauksiin. Lopuksi 

tarkastelen vielä kehityspoliittisen johdonmukaisuuden roolia konsensuksessa, johtuen 

johdonmukaisuuden merkittävästä asemasta ensimmäisessä konsensuksessa. Tämän 

jälkeen analysoin lyhyesti EU:n ensimmäisen kehityspoliittisen konsensuksen 

kiinnittäen huomiota erityisesti sen prioriteetteihin sekä kirjauksiin siirtolaisuudesta ja 

turvallisuudesta. Lopuksi tarkastelen muutoksia vuoden 2005 ja vuoden 2017 

kehityspoliittisten konsensusten välillä.  

 

4.1. ”Meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän 

tulevaisuutemme” – uudistettu kehityspoliittinen konsensus 

Uusi kehityspolitiikkaa koskeva konsensus (Euroopan unioni 2017) jakaantuu 

sisällöltään neljään osaan. Ensimmäisessä osassa esitellään EU:n toimet Agenda 2030:n 

osalta. Toinen ja kolmas osio noudattavat Agenda 2030:n viittä P:tä eli People, Planet, 

Prosperity, Peace & Partnership. Ne on suomennettu teemoiksi Ihmiset, Maapallo, 

Vauraus, Rauha ja Kumppanuus. Toinen osio, nimeltään toimintapuitteet, koostuu 

ensimmäisistä neljästä P:stä. Osio vastaa käytännössä kehitysyhteistyön ja -politiikan 

suhteen kysymykseen siitä, mitä tehdään, sillä se esittelee kehityspolitiikan toimet ja 

painopisteet. Kolmas osio, eli Partnership, käsittelee kumppanuutta ja vastaa 

kysymykseen siitä, miten tehdään, eli kumppanuus nähdään EU:n kehityspolitiikan ja -

yhteistyön toimeenpanon keinona. Neljäs ja viimeinen osio käsittelee EU:n 

kehitysyhteistyön tuloksellisuutta, toimintamalleja ja täytäntöönpanokeinoja. Koska 

tutkimuskysymysteni tavoitteena on tarkastella kehityspolitiikan tavoitteita, en 

analysoi tutkielmassani kolmatta ja neljättä osiota tarkemmin, lukuun ottamatta 

kehityspoliittista johdonmukaisuutta koskevaa kappaletta.  

Perustelut sille, miksi konsensus tehtiin ja mikä sen tarkoitus on, tuodaan ilmi 

ensimmäisissä kuudessa kappaleessa, joissa viitataan Agenda 2030:n myötä 

muuttuneisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja suhtautumistapaan globaaliin 
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kestävään kehitykseen. Lisäksi alussa sidotaan konsensus ja EU:n kehityspolitiikka 

kansainvälisiin sopimuksiin: Addis Abeban toimintaohjelmaan kehitysrahoituksesta5, 

Sendain kehykseen katastrofivalmiudesta 6ja Pariisin ilmastosopimukseen7. EU sitoutuu 

toteuttamaan Agenda 2030:tä ja linjaa konsensuksen muodostavan Agenda 2030:n 

täytäntöönpanon kumppanuudessa kehitysmaiden kanssa, minkä lisäksi viitataan EU:n 

globaalistrategiaan. Myös komission ja jäsenvaltioiden roolit toisiaan vahvistavina ja 

täydentävinä kehityspoliittisina toimijoina vahvistetaan.  

Agenda 2030 tulee konsensuksen alussa vahvasti esille EU:n ulkoista toimintaa 

linjaavana dokumenttina. Konsensuksen linjataan edistävän ”EU:n ulkoisen toiminnan 

ensisijaisten tavoitteiden saavuttamista”, eli konsensus sidotaan osaksi EU:n 

globaalistrategian ohjaamaa ulkoista toimintaa. Kehityspolitiikan toimet tuodaan esille 

vasta Agenda 2030:n ja globaalistrategian jälkeen. Kehityspolitiikkaa käsittelevän osion 

aluksi vahvistetaan köyhyyden vähentäminen ja poistaminen EU:n kehityspolitiikan 

päätavoitteeksi. Kehitystoimia ohjaaviksi periaatteiksi linjataan SEU (Sopimus 

Euroopan unionista) 21 artiklan 1 kohdassa mainitut EU:n ulkoisen toiminnan 

periaatteet eli demokratia, oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet ja perusoikeudet, 

ihmisarvo, tasa-arvo, yhteisvastuu eli solidaarisuus sekä Yhdistyneiden kansakuntien 

peruskirjan periaatteet ja kansainvälinen oikeus. Edellä mainittuja kutsutaan 

konsensuksessa myös yleismaailmallisiksi arvoiksi, joihin lisätään edellisten lisäksi hyvä 

hallintotapa. Muita periaatteita EU:n kehitystoimille ovat poliittinen vuoropuhelu, 

sukupuolten tasa-arvo, oikeusperustaisuus, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, 

kansalaisyhteiskunnan osallisuus kehityksessä, sekä kehitystyön tuloksellisuus, jossa 

noudatetaan aiemmin mainitun Addis Abeban toimintaohjelman periaatteita.  

Konsensuksen ensimmäisissä kappaleissa ovat hyvin vahvasti läsnä sekä kestävä 

kehitys että EU:n ulkoiset toimet laajemminkin kuin vain kehityspoliittisesti. Konsensus 

                                                           
5 Addis Abeban toimintasuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2015 Addis Abebassa järjestetyssä 
kolmannessa kansainvälisessä kehitysrahoituskokouksessa. Päätavoitteena on eri rahoituskanavien 
parempi hyödyntäminen kehityksessä. (United Nations 2015.) 
6 Sendain kehys katastrofiriskien vähentämiseksi on vapaaehtoisuuteen perustuva YK:n alainen aloite, 
joka on voimassa vuodet 2015–2030. (UNISDR n.d..) 
7 Pariisin ilmastosopimuksesta sovittiin YK:n 21. osapuolikokouksessa Pariisissa joulukuussa 2015. 
Sopimuksen myötä lähes kaikki maailman maat sitoutuivat toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 
(United Nations Framework Convention on Climate Change 2018.) 



 

46 
 

asemoidaan globaalistrategian alaiseksi dokumentiksi ja kehityspolitiikka yhdeksi 

kestävän kehityksen ja Agenda 2030:n tavoitteita edistäväksi politiikanalaksi.  

Konsensuksen toisessa osiossa linjataan kehityspolitiikan painopisteet ja teemat.  

Läpileikkaaviksi, kestävää kehitystä edesauttaviksi ja muutosta nopeuttaviksi tekijöiksi 

konsensus nostaa nuoret; sukupuolten tasa-arvon; liikkuvuuden ja muuttoliikkeen; 

kestävän energian ja ilmastonmuutoksen; investoinnit ja kaupan; hyvän hallintotavan, 

demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeudet; innovatiivisen vuorovaikutuksen 

pidemmälle kehittyneiden kehitysmaiden kanssa sekä kotimaisten resurssien 

hankinnan ja käytön. Jokaiselle läpileikkaavalle teemalle on konsensuksessa oma 

laatikkonsa niitä käsittelevien kappaleiden lisäksi. Eräs haastateltavistani viittasi näihin 

laatikoista löytyviin teemoihin myös kehityksen moottoreina (Ulkoministeriö I, 

haastattelu, 2018). 

  

4.1.1. Inhimillinen kehitys ja muuttoliike 

Alaosio Ihmiset kuvailee inhimillisen kehityksen teemoja ja tavoitteita. Osio alkaa 

väestönkasvun nostamisesta mahdollisuudeksi, mutta myös vakavaksi haasteeksi 

kestävälle kehitykselle (Kappale 21). Kappaleessa 22 kuvaillaan, että ”Köyhyyden 

poistaminen, syrjinnän ja eriarvoisuuden torjuminen ja sen varmistaminen, ettei ketään 

unohdeta, muodostavat EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan ytimen.” Seuraavissa 

kappaleissa pureudutaan inhimillisen kehityksen haasteisiin, kuten ravitsemukseen, 

perustarpeisiin, terveyteen, koulutukseen, lasten, heikoimmassa asemassa olevien ja 

vammaisten oikeuksiin sekä nuorisoon. Nuoret nostetaan ensimmäiseksi 

läpileikkaavaksi teemaksi laatikossa, jossa todetaan heidän edustavan kehitys- ja 

muutosvoimaa, mutta myös uhka nuorten tarpeiden laiminlyömisestä ja kestävän 

kehityksen heikentymisestä nostetaan esille. Naisten asemaa sekä seksuaali- ja 

lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia käsitellään kahden kappaleen (33–34) verran ja 

lisäksi sukupuolten tasa-arvo nostetaan kehityksen läpileikkaavaksi tekijäksi. Kulttuurin 

asema, eriarvoisuuden vähentäminen ja sosiaalinen suojelu nostetaan vielä esille, 
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ennen kuin konsensus siirtyy käsittelemään kiistatta ristiriitaisinta ja neuvotteluissa 

eniten keskustelua herättänyttä teemaa, eli muuttoliikettä.  

Muuttoliikettä konsensuksessa käsittelevät kappaleet 39–42 sekä läpileikkaavalle 

teemalle Liikkuvuus ja muuttoliike omistettu laatikko. Ensimmäisessä muuttoliikettä 

käsittelevässä kappaleessa linjataan, että muuttoliikkeeseen vastaavissa 

politiikkatoimissa 

”on otettava huomioon kansallinen toimivalta ja jotka etenkään eivät saa 

vaikuttaa SEUT (sopimus Euroopan unionin toiminnasta) 79 artiklan 5 

kohdan mukaiseen jäsenvaltioiden oikeuteen päättää siitä, kuinka paljon 

kolmansista maista tulevia kolmansien maiden kansalaisia päästetään 

niiden alueelle hakemaan työtä.” [C 210/8, 39] 

Käytännössä tämän osion voi tulkita viittaavan EU:n pyrkimyksiin edistää 

solidaarisuutta jäsenmaiden välillä siirtämällä eteläisiin jäsenvaltioihin saapuneita 

turvapaikanhakijoita ja pakolaisia muihin EU:n jäsenvaltioihin (Euroopan komissio 

2017). Vetoamalla jäsenvaltioiden oikeuteen päättää alueelleen tulevista siirtolaisista 

halutaan selvästi vetäytyä aiemmista sitoumuksista turvapaikanhakijoiden siirtoihin 

liittyen. Samassa kappaleessa myönnetään, että muuttoliikkeellä voi olla myönteisiä 

vaikutuksia kestävään kehitykseen, mutta tätä enemmän painotetaan erityisesti 

laittoman muuttoliikkeen haasteita ja kielteisiä vaikutuksia. Siirtolaisten itsensä 

kohtaamat vaarat, pakkotyö ja ihmiskauppa, tuodaan myös ilmi kappaleen lopussa.  

Seuraava kappale 40 koskee muuttoliikkeen hallintaa, jota kuvaillaan monialaiseksi 

haasteeksi. Kehitysyhteistyö kuvataan tässä kappaleessa yhtenä lähestymistapana 

muuttoliikkeeseen. Kappaleessa tuodaan esille kumppanuuskehykset8. Tässä kohdassa 

mainitaan, että kaikilta osin tulee noudattaa humanitaarisia ja ihmisoikeuksiin liittyviä 

velvoitteita. EU:n ja jäsenvaltioiden tulokulma muuttoliikkeeseen kuvaillaan 

                                                           
8  EU on solminut muuttoliikettä koskevat kumppanuuskehykset Malin, Nigerin, Nigerian, Senegalin ja 
Etiopian kanssa. Tarkoituksena on ollut vähentää EU:n alueelle kohdistuvaa muuttoliikettä tukemalla 
kumppanimaita esimerkiksi rajavalvonnan tiukentamisessa. Lisäksi EU on rahoittanut näiden maiden 
toimia muuttoliikkeen hallitsemiseksi EU:n Afrikka-hätärahaston avulla. (European Commission 2017d.)  
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koordinoiduksi, kokonaisvaltaiseksi ja jäsennellyksi tavaksi, jossa käytetään EU:n kaikki 

keskeisiä politiikkoja, välineitä ja työkaluja, kehitys ja kauppa mukaan luettuina, 

tarvittavan vipuvaikutuksen aikaansaamiseksi. Kehitysyhteistyö on siis yksi väline 

muiden joukossa muuttoliikkeen hallinnassa.  

Sama tyyli jatkuu seuraavassa kappaleessa 41, jossa linjataan, että EU:n 

kehityspolitiikalla pyritään puuttumaan laittoman muuttoliikkeen perimmäisiin syihin, 

esimerkiksi auttamalla lähtö- ja kauttakulkumaihin palanneiden muuttajien 

integroitumisessa kauppaa ja investointeja edistämällä sekä rahalähetysten 

kustannuksia alentamalla. Kappaleessa 42 käsitellään pitkäaikaista siirtolaisuutta ja 

siirtolaisten integroitumista vastaanottajamaihin ja -yhteisöihin.  

Liikkuvuutta ja muuttoliikettä käsittelevä laatikko alkaa seuraavalla lauseella:  

Agenda 2030:ssa tunnustetaan yksiselitteisesti muuttoliikkeen ja 

liikkuvuuden myönteinen vaikutus... [C 210/8] 

Toisaalta ainoa lause, jossa EU ja sen jäsenvaltiot ovat aktiivisena tekijänä mainittuina 

laatikossa kuuluu seuraavasti:  

EU ja sen jäsenvaltiot vauhdittavat pyrkimyksiään ratkaista laittoman 

muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisiä syitä ja edistää 

muuttoliikkeen parempaa hallintaa kumppanimaissa joka suhteessa. Ne 

nostavat muuttoliikkeen keskeiselle sijalle EU:n ulkopoliittisessa 

vuoropuhelussa... [C 210/8] 

Muuttoliikkeen myönteisten vaikutusten esille tuomisessa dokumentissa on selvästi 

ristiriitaa, sillä myönteinen vaikutus tunnustetaan toisaalta yksiselitteisesti Agenda 

2030:ssa, mutta niissä kohdin, joissa EU sitoutuu johonkin itse, ovat sanavalinnat 

huomattavasti lievempiä, kuten esimerkiksi ”muuttoliikkeellä ja liikkuvuudella voi olla 

myönteistä vaikutusta”. EU samalla siis myöntää sitoutuneensa kansainväliseen 

toimintaohjelmaan, joka tunnustaa muuttoliikkeen myönteiset vaikutukset, mutta 

välttää sitoutumasta siihen aktiivisesti enää vahvemmin.  
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Konsensuksen muuttoliikettä käsittelevässä osassa on silmiinpistävää, kuinka 

merkittävä osa tekstistä ei itse asiassa käsittele kehitysyhteistyötä tai -politiikkaa 

laisinkaan. Maininnat valtioiden oikeudesta päättää maahantulosta, 

kumppanuuskehyksestä ja muuttoliikkeen hallinnasta sekä muuttoliikkeen 

nostamisesta keskeiselle sijalle EU:n ulkopoliittisessa vuoropuhelussa liittyvät kyllä 

osittain EU:n ja kolmansien maiden suhteisiin, mutta eivät millään tavoin itse 

kehityspolitiikan tavoitteiseen, köyhyyden vähentämiseen. Kehityspolitiikan 

valjastaminen välineeksi laittoman muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttumisessa 

voi kyllä johtaa kehityspoliittisten tavoitteiden, kuten köyhyyden vähentämisen, 

edistämiseen. Muuttoliikkeen hallinta ja vähentäminen eivät kuitenkaan sinänsä ole 

perinteisen kehityspolitiikan kysymyksiä, ainakaan tilanteessa, jossa muuttoliikkeen 

keskeisimmäksi haasteeksi tuntuu nousevan Euroopan unionin turvallisuus. 

Pakolaisuudesta, kehitysmaiden sisäisestä pakkomuutosta ja siirtolaisten 

ihmisoikeuksien toteutumisesta, jotka sinällään ovat kehityskysymyksiä, on mainintoja 

konsensuksessa hyvin vähän.  

 

4.1.2. Maapallo ja vauraus  

Ympäristönsuojelua, luonnonvarojen hoitoa ja ilmastonmuutoksen hallintaa 

käsittelevät konsensuksen kappaleet 43–46 ja investointeja ja kauppaa kappaleet 47–

60. Molemmille on myös luotu omat laatikkonsa, kuten muille läpileikkaaville 

teemoille. 

Merkille pantavaa on, että näissäkin molemmissa alaosioissa mainitaan muuttoliike. 

Ympäristön pilaantuminen ja ilmastonmuutos nähdään ongelmina, jotka voivat 

mitätöidä kehityksen erityisesti köyhien osalta, mikä osaltaan voi konsensuksen 

mukaan johtaa rauhan ja vakauden vaarantumiseen sekä aiheuttaa laajamittaista 

muuttoliikettä. Kestävää kehitystä perustellaan siis vakauden säilyttämisellä ja 

muuttoliikkeen hallinnalla. Vauraus-otsikon alla kehityspolitiikan läpileikkaavaksi 

teemaksi on nostettu investoinnit ja kauppa. Teemaa koskevassa laatikossa jälleen 
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yksityissektorin tukemista Euroopan ulkoisen investointiohjelman kautta perustellaan 

laittoman muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttumisella.  

 

4.1.3. Rauha, vakaus ja turvallisuus 

Toisen osion päätteeksi käsitellään rauhan ja vakauden, kehityksen ja kestävän 

kehityksen yhteyttä. Demokratia, hyvä hallinto, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet 

kuvataan yleismaailmallisiksi arvoiksi, jotka ovat perusedellytyksiä kestävälle 

kehitykselle ja vakaudelle. EU ja sen jäsenvaltiot sitoutuvat konsensuksessa 

edistämään näitä yleismaailmallisia arvoja kaikissa yhteyksissä, kaikissa maissa ja 

kaikilla politiikan aloilla. Erikseen mainitaan, että vakauden perusedellytyksiä 

edistetään myös kehitysalan toimilla.  

EU:lle ja sen jäsenvaltioille kehitysyhteistyö on osa sitä politiikka- ja 

välinekokoelmaa, jonka avulla ne ehkäisevät, hallitsevat ja auttavat 

ratkaisemaan kriisejä ja konflikteja... [C 210/14, 65]  

Kehityspolitiikka ja -yhteistyö välineellistetään tässä osiossa hyvin avoimesti ja vahvasti 

konfliktien ja kriisien hallintaan. Köyhyyden poistaminen nostetaan kyllä ensisijaiseksi 

tavoitteeksi ja ihmisten turvallisuus prioriteetiksi konfliktien ja kriisien hallinnassa. 

Vaikka välineellistäminen on suoraa, prioriteettina ei kuitenkaan ole EU:n turvallisuus 

vaan yleisemmin vakaus. Kehityspolitiikan välineellistäminen vakauden 

perusedellytysten edistämiseksi kuulostaakin muuttoliikeosioon ja muuttoliikkeen 

hallintaan verrattuna hyvin lievältä ja jopa järkevältä.  

Köyhyys, konfliktit, epävakaus ja pakkomuutto liittyvät kiinteästi toisiinsa, 

ja niihin on puututtava johdonmukaisella ja kokonaisvaltaisella tavalla [C 

210/14, 64] 

Muuttoliike mainitaan tässäkin yhteydessä, nyt köyhyyteen ja epävakauteen liittyvänä 

ilmiönä. Turvallisuuteen liittyviksi kehitystoimiksi nimetään humanitaarisen avun ja 
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kehitysyhteistyön jatkumon kehittäminen sekä selviytymiskyvyn (resilienssin) 

vahvistaminen esimerkiksi hätäavun, kunnostamisen ja kehityksen (RRD, Relief, 

Rehabilitation & Development) yhteyksiä parantamalla.  

Esille nousee vielä yhteystyö turvallisuusalan toimijoiden kanssa ja niiden valmiuksien 

kehittäminen kehitysyhteistyöllä, mikä viittaa vahvasti kehitysyhteistyön käyttämiseen 

sotilaallisiin toimiin.  

Kehitysyhteistyössään EU ja sen jäsenvaltiot voivat myös olla 

vuorovaikutuksessa turvallisuusalan toimijoiden kanssa kehittääkseen 

niiden valmiuksia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi… [C 

210/14, 66] 

Monilla tahoilla huolena konsensuksen sisällössä oli kehitysyhteistyön turvallistaminen 

ja juuri tämä maininta turvallisuusalan toimijoista. Samansuuntaisesta kehityksestä 

konkreettisena esimerkkinä on jo nähty Rauhan ja vakauden instrumentin (IcSP) 

avaaminen sotilaallisten toimijoiden rahoittamiseen.9  

Osion viimeisessä kappaleessa palataan vakauden, kehityksen ja muuttoliikkeen 

yhteyteen. Konfliktit, turvattomuus ja köyhyys kuvataan laittoman muuttoliikkeen ja 

pakkomuuton perimmäisinä syinä. Toisaalta muuttajien salakuljetuksen ja ihmiskaupan 

todetaan myös aiheuttavan epävakautta, vaikka tätä ei avatakaan sen enempää. 

Tämän epävakauden vuoksi EU ja jäsenmaat taistelevat salakuljetusta ja ihmiskauppaa 

vastaan. Tässä yhteydessä epävakaus vaikuttaisi viittaavaan muuttoliikkeen 

aiheuttamaan epävakauteen kohdemaissa, eli Euroopassa. Muuttajien turvallisuus sen 

sijaan ei tässä kohdassa nouse esiin. Osio päättyy virkkeeseen, joka koskee 

kumppanuuksien ja politiikkojen luomista kolmansien maiden kanssa muuttajien 

                                                           
9 Rauhan ja vakauden instrumentti on yksi EU:n temaattisista kehitysavun rahoitusvälineistä. Rahoitus 
on kehitysapua ja aiemmin välineestä ei ole saanut rahoittaa sotilaallisia toimia. Komissio ehdotti 
asetusmuutosta, jotta välineestä voisi rahoittaa sotilaallisten toimijoiden koulutusta ja varusteiden 
hankintaa (pois lukien aseet). Lisätietoja esimerkiksi Barbière 2017 ja Immenkamp 2017, kritiikkiä 
asetusmuutoksesta Hautala 2017 ja Lappalainen 2017. 
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salakuljetuksen ja ihmiskaupan ehkäisemiseksi. Rauhaa käsittelevä osio siis päättyy 

muiden tapaan muuttoliikkeen hallintaan.  

 

4.1.4. Politiikkajohdonmukaisuus 

Agenda 2030:een sisällytetty kestävää kehitystä tukeva 

politiikkajohdonmukaisuus vaatii sitä, että kaikkien politiikkojen vaikutus 

kestävään kehitykseen otetaan huomioon kaikilla tasoilla, kansallisesti, 

EU:ssa, muissa maissa ja globaalisti. [C 210/22, 108] 

Kestävää kehitystä tukeva politiikkajohdonmukaisuus (Policy Coherence for Sustainable 

Development, PCSD) tuodaan esille neljännen eli viimeisen osion alaosiossa 4.2, missä 

sitä käsitellään viiden kappaleen verran. Osiossa käsitellään sekä kehityspoliittista 

johdonmukaisuutta että kestävää kehitystä tukevaa politiikkajohdonmukaisuutta. 

Aiempi kehityspoliittinen johdonmukaisuus (Policy Coherence for Development, PCD) 

sidotaan laajemmin kestävää kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden alle. 

Kehityspoliittiseen johdonmukaisuuteen sitoudutaan ja sen nähdään tukevan myös 

kestävää kehitystä tukevaa politiikkajohdonmukaisuutta. 

EU ja sen jäsenvaltiot vahvistavat sitoutumisensa kehitystä tukevaan 

politiikkajohdonmukaisuuteen kaikilla politiikan aloilla ja erityisesti kaupan, 

rahoituksen, ympäristön, ruokaturvan, muuttoliikkeen ja turvallisuuden osalta. Eniten 

palstatilaa saavat rahoitukseen ja verotukseen liittyvät johdonmukaisuuskysymykset. 

Lisäksi tuodaan esille myös eri toimijoiden merkitys johdonmukaisuuden 

edistämisessä. EU myös kannustaa muita maita arvioimaan toimiensa 

johdonmukaisuutta kestävän kehityksen edistämisen suhteen.  

Kehitystä johdonmukaisesti tukeva politiikka erityisesti muuttoliikkeen ja 

turvallisuuden osalta kuulostaa konsensuksen loppupuolella ristiriitaiselta 

sitoumukselta verrattuna konsensuksen aiempiin linjauksiin. Kun kehitys on aiemmin 

jo osittain ehdollistettu sekä muuttoliikkeen hallinnan että turvallisuusalan toimien 
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edistämiseksi, konsensuksen lopussa päädytään kuitenkin sitoutumaan kestävää 

kehitystä tukevaan muuttoliike- ja turvallisuuspolitiikkaan.  

 

4.2. Ensimmäinen kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen 

konsensus 

Ensimmäinen kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus (Euroopan unioni 

2006) hyväksyttiin 2005 ja astui voimaan 2006. Tieteellisessä tutkimuksessa 

ensimmäistä konsensusta on analysoitu erityisesti kehityspoliittiseen 

johdonmukaisuuteen, kehityksen ja kaupan suhteeseen sekä EU:n instituutioiden 

suhteeseen ja kehityspolitiikan hallintaan liittyen (katso esimerkiksi Stocchetti 2013 ja 

Hout 2013). 

Ensimmäinen konsensus on rakenteeltaan hyvin erilainen kuin uusi konsensus. Se alkaa 

lyhyellä taustoittavalla johdannolla, jonka jälkeen seuraavat kaksi pääosiota. 

Ensimmäinen osa esittää yhteisen eurooppalaisen vision kehityksestä sisältäen 

kehityspolitiikan päätavoitteet ja -periaatteet. Toinen osa kattaa reilusti yli puolet 

konsensuksen koko pituudesta. Tässä osassa linjataan Euroopan yhteisön 

kehityspolitiikkaa ja määritellään yhteisön toimeenpaneman kehitysyhteistyön rooli ja 

lisäarvo. Toinen osa sisältää huomattavasti tarkempia sitoumuksia ja linjauksia 

toimeenpanoa varten ensimmäisen osan jäädessä yleisellä, poliittiselle tasolle. Kuten 

aiemmin todettua, tässä tutkielmassa keskityn konsensuksen ensimmäiseen osaan.  

 

4.2.1. Köyhyyden vähentäminen prioriteettina 

Köyhyyden vähentäminen ja kestävä kehitys nostetaan ensimmäisessä konsensuksessa 

prioriteetiksi heti alussa. Ensimmäisessä lauseessa niiden mainitaan olevan ”nyt 

tärkeämpiä kuin koskaan”. Kehityspolitiikan ja -yhteistyön päätavoite, köyhyyden 

poistaminen, on konsensuksen mukaan moraalinen velvoite ja auttaa samalla 
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rakentamaan ”vakaamman, rauhanomaisemman, vauraamman ja tasavertaisemman 

maailman, jossa rikkaiden ja köyhien maiden keskinäinen riippuvuus otetaan 

huomioon”. Lisäksi kehityspolitiikan linjataan ”muodostavan ytimen” EU:n 

jäsenvaltioiden ja Euroopan yhteisön (nykyään Euroopan unioni) suhteille 

kehitysmaiden, eli julkista kehitysapua saavien maiden, kanssa. (Euroopan unioni 2006, 

C 461, 1.) 

EU:n kehityspolitiikan päämääriksi konsensuksessa linjataan ”köyhyyden poistaminen, 

omavastuullisuus (eli omistajuus), kumppanuus, avun määrän lisääminen ja laadun 

parantaminen sekä kehityspoliittisen johdonmukaisuuden edistäminen”. Köyhyyden 

poistaminen kehitysyhteistyön tavoitteena määritellään osaksi kestävää kehitystä ja 

vuosituhattavoitteiden toteuttamista. EU myös vahvistaa konsensuksessa, että 

”kehitys on sinällään keskeinen päämäärä”. Alueellisesti EU asettaa kehitysavun 

allokoinnissa etusijalle vähiten kehittyneet maat (Least Developed Countries, LDC) ja 

muut alhaisen tulotason maat, joskin jokaisen maan todetaan olevan hyödyllistä antaa 

kehitysapua niille maille ja alueille missä niillä on suhteellisia etuja.  

EU:n kehityspolitiikalla on konsensuksen mukaan yhteiset arvot, joita ovat 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitus, rauha, demokratia, hyvä hallinto, 

sukupuolten tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus. EU:n 

kehityspolitiikan periaatteiksi taas linjataan omistajuus ja kumppanuus, poliittinen 

vuoropuhelu, kansalaisyhteiskunnan osallistuminen, sukupuolten tasa-arvo ja 

epävakauden ehkäiseminen.  

Kehityspoliittiselle johdonmukaisuudelle on omistettu kokonainen luku ja neljä 

alakappaletta. EU sitoutuu ottamaan kehitysyhteistyön tavoitteet huomioon kaikissa 

kehitysmaihin vaikuttavissa politiikoissa sekä huomioimaan johdonmukaisuuden 

kaikilla eri tasoilla. Johdonmukaisuus nähdään yhtenä vuosituhattavoitteiden 

toteuttamisen keinona. Kehityspoliittiseen johdonmukaisuuteen keskittyvissä 

kappaleissa erityishuomiota saavat kehityksen ja kaupan suhde, turvallisuuden ja 

kehityksen suhde sekä johdonmukaisuus siirtolaisuuteen, tuotantoon ja 

ilmastonmuutokseen liittyvissä prosesseissa. Kehityspoliittisen johdonmukaisuuden 
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asema ensimmäisessä konsensuksessa oli erittäin vahva ja tätä onkin tutkittu 

huomattavasti (Stocchetti 2013, Carbone 2012).  

 

4.2.2. Turvallisuus, muuttoliike ja kehitys  

Ensimmäinen konsensus on uutta huomattavasti lyhyempi, eikä yksittäisille teemoille 

ollut omia osioitaan. Turvallisuutta ja muuttoliikettä on käsitelty kuitenkin 

konsensuksessa useammissa eri kohdissa. Erityisesti turvallisuutta ja muuttoliikettä 

sivutaan alaosiossa, joka käsittelee kehityksen merkitystä maailmanlaajuisten 

haasteiden ratkaisemisessa (kappaleet 39–40).  

Ensimmäisessä konsensuksessa yksi EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteisistä 

kehityspoliittisista periaatteista on valtiollisen epävakauden ehkäiseminen, eli 

hauraiden valtioiden auttaminen. EU linjaa turvallisuuden ja kehityksen täydentävän 

toisiaan. Niiden suhdetta avataan konsensuksessa: turvattomuus nähdään esteenä 

kehitykselle ja toisaalta molempien alojen nähdään edistävän turvallista ympäristöä 

ilman köyhyyttä ja sotia. Toimia turvallisuuden edistämiseksi konsensuksessa 

mainitaan aseviennin valvonta, suojeluvastuu ja alueellisten järjestöjen tukeminen. 

Konsensuksessa mainitaan myös kehityksen olevan tärkeää rauhan ja turvallisuuden 

kannalta ja todetaan, että ”ilman rauhaa ja turvallisuutta kehitys ja köyhyyden 

poistaminen eivät ole mahdollisia, ja ilman kehitystä ja köyhyyden poistamista ei voida 

saada aikaan kestävää rauhaa” (40). Syy-seuraussuhde turvallisuuden ja kehityksen 

välillä määritellään siis konsensuksessa kaksisuuntaiseksi. Samassa kappaleessa kehitys 

määritellään ”kaikkein tehokkaimmaksi pitkän aikavälin ratkaisuksi 

pakkosiirtolaisuuteen, laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan”. Kehityksen 

nähdään siis voivan vähentää muuttoliikettä, mutta muuttoliikkeen hallintaa ei mainita 

konsensuksessa.  

Samassa kohdassa, missä muuttoliikettä ja turvallisuutta käsitellään, painotetaan 

myös, että ”köyhyyden vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen ovat 

tavoitteita, jotka ovat jo sinällään oikeutettuja”. Ensimmäisessä konsensuksessa 
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köyhyyden vähentäminen pidetään aivan selvänä prioriteettina. Erityisesti niissä 

kohdissa, joissa muita ilmiöitä, kuten muuttoliikettä ja turvallisuutta, liitetään 

kehitykseen, köyhyyden vähentäminen mainitaan aina uudelleen. Muuttoliike ja 

turvallisuus ovat siis ensimmäisessä konsensuksessa kyllä kehitykseen liittyviä 

aspekteja, mutta köyhyyden vähentäminen pysyy ensisijaisena tavoitteena.  

Konsensuksessa EU sitoutuu edistämään siirtolaisuuden myönteisiä vaikutuksia 

kehitykseen esimerkiksi helpottamalla rahalähetyksiä ja vähentämällä aivovuotoa (38). 

Siirtolaisuus mainitaan konsensuksessa lisäksi vuosituhattavoitteita (12), kriisejä ja 

pakolaisia (21) ja siirtolaisten ihmisoikeuksia (110) koskevissa kohdissa. Ensimmäinen 

konsensus käsittelee siirtolaisuutta ilmiönä, joka voi olla kehitykselle myönteistä. 

Pakkosiirtolaisuutta ja ihmiskauppaa voidaan toisaalta pitkällä aikavälillä myös ehkäistä 

kehityksellä. Lisäksi siirtolaisten oloja ja ihmisoikeuksia painotetaan.  

 

4.3. Vertaileva analyysi 

Tässä kappaleessa vertailen ensimmäistä kehityspoliittista konsensusta ja vuoden 2017 

uudistettua kehityspoliittista konsensusta. Analyysini keskiössä ovat uudemman 

konsensuksen neuvotteluissa eniten esillä olleet ja arvostelua osakseen saaneet 

kirjaukset muuttoliikkeestä ja turvallisuudesta, joissa löytyy myös huomattavia eroja 

konsensusten välillä. Lisäksi keskityn muihin teemoihin, joihin suhtautuminen 

konsensuksissa eroaa.  

 

4.3.1. Köyhyyden vähentäminen ja kestävä kehitys 

Vuoden 2005 ja vuoden 2017 kehityspoliittiset konsensukset alkavat hyvin eri tavoin. 

Konsensus 2005 linjaa jo alussa vahvasti köyhyyden poistamisen olevan tärkein tavoite 

ja sen olevan kestävän kehityksen ohella nyt tärkeämpää kuin koskaan. Köyhyyden 

poistaminen on EU:lle moraalinen velvoite, minkä lisäksi se auttaa vakaamman, 
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rauhanomaisemman, vauraamman ja tasavertaisemman maailman rakentamisessa. 

Konsensus myös kuvailee eräiden kehitysongelmien, köyhyyden ja sairauksien, 

laajuutta ikään kuin alleviivatakseen kehityshaasteen kiireellisyyttä ja vakavuutta.  

Uusi konsensus taas lähtee liikkeelle kestävän kehityksen toimintaohjelmasta, Agenda 

2030:sta. Konsensuksen mukaan agenda tarjoaa kehyksen köyhyyden poistamiselle ja 

kestävälle kehitykselle maailmanlaajuisesti, mukaan lukien taloudellisen, sosiaalisen ja 

ympäristöllisen ulottuvuuden sekä hallintotapaa sekä rauhanomaisia ja osallistavia 

yhteiskuntia koskevat kysymykset. Köyhyyden vähentämistä päätavoitteena ei avata 

sen enempää, joskin neljännessä kappaleessa sitoudutaan siihen, että kaikille kuuluu 

(…) ihmisarvoinen elämä, jonka yhteydessä toimia kohdistetaan köyhyyden 

kitkemiseen sekä haavoittuvuuden ja eriarvoisuuden vähentämiseen.  

Köyhyyden vähentäminen on molemmissa konsensuksissa mainittuina jo alussa 

kehityspolitiikan päätavoitteena, kuten kuuluukin EU:n perussopimuksen, sopimuksen 

Euroopan unionin toiminnasta, artiklan 208 mukaan. Köyhyyden vähentämistä ja sen 

tärkeyttä on kuitenkin huomattavasti enemmän painotettu ensimmäisessä 

konsensuksessa, jossa jo konsensuksen alussa köyhyyden vähentäminen ja kehitys 

kuvataan äärimmäisen kiireelliseksi ja eriarvoisen tärkeäksi tavoitteeksi. Uusi 

konsensus keskittyy selvästi enemmän kestävään kehitykseen Agenda 2030:n 

muodossa, mikä sinänsä voi selittää, miksi köyhyyden vähentämisen tärkeyttä 

painotetaan ensimmäistä konsensusta vähemmän. Köyhyyden vähentäminen on 

tietysti jo Agenda 2030:ssa sinänsä priorisoitu selvästi, tavoitteen Ei köyhyyttä ollessa 

tavoitteista ensimmäinen, vaikka kaikki tavoitteet ovatkin tärkeitä ja toisiaan tukevia. 

Toisaalta, kuten uusi konsensuskin toteaa, on kehitys käsitteenä kokenut melkoisen 

muutoksen yli vuosikymmenen aikana, sillä siirtyminen vuosituhannen 

kehitystavoitteista kestävän kehityksen tavoitteisiin kuvastaa muuttuvaa 

suhtautumistapaa globaaliin kehitykseen.  

Siinä, missä uusi konsensus pohjaa Agenda 2030:lle ja kestävän kehityksen tavoitteille, 

vanha konsensus on tehty vuosituhattavoitteiden aikaan. Uudessa konsensuksessa 

kestävän kehityksen tavoitteet ovat selvästi näkyvämmät, kuin vuosituhattavoitteet 
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vanhassa. Vuoden 2005 konsensus mainitsee kyllä vuosituhattavoitteista heti yhteisten 

tavoitteiden alussa, jossa linjataan, että EU:n kehitysyhteistyön ensisijaisena ja yleisenä 

tavoitteena on poistaa köyhyys osana kestävää kehitystä ja pyrkiä toteuttamaan 

vuosituhattavoitteet. Lisäksi vuosituhattavoitteet luetellaan ja niihin viitataan joissain 

kohdissa. Uusi konsensus taas aloittaa Agenda 2030:lla ja viittaa agendaan toistuvasti.  

Ensimmäinen konsensus on selvästi visio EU:sta kehityspoliittisena toimijana ja EU:n 

kehityspolitiikasta, kun taas uusi konsensus taas on enemmänkin visio siitä, miten 

Agenda 2030:tä toteutetaan EU:n kehityspolitiikassa. Ensimmäisessä konsensuksessa 

vuosituhattavoitteet ovat näkyvissä, mutta uudessa konsensuksessa Agenda 2030 on 

lähtökohtana ja keskiössä. Tämä selittyy osittain jo kehityspoliittisen konsensuksen 

uudistamisprosessilla, joka lähti tarpeesta päivittää konsensus vastaamaan Agenda 

2030:a.  

Kehityspolitiikan oikeutuksen suhteen konsensukset eroavat myös jonkin verran 

toisistaan. Ensimmäinen konsensus linjaa köyhyyden poistamisen eli kehityksen olevan 

EU:n moraalinen tavoite, joskin kehitysmailla on ensisijainen vastuu omasta 

kehityksestään, mutta kehittyneillä mailla on vastuunsa. Kehityksen edistämisestä 

puhutaan velvollisuutena, jossa EU:lla on mahdollisuus myönteisen muutoksen 

aikaansaamiseksi. EU:n mainitaan myös olevan maailman suurin kehitysavun antaja 

sekä kehitysmaiden tärkein kauppakumppani. Kehitys on konsensuksen mukaan 

sinällään keskeinen päämäärä, joskin sen myös nähdään auttavan vakaamman, 

rauhanomaisemman, vauraamman ja tasavertaisemman maailman rakentamisessa. 

Kehityspolitiikkaa tulee siis tehdä kehityksen vuoksi, vaikka konsensuksessa 

myönnetäänkin, että köyhyyden vähentäminen vaikuttaisi positiivisesti koko 

maailmaan eli myös EU:hun. Uudessa konsensuksessa positiiviset vaikutuksen 

Eurooppaan tuodaan esille vahvemmin toteamalla, että toteuttamalla Agenda 2030:tä 

EU ja sen jäsenvaltiot myös edistävät vahvempaa sekä kestävämpää, osallistavampaa, 

turvallisempaa ja vauraampaa Eurooppaa, eli kehityspolitiikan ja -yhteistyön linjataan 

suoraan vaikuttavan myös Euroopan turvallisuuteen ja sen vahvuuteen globaalina 

toimijana. Kehityspolitiikkaa oikeutetaan siis ensimmäisessä konsensuksessa 

ensisijaisesti köyhyyden vähentämiseksi, mutta osittain myös globaalin vakauden 
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vuoksi. Uudessa konsensuksessa globaalin vakauden sijaan puutaan vauraasta ja 

turvallisemmasta EU:sta, mikä on huomattava muutos globaalin julkishyödykkeen 

vahvistamisesta oman aseman ja turvan vahvistamiseen. 

Myös kehityspolitiikan asema on hyvin erilainen konsensuksissa. Ensimmäisessä 

konsensuksessa linjataan selvästi, että kehityspolitiikka muodostaa ytimen EU:n 

suhteille kaikkiin kehitysmaihin, kun taas uudessa konsensuksessa kehityspolitiikka ja 

kehitys sidotaan ensimmäistä tiukemmin osaksi muuta EU:n ulkopolitiikkaa. Konsensus 

nähdään osana EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittista globaalistrategiaa ja konsensuksella 

lisäksi edistetään EU:n ulkoisen toiminnan ensisijaisten tavoitteiden saavuttamista. 

Kehityspolitiikan sitominen osaksi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on EU:ssa selkeä 

kasvava trendi, mikä selittyy osittain sillä, että itse ulko- ja turvallisuuspolitiikka on 

noussut EU:n agendalle ja yhteisen päätöksenteon kohteeksi vasta viime vuosina 

(katso esimerkiksi Furness & Gänzle 2016). Siinä, missä kehitystutkimuksessa 

kehityspolitiikan sitominen vahvemmin muihin ulkopoliittisiin aloihin nähdään yleisesti 

negatiivisena asiana, yleisemmin kansainvälisen politiikan tutkimuksessa monien eri 

tavoitteiden vaikuttaminen kehityspolitiikkaan on nähty luonnollisena. Konsensuksen 

sitominen vahvemmin osaksi globaalistrategiaa nosti useammassa haastattelussani 

esille sekä positiivisia että negatiivisia näkökulmia:   

”…Hyöty on ehkä (…), että kehityspolitiikka on osa ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaa, se antaa näkyvyyttä tämän puolen toiminnalle. 

Toisaalta myös se, että kehityspolitiikka nähtäisiin myös ulkopolitiikan 

välineenä, että tämä ei ole vain mitään kukkahattutätien toimintaa 

jossain, vaan tämä on alue, jolla voidaan vaikutta (…). Mutta sitten on se 

kääntöpuoli, että miten sitä sitten käytetään.” 

(Ulkoministeriö II, haastattelu, 2018) 

Kehityspolitiikan ja -yhteistyön periaatteet ja arvot ovat molemmissa konsensuksissa 

samat, sillä ne pohjaavat vahvasti EU:n jo aiemmin tekemiin linjauksiin, kuten 

perussopimuksiin, joissa määritellään ulkoisen toiminnan periaatteet. Läpileikkaavien 

teemojen ja kehityspolitiikan painopisteiden osalta eroja kuitenkin on. Uuden 
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konsensuksen läpileikkaaviin tekijöihin kuuluvat muun muassa nuoret, liikkuvuus ja 

muuttoliike, kestävä energia ja ilmastonmuutos, investoinnit ja kauppa, hyvä 

hallintotapa, demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet, innovatiivinen vuorovaikutus 

pidemmälle kehittyneiden kehitysmaiden kanssa sekä kotimaisten resurssien hankinta 

ja käyttö. Kun näitä verrataan edelliseen konsensukseen, löytyy huomattavia eroja. 

Nuorisoa ei esimerkiksi mainita koko edellisessä konsensuksessa lainkaan, kun se 

uudessa konsensuksessa on nostettu ensimmäiseksi kestävää kehitystä ja muutosta 

edistäväksi tekijäksi. Investoinneista ja kaupasta puhutaan jo ensimmäisessäkin 

konsensuksessa, mutta uudessa konsensuksessa se on nostettu selvästi näkyvämpään 

rooliin. Keskitulotason maista ensimmäisessä konsensuksessa puhutaan paljon 

kehitysyhteistyön yhteydessä, sillä iso osa maailman köyhistä asuu keskitulotason 

maissa. Myös politiikkaan, turvallisuuteen ja kauppaan liittyvät kysymykset ovat näiden 

maiden yhteydessä tärkeitä. Uudessa konsensuksessa kehittyneempien kehitysmaiden 

rooli kansainvälisessä yhteystyössä muiden kehitysmaiden kanssa nostetaan esille ja 

lisäksi EU:n ja kehittyneempien kehitysmaiden välisissä kumppanuuksissa sitoudutaan 

edistämään Agenda 2030:tä ja uudenlaisia kumppanuuden muotoja. Selvä muutos on 

tapahtunut myös siinä, kuinka paljon ja miten muuttoliikettä käsitellään. Monet uudet 

painopisteet ovat seurausta Agenda 2030:n painopisteistä ja esimerkiksi kotimaisten 

resurssien hankinta juontaa juurensa Addis Abeban toimintaohjelmaan. 

Muuttoliikkeen suurta roolia uudessa konsensuksessa ei voi kuitenkaan selittää 

Agenda 2030:lla, sillä toimintaohjelmassa muuttoliikettä ei käsitellä samoin tavoin 

lähinnä ongelmana ja kehityspoliittisten toimien oikeutuksena, kuin konsensuksessa.  

 

4.3.2. Muuttoliike kehityspolitiikan agendalle 

Yhtenä suurimmista muutoksista vanhan ja uuden konsensuksen välillä on niiden 

suhtautuminen muuttoliikkeeseen tai siirtolaisuuteen. Aivan ensimmäinen ero on 

käytetyissä termeissä: ensimmäinen konsensus käyttää ilmiöstä termiä siirtolaisuus, 

kun taas uudessa puhutaan muuttoliikkeestä. Kyse on kuitenkin erosta vain 

suomennoksessa, sillä molemmat konsensukset käyttävät alkuperäiskielessään 
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englannissa termiä migration. Suomenkielisen termin muutokselle ei löydy 

yksiselitteistä syytä, mutta viimeaikaisiin EU:n dokumentteihin ja julkiseen 

keskusteluun perehtynyt havaitsee, että muuttoliike-sana on yleistynyt viime vuosina 

valtavasti. Yksi syy termin muutokselle voi olla termien ”siirtolainen” ja ”siirtolaisuus” 

monitulkintaisuus: siirtolainen määritellään teoksesta riippuen joko esimerkiksi 

yleisesti henkilöksi, joka on muuttanut kotimaansa ulkopuolelle (Nurmi 1998) tai 

henkilöksi, joka muuttaa toiseen maahan tarkoituksenaan pitkäaikainen oleskelu 

(Seppänen ym. 2016, 200). Lisäksi siirtolaisuudella ja muuttoliikkeellä on selvä 

nyanssiero suomen kielessä: siirtolaisuus sana lähtee termistä siirtolainen, eli keskittyy 

selvästi toimijaan, kun taas muuttoliike sanana kuvaa enemmänkin liikkuvia 

ihmismassoja ja häivyttää toimijat taustalle. Sattumaa tai ei, termin muuttaminen 

kuvaa osuvasti myös EU:n muuttunutta suhtautumista muuttoliikkeeseen, siirtymää 

ensimmäisen konsensuksen siirtolaisten oikeuksien painottamisesta uuden 

konsensuksen muuttoliikkeen hallintaan.  

Erot eivät pääty vain käytettyyn termiin. Ensimmäisessä konsensuksessa 

siirtolaisuudesta mainitaan hyvin lyhyesti ilmiönä, jonka myönteisiä vaikutuksia 

kehitykseen EU pyrkii edistämään. Lisäksi konsensuksesta löytyy muutamia mainintoja 

siirtolaisuudesta pakolaisia ja kehityspoliittista johdonmukaisuutta koskevista 

kappaleista. Uudessa konsensuksessa muuttoliikettä käsitellään uudessa 

konsensuksessa hyvin pitkästi, yli sivun verran. Lisäksi muuttoliikkeen 

kehityspotentiaalia käsitellään vasta kolmannessa muuttoliikettä koskevassa 

kappaleessa, vaikka kyseessä on kehityspoliittinen dokumentti. Se, kuinka paljon tilaa 

teemat konsensuksessa saavat ja missä järjestyksessä niihin liittyvät ilmiöt tuodaan 

esiin, ei ole sattumaa. Konsensus on tarkkaan harkittujen neuvottelujen tulos, joten se 

kertoo selvästi muuttoliikkeen priorisoinnista. Eräs haastateltavanikin totesi, että 

konsensuksessa on merkittävää se, kuinka paljon painoarvoa joku teksti saa verrattuna 

muihin aihepiireihin (Ulkoministeriön virkamies I, haastattelu, 2018). 

Se, mistä puhutaan, kun puhutaan muuttoliikkeestä ja siirtolaisuudesta, eroaa 

huomattavasti ensimmäisen ja uuden konsensuksen välillä. Ensimmäisessä 

konsensuksessa puhutaan siirtolaisuudesta ja siirtolaisista sekä siitä, miten EU voi 
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parantaa heidän asemaansa tai pyrkiä kääntämään siirtolaisuuden myönteiseksi 

tekijäksi esimerkiksi sitoutuessaan edistämään pysyvien ratkaisujen löytymiseen 

pakolaisia, hätäsiirtolaisia ja kansalaisten yleistä turvallisuutta koskevissa 

kysymyksissä (Euroopan unioni 2006, 5).  

Uudessa konsensuksessa muuttoliikkeestä puhutaan jatkuvasti ongelmana: se on 

jotain negatiivista, joka täytyy ratkaista ja konsensuksessa käsitellään erilaisia tapoja 

ratkaista (eli estää, vähentää tai hallita) muuttoliike. Siirtolaisista ja pakolaisista 

itsestään tai heidän oikeuksistaan ei puhuta. Uudessa konsensuksessa muuttoliikettä 

koskeva osiokin käsittelee muuttoliikettä ilmiönä, joka vaikuttaa EU:hun, ei ilmiönä, 

joka vaikuttaa siirtolaisiin itseensä tai heidän lähtöalueisiin. Kehitysyhteistyö, jonka 

pitäisi olla kehityspoliittisessa konsensuksessa keskiössä, jää selvästi vain yhdeksi 

keinoksi vastata muuttoliikkeeseen. Köyhyyden vähentäminen on muuttoliikkeestä 

puhuttaessa hyvin näkymätön, vaikka konsensus tunnustaakin köyhyyden ja 

muuttoliikkeen yhteydet. Muuttoliike ei ole osa kehitysyhteistyötä ja yksi sen 

teemoista, vaan kehitysyhteistyö on yksi keino vastata muuttoliikkeeseen. 

Muuttoliikkeen kehitysvaikutuksia ei juurikaan käsitellä lukuun ottamatta yksittäisiä 

mainintoja yksityisten rahalähetysten merkityksestä globaalille taloudelle.  

Viittaus EU:n perussopimuksen artiklaan 79 (jäsenvaltioiden oikeuteen päättää siitä, 

kuinka paljon kolmansista maista tulevia kolmansien maiden kansalaisia päästetään 

niiden alueelle hakemaan työtä) kuuluu jo selvästi EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n 

toimivaltojen kysymyksiin, eikä kehityspolitiikkaan. Konsensuksessa käytetäänkin osin 

hyvin vahvasti maahanmuuttopoliittista, ei kehityspoliittista kieltä. Kuten yksi 

haastateltavistani viittauksesta perussopimuksen artiklaan 79 totesi: 

”Nyt ei ehkä ihan ollut kehityspoliittinen strategia oikea konteksti. Eihän 

tämä konsensus mitenkään poista niitä EU:n perussopimuksia. (…) Se on 

turha lisäys tässä yhteydessä. ” (Ulkoministeriö III, haastattelu, 2017) 

Kokonaisuudessaan muuttoliikettä käsittelevä osuus konsensuksesta muistuttaa 

pitkälti aiemmin mainittua 1990-luvulla EU:ssa herännyttä ajatusta kokonaisvaltaisesta 
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näkökulmasta muuttoliikkeeseen (Sterkx 2008). Kokonaisvaltainen näkökulma on 

sinällään tietysti hyvä tavoite, mutta käsitteenä maahanmuuttopoliittinen, minkä 

vuoksi sen painottaminen näin vahvasti kehityspolitiikkaa ohjaavassa dokumentissa 

voidaan kyseenalaistaa.  

Ensimmäiseen konsensukseen verrattuna täysin uutta on se, kuinka muuttoliikkeeseen 

viitataan lisäksi monissa muissakin kohdissa konsensusta. Ympäristönsuojelua 

perustellaan sillä, että ympäristön pilaantuminen voi aiheuttaa laajamittaista 

muuttoliikettä (Euroopan unioni 2017., 43). Kehitysmaihin investointi voi auttaa 

puuttumaan laittoman muuttoliikkeen perimmäisiin syihin (em., s. 11). Konfliktit ja 

vakaus liitetään muuttoliikkeeseen ja EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimien 

koordinaatiota esimerkiksi köyhyyteen, ruokaturvaan, eriarvoisuuteen ja 

ilmastonmuutokseen perustellaan sillä, että näin voidaan käsitellä laittoman 

muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisiä syitä (em., 71). Julkisen rahoituksen 

hankinta ja tehokas käyttö, kotimaisen ja kansainvälisen yksityissektorin 

hyödyntäminen ja kumppanimaiden valmiuksien tukeminen voivat vastata 

muuttoliikkeen haasteisiin (em., 98). Muuttoliikettä käytetään ikään kuin 

perustelemaan kehityspolitiikan toimia. Investoinnit, konfliktien ratkaisu, 

ympäristönsuojelu ja jopa itse kehitys perustellaan sillä, että ne voivat hallita 

muuttoliikettä, vähentää sitä ja erityisesti puuttua sen juurisyihin. Esimerkiksi 

kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat arvostelleet konsensusta juuri tästä: se 

välineellistää kehityksen muuttoliikkeen hallintaan (esimerkiksi CONCORD Europe 

2017). Toisaalta se myös perustelee aivan perustavanlaatuiset kehityspoliittiset 

toimetkin mahdollisella muuttoliikkeen vähentymisellä. Tähän on viitattu esimerkiksi 

uutena kehityspolitiikan muuttoliikenarratiivina (esimerkiksi Kanner 2016).  

Ensimmäistä kehityspoliittista konsensusta kiiteltiin kehityspoliittisen 

johdonmukaisuuden painottamisesta. Eräs haastatelluistani näki uuden suhtautumisen 

muuttoliikkeen poliittisen johdonmukaisuuden kysymyksenä:   

”Ennen on ollut Policy Coherence for Development (kehityspoliittinen 

johdonmukaisuus), nyt on näin, että kaikkien eri politiikan alojen 
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vaikutusta muuttoliikkeeseen pitää arvioida joka paikassa. (…) Nyt pitää 

varoa, ettei siitä tule se perimmäinen tavoite.” (Ulkoministeriö III, 

haastattelu, 2017) 

Muutokset ensimmäisen kehityspoliittisen konsensuksen ja uuden kehityspoliittisen 

konsensuksen suhtautumisessa muuttoliikkeeseen ovat siis merkittäviä. Muuttoliike on 

sekä saanut huomattavasti enemmän tilaa uudessa konsensuksessa, mutta myös 

suhtautuminen muuttoliikkeeseen on muuttunut huomattavasti. 

Muuttoliikekysymyksissä suurin painotus tuntuu olevan EU:n alueelle suuntautuvan 

muuttoliikkeen hallinta ja vähentäminen, ei muuttoliikkeen kehitystä edistävät 

vaikutukset tai siirtolaisten oikeuksien huomioiminen. Muuttoliikkeestä puhutaan siis 

maahanmuuttopoliittisena ilmiönä hyvin paljon enemmän kuin kehityspoliittisena 

ilmiönä.  

 

4.3.3. Muutokset turvallisuustematiikassa 

Muuttoliikkeen käsittelyn lisäksi uutta kehityspoliittista konsensusta on arvosteltu 

myös sen kirjauksista turvallisuutta koskien (esimerkiksi Tempest 2017). Ensimmäistä 

ja uutta konsensusta verrattaessa turvallisuuden osalta problematiikka on 

samankaltainen kuin muuttoliikkeen osalta: välineellistäminen. Ensimmäisessä 

konsensuksessa turvallisuus on vain yksi näkökulma EU:n suhteissa kolmansiin maihin. 

Kehitystoimet osaltaan edistävän kyllä omine toimineen turvallisen ympäristön 

luomista auttamalla katkaisemaan köyhyyden, sotien, ympäristön pilaantumisen ja 

romahtavien taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten rakenteiden noidankehän 

(Euroopan unioni 2006, 37), mutta kehitysyhteistyötä ei nähdä suoranaisesti yhtenä 

keinona, jolla turvallisuustavoitteita edistettäisiin. Uudessa konsensuksessa on suoraan 

kirjattu, että EU:lle ja sen jäsenvaltioille kehitysyhteistyö on osa sitä politiikka- ja 

välinekokoelmaa, jonka avulla ne ehkäisevät, hallitsevat ja auttavat ratkaisemaan 

kriisejä ja konflikteja (Euroopan unioni 2017, 65). Tässä kohtaa kuitenkin painotetaan 

myös köyhyyden poistamisen olevan edelleen kehitysyhteistyön päätavoite ja 
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täsmennetään EU:n keskittyvän inhimilliseen turvallisuuteen kovan turvallisuuden 

sijaan.  

Kehityspolitiikan turvallistaminen voi viitata moniin eri asioihin, kuten Furness ja 

Gänzle (2016) ovat hyvin tuoneet esiin, eikä turvallistaminen sinänsä ole välttämättä 

negatiivinen asia tai ongelma. Mikäli normatiivisena ohjaavana taustaoletuksena on 

(kuten tässä tutkielmassa kehitystutkimukselle ominaisesti on), että kehityspolitiikalla 

tulisi kuitenkin edistää kehitystä, eikä ainoastaan kehityspolitiikan ja -yhteistyön 

toteuttajan prioriteettien ja etujen mukaan, tulee erittäin kriittisesti tarkastella sitä, 

kenen turvallisuutta pyritään edistämään. Tässä on tapahtunut selvä muutos 

konsensusten välillä. Uudessa konsensuksessa todetaan muuttajien salakuljetuksen ja 

ihmiskaupan aiheuttavan epävakautta, jonka vuoksi EU ja jäsenmaat taistelevat 

salakuljetusta ja ihmiskauppaa vastaan. Tässä yhteydessä epävakaus vaikuttaisi 

viittaavaan muuttoliikkeen aiheuttamaan epävakauteen kohdemaissa, eli Euroopassa. 

Muuttajien turvallisuus sen sijaan ei tässä kohdassa nouse esiin. Salakuljetuksen ja 

ihmiskaupan vastainen ja ihmisoikeuksia edistävä työ kumppanimaiden kanssa sopii 

hyvin kehityspolitiikkaan, mutta kehityspoliittisessa kontekstissa sitä pitäisi 

nimenomaan tehdä muuttajien oikeuksia kunnioittaen ja niiden puolesta, ei 

ensisijaisesti EU:n oman turvallisuuden vahvistamiseksi. 

Toinen kriittisen tarkastelun kohde on se, miten turvallisuutta käsitellään eli onko 

kyseessä laaja turvallisuus, kattaen inhimillisen turvallisuuden, vai nimenomaan 

sotilaallinen turvallisuus. Mistä siis konsensuksessa puhutaan, kun puhutaan 

turvallisuudesta? Inhimillinen turvallisuus on kiistatta osa kehitystä, kun taas 

sotilaallinen voimankäyttö ei niinkään. Eräs haastateltavani kertoi sotilaallisen 

turvallisuuden nousun osaksi kehitysyhteistyötä nousseen esille vasta viime aikoina:  

”Silloin kun tehtiin tätä SDG-agendaa, (…). Hirveän vähän silloin (…) 

puhuttiin sotilaallisesta turvallisuudesta, vaan se oli hyvin paljon 

inhimillinen turvallisuus ja tällainen aseväkivallan torjuminen. Se tuli 

myöhemmin mukaan tähän keskusteluun tämä sotilaallinen turvallisuus. 

Se oli oikeastaan aika yllättävää. Olen katsonut jälkikäteen mitä silloin 
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puhuttiin, mitä kaikki tahot sanoivat turvallisuudesta ja kehityksestä. Eipä 

paljon ollut esillä se näkemys että kehitysyhteistyövaroja tulisi ohjata 

sotilaalliseen suuntaan.” (Euroopan parlamentti I, haastattelu, 2018) 

Kova turvallisuus on läsnä uudessa konsensuksessa maininnassa EU:n ja sen 

jäsenvaltioiden mahdollisuudesta olla kehitysyhteistyössään vuorovaikutuksessa 

turvallisuusalan toimijoiden kanssa kehittääkseen niiden valmiuksia kestävän 

kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi (Euroopan unioni 2017, 66). Tämän maininnan 

voi nähdä avaavan ovet kehitysyhteistyön käyttämiseen turvallisuusalan toimijoiden, 

kuten poliisien, mutta myös armeijan kanssa. Linjauksen mahdolliset konkreettiset 

seuraamukset ovat ainakin vielä toimia, jotka ovat mahdollisesti ristiriidassa EU:n 

perussopimusten kanssa eikä niitä välttämättä voida edes rahoittaa EU:n budjetista. 

EU:n budjetin sisällä ei voi perustussopimusten mukaan rahoittaa sotilaallisia toimia, 

minkä vuoksi tällaisia toimia on rahoitettu EU:n budjetin ulkopuolisista varoista, 

lähinnä Euroopan kehitysrahastosta.10  

Turvallisuutta käsitellään molemmissa konsensuksissa myös kehityspoliittisen 

johdonmukaisuuden yhteydessä. Ensimmäisessä konsensuksessa turvallisuus 

mainitaan alaksi, jossa kehityspoliittista johdonmukaisuutta edistetään. Tästä esitetään 

myös monia konkreettisia esimerkkejä, kuten aseviennin valvonta ja aseiden laittoman 

kaupan torjunta, sekä suojeluvastuu (Euroopan unioni 2006, 35–37). Myös uudessa 

kehityspoliittisessa konsensuksessa on kirjattu turvallisuuden alalla tavoitteeksi 

kehitystä tukeva politiikkajohdonmukaisuus. Samalla kuitenkin konsensuksessa 

kehityspolitiikka asemoidaan EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian alle 

ja yhdeksi sen toteuttamisen välineeksi. Tässä, kuten myös muuttoliikkeen kohdalla, 

voidaan pohtia, minkä kanssa johdonmukaista politiikkaa halutaan. Kehityspoliittinen 

vaikuttaa enemmänkin linjaavan kehityspolitiikan johdonmukaistamista 

globaalistrategian tavoitteiden kanssa kuin kehityspoliittisesti johdonmukaista ulko- ja 

                                                           
10 Euroopan kehitysrahasto (EKR) on EU:n merkittävin kehitysyhteistyön rahoitusväline. EKR on EU:n 
budjetin ulkopuolinen väline, jota jäsenmaat rahoittavat ja hallinnoivat keskenään. EKR:stä rahoitetaan 
EU:n kumppanuutta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kanssa. (Busschaert ym. 2014.) 
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turvallisuuspolitiikkaa. Muutos ensimmäiseen konsensukseen on tässä mielessä 

huomattava.  

Euroopan unionin turvallisuus tuodaan uudessa konsensuksessa täysin varauksetta 

esille ensimmäisessä osiossa, jossa todetaan, että Agenda 2030:n toteuttamalla EU ja 

sen jäsenvaltiot edistävät vahvempaa sekä osallistavampaa, turvallisempaa ja 

vauraampaa Eurooppaa (Euroopan unioni 2017, 4). Kehityspoliittinen konsensus 

löytää siis osaksi oikeutuksensa myös Euroopan aseman ja turvallisuuden 

parantamisesta. Muotoilu on jälleen huomattavasti Eurooppa-keskeisempi, kuin 

ensimmäisessä konsensuksessa, jossa todetaan kehitysavun yleisemmin auttavan myös 

rakentamaan vakaamman, rauhanomaisemman, vauraamman ja tasavertaisemman 

maailman (Euroopan unioni 2006, 1). Tarve tuoda uudessa konsensuksessa 

nimenomaan Eurooppa esille ja toisaalta ensimmäisen konsensuksen ensimmäisen 

kappaleen tyyli (…emme antaisi 1 200 lapsen kuolla köyhyyteen joka tunti tai seuraisi 

sivusta, kun miljardi ihmistä kamppailee tullakseen toimeen alle yhdellä dollarilla 

päivässä…) viittaavat selvään muutokseen hahmottaa globaalin turvallisuuden ja 

vakauden merkitys, sekä kehityspolitiikan asema siinä. Köyhyyden vähentäminen on 

kyllä yhä kehityspolitiikan päätavoite uudessa konsensuksessa, mutta kehityspolitiikkaa 

perustellaan suoraan myös EU:n omien, erityisesti turvallisuuteen liittyvien, intressien 

kautta.  

 

4.4. Muutokset kehityspoliittisissa tavoitteissa vuodesta 2005 vuoteen 

2017 

Vuoden 2005 EU:n ensimmäistä ja vuonna 2017 päivitettyä kehityspoliittista 

konsensusta vertailtaessa nousee esille kolme suurta muutosta: muuttoliikkeen nousu, 

turvallisuustematiikan muutokset sekä kehityspolitiikan välineellistäminen.  

Muuttoliikkeen kohdalla muutos on kaikista selvin: ensimmäinen kehityspoliittinen 

konsensus käsitteli muuttoliikettä hiukan, lähinnä kehitysmaissa tapahtuvana ilmiönä. 
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Pakolaisten oikeudet ja ihmisoikeudet olivat esillä, minkä lisäksi muuttoliikettä 

käsiteltiin myös kehitykseen positiivisesti vaikuttavana ilmiönä. EU pystyi toimillaan 

edistämään muuttoliikkeen positiivisia vaikutuksia. Uudessa konsensuksessa 

muuttoliike saa aivan valtavasti tilaa ja se linkitetään lähes jokaiseen teemaan. 

Muuttoliike on ehdottoman negatiivinen ilmiö, joka vaikuttaa kaikkiin osapuoliin 

negatiivisesti. Muuttoliike on ongelma, johon tulee vastata. Muuttoliikkeestä puhutaan 

myös yleisemmällä tasolla, siirtolaiset itse jätetään paitsioon. Huomattava painotus on 

myös Euroopan unioniin suuntautuvalla muuttoliikkeellä ja tämän vaikutuksilla 

Euroopan turvallisuuteen, kun taas kehitysmaiden näkökulma on kauempana.  

Turvallisuustematiikassa muutokset ovat osittain muuttoliikkeen kaltaisia. Turvallisuus 

oli kyllä hyvin näkyvä teema ja tavoite jo ensimmäisessä konsensuksessa, mutta 

painotukset muuttoliikkeessä ovat muuttuneet. Inhimillisestä turvallisuudesta on 

siirrytty hiukan kovempaan turvallisuuteen ja esimerkiksi yhteistyöhön turvallisuusalan 

toimijoiden kanssa. Uutta on myös EU:n oman turvallisuuden vahva painotus: 

ensimmäisessä konsensuksessa käsiteltiin globaalia vakautta EU:ta laajemmin.  

Kolmas selvä muutos on kehityspolitiikan välineellistäminen ja sen sitominen osaksi 

EU:n muuta politiikkaa. Kehityspolitiikan päätavoite, köyhyyden vähentäminen, jää 

useammassakin kohdassa konsensusta muiden tavoitteiden varjoon. Kehityspolitiikka 

linjataan suoraan yhdeksi muuttoliikkeen hallintaa edistäväksi politiikanalaksi, minkä 

lisäksi kehityspolitiikalla halutaan myös parantaa EU:n omaa turvallisuustilannetta. Kun 

kehityspolitiikka sidotaan EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian alle, 

näyttää siltä, että myös kehityspoliittiset tavoitteet alistuvat ulko- ja 

turvallisuuspoliittisille tavoitteille. Se, kenen turvallisuutta kehityspolitiikalla ennen 

kaikkea pyritään lisäämään, jää uudessa konsensuksessa hiukan avoimeksi, sillä selviä 

mainintoja on sekä EU:n turvallisuudesta että turvallisuudesta kumppanimaissa. 

Ensimmäinen konsensus on tässä hyvin selvä ja pyrkii lieventämään pieniäkin 

viittauksia globaaliin turvallisuuteen ja EU:n turvallisuuteen maininnoilla 

kehityspolitiikan ensisijaisesta tarkoituksesta eli köyhyyden vähentämisestä. Suuria 

muutoksia onkin tapahtunut myös johdonmukaisuuskysymyksissä sekä 

kehityspolitiikan asemassa EU:n ulkoisissa politiikoissa. Uudessa konsensuksessa löytyy 



 

69 
 

sekä muuttoliikkeen että turvallisuuden suhteessa politiikkajohdonmukaisuuteen 

selviä ristiriitoja: EU ei tunnu osaavan linjata, edistääkö se muuttoliikkeen ja 

turvallisuuden aloilla kehityspoliittista tai kestävää kehitystä edistävää 

johdonmukaisuutta, vai pyrkiikö se muuttoliike- ja turvallisuuspoliittisten intressien 

kanssa johdonmukaiseen kehityspolitiikkaan. Kehityspolitiikan ja EU:n muun ulkoisen 

toiminnan välinen yhteys näyttää myös muuttuneen selvästi: ensimmäisessä 

konsensuksessa kehityspolitiikka muodosti EU:n ja kehitysmaiden suhteen ytimen, kun 

uudessa konsensuksessa kehityspolitiikka on yksi politiikanala EU:n suhteissa 

kolmansiin maihin.   

Mistä nämä muutokset sitten johtuvat? Lisääntynyt muuttoliike Eurooppaan ei 

yksinään muuta kehityspolitiikkaa ja valjasta sitä muuttoliikkeen hallintaan. Myöskään 

lisääntynyt epävakaus Euroopan lähialueilla ei määritä kehityspolitiikan 

turvallisuuspoliittisia painotuksia itsessään. Seuraavassa kappaleessa analysoin 

kehityspoliittisen konsensuksen neuvotteluprosessin. Tavoitteenani on löytää ne 

toimijat ja tavoitteet, jotka vahvimmin ovat lopullisen kehityspoliittisen konsensuksen 

muuttoliike- ja turvallisuuskirjauksiin vaikuttaneet.  

 

 

  



 

70 
 

5. Kohti uutta kehityspoliittista konsensusta – analyysi 

politiikkaprosessista 

Kehityspoliittinen konsensus on nimensä mukaisesti konsensus: sen ovat hyväksyneet 

ja allekirjoittaneet sekä Euroopan unionin jäsenvaltiot neuvoston toimesta, Euroopan 

parlamentti että Euroopan komissio. Lopulliseen dokumenttiin johti kuitenkin noin 

puolentoista vuoden mittainen prosessi, joka lähti liikkeelle epävirallisesta 

kehitysministerien kokouksesta joulukuussa 2015. Kehityspoliittinen konsensus ei ole 

osa EU:n lainsäädäntöä, joten sen valmistelu- ja hyväksymisprosessi eivät noudatelleet 

suoraan tiettyä päätöksentekomenettelyä. Tavoitteena neuvotteluissa oli dokumentti, 

jonka voisivat allekirjoittaa sekä Euroopan parlamentti ja komissio että kaikki EU:n 28 

jäsenvaltiota. Komissio valmisteli ja julkaisi tiedonantonsa vuonna 2016. Tiukimmat 

väännöt konsensuksesta käytiin keväällä 2017 jäsenvaltioiden välillä neuvoston 

CODEV-työryhmässä11 ja COREPER I -kokouksissa, sekä Euroopan parlamentin, 

komission ja neuvoston välisissä neuvotteluissa.  

Tässä kappaleessa pureudun konsensukseen johtaneeseen poliittiseen 

neuvotteluprosessiin ja sen toimijoihin. Lähteinäni käytän ensisijaisesti Euroopan 

unionin toimielinten julkisia dokumentteja ja haastatteluja. Työkalunani analyysissa 

toimii Versluisin, Van Keulen ja Stephensonin (2011) politiikkaprosessin viisi vaihetta: 

asian nostaminen agendalle (agenda setting), politiikan muotoilu (policy shaping), 

päätöksenteko (decision making), toimeenpano (implementation) ja arviointi 

(evaluation). Käsittelen tässä kappaleessa kuitenkin konsensusta ainoastaan 

ensimmäisestä vaiheesta kolmanteen. Konsensuksen ollessa yhä suhteellisen tuore 

dokumentti, olisi toimeenpanon ja arvioinnin käsittely mahdotonta. Sivuan 

toimeenpanoa tutkielmani lopussa mahdollisen jatkotutkimuksen osalta.  

 

                                                           
11 Neuvoston asioiden käsittely aloitetaan työryhmissä, joissa jäsenmaita edustavat asiantuntijat 
(Ruonala & Pietilä 2014, 39). CODEV-työryhmä käsittelee yleisiä kehitysyhteistyöasioita.  
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5.1. Miksi uudistaa kehityspoliittinen konsensus?  

Kehityspoliittisen konsensuksen uudistaminen nousi agendalle vuonna 2015. 

Ensimmäistä kertaa mahdollisuudesta uudistaa konsensus keskusteltiin julkisesti 

joulukuussa 2015 epävirallisessa kehitysministerien kokouksessa (European 

Commission 2016c), joskin voidaan olettaa, että aihetta oli jo tätä ennen käsitelty 

muissa yhteyksissä. Politiikkaprosessin analysointi lähtee siitä, miten, miksi ja kenen 

toimesta aihe nousee agendalle. Miksi siis kehityspoliittinen konsensus piti päivittää?  

Virallisten dokumenttien mukaan kehityspoliittisen konsensuksen uudistamisen syy 

liittyi Agenda 2030:een ja siirtymään vuosituhattavoitteista kestävän kehityksen 

tavoitteisiin. Kehityksen käsite on Agenda 2030:ssa erilainen verrattuna 

vuosituhatjulistukseen, sillä kestävä kehitys nähdään nyt kaikkia maita koskevana ja 

transformatiivisena tavoitteena. Kehityspoliittinen konsensus nähtiin myös yhtenä 

keinona toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita ja toimeenpanna Agenda 2030.  

Aloitteen tekijöitä kehityspoliittisen konsensuksen päivittämisessä olivat EU-maiden 

kehitysministerit, jotka joulukuussa 2015 epävirallisessa ulkoasiainneuvoston 

kokouksessa keskustelivat juurikin Agenda 2030:sta ja kehityspoliittisen konsensuksen 

päivitystarpeesta. Komissio ehdotti virallisesti kehityspoliittisen konsensuksen 

päivittämistä neuvostolle kehitysministerien virallisessa ulkoasiainneuvoston 

kokouksessa toukokuuta 2016. Kehitysministerit päättivät epävirallisessa 

kokouksessaan syyskuussa 2016 komission valmistelevan työn päälinjoista. (European 

Commission 2016c.)  

Vaikka Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden muuttama 

toimintaympäristö oli ensisijainen ja virallinen syy kehityspoliittisen konsensuksen 

päivittämiseen, voi taustalla nähdä vaikuttaneen muidenkin syiden. Edellinen 

konsensus oli tehty yli kymmenen vuotta aiemmin, minkä jälkeen kehityspoliittinen 

toimintakenttä oli muuttunut huomattavasti. Esimerkiksi yksityissektorin merkitys on 

kasvanut ja yleinen näkemys oli kääntynyt siihen, ettei virallisella kehitysavulla voida 

ratkaista kaikkia ongelmia. Lisäksi EU:ssa prosessit usein yksinkertaisesti toimivat niin, 
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että ne päivitetään säännöllisin väliajoin: ensimmäinen konsensus vastasi 

vuosituhattavoitteisiin ja uudistettu konsensus kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

(Ulkoministeriö II, haastattelu, 2018.) 

Myös muuttunut muuttoliiketilanne Euroopassa ja paineet vastata muuttoliikkeen 

juurisyihin nousivat haastatteluissani esille yhtenä syynä kehityspoliittisen 

konsensuksen päivittämiselle (Ulkoministeriö II, haastattelu, 2018 & Ulkoministeriö III, 

haastattelu, 2017). Esimerkiksi samassa kokouksessa, jossa kehitysministerit päättivät 

kehityspoliittisen konsensuksen uudistamisesta toukokuussa 2016, käsiteltiin myös 

muuttoliikettä (Council of the European Union 2016a). Kuten olen aiemmin todennut, 

samaan aikaan korkeimmalla poliittisella tasolla Eurooppa-neuvostoissa muuttoliike oli 

jatkuvasti agendalla.  

Vaikka tarve päivittää kehityspoliittinen konsensus näyttää olleen hyvin selvä ja 

ehdoton, ei tämä kuitenkaan ollut kaikkien osapuolten kanta. Vuoden 2005 konsensus 

viittasi kyllä vuosituhattavoitteisiin ja voidaan näin nähdä vanhentuneena, mutta 

viittaukset eivät ole kovinkaan vahvoja. Eräs haastateltavani Euroopan parlamentista 

totesikin kuuluvansa niihin, joiden mielestä konsensuksen päivittäminen ei olisi ollut 

tarpeen ja johtui ennen kaikkea muuttoliikkeen noususta poliittiselle agendalle: 

”Vuoden 2005 konsensus oli aivan pätevä, ei sitä olisi tarvinnut mennä 

muuttamaan. Mutta (se päätettiin päivittää,) koska isoissa jäsenvaltioissa 

(…) muuttoliike tuli totaalisen hallitsevaksi ja väritti koko 

kehityspoliittisen keskustelun…” (Euroopan parlamentti I, haastattelu, 

2018).  

Kun aihe nostetaan agendalle, yksi tärkeimmistä asioista on aiheen määrittely: miten ja 

millaisena haasteena ilmiö esitetään? Poliittinen ympäristö vaikuttaa myös valtavasti 

siihen, millaisia aiheita poliittiselle agendalle hyväksytään. Vaikka konsensuksen 

päivittämistarve olisikin herännyt puhtaasti Agenda 2030:sta, ottaen huomioon 

Euroopan poliittisen tilanteen, jossa populistiset liikkeet olivat vallassa monessa 

maassa ja muuttoliikkeen hallinta oli vallannut kaiken julkisen keskustelutilan, ei 
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kehityspoliittista konsensusta tuskin olisi voitu päivittää ilman, että se ottaa kantaa 

myös muuttoliikkeeseen. Ennakkoasetelman perusteella olikin odotettavissa, että 

komission esiteltyä marraskuussa kehitysministereille luonnoksensa uudesta 

konsensuksesta kehitysministerit nostivat ensimmäisenä esille tarpeen ottaa 

muuttoliike vielä vahvemmin konsensuksessa huomioon (Council of the European 

union 2016b).  

 

5.2. Politiikan muotoilu ehdotuksesta konsensukseksi 

Kehityspoliittisen konsensuksen muotoilu lähti liikkeelle Euroopan komission ryhtyessä 

valmistelemaan tiedonantoaan uudesta kehityspoliittisesta konsensuksesta. 

Ensimmäiseksi komissio kuuli eri tahojen mielipiteitä laajassa konsultaatioprosessissa. 

Komission julkaisua tiedonantonsa sekä neuvosto että parlamentti lähtivät 

neuvottelemaan konsensuksesta. Tässä vaiheessa mukaan tulivat siis sekä jäsenmaat 

erilaisine intresseineen, että parlamentti eri puolueineen. Aktiivisin vaihe politiikan 

muotoilussa käytiin tammikuusta kesäkuuhun 2017. Tällä välillä konsensuksesta 

neuvoteltiin ja tekstejä muokattiin sekä parlamentin kehitysvaliokunnassa ja 

neuvoston kehitysasioista vastaavassa työryhmässä että instituutioiden välisissä 

neuvotteluissa, joita johti puheenjohtajamaana Malta. 

 

5.2.1. Euroopan komission tiekartta 

Vajaa kaksi viikkoa epävirallisen ulkoasiainneuvoston kehotuksen jälkeen komissio teki 

virallisen aloitteen kehityspoliittisen konsensuksen päivittämisestä ja julkaisi 

tiekarttansa uudistukseen. Tiekartassa kehityspoliittisen konsensuksen uudistuksen 

syyksi ja kontekstiksi määritellään Agenda 2030:n myötä muuttunut globaali kestävän 

kehityksen näkökulma. Tiekartan mukaan EU:lta odotetaan toimeenpanon suhteen 

paljon, sillä EU oli aktiivisesti mukana agendan neuvotteluissa. Tiekartta luo lisäksi 

katsauksen Euroopan unionin voimassa olevaan kehityspolitiikkaan vuonna 2005 
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hyväksytyn kehityspoliittisen konsensuksen ja vuoden 2011 muutossuunnitelman 

kautta. (European Commission 2016b.) 

Tiekartassa päätettiin julkaista ehdotus uudeksi konsensukseksi marraskuussa 2016. 

Tiekartan mukaan uuden konsensuksen tulee ottaa huomioon Agenda 2030:n lisäksi 

Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia sekä muut 

kansainväliset sitoumukset. Tiekartta sisältää myös analyysin uusista elementeistä, 

joita konsensukseen tulisi sisällyttää, mutta joihin edellinen kehityspoliittinen 

konsensus ei tarpeeksi vastaa. Näitä ovat muun muassa kestävän kehityksen eri 

ulottuvuudet, muuttoliike, rauhan ja turvallisuuden yhteys kehitykseen sekä hauraat 

valtiot.  

Tiekartassa linjattiin myös avoimen konsultaation järjestämisestä. Konsultaatio 

suunnattiin kansalaisille (sekä EU:n että kolmansien maiden), kansalaisjärjestöille ja 

julkisille toimijoille. Avoin verkkokonsultaatio oli auki toukokuusta elokuuhun 2016. 

Yhteensä vastauksia konsultaatioon tuli 165, joista yli puolet kansalaisyhteiskunnan 

toimijoilta. (European Commission 2016c.) 

Julkisen verkossa toteutetun konsultaation lisäksi komissio konsultoi monia eri tahoja 

eri tavoin. Jäsenmaita kuultiin konsensukseen liittyen sekä ministeritasolla 

neuvostoissa, että neuvoston työryhmissä. Euroopan parlamentti oli mukana 

konsensuksen valmistelussa komission kanssa käydyssä strukturoidussa 

vuoropuhelussa (Structured Dialogue) kesäkuussa 2016. Parlamentti painotti tuolloin 

rauhan ja oikeudenmukaisuuden, hyvän hallinnon, kehityspoliittisen 

johdonmukaisuuden, kehityksen ja turvallisuuden sekä muuttoliikkeen ja 

humanitaarisen toiminnan välisen linkin merkitystä. Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitea painotti näkemyksissään erityisesti kansalaisyhteiskunnan merkitystä 

ja eri alojen yhteistyötä. Kumppanimaiden osalta komissio ei tehnyt uusia 

konsultaatioita, vaan nojasi pitkälti ennen Agenda 2030 -neuvotteluja käytyihin 

konsultaatioihin. Lisäksi EU:n delegaatioita kehotettiin käymään dialogia 

kumppanimaiden kanssa ja levittämään verkkokonsultaatiota. (European Commission 

2016c.) 
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Komission tilaisuus vuoden 2016 korkean tason kestävän kehityksen poliittisessa 

foorumissa (High-Level Political Forum on Sustainable Development, HLPF) käsitteli 

konsensusta ja veti paikalle eri alojen toimijoita. Tuolloin esille nousivat esimerkiksi 

politiikkajohdonmukaisuus sekä turvallisuuden, kehityksen ja muuttoliikkeen yhteys. 

Euroopan kehityspäivillä Brysselissä järjestettiin useita keskustelutilaisuuksia, joissa 

nousivat esille temaattisesti rauha, turvallisuus, muuttoliike, ilmastonmuutos ja 

humanitaarinen apu. Kansalaisyhteiskunnan kantoja komissio keräsi lähinnä juuri 

Euroopan kehityspäivillä sekä verkkokonsultaatiosta, minkä lisäksi komissio kuuli 

järjestöjä konsultaatiokeskustelussa Brysselissä. Yksityissektorin edustajia kuultiin 

kehityspäivillä ja EU-Afrikka-bisnesfoorumissa. Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset 

osallistuivat kehityspäiville, minkä lisäksi komissio kuuli näitä tahoja monissa muissa 

keskustelutilaisuuksissa ja foorumeilla. (European Commission 2016c.) 

Kaikista konsultaatioista Euroopan komissio veti yhteen esille nousseet näkemykset. 

Sisällöllisesti Agenda 2030:n universaalin toimeenpanon tarve nousi esille 

jäsenvaltioilta ja kansalaisyhteiskunnalta. Erilaisia kehityspolitiikan trendejä, kuten 

eriarvoisuus, muuttoliike sekä hyvä hallinto ja turvallisuus nostettiin myös esille. 

Muuttoliike oli yksi mainituimmista teemoista. Siihen liittyen nousi esille kaksi selvää 

kantaa: kehitysavulla tulee puuttua pakotetun muuttoliikkeen juurisyihin, mutta 

kehitysapua ei saa välineellistää tai ehdollistaa muuttoliikkeen ja turvallisuuden 

hallintaan. (European Commission 2016c, 8–9.) Kaikki sidosryhmät nostivat siis esille 

muuttoliikkeen ja turvallisuuden teemoina, mutta eriäviä näkemyksiä oli siitä, miten 

näitä tulisi EU:n kehityspolitiikassa käsitellä.   

 

5.2.2. Komission tiedonanto ja Euroopan unionin neuvoston työskentely 

Ehdotus uudeksi kehityspoliittiseksi konsensukseksi tehtiin marraskuussa 2016, kun 

komissio julkaisi tiedonannon Our World, Our Dignity, Our Future. Komission ehdotus 

kuvasi alussa toimintaympäristön muutokset vuodesta 2005 sekä luetteli EU:n 

kehityspolitiikan periaatteet ja arvot. Itse kehityspolitiikan ja -yhteistyön toimintaa 
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ohjaava kehikko rakentui Agenda 2030:n viiden P:n varaan, kuten lopullinenkin 

konsensus. Komission ehdotuksessa läsnä olivat jo temaattiset laatikot, eli kehitystä 

edistävät tekijät, joiden tarpeesta neuvoteltiin myöhemmin pitkään. Järjestykseltään 

komission ehdotus oli aavistuksen erilainen kuin lopullinen konsensus: ehdotuksessa 

muuttoliikettä käsiteltiin rauhaa ja vakautta käsittelevässä osiossa, paljon lopullista 

konsensusta jäljempänä ja lyhyemmin. (European Commission 2016a.) Komission 

mukaan sen ehdotus otti hyvin huomioon konsultaatioissa esille nousseet näkemykset 

ja huolet: ehdotus vahvistaa rauhan, turvallisuuden, muuttoliikkeen ja 

ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä mutta keskittyy silti köyhyyden vähentämiseen ja 

painottaa kehityksen ”moottoreita” (European Commission 2016b, 3–4). Palaan 

komission ehdotuksen ja lopullisen konsensuksen vertailuun tarkemmin tämän 

kappaleen päätteeksi käytyäni läpi politiikkaprosessin. 

Ulkoasianneuvostolle komission tiedonanto uudesta konsensuksesta esiteltiin 

kehitysministereille neuvoston kokouksessa 28. marraskuuta. Kokouksessa ministerit 

keskustelivat konsensuksen uudistamisesta ja alleviivasit erityisesti synergioiden 

luomista EU:n politiikanalojen välille. Neuvosto sivusi myös muun muassa 

turvallisuuden ja kehityksen yhteyttä. Ulkoasianneuvoston päätelmät korostivat 

konsensuksen suhteen muuttoliikkeen perimmäisten syiden nostamista suurempaan 

rooliin ja näkyviin konsensuksessa. (Council of the European Union 2016b.)  

Tarkat neuvottelut konsensuksen sisällöstä lähtivät liikkeelle tammikuussa 2017, jolloin 

neuvostossa alkoi Maltan puheenjohtajuuskausi. Tuohon asti keskustelua käytiin 

poliittisella ja yleisellä tasolla, mutta tammikuussa neuvotteluissa siirryttiin 

konsensuksen konkreettiseen sisältöön ja kirjauksiin. Puheenjohtajamaa Malta julkaisi 

ensimmäisen luonnoksensa konsensuksesta helmikuun lopulla. Konsensuksen 

tekstineuvotteluissa pääasiallisena toimijana oli Euroopan unionin neuvoston 

kehitysyhteistyöryhmä. Niin kutsuttu CODEV-työryhmä muodostuu jäsenmaiden EU-

edustustojen virkamiehistä sekä kansallisten ministeriöiden, tässä tapauksessa yleisesti 

ulkoministeriöiden kehityspolitiikan yksiköiden, virkamiehistä. Jokainen jäsenmaa 

muodosti kantansa kotimaassa, minkä jälkeen virkamiehet neuvottelivat 

konsensuksesta työryhmässä. (Ulkoministeriö III, haastattelu, 2017.)  
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CODEV-työryhmä neuvotteli tiiviisti koko kevään ajan ja kokoontui kiireisimmässä 

vaiheessa jopa kolme kertaa viikossa pitkiin kokouksiin. Viimeisiä ja eniten 

neuvotteluaikaa vieviä aiheita olivat muuttoliike ja turvallisuus, joissa erimielisyydet 

liittyivät siihen, kuinka selvästi kehitysavun ehdollistamista ja käyttöä turvallisuus- ja 

muuttoliiketoimiin haluttiin kirjata konsensukseen. (Ulkoministeriö I, haastattelu, 

2017.) Kansalaisjärjestöjen saamien tietojen mukaan muuttoliikkeen osalta vääntöä 

käytiin suoran välineellistämisen ja lievemmän sanavuoron välillä. Lievempää muotoa 

ajoivat esimerkiksi Espanja, Irlanti ja Ruotsi. Suoran välineellistämisen kannalla olivat 

muun muassa Tanska, Itävalta, Alankomaat, Italia ja Kreikka, minkä lisäksi myös Saksa 

antoi ajatukselle kannatusta. Lisäksi jäsenmaista muun muassa Itävalta, Tanska ja 

Alankomaat halusivat mukaan siirtolaisten palauttamista koskevan kirjauksen. 

Turvallisuuden suhteen erityisesti Belgia ajoi joustavaa muotoilua, jotta 

kehitysrahoitusta voitaisiin kanavoida turvallisuustoimiin. (Kansalaisjärjestö, 

haastattelu, 2018.) Asioita, joista työryhmä ei ollut päässyt yhteisymmärrykseen 

käsiteltiin epävirallisessa ulkoasiainneuvostossa 16. maaliskuuta. Kokouksen 

pääaiheena oli EU:n Afrikka-yhteistyö, mutta Euroopan komissio johti lisäksi 

ministereiden keskustelua konsensukseen liittyen (European External Action Service 

2017). Muuttoliikkeen ja turvallisuuden muotoilut kehitysavun ehdollistamisen 

suhteen olivat edelleen selvin erimielisyyttä aiheuttava aihe. Lisäksi keskustelua käytiin 

muuttoliikkeen osalta siitä, kuinka relevanttia on tehdä tarkkoja kirjauksia 

muuttoliikkeestä pitkän tähtäimen strategiseen, kehityspoliittiseen dokumenttiin. 

(Kansalaisjärjestö, haastattelu, 2018.) 

Vaikka neuvoston CODEV-työryhmässä neuvoteltiinkin pitkään muuttoliikettä ja 

turvallisuutta koskevista kirjauksista, oli työskentely kuitenkin yleisesti ottaen melko 

helppoa. Yhtenä syynä yhteisymmärryksen löytymiseen oli se, että konsensus 

päätettiin päivittää hyvin nopeasti post-2015-neuvottelujen12 jälkeen. EU-maat ja 

instituutiot olivat siis vain vähän aikaa sitten neuvotelleet yhteisen kantansa kestävän 

                                                           
12 YK:n fasilitoimassa ja valtioiden vetämässä post-2015-prosessissa neuvoteltiin tulevaa kehitysagendaa 
vuoden 2015 jälkeiselle ajalle, jolloin vuosituhattavoitteet eivät enää olisi voimassa. Tuloksena syntyi 
Agenda 2030. (Sustainable Development Knowledge Platform , n.d.) 
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kehityksen toimintaohjelmaan, joten kehityspoliittisen konsensuksen neuvottelut eivät 

lähteneet liikkeelle tyhjästä (Ulkoministeriö II, haastattelu, 2018). 

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaalla voi olla tilanteesta riippuen suurikin 

rooli poliittisessa päätöksenteossa, erityisesti asioiden nostamisessa agendalle. Lisäksi 

puheenjohtajamaalla on valtaa politiikan muotoilussa, sillä puheenjohtajamaa johtaa 

sekä instituutioiden välisiä kokouksia että neuvoston työryhmien kokouksia. (Ruonala 

& Pietilä 2014, 38.) Kehityspoliittisen konsensuksen neuvotteluprosessin 

puheenjohtajamaalle Maltalle puheenjohtajakausi oli ensimmäinen, eikä sillä itsellään 

ole merkittävää kehityspoliittista taustaa. Toisaalta Malta on kuitenkin geopoliittisen 

sijaintinsa takia ollut yksi niistä EU-maista, joka on pitänyt esillä muuttoliikekysymyksiä 

jo vuosikausia (Ulkoministeriö II, haastattelu, 2018). Muuttoliikepainotuksista 

huolimatta Maltaa pidettiin hyvänä puheenjohtajana, joka halusi hoitaa ensimmäisen 

puheenjohtajuuskautensa hyvin ja ”pyrki tasapuolisuuteen prosessin aikana 

hämmästyttävänkin hyvin” (Ulkoministeriö I, haastattelu, 2018). Erityisesti verrattuna 

edellisen konsensuksen neuvotteluihin13  puheenjohtajamaalla oli hyvin neutraali rooli. 

(Ulkoministeriö III, haastattelu, 2017.)  

 

5.2.3. Euroopan parlamentti ja instituutioiden väliset neuvottelut 

Euroopan parlamentissa kehityspoliittisen konsensuksen päivittämisprosessia johti 

kehitysvaliokunta DEVE. Raportoijina toimivat yhdessä Bodgan Brunon Wenta (Puola, 

EPP) ja Norbert Neuser (Saksa, S&D), jotka edustivat parlamentin kahta suurinta 

ryhmää.  Raportoijat esittelivät jo 11. marraskuuta 2016 parlamentin 

kehitysvaliokunnassa mietintöluonnoksensa, joka oli ensimmäinen kanta Euroopan 

komission vasta reilua viikkoa myöhemmin julkaisemaan ehdotukseen konsensuksesta. 

Mietintöluonnos asetti monin tavoin parlamentin kannat myös neuvotteluihin. 

Luonnoksessa painotettiin kehitysavun tehokkuutta ja kehityspoliittista 

                                                           
13 Ensimmäisen konsensuksen neuvottelujen aikaan puheenjohtajana toimi Iso-Britannia, joka muun 
muassa aloitti neuvottelut komission ehdotuksen sijaan omasta luonnoksestaan (Stocchetti 2013, 139–
147).  
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johdonmukaisuutta, jotka eivät olleet kovin näkyviä komission esityksessä. Esittelijät 

pitivät komission ehdotuksen kirjauksia arvoista ja periaatteista heikkoina ja halusivat 

mukaan hyvän hallinnon, demokraattisen omistajuuden, kumppanuuden ja 

kansalaisyhteiskunnan osallistumisen kehitykseen. (European Parliament 2016.) 

Helmikuussa 2017 kehitysvaliokunta hyväksyi lopullisen mietinnön kehityspoliittisen 

konsensuksen uudistamisesta, ja mietintö hyväksyttiin helmikuun täysistunnossa. Näin 

siitä muodostui parlamentin virallinen kanta konsensukseen. Parlamentti painotti, ettei 

virallista kehitysapua saa linkittää millään tavoin muihin kuin suoraan köyhyyden ja 

eriarvoisuuden vähentämiseen tähtääviin toimiin. Parlamentti tunnusti rauhan ja 

turvallisuuden sekä muuttoliikkeen ja muiden ulkoisten politiikkojen 

johdonmukaisuuden tarpeen, mutta samalla painotti kehitystavoitteiden olevan 

tavoitteita sinänsä, eivät muiden politiikan alojen välineitä. Lisäksi parlamentti puolsi 

kyllä turvallisuus-, puolustus- ja kehityspolitiikan synergioiden edistämistä, mutta 

painotti tarvetta erilliseen lisärahoitukseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle. 

Parlamentti myös puolusti virallisen kehitysavun käyttöä kehityspolitiikan perimmäisen 

tarkoituksen, köyhyyden vähentämisen, edistämiseen, painotti virallisen kehitysavun 

olevan kehityspolitiikan ydin ja vaati kehitysavun lisäämistä 0,7 prosenttiin 

bruttokansantuotteesta. Lisäksi parlamentti muistutti EU:n perussopimuksen 

kehityspoliittista johdonmukaisuutta koskevasta kirjauksesta, jonka mukaan 

kehitysyhteistyön tavoitteet tulee ottaa huomioon kaikessa kehitysmaihin 

mahdollisesti vaikuttavassa politiikassa. (European Parliament 2017a.) Agenda 2030:n 

transformatiivisen luonteen vuoksi parlamentti vastusti neuvotteluissa konsensuksen 

rakennetta, joka pohjasi ”kehityksen moottoreille” omistetuille laatikoille (Euroopan 

parlamentti III, haastattelu, 2018). Komission mukaan laatikot eivät edustaneet 

kehityspolitiikan painopisteitä, mutta parlamentti näki ne selvinä prioriteetteina 

(Euroopan parlamentti IV, haastattelu, 2018).  

Muuttoliikkeen osalta parlamentin kanta on hyvin selkeästi erilainen kuin neuvoston 

kanta ja lopullisen konsensuksen sisältö. Parlamentti painotti kehitysyhteistyön roolia 

pakotetun muuttoliikkeen juurisyihin puuttumisessa ja muuttoliikkeen positiivisia 

kehitysvaikutuksia. Parlamentti teki tässä myös selvän käsitteellisen eron, sillä 
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parlamentti puhui pakotetusta muuttoliikkeestä pelkän muuttoliikkeen sijaan. 

Parlamentti vastusti kaikenlaisia yrityksiä yhdistää kehitysapu rajavalvontaan, 

muuttoliikkeen hallintaan ja palautussopimuksiin sekä huomautti, että EU:n 

kehityspolitiikan tulee olla virallisen kehitysavun määritelmien mukaista ja perustua 

kehitystarpeille ja ihmisoikeuksille, eikä sitä saa välineellistää muuttoliikekysymyksiin 

rajavalvonnan ja palautussopimusten kautta. Lisäksi parlamentti halusi lisätä 

parlamentaarista valvontaa muuttoliikkeen hallinnassa ja muuttoliikkeeseen ohjatussa 

kehitysavussa. (European Parliament 2017a.) 

Kehitysvaliokunnan raportoijat osallistuivat parlamentin edustajina instituutioiden 

välisiin neuvotteluihin komission ja neuvoston puheenjohtajamaa Maltan kanssa. 

Instituutioiden väliset neuvottelut noudattelivat epävirallista kaavaa, sillä konsensus ei 

kuulu mihinkään Euroopan unionin sopimuksissa sovittuihin menettelytapoihin. 

Päätöksentekotapa muistutti yhteispäätösmenettelyä, jonka osana käydään 

instituutioiden väliset trilogi-neuvottelut. Menettely ei kuitenkaan ollut virallinen, 

joten myöskään trilogit eivät olleet täysin virallisten trilogien kaltaiset neuvottelut. 

Neuvotteluissa edettiin, kuten nähtiin sopivaksi. Parlamentin asema oli kuitenkin 

turvattu, sillä senkin odotettiin allekirjoittavan lopullisen konsensuksen. (Euroopan 

parlamentti II, haastattelu, 2018.) Samankaltaista menettelyä käytettiin myös vuoden 

2005 konsensuksen neuvotteluissa, jolloin arvioitiin, että neuvottelut ilman selvää 

menettelytapaa eli tietoa siitä, koska tietoja piti antaa esimerkiksi parlamentille ja 

miten sen näkemykset tuli ottaa huomioon, antoivat tilaa strategiselle taktikoinnille ja 

keplottelulle (Stocchetti 2013, 150).  

Yksikään Euroopan parlamentin poliittinen ryhmä ei ollut tyytyväinen komission 

alkuperäiseen ehdotukseen, joka siirsi köyhyyden poistamisen ja kehityspoliittisen 

johdonmukaisuuden sivuun kehityspolitiikan keskiöstä (Euroopan parlamentti IV, 

haastattelu, 2018). Parlamentti toimikin hyvin aktiivisesti neuvotteluissa ja esitti 

huomattavan paljon suoria tekstimuutoksia komission tekemiin konsensuksen 

luonnoksiin (Ulkoministeriön virkamies I, 2018 & Ulkoministeriön virkamies III, 2017). 

Neuvottelujen aikana eroja poliittisten ryhmien välillä alkoi ilmetä: toukokuussa 

molemmat DEVE-valiokunnan esittelijät olivat kansalaisjärjestöjä tavatessaan 
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tuohtuneita, sillä he eivät saaneet neuvotteluissa läpi omia kantojaan. Ryhmistä EPP oli 

kuitenkin tyytyväisempi neuvottelujen kulkuun, kun taas muut ryhmät olivat selvästi 

sitä mieltä, etteivät neuvottelut kulkeneet oikeaan suuntaan. (Kansalaisjärjestö, 

haastattelu, 2018.) 

Instituutioiden välisissä neuvotteluissa parlamentin raportoijat kokivat parlamentin 

jäävän alakynteen ja neuvottelujen etenevän neuvoston kantojen mukaan (Euroopan 

parlamentti IV, haastattelu, 2018). Tämä näkyy myös lopullisessa konsensuksessa. Kun 

sitä vertaa parlamentin kannan määritelleeseen mietintöön, näyttävät parlamentin 

näkemykset esimerkiksi muuttoliikkeestä ja kehitysavusta sekä rahastojen valvonnan 

tarpeesta tipahtaneen pois. Ei siis ihme, että parlamentti oli neuvotteluprosessiin hyvin 

turhautunut. Instituutioiden väliset neuvottelut olivat parlamentille hyvin haastavat 

useista eri syistä. Ensinnäkin instituutioiden välisissä neuvotteluissa edettiin hyvin 

paljon neuvoston kannat edellä, sillä komission ja neuvoston kannat olivat monilta osin 

yhteneväisiä. Parlamentin kannat taas erosivat näistä selvästi esimerkiksi 

kehitysrahoituksen ja muuttoliikettä koskevien kirjausten osalta, joten parlamentin 

kannat olivat helpoimmat jättää huomioitta (Euroopan parlamentti III, haastattelu, 

2018). Lisäksi neuvostossa, toisin kuin parlamentissa, vaadittiin konsensuksen 

hyväksymiseen yksimielisyys. Neuvottelut erosivat siis perinteisistä 

yhteispäätösmenettelyistä, joissa myös neuvostossa enemmistö tai määräenemmistö 

riittää hyväksyntään. Tämä johti tilanteeseen, jossa yksittäisillä jäsenvaltioilla olisi 

mahdollisuus pysäyttää koko prosessi. Näin ollen neuvoston yhteisen kannan 

löytäminen ja sen saaminen konsensukseen oli huomattavasti kriittisempää kuin 

parlamentin kantojen ottaminen huomioon (Euroopan parlamentti II, haastattelu, 

2018).  

Koordinointia hankaloitti myös se, että konsensuksen neuvotteluissa parlamentilla oli 

yhden sijaan kaksi virallista raportoijaa, yksi molemmista parlamentin suurista 

ryhmistä (Euroopan parlamentti IV, haastattelu, 2018). Kun poliittisten ryhmien 

koordinaattoreiden välilläkin oli hankalaa löytää yhteisymmärrystä, koko parlamentin 

yhteisen kannan muodostus vei huomattavan paljon aikaa. Lisäksi kokouksia oli hyvin 
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usein, mikä sopi huonosti parlamentin istuntojen ja muiden kokouksien aikatauluihin, 

ja aiheutti ongelmia. (Euroopan parlamentti III, haastattelu, 2018.)  

Selkeimpiä erimielisyyksiä parlamentin ja komission sekä neuvoston välillä olivat 

parlamentin vaatimus päästä valvovaksi elimeksi EU:n hätärahastoihin, uusiin 

blending-välineisiin14 ja ulkoiseen investointiohjelmaan15. Parlamentti olisi halunnut 

selventää virallisen kehitysavun olevan kehitysyhteistyön selkäranka, mutta neuvosto 

oli myös tästä eri mieltä. Lisäksi erimielisyyttä oli konsensuksen rakenteesta: 

parlamentti ei tukenut temaattisia laatikoita vaan halusi holistisemman näkemyksen 

konsensukseen, mutta myös tässä joutui taipumaan neuvostolle neuvottelujen 

loppuvaiheessa. Parlamentti olisi myös halunnut hyvin erilaisen ja lievemmän kannan 

muuttoliikkeeseen, kun taas neuvosto vaati vahvaa kantaa. (Euroopan parlamentti III, 

haastattelu, 2018.) Muuttoliike pysyi siis neuvottelujen kohteena loppuun saakka sekä 

jäsenmaiden välillä neuvoston CODEV-työryhmässä ja lopulta ministeritasolla että 

instituutioiden välisissä neuvotteluissa.  

Kun parlamentti hyväksyi konsensuksen 1. kesäkuuta 2017, lopullinen päätöslauselma 

kiitti konsensusta siitä, että se tunnustaa selvästi köyhyyden vähentämisen olevan 

kehityspolitiikan pääasiallinen tavoite. Parlamentti kuitenkin vaati yhä mekanismeja 

0,7 prosentin kehitysavun saavuttamiseksi. (European Parliament 2017b.) Lopulta 

parlamentti päätyi siis tukemaan yhteistä linjausta selvällä enemmistöllä. Parlamentin 

poliittisista ryhmistä suurimmat ja raportoijina toimineet ryhmät EPP ja S&D äänestivät 

konsensuksen puolesta ja muut joko vastaan, tai tyhjää. Raportoijat ja heidän 

ryhmänsä päätyivät puoltamaan konsensusta, sillä parlamentti koki kuitenkin tekstin 

olevan yleisesti hyvä (Euroopan parlamentti II, haastattelu, 2018) ja parlamentin 

saaneen kuitenkin läpi monia positiivisia elementtejä (Euroopan parlamentti III, 

haastattelu, 2018). Monille tärkeintä oli, että konsensus saatiin hyväksyttyä ja 

kompromisseja oltiin valmiita tekemään (Euroopan parlamentti III, haastattelu, 2018). 

Eräs haastatelluistani totesikin, että usein EU:ssa asioiden edettyä tarpeeksi pitkälle ”ei 

                                                           
14 Blending eli sekarahoitus tarkoittaa kehitysavun käyttöä muiden resurssien, kuten lainojen tai 
yksityisten investointien houkuttelemiseksi (Webb, Koenig & Thomasson 2016).  
15 EU:n ulkoinen investointiohjelma tukee investointeja Afrikassa ja EU:n naapuruusmaissa käyttämällä 
takauksia ja muita rahoitusvälineitä (Euroopan komissio 2016). 
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haluta laittaa kapuloita rattaisiin” (Euroopan parlamentti I, haastattelu, 2018). Osa 

pienistä ryhmistä äänesti kyllä vastaan tai tyhjää, mikä oli toisaalta helppoa, sillä 

konsensuksen tiedettiin jo ennalta menevän läpi suurimpien ryhmien äänillä (Euroopan 

parlamentti II, haastattelu, 2018). 

Hyväksyttyä päätöslauselmaa vastaan tehtiin myös vaihtoehtoinen päätöslauselma, 

joka kritisoi konsensuksen keskittymistä muuttoliikkeen hallintaan ja selvästi hylkäsi 

kehitysavun ja rajavalvonnan sekä kaikenlaisen kehitysavun ehdollistamisen. Tätä 

vaihtoehtoista päätöslauselmaa tukivat poliittisista ryhmistä ALDE (Euroopan 

liberaalidemokraattien liiton ryhmä, johon kuuluu suomalaisista puoleista keskusta ja 

RKP), Greens/EFA (Vihreät ja Euroopan vapaa allianssi, johon kuuluu suomalaisista 

puolueista vihreät) ja GUE (Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä, 

johon kuuluu suomalaisista puoleista vasemmistoliitto). (Euroopan parlamentti III & 

Euroopan parlamentti IV, haastattelu, 2018).  

 

5.2.4. Eurooppa-neuvostot 

Eurooppa-neuvosto ei ole EU:n virallinen päätöksentekoelin, vaan valtioiden 

päämiehien kokous, joka määrittelee EU:n laajat poliittiset linjat. Eurooppa-

neuvostolla ei siis ollut kehityspoliittisen konsensuksen virallisissa 

neuvotteluprosesseissa osaa, mutta Eurooppa-neuvostossa keskustellut teemat ovat 

eurooppalaisen politiikan ”päivänpolttavia aiheita” ja poliittisia prioriteetteja, minkä 

vuoksi niiden voi nähdä vaikuttavan lähes kaikkeen politiikkaan, tai ainakin tuovan 

esille jäsenmaiden näkemykset EU:n tärkeimmistä teemoista. Eurooppa-neuvostossa 

käsitellään aiheita, jotka koetaan korkeimmalla poliittisella tasolla tärkeiksi 

Euroopassa, minkä lisäksi siellä käsitellyt aiheet saavat usein huomattavasti tilaa sekä 

mediassa, että poliittisilla agendoilla. (Versluis, Keulen & Stephenson 2011, 39–40.) 

Vaikka suoraa vaikutusta konsensukseen Eurooppa-neuvostolla ei ollut, Eurooppa-

neuvoston nostamat prioriteetit ja sen määrittelemä EU:n poliittinen suunta ohjasivat 

varmasti osaltaan myös konsensusta.  
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Kehityspoliittisen konsensuksen politiikkaprosessin aikana, loppuvuodesta 2015 kesään 

2017 saakka muuttoliike ja turvallisuus olivat jatkuvasti Eurooppa-neuvoston 

agendoilla. Kuten aiemmin todettua, tuolla välillä muuttoliikettä käsiteltiin kaikissa 

Eurooppa-neuvoston kokouksissa, lukuun ottamatta niitä 27 jäsenvaltion päämiesten 

kokouksia, joissa aiheena oli Iso-Britannian ero EU:sta. Muuttoliikkeen, turvallisuuden 

ja kehityksen suhdetta sivusivat erityisesti Eurooppa-neuvoston kokoukset kesäkuussa 

2016, jolloin päämiehet keskustelivat kumppanuuskehyksistä, joissa muuttoliikkeen 

hallintaan tarvittavaa vipuvaikutusta voitaisiin hakea käyttämällä välineenä 

asiaankuuluvia EU:n politiikkoja (Eurooppa-neuvosto 2016f) sekä lokakuussa 2016, 

jolloin asiaankuuluvien politiikkojen oheen lisättiin kehitys ja kauppa (Eurooppa-

neuvosto 2016e). Korkeimman tason linjauksena oli siis, että kehityspolitiikka oli yksi 

niistä politiikoista, joissa muuttoliikkeen hallintaan tarvittavaa vipuvaikutusta tulisi 

hakea. Lienee siis selvää, että poliittinen paine vaikutti myös kehityspoliittisen 

konsensuksen neuvotteluihin. Haastatteluissani kävi ilmi, että muuttoliikettä 

poliittiselle agendalle nostavat erityisesti jäsenmaat, minkä myötä myös komissio on 

joutunut ottamaan sen asiakseen. Myös aiemmasta tutkimuksesta (Carbone 2013) käy 

ilmi, että erityisesti ulkoasioiden parissa työskentelevät poliitikot ja virkamiehet ovat 

usein haluttomampia nostamaan muuttoliikettä esille kehityspolitiikassa, minkä vuoksi 

valtioiden poliittisilla linjauksilla ja Eurooppa-neuvostojen ohjauksella on voinut olla 

suurikin valta erityisesti komission kantoihin.   

 

5.2.5. Neuvottelujen viime hetket ja päätöksenteko  

Toukokuun 2017 alussa kokouksia pidettiin tiuhaan ja konsensusta viimeisteltiin 

neuvotteluissa eri tasoilla: 5. toukokuuta instituutioiden välisissä neuvotteluissa, 6. 

toukokuuta CODEV-työryhmässä ja 10. toukokuuta COREPER-kokouksessa. Pöydällä 

olivat yhä kirjaukset muuttoliikkeestä: mainitaanko vipuvaikutukset ja politiikkojen 

käyttäminen muuttoliikkeen hallintaan, vai puhutaanko kehitysavun ehdollistamisesta. 

(Kansalaisjärjestö, haastattelu, 2018.) Jäsenmaiden välillä oli selvä yhteisymmärrys 

siitä, että konsensus haluttiin saada valmiiksi ennen kesää, mikä nopeutti osaltaan 
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neuvotteluja eikä antanut enää mahdollisuutta jäädä jumiin (Ulkoministeriö I, 

haastattelu, 2018).   

Toukokuun puolessa välissä alkoi häämöttää neuvottelujen loppu ja konsensus oli 

päätetty allekirjoittaa kesäkuun alussa European Development Days -tapahtuman 

yhteydessä. Ulkoasianneuvoston toukokuun lopun kokouksessa yhtenä asiakohtana oli 

konsensuksen lopullinen hyväksyminen (Euroopan unionin neuvosto 2017).  

Parlamentin kehitysvaliokunnan oli määrä äänestää täysistunnolle tehtävästä 

esityksestä eli käytännössä hyväksyä konsensus kokouksessaan 15. toukokuuta. 

Parlamentin täysistunnossa konsensuksen hyväksyminen oli agendalla 1. kesäkuuta 

(Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto 2017). Ennen konsensuksen 

hyväksymistä neuvottelut saivat kuitenkin vielä yhden käänteen.  

Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó ilmoitti 9. toukokuuta, ettei Unkari aio 

allekirjoittaa dokumenttia, mikäli muuttoliike mainitaan positiivisena ilmiönä. 

Ministerin mukaan Unkarin kanta oli, että muuttoliike on yksiselitteisesti negatiivinen 

ilmiö, ja Unkari on valmis käyttämään veto-oikeutta:  

The EU is preparing to adopt a development strategy that cites 

immigration as a positive, and accordingly Hungary will be vetoing the 

adoption of the document. (Ministry of Foreign Affairs and Trade 2017.) 

Unkarin kannasta keskusteltiin 11. toukokuuta epävirallisesti kauppaministerien 

ulkoasianneuvostossa ja puheenjohtajana Malta perusti epävirallisen 

neuvotteluryhmän, johon kuuluivat Unkari, Saksa, Ranska ja Euroopan komissio 

(Kansalaisjärjestö, haastattelu, 2018). Saksa oli jo neuvottelujen aikana kuulunut 

muuttoliikekysymyksessä selvän ehdollistamiskirjauksen puolustajiin (Euroopan 

parlamentti I, haastattelu, 2018). Parlamentin kehitysvaliokunnan äänestystä lykättiin 

Unkarin ilmoituksen vuoksi.  

Käytännössä viimeiset neuvottelut käytiin 11.–17. toukokuuta. Unkari ei suostunut 

hyväksymään konsensusta sellaisenaan, joten COREPER päätti kokouksessaan 17. 

toukokuuta tehdä muutokset muuttoliikettä koskevaan kappaleeseen 39. Kappaleesta 
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poistettiin maininta muuttoliikkeen positiivisten vaikutusten hyödyntämisestä ja siihen 

lisättiin viittaus Sopimukseen Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) artiklaan 79 

kohtaan 5, eli jäsenmaiden oikeuteen päättää siitä, ketkä ne päästävät alueelleen. 

(Euroopan parlamentti III, haastattelu, 2018.)  

Konsensus hyväksyttiin lopulta ulkoasianneuvostossa perjantaina 19. toukokuuta. 

Euroopan parlamentti hyväksyi konsensuksen täysistunnossaan 1. kesäkuuta. Kaikkien 

instituutioiden edustajat allekirjoittivat konsensuksen 7. kesäkuuta Euroopan 

kehityspäivillä. Euroopan parlamentin puolesta konsensuksen allekirjoitti puhemies 

Antonio Tajani, Euroopan komission puolesta puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja 

korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini sekä 

jäsenvaltioiden puolesta neuvoston puheenjohtajamaa Maltan pääministeri Joseph 

Muscat. (European Commission 2017a.) 

 

5.3. Valmis konsensus – mikä muuttui ja miksi?  

Kehityspoliittisen konsensuksen muotoutuminen komission konsultaatioprosessista ja 

ehdotuksesta lopulliseksi tekstiksi oli pitkällisten neuvottelujen tulos. Ensisilmäyksellä 

komission tiedonannossa ja lopullisessa dokumentissa vaikuttaa olevan paljon samaa, 

mutta erojakin löytyy paljon.  

Haastatteluissani kävi selväksi, että vaikka neuvotteluihin meni aikaa ja ne vaikuttivat 

paikoin hankalilta, ei yhteisymmärryksen löytyminen loppujen lopuksi ollut kovin 

vaikeaa. Komission ehdotusta pidettiin yleisesti oikean suuntaisena (Ulkoministeriö III, 

haastattelu, 2017). Kestävän kehityksen tavoitteista oli jo päästy yhteisymmärrykseen, 

eikä konsensuksesta sen vuoksi käyty niin tiukkoja neuvotteluja, kuin ilman tätä 

taustaa olisi saatettu käydä (Ulkoministeriö II, haastattelu, 2018). Kestävä kehitys onkin 

nostettu lopullisessa konsensuksessa jopa vahvemmin esille, kuin komission 

ehdotuksessa: konsensuksen alkua muokattiin niin, että Agenda 2030 tulee 

ensimmäisenä esille. Sekä parlamentissa että jäsenmaissa oli samojen teemojen 
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tärkeydestä yhteisymmärrys, mutta siitä, miten ne tulisi muotoilla, oli tiettyjä 

erimielisyyksiä (Ulkoministeriö I, haastattelu, 2018).  

Tutkielmani aiheiden eli muuttoliikettä ja turvallisuutta koskevien kirjausten kohdalla 

tapahtui kiinnostavia muutoksia. Muuttoliike oli jo komission ehdotuksessa mukana, 

mutta hyvin eri tavalla, kuin lopullisessa konsensuksessa. Komission ehdotuksessa 

muuttoliikkeen positiiviset vaikutukset kehitykselle olivat näkyvissä ja puhuttiin jopa 

muuttoliikkeen tuomista mahdollisuuksista. Nämä kirjaukset puuttuvat lopullisesta 

konsensuksesta. Hallitsemattoman muuttoliikkeen aiheuttamia haasteita käsiteltiin jo 

komission ehdotuksessa, mutta haasteiden mainittiin voivan vaikuttaa negatiivisesti 

sekä lähtö-, kauttakulku- ja vastaanottajamaihin että siirtolaisiin itseensä. Hyväksytyssä 

konsensuksessa laittoman muuttoliikkeen aiheuttamat siirtolaisiin kohdistuvat vaarat 

eivät ole enää mainittuina. Komission ehdotuksesta puuttui myös lopullisen 

konsensuksen maininta EU:n jäsenmaiden määräysvallasta siihen, kuka tulee heidän 

alueelleen. Kehitysyhteistyöllä mainittiin komission ehdotuksessa voivan vaikuttaa 

muuttoliikkeen juurisyihin, mutta kehitysapua ei samalla tavalla välineellistetty 

suoraan muuttoliikkeen hallintaan, kuin lopullisessa konsensuksessa.  

Rauhaa käsittelevässä osiossa on myös kiinnostava muutos, joskin toisen suuntainen, 

kuin muuttoliikkeen osalta. Komission ehdotuksessa mainittu yhteistyö sotilaallisten 

toimijoiden kanssa on poistettu, eikä sotilaallisia toimijoita mainita enää nimeltä 

lopullisessa konsensuksessa lainkaan. Myös turvallisuusalan toimijoiden kanssa 

tehtävää yhteistyötä koskeva kirjaus on muuttunut. Alkuperäisessä ehdotuksessa luki, 

että ”EU ja sen jäsenmaat tulevat työskentelemään turvallisuussektorin toimijoiden 

kanssa”, kun taas lopullisessa konsensuksessa ilmaus on lievempi: ”EU ja sen 

jäsenmaat voivat olla vuorovaikutuksessa turvallisuusalan toimijoiden kanssa”. 

Viimeiseksi kiinnostavaksi muutokseksi nostan komission ehdotuksen ja lopullisen 

konsensuksen erot kehityspoliittisen johdonmukaisuuden suhteen. Komission 

ehdotuksessa kehityspoliittista johdonmukaisuutta koskeva kappale alkoi maininnalla 

EU:n kaikkien ulkoisten toiminnan alojen johdonmukaisuudesta (huom. consistency, ei 

coherence) ilman mainintaa itse kehityspolitiikasta. Lopullisessa konsensuksessa tämä 
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lause on tiputettu pois ja kappale alkaa maininnoilla kestävän kehityksen merkityksestä 

kaikessa EU:n toiminnassa ja sitä tukevasta johdonmukaisuudesta. Johdonmukaisuus 

on siis aavistuksen vahvemmassa roolissa lopullisessa konsensuksessa verrattuna 

komission alkuperäiseen ehdotukseen, joskaan ei niin vahva, kuin ensimmäisessä 

konsensuksessa. Euroopan parlamentti ajoi vahvasti johdonmukaisuutta mukaan 

konsensukseen, joten tässä kohtaa parlamentin voi nähdä saaneen kantojaan läpi.  

Kun komission alkuperäistä ehdotusta vertaa lopulliseen konsensukseen prosessin 

analyysin valossa, voi tästä vetää johtopäätöksiä muuttoliikettä ja turvallisuutta 

koskeviin kirjauksiin liittyen. Parlamentin rooli neuvotteluissa jäi vähäiseksi, eikä se 

muuttoliikettä ja turvallisuutta koskien saanut juurikaan kantojaan läpi, vaan koki 

jääneensä neuvoston ja komission jalkoihin. Vaikka parlamentti hyväksyikin 

konsensuksen, painotti se vielä viimeisessäkin päätöslauselmassaan vastustavansa 

kirjauksia muuttoliikkeestä sekä kehitysavun ehdollistamista ja käyttöä esimerkiksi 

rajavalvontaan. Kun kahdella osapuolella, tässä tapauksessa neuvostolla ja komissiolla, 

oli samansuuntaisia näkemyksiä, jäi kolmas osapuoli eli parlamentti alakynteen. 

Edellisen konsensuksen kohdalla näin kävi komissiolle, jonka näkemys konsensuksesta 

globalisaation valjastamisen välineenä jäi alakynteen suhteessa neuvoston 

puheenjohtajamaan ja Euroopan parlamentin painottamaan köyhyyden 

vähentämiseen (Stocchetti 2013, 139–151). Nyt parlamentti otti selvästi ”lievemmän” 

linjan muuttoliikkeen painotuksessa, minkä vuoksi sen näkemyksiä ei otettu huomioon. 

Tähän vaikutti tietysti myös tarve päästä jäsenmaiden kanssa yhteisymmärrykseen 

neuvostossa, kun parlamentin hyväksyntään vaadittiin ainoastaan enemmistön 

hyväksyntä. Komission tiedonannosta lopulliseksi konsensukseksi linja muuttoliikettä 

kohtaan koveni ja kehitysapu valjastettiin yhä selvemmin muuttoliikkeen hallintaan, 

minkä lisäksi maininnat muuttoliikkeen positiivisista vaikutuksista kehitykseen 

karsittiin. Tässä kovaa linjaa edustivat selvästi jäsenmaat, toiset enemmän kuin toiset, 

äärimmäisenä esimerkkinä Unkari. Jäsenmaiden halu käyttää kehitysapua 

muuttoliikkeen hallintaan ja nostaa muuttoliike muidenkin politiikanalojen agendalle 

nousi esiin myös haastatteluissani (Ulkoministeriö II, haastattelu, 2018).  



 

89 
 

Turvallisuuden suhteen komissio oli se, jonka intressinä oli käyttää kehitysapua 

yhteistyöhön turvallisuusalan toimijoiden kanssa. Turvallisuusintressien priorisoinnista 

kehitystavoitteiden edelle kertoo myös komission ehdotuksen maininta 

johdonmukaisuudesta EU:n ulkoisessa toiminnassa kehityspoliittisen 

johdonmukaisuuden sijaan. Jäsenmaista osa oli komission linjalla, mutta myös selvää 

vastustusta nousi. Komission intressit olivat selvästi vielä vahvemmin kehitysavun 

turvallistamisen puolella sotilaallisten toimijoiden maininnan kautta, mutta jäsenvaltiot 

saivat lievennettyä muotoilua turvallisuusalan toimijoihin neuvottelujen aikana.  

Loppujen lopuksi konsensuksen neuvotteluprosessi oli melko helppo, sillä 

yhteisymmärrys komission ja jäsenmaiden välillä oli selvä siitä, että esimerkiksi 

muuttoliike- ja turvallisuuskysymykset tuli ottaa huomioon konsensuksessa. Tiukimmat 

neuvottelut käytiin sanamuodoista sekä eroista suoran ehdollistamisen ja lievemmän 

muodon välillä sekä turvallisuuden että muuttoliikkeen suhteen. Kun Unkari viime 

metreillä entisestään vahvisti kehityspoliittisen konsensuksen maahanmuuttopoliittista 

linjaa, kävi selväksi, että erityisesti jäsenmaiden intressit muokkasivat konsensusta 

vahvimmin.  

Analyysi kehityspoliittisen konsensuksen neuvotteluprosessista vastaa myös siihen 

kysymykseen, kenestä ja mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan eurooppalaisesta 

kehityspolitiikasta. Kun kritiikki EU:ta kohtaan on kasvanut viime vuosina, on siitä, ketä 

tulisi kritisoida, kun kritisoidaan EU:ta, ryhdytty käymään myös paljon akateemista 

keskustelua (esimerkiksi Hobolt & Tilley 2014). Konsensuksen tapauksessa on selvää, 

että muuttoliikeasioissa syypää löytyy jäsenvaltioista. Tässä tapauksessa EU:n 

kehityspolitiikka on juurikin jäsenvaltioiden politiikan ja kompromissien tulosta. 

Turvallisuusnäkökulmasta taas syyn osoittaminen EU:n suuntaan komission muodossa 

on perusteltua. Toisaalta kehityspoliittinen konsensus on kaiken tämän summa. Se 

voisi olla turvallisuustematiikaltaan vielä vahvempi ilman parlamentin ja jäsenmaiden 

näkemyksiä. Ilman tiettyjä jäsenmaita se painottaisi varmasti vahvemmin köyhyyden 

vähentämistä, sukupuolten tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. Toisaalta taas ilman EU:n 

kehityspolitiikkaa ja kehityspoliittista konsensusta eivät kaikki jäsenvaltiot välttämättä 

uhraisi kehityspolitiikalle ajatustakaan.   
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6. Johtopäätökset 

Aiemmissa kappaleissa olen vastannut tutkimukseni apukysymyksiin EU:n 

kehityspoliittisista tavoitteista uudessa kehityspoliittisessa konsensuksessa ja niiden 

muutoksista edelliseen konsensukseen verrattuna sekä tavoitteiden muotoutumisesta 

konsensuksen neuvotteluprosessissa. Kehityspoliittiset tavoitteet ovat toisaalta 

muuttuneet, erityisesti muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyen, mutta toisaalta 

päätavoitteet eli köyhyyden väheneminen ja kestävä kehitys ovat säilyttäneet 

asemansa. Muuttoliikepoliittisia kirjauksia konsensukseen ajoivat erityisesti tietyt 

jäsenvaltiot, kun taas kovemmaksi muuttuneen turvallisuustematiikan taustalla 

näyttää olleen Euroopan komissio. Tässä kappaleessa syvennyn siihen, mitkä ovat ne 

poliittiset tavoitteet, jotka muuttoliikettä ja turvallisuutta koskevien kirjausten 

taustalla oikeastaan ovat, ja miksi muuttoliike ja turvallisuus nousivat näin vahvasti 

juuri nyt esille kehityspoliittisessa konsensuksessa.  

EU:n kehityspolitiikan päätavoitteena vuoden 2017 konsensuksessa on yhä köyhyyden 

vähentäminen, niin kuin unionin perustussopimuksissa on linjattukin. Tämän 

kehitystavoitteen rinnalle on kuitenkin noussut selvästi kilpailevia tavoitteita, kuten 

muuttoliikeintressejä ja turvallisuuskysymyksiä. Muuttoliike ja turvallisuus kulkevat 

konsensuksessa käsi kädessä: muuttoliikkeen mainitaan aiheuttavan turvattomuutta ja 

toisaalta vakaus ja rauha voivat vähentää muuttoliikettä. Muuttoliikkeeseen ja 

turvallisuuteen liittyen konsensuksesta nousee esille kolme erilaista poliittista 

tavoitetta ja diskurssia kehityspolitiikan taustalla: muuttoliikkeen juurisyihin 

vastaaminen, muuttoliikkeen hallinta vakauden vahvistamiseksi sekä EU:n oman 

turvallisuuden takaaminen. Kehityspolitiikka välineellistetään konsensuksessa kaikille 

näille kolmelle ja ne ovat toisiinsa kytköksissä, mutta toisaalta kaikki kolme tavoitetta 

edustavat erilaisia näkökulmia ja kehyksiä kehityspolitiikkaan.  

Analysoin seuraavaksi muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita Veenin 

(2011) kehitysavun ja ulkopolitiikan kehysten sekä Duffieldin turvallisuusviitekehyksen 

(2002) kautta. Tämän jälkeen vastaan kysymykseen siitä, miksi muuttoliike- ja 

turvallisuusintressit nousivat juuri nyt näin vahvaan asemaan kehityspolitiikassa. Tätä 
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tarkastelen Kööpenhaminan koulukunnan, Buzanin, Wæverin ja de Wilden (1998) 

kehittämän turvallistamisen käsitteen kautta sekä historiallisesta näkökulmasta. 

Lopuksi vertaan kehityspoliittisen konsensuksen antamaa kuvaa EU:sta globaalina 

toimijana kahteen erittäin käytettyyn käsitteeseen, Eurooppa-linnakkeeseen ja EU:n 

normatiiviseen valtaan.  

 

6.1. Muuttoliikkeen juurisyihin puuttuminen 

Muuttoliikkeen juurisyihin puuttuminen on hyvin vahvasti konsensuksessa esillä 

tavoitteena sekä muuttoliikettä koskevassa osiossa että muuallakin. Kun esimerkiksi 

ilmastonmuutokseen puuttumista, köyhyyden vähenemistä ja nuorisotyöllisyyden 

parantamista perustellaan sillä, että näin saattaa myös muuttoliike vähentyä, on kyse 

juuri muuttoliikkeen juurisyihin vaikuttamisesta. Muuttoliikkeen juurisyihin 

puuttuminen kehityspolitiikan taustalla vaikuttavana motiivina on suhteellisen helppo 

tavoite asettaa perinteiselle saajan tarpeet – antajan intressit -janalle. Läsnä ovat 

selvästi molemmat, sillä toisaalta juurisyyt ovat juuri niitä asioita, joissa kehitysavun 

kohteilla on tarpeita (köyhyys, työttömyys, epävakaus), mutta on myös antajan eli EU:n 

intressinä, että nämä tarpeet toteutettaisiin, jotta muuttoliike voisi näin vähentyä. 

Toisaalta, koska puhutaan muuttoliikkeen juurisyihin puuttumisesta suoran köyhyyden 

vähentämisen tai vakauden vahvistamisen sijaan, ovat EU:n intressit tässä kuitenkin 

avunsaajien tarpeita vahvemmat.  

Veenin kehysten kautta muuttoliikkeen juurisyihin puuttumista ei ole aivan yhtä 

yksinkertaista analysoida. Yksikään seitsemästä kehyksestä ei suoraan vastaa 

muuttoliikkeen juurisyihin puuttumista. Muuttoliikkeen juurisyihin puuttuminen 

voitaisiin nähdä jopa humanitarismin kehyksen kautta, jos muuttoliikkeen juurisyihin 

pyritään vaikuttamaan kehitystä edistämällä ja juurikin mahdollisten siirtolaisten edut 

edellä. Konsensuksessa juurisyihin puuttumisen taustalla on kuitenkin selvä motiivi 

Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen vähenemisestä, joten se istuu parhaiten 

valistuneeseen oman edun tavoitteluun. Omaa etua, eli vähäisempää muuttoliikettä 
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Eurooppaan, kyllä tavoitellaan, mutta se tehdään valistuneesti, muuttoliikkeen 

juurisyihin puuttumalla. Muuttoliikkeen hallinnan keinot ovat tällöin 

ennaltaehkäiseviä. Kehityspolitiikka tähtää yhä kehitykseen, mutta samalla se on keino 

ennaltaehkäistä muuttoliikettä ja edistää näin Euroopan intressejä muuttoliikkeen 

osalta.  

Toisaalta muuttoliikkeen hallinnan ja juurisyihin puuttumisen voi nähdä myös 

kokonaan uutena kehyksenä. Muuttoliike on yksi globaaleista megatrendeistä, mitä se 

ei ollut vielä esimerkiksi 2000-luvun alussa. Muuttoliike on konsensuksessa hyvin 

vahvemmin läsnä, sillä se mainitaan lähes jokaisessa osiossa. Veenin mukaan kehyksiin 

eniten vaikuttavat kansalliset perinteet ja kokemukset, eli EU:n tapauksessa siis EU:n 

perinteet ja kokemukset. Kuten aiemmin mainittua, EU:ssa muuttoliikkeen ulkoiset 

aspektit ja maahanmuuton ennaltaehkäisevät keinot ovat olleet historiallisesti 

huomattavasti käsitellympiä aiheita kuin kansallisesti EU:n jäsenmaissa. Kun tähän 

yhdistetään lisääntynyt muuttoliike ja EU:n epäonnistumiset esimerkiksi Välimereen 

hukkuneiden siirtolaisten pelastamisessa, on muuttoliikkeen juurisyihin puuttuminen 

EU:n kehityspolitiikalla looginen kehityssuunta.  

Veenin mukaan kehykset ovat ikään kuin tapa nähdä kehitysapu.  Jotta kehitysapua 

ryhdytään käyttämään muuttoliikkeen juurisyihin puuttumiseen, täytyy olla olemassa 

myös kausaliteetti kehityksen ja muuttoliikkeen vähenemisen välillä. Jos 

muuttoliikkeeseen pyritään hallitsemaan kehityspolitiikalla sen juurisyihin puuttumalla, 

on kausaliteetti seuraavanlainen: Kehityspolitiikalla vähennetään muuttoliikettä, sillä 

kehitys on ratkaisu muuttoliikkeen juurisyihin. Syyt lähteä liikkeelle vähenevät ja 

muuttoliike vähenee. Tämä edistää myös turvallisuutta ja vakautta Euroopassa. 

Kehykset myös heijastelevat yleistä ilmapiiriä ja kansalaisten mielipidettä. 

Muuttoliikkeen juurisyihin vastaaminen kehitysyhteistyöllä onkin mielipidemittausten 

mukaan kannatettavaa: eurooppalaiset pitävät kehitysyhteistyötä edelleen yhtä 

tärkeänä kuin aiemmin ja kolme neljästä kokee kehitysavun toimivana tapana puuttua 

laittomaan maahanmuuttoon (TNS Opinion 2017).  
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Kehityspolitiikan käyttämisessä muuttoliikkeen juurisyihin vaikuttamiseen on kuitenkin 

vielä yksi mielenkiintoinen näkökulma, jota en ole aiemmin nostanut esiin: se ei 

tieteellisen tutkimuksen mukaan ole kovin tehokas keino muuttoliikkeen hallintaan ja 

vähentämiseen. Köyhyyden, taloudellisen kehityksen ja kansainvälisen muuttoliikkeen 

yhteydet eivät ole yksinkertaisia tai helppoja ymmärtää. Köyhyyden vähentäminen eli 

muuttoliikkeen juurisyihin puuttuminen kehitysyhteistyöllä ei itsessään vielä suoraan 

vähennä muuttoliikettä. Kehitys voi jopa lyhyellä tähtäimellä lisätä muuttoliikettä, kun 

mahdollisuudet lähteä liikkeelle lisääntyvät. (Van Hear, Nyberg Sørensen & Engberg-

Pedersen 2003.) EU:n ulkorajojen muodostama elintaso- ja tulotasoero ei ole pieni ja 

nopeasti kurottavissa umpeen (Deutinger 2014). Monet haastateltavanikin nostivat 

esille sen, ettei kehitysyhteistyöllä kavenneta vielä pitkään aikaan tätä kuilua niin, että 

se tulisi merkittävästi vaikuttamaan muuttoliikkeen määrään. Pitkällä aikavälillä 

muuttoliike voi vähentyä, jos konfliktit, köyhyys ja esimerkiksi ilmastonmuutos 

saataisiin hallintaan, mutta nopeaksi ratkaisuksi muuttoliikkeen hallintaan ei 

kehityspolitiikasta ole (Van Hear, Nyberg Sørensen & Engberg-Pedersen 2003).  

Konsensuksessa kehityspolitiikkaa käsitellään siis välineenä muuttoliikkeen hallintaan, 

vaikka kehitys ei muuttoliikkeen ennaltaehkäisevänä keinona ole kovin toimiva, 

ainakaan lyhyellä aikavälillä. Kun kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä oikeutetaan näin 

vahvasti sillä, että se vähentää muuttoliikettä, luo se selvää painetta EU:lle myös 

onnistua muuttoliikkeen hallinnassa. Aiemmassa tutkimuksessa on käynyt ilmi, että 

usein poliittisten julkilausumien ja käytännön toimien välillä on räikeitä 

epäjohdonmukaisuuksia muuttoliikkeen hallinnan ennaltaehkäisevien ja estävien 

keinojen suhteen (Sterkx 2008).  Näin kävi myös vuoden 2015 jälkimainingeissa 

muuttoliikkeen juurisyihin vastaamiseksi perustetun EU:n Afrikka-hätärahaston 

kohdalla. Hätärahasto rahoitettiin lähes kokonaan kehitysavulla ja sen tavoite oli 

muuttoliikkeen juurisyihin puuttuminen. Rahaston sanottiin edistävän taloudellista 

kehitystä, vakautta, yhteiskuntien selviytymiskykyä ja hallittua muuttoliikettä. 

Käytännössä rahastosta on kuitenkin rahoitettu esimerkiksi rajavalvontaa, siirtolaisten 

palautuksia sekä hauraiden ja korruptiosta kärsiviä hallinnonaloja muuttoliikkeen 

hallinnan toivossa (De Guerry & Stocchiero 2018).  
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Muuttoliikkeen juurisyihin puuttuminen ei itsessään vielä välttämättä vaikuta 

kehitysyhteistyön sisältöön ja tavoitteisiin, sillä tavoitteena on edelleen kehitys, 

vaikkakin muuttoliikkeen hallinnan vuoksi. Tämän vuoksi kyse on nimenomaan 

valistuneesta oman edun tavoittelusta. Vaikka muuttoliikkeen juurisyihin puuttuminen 

kehityspolitiikan tavoitteena tarkoittaisikin ainoastaan köyhyyden vähentämistä ja 

kestävän kehityksen editämistä, voi se silti muokata kehitysapua esimerkiksi 

maantieteellisesti ja kohderyhmien suhteen. Uhkana voi olla, että toimet köyhyyden 

vähentämiseksi kohdennetaan muuttoliikeuhkan perusteella, eikä tarpeen mukaan. 

Huomattavasti suurempi uhka on kuitenkin se, ettei muuttoliikkeen juurisyihin 

suunnattua kehitysapua aina käytetä kehityksen edistämiseen vaan myös suoraan 

muuttoliikkeen hallintaan, kuten Afrikka-hätärahaston kohdalla kävi. Konsensuksessa 

esiintyy monitulkintaisuutta, eikä juurisyihin puuttuminen ole ainoa mainittu tapa 

hallita muuttoliikettä. Kehitystutkimukselle ominaisen normatiivisen pohjan vuoksi on 

tärkeää analysoida myös sitä, käytetäänkö kehityspolitiikkaa ennaltaehkäisevänä vai 

estävänä keinona muuttoliikkeen hallintaan. Konsensus antaa mahdollisuuden 

molempiin.  

 

6.2. Turvallisuuspoliittiset intressit  

Turvallisuus, vakaus ja rauha ovat saaneet merkittävän roolin uudessa 

kehityspoliittisessa konsensuksessa ja turvallisuustematiikka on vahvasti läsnä myös 

kirjauksissa muuttoliikkeestä. Lisäksi konsensuksesta löytyy paljon kritiikkiä osakseen 

saanut kirjaus yhteistyöstä turvallisuusalan toimijoiden kanssa. Kun uuden näitä 

kirjauksia tarkastelee Veenin kehysten kautta, löytyy viitteitä useammista kehyksistä. 

Vahvimmin erottuu jälleen valistunut oman edun tavoittelu, sillä rauhaa, turvallisuutta 

ja vakautta käsitellään ennen kaikkea globaalina julkishyödykkeenä. Tämä tarkoittaa, 

että turvallisuus on kaikkien kannalta edullista, niin kumppanimaiden kuin Euroopan 

unioninkin. Ensimmäisessä konsensuksessa maininnat rauhasta ja turvallisuudesta 

olivat vielä uutta konsensusta vahvemmin globaalin julkishyödykkeen ja valistuneen 
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oman edun tavoittelun kanssa linjassa, sillä uudessa konsensuksessa turvallisuus 

rajataan useammin koskemaan ainoastaan Euroopan turvallisuutta.  

Konsensuksesta löytyy selviä viittauksia EU:n oman turvallisuuden vahvistamiseen 

kehityspolitiikan avulla, toisin sanoen kehityspolitiikan välineellistämiseen EU:n 

turvallisuuden ylläpitämiseksi. Osa kirjauksista voisi istua jopa Veenin 

turvallisuuskehykseen, kun esimerkiksi kumppanuuksia muuttoliikkeen lähtö- ja 

kauttakulkumaiden kanssa tehostetaan juuri muuttoliikkeen hallinnan ja Euroopan 

turvallisuuden vuoksi. Veen viittaa turvallisuuskehyksellään kuitenkin erilaiseen 

turvallisuuteen ja kumppanuuteen, sillä lähtökohtana on erityisesti kylmän sodan 

aikana yleisesti käytössä ollut tapa hankkia kehitysavulla liittolaisia, jotka sitten 

vahvistivat myös omaa turvallisuutta. Nykyinen laajan turvallisuuden näkökulma 

yhdistettynä Veenin turvallisuuskehykseen kuvastaa hyvin konsensuksen kirjauksia 

EU:n turvallisuuden ja kehityksen välillä. Turvallisuus on kuitenkin nykyisin määritelty 

toisin kuin kylmän sodan aikana, mikä näkyy myös konsensuksessa.   

Kehityspoliittinen konsensus luo myös suoran linkin kehityspolitiikan ja muuttoliikkeen 

hallinnan välille, sillä turvallisuuteen tähdätään myös kulkematta itse kehityksen 

kautta. Esimerkiksi konsensuksen maininta jäsenmaiden oikeuksista päättää siitä, kuka 

heidän alueelleen tulee, ei liity kehitykseen laisinkaan. Muita ovat muun muassa 

rajavalvonta ja siirtolaisten palauttamiset. Tämä on edelleen muuttoliikkeen hallintaa, 

mutta ei juurisyiden vaan estävien keinojen kautta. Kausaliteetti kehityspolitiikan ja 

EU:n oman turvallisuuden välillä ei kuljekaan kehityksen kautta, kuten muuttoliikkeen 

juurisyiden kohdalla, vaan on seuraavanlainen: Kehityspolitiikka on yksi muuttoliikkeen 

hallinnan keino. Kehityspolitiikalla vivutetaan rahoitusta ja toimia muuttoliikkeen 

hallintaan. Muuttoliikettä rajoitetaan estävillä keinoilla kuten rajavalvonnalla ja 

palautuksilla. Syyt lähteä liikkeelle vähenevät ja muuttoliike vähenee. Tämä edistää 

turvallisuutta ja vakautta Euroopassa. Tässä tilanteessa ei voida puhua enää edes siitä, 

mitkä kehykset ja tavoitteet kehityspolitiikkaa määrittävät, vaan kehityspolitiikka on 

suoraan ehdollistettu maahanmuutto- ja turvallisuuspoliittisille intresseille. Kirjauksissa 

rajojen valvonnasta kyse ei ole kehityksestä, vaan jäsenvaltioiden suvereniteetin 

vahvistamisesta ja EU:n omien kansalaisten turvaamisesta. 
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Kun turvallisuustematiikka lisääntyy kehityspolitiikassa, täytyy tarkastella sitä, mistä 

puhutaan. Puhutaanko turvallisuuden ja kehityksen yhteyden vahvistamisesta, 

inhimilliseen turvallisuuteen satsaamisesta ja hauraiden valtioiden tilanteissa 

turvallisuuden vahvistamisesta myös kehityspolitiikalla? Vai puhutaanko kehitysavun 

käyttämisestä turvallisuusalan toimijoiden rahoittamiseen ja muuttoliikkeen hallintaan 

EU:n kansalaisten turvallisuuden edistämiseksi? Carbone (2013) huomautti, ettei EU 

ole politiikassaan määritellyt selvää suuntaa turvallisuuden ja kehityksen kausaliteetin 

välille, eli kumpaa se pyrkii ensisijaisesti edistämään, turvallisuutta kehityksen 

ennakkoehtona vai toisin päin. Tämä on tilanne myös konsensuksen kohdalla, sillä 

turvallisuustematiikka on kirjavaa ja osin epäselvää. 

Konsensuksen turvallisuustematiikkaa voi hyvin selittää myös Duffieldin (2002) 

turvallisuusviitekehyksen kautta. Duffieldin mukaan prosessi, jossa kehitys ja 

turvallisuus ovat yhdentyneet, kiihtyi erityisesti 1970-luvulla, kun kehitysmaista 

Eurooppaan suuntautuva pakolaisuus lisääntyi ja näin ollen kehitysmaiden 

turvattomuus ja alikehitys saapuivat uhkaamaan kansalaisia kehittyneissä maissa. 

Euroopan tilanne vuonna 2015 oli hyvin samankaltainen: yhtäkkiä Euroopan 

lähialueiden epävakaus nousi aiempaa vahvemmin ja konkreettisemmin 

eurooppalaisten tietoisuuteen turvapaikanhakijoiden määrän lisäännyttyä 

voimakkaasti. Muuttoliike ja maahanmuutto määritellään helposti uhkaksi 

kansalliselle, tai tässä tapauksessa Euroopan sisäiselle, turvallisuudelle. Näin Euroopan 

turvallisuus, muuttoliike ja kehitys Euroopan lähialueilla saivat nopeasti aivan 

uudenlaisen yhteyden ja kehityspolitiikan merkitys muuttui. Kehityspolitiikka ja kehitys 

nähtiin vastauksena lähialueiden vakauttamiseen, muuttoliikkeen hallintaan ja näin 

Euroopan turvallisuuteen, mitä Duffield kutsuu kehityksen radikalisoitumiseksi. EU:n 

kehityspolitiikassa kehityksen radikalisoituminen näkyy selvästi esimerkiksi kehitysavun 

suuntaamisessa: lähialueiden valtiot ovat nousseet nopeasti kehitysavun saajien 

kärkisijoille. Duffield määrittelee itse turvallisuuden ja kehityksen yhdentymisen olevan 

valistunutta oman edun tavoittelua ja globaalin julkishyödykkeen, vakauden, 

vahvistamista. Kehityspoliittisessa konsensuksessa muuttoliikkeen puuttuminen 

määritellään kuitenkin ennen kaikkea Euroopan unionin vakauden, eikä globaalisti. 



 

97 
 

Valistunutta oman edun tavoittelua edustavat kyllä kirjaukset juurisyihin 

puuttumisesta, mutta eivät rajaturvallisuudesta.  

Turvallistamisen sekä kehityksen, turvallisuuden ja muuttoliikkeen suhteen analyysissa 

tulee olla kriittinen, sillä on eri asia käyttää kehityspolitiikkaa apuna konfliktien 

ratkaisuun ja vakauden ylläpitämiseen ympäri maailman, kuin keskittyä EU:n alueelle 

suuntaavan muuttoliikkeen lähtö- ja kauttakulkumaihin. Mikäli konsensuksen trendi 

muuttoliikkeen hallinnasta ja EU:n rajojen vahvistamisesta jatkuu, voi globaalien 

julkishyödykkeiden vahvistaminen kehityspolitiikalla ja valistunut oman edun tavoittelu 

jäädä jalkoihin, kun kehityspolitiikka keskittyy yhä enemmän juuri niihin teemoihin ja 

alueisiin, jotka vaikuttavat EU:n omaan turvallisuuteen juuri nyt. Juuri tähän suuntaan 

Bermeo (2017) enteilee kehityspolitiikan kulkevan: globaaleja julkishyödykkeitä ei 

vahvisteta ja käsitellä globaalisti, vaan niiden mahdollisen spillover-uhkan kautta.  

 

6.3. Muuttoliikkeen turvallistaminen 

Muuttoliikkeen juurisyihin puuttuminen on saanut selvän jalansijan EU:n 

kehityspolitiikan tavoitteena ja oikeutuksena, ja toisaalta kehityspolitiikka näyttää 

jääneen myös osittain suoraan maahanmuutto- ja turvallisuuspoliittisten intressien 

jalkoihin. Jos kehitysavulla rahoitetaan esimerkiksi rajavalvontaa muuttoliikkeen 

hallinnan vuoksi, on tätä hyvin hankala analysoida osana kehityspolitiikkaa. 

Kyseenalaista on jopa se, voidaanko niitä luokitella millään tavoin kehityspolitiikan 

alaisiksi toimiksi. Vastaus on ei, mikäli kehityspolitiikka määritellään Koposen ja 

Seppäsen (2016) mukaisesti kehitykseen tähtääväksi prosessiksi. Miten 

kehityspoliittiseen konsensukseen on päätynyt näin vahvasti mukaan myös muita, kuin 

kehityspoliittisia tavoitteita? Argumenttini on, että tämä johtuu ennen kaikkea 

muuttoliikkeen turvallistamisesta, eli EU:n alueelle suuntautuvan muuttoliikkeen 

määrittelemisestä turvallisuusuhkaksi.  
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Muuttoliike on Buzanin, Wæverin ja de Wilden (1998) mukaan yksi kolmesta 

yleisimmin turvallistetuista uhkista. He ennustivat jo 1990-luvun lopulla, että Afrikasta 

Eurooppaan suuntautuva muuttoliike nostetaan yhdeksi tärkeimmistä 

turvallisuusuhkista Euroopassa. Samaan aikaan kehityspolitiikan turvallistamista on 

viime vuosina tutkittu yhä enemmän, ja Brown ja Grävingholt (2016) tulkitsevatkin sen 

olevan globaali trendi, joskin erilaista paikasta ja kontekstista riippuen. 

Kehityspolitiikan, muuttoliikkeen ja turvallistamisen linkit ovat siis olleet näkyvissä jo 

vuosia, mutta toisaalta Carbone (2013) päätyi siihen, ettei turvallistaminen olisi 

realistinen uhka EU:n kehityspolitiikalle. Konsensusta analysoitaessa näyttää kuitenkin 

selvältä, että näin on käynyt.  

Kun ilmiö turvallistetaan, se esitetään dramatisoidusti ja nostetaan erityiseksi 

prioriteetiksi, kuten Buzan ja muut Kööpenhaminan koulukunnan edustajat ovat 

analyyseissaan todenneet. Turvallistetut ilmiöt nousevat perinteisten poliittisten 

prosessien yläpuolelle ja saavat korkeimman tason päättäjien huomion. Muuttoliike 

nousi vuonna 2015 selvästi perinteisten poliittisten prosessien yläpuolelle. Muuttoliike 

ei vain politisoitunut, vaan turvallistettiin, sillä muuttoliikkeen hallinta nostettiin 

selväksi EU:n prioriteetiksi, mistä kertoo sen käsittely EU:n huippukokousten lisäksi 

sekä ulkoasiain- että sisäasiainneuvostojen kokouksissa lähes aina ensimmäisenä ja 

tärkeimpänä aiheena. Samaan aikaan mediassa ja poliittisessa keskustelussa 

muuttoliike sai nimityksen pakolaiskriisi. Pakolaiskriisi-diskurssi levisi ja eurooppalaiset 

kansalaiset suhtautuvat kriittisemmin maahanmuuttoon EU:n ulkopuolelta: yli puolet 

eurooppalaisista piti vuonna 2017 EU:n ulkopuolelta unioniin suuntautuvaa 

muuttoliikettä negatiivisena asiana (TSN opinion 2018). Kansalaiset näkivät myös, että 

muuttoliikkeeseen vastaamisen tulisi olla EU:n prioriteettina: tutkimusten mukaan 

muuttoliike oli eurooppalaisten mielestä suurin haaste, johon EU:n tulee vastata (TNS 

opinion 2018). Kun ilmiö on turvallistettu, siihen voidaan vastata erityisillä tavoilla ja 

lisäresursseilla. Tätä vuonna 2015 ja sen jälkeen todellakin EU:ssa käytettiin hyväksi. 

Muuttoliikkeeseen vastaamiseen perustettiin erilaisia rahastoja ja välineitä, joiden 

nimetkin kaikuvat turvallisuusuhkan dramaattista sävyä, esimerkiksi EU:n Afrikka-

hätärahaston kohdalla.  
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Turvallistaminen vastaa osaltaan myös siihen, miksei muuttoliikkeen juurisyihin 

puuttumista kyseenalaisteta, vaikka tieteellinen tutkimus ei näytä osoittavan 

kehityksen toimivan muuttoliikettä ennaltaehkäisevänä keinona. Kun muuttoliike oli 

EU:ssa turvallistettu, ei ratkaisuja siihen luotu harkitusti ja tavallisten poliittisten 

prosessien kautta. Kun ilmiö on laajasti hyväksytty turvallisuusuhkaksi, johon on pakko 

vastata mahdollisimman nopeasti ja kaikin mahdollisin keinoin, ei tämä jätä varaa 

ratkaisuista keskustelulle ja poliittiselle neuvottelulle. Muuttoliikkeen turvallistamista 

helpotti lisäksi se, että EU:n turvallisuuspoliittista keskustelua dominoivat teemat ovat 

viime vuosina muuttuneet ja laajentuneet Duffieldin laajentuneen 

turvallisuuskäsityksen tapaan, eivätkä ne enää liity ainoastaan puolustukseen ja 

sotilaalliseen uhkaan.  Yhdeksi turvallisuuteen vaikuttavaksi ilmiöksi on noussut 

muuttoliike, jonka koetaan uhkaavan Euroopan turvallisuutta fyysisesti, kulttuurisesti 

ja taloudellisesti (Huysmans 2000). Perinteisessä turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikassaankin EU:n fokus on siirtynyt viime vuosina selvästi lähialueille ja 

EU:n omiin rajoihin, kun se aiemmin keskittyi turvallisuuteen globaalin 

julkishyödykkeen ja yleisen vakauden kautta (Jokela 2018). Muuttoliikkeen ja 

turvallisuuden painotukset konsensuksessa johtuvat siis ennen kaikkea muuttoliikkeen 

turvallistamisesta. Muuttoliike määriteltiin turvallisuusuhkaksi ja kehityspolitiikka 

päätyi yhdeksi politiikanalaksi, jolla siihen pyrittiin vastaamaan.  

Turvallistaminen voi tuoda positiivisia vaikutuksia reaaliseen turvallisuuteen antamalla 

turvallisuusuhkan käsittelyyn enemmän työkaluja. Toisaalta esimerkiksi 

maahanmuuton tapauksessa turvallistaminen voi vaikuttaa negatiivisesti 

muuttoliikkeen hallintaan pienentämällä poliittista liikkumavaraa ja yksinkertaistamalla 

keskustelun moniulotteisesta ilmiöstä, jolloin kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja ja toimia 

ei harkita vaan toimitaan hätäisesti (Aradau 2004 & Huysmans 2006 teoksessa Peoples 

& Vaughan-Williams 2010). Mikäli muuttoliike ilmiönä turvallistetaan, ei sitä koskevia 

päätöksiä tarvitse enää välttämättä tehdä tavallisen poliittisen prosessin kautta ja sen 

hallintaan voidaan ottaa avuksi uudenlaisia keinoja. Kriittinen näkökulma on Furnessin 

ja Gänzlen (2016) mukaan tarpeellinen, kun kyse on kehitysvarojen käyttämisestä 

avunantajan turvallisuuden edistämiseen ja itse avunsaajien tarpeet jäävät jalkoihin. 

Heidän mukaansa tämä turvallisuusdiskurssin yleistyminen tulee johtamaan EU:ssa 
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tilanteeseen, jossa turvallisuusintressit dominoivat poliittista keskustelua, 

päätöksentekoa ja kehitysavun jakamista. Juuri näin kävi kehityspoliittisen 

konsensuksen tapauksessa.  

 

6.4. Konsensus kehitys- ja maahanmuuttopolitiikan rajapinnalla  

Kehityspoliittinen konsensus on osa EU:n kehityspolitiikan historiaa, mutta vahvojen 

maahanmuuttopoliittisten kirjaustensa vuoksi myös osittain jatkumoa keskustelulle 

maahanmuutosta ja erityisesti sen ulkoisista aspekteista EU:ssa. EU:n kehityspolitiikkaa 

ovat vuosien mittaan muokanneet niin EU:n laajenemiset kuin toisaalta EU:n 

integraatiokin. Erityisesti itä-laajenemisen myötä EU:n lähialueita on ryhdytty 

painottamaan myös kehityspolitiikassa. Vahva near abroad –painotus on Hurtin 

mukaan (2010) on kummunnut myös turvallisuuspoliittisista näkökulmista, ja 2000-

luvulla erityisesti EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka on kehittynyt ja edennyt. Veenin 

(2011) mukaan kehityspoliittisiin intresseihin vahvimmin vaikuttavat kansalliset 

intressit, joten EU:n muun politiikan vaikutukset kehityspolitiikkaan olivat 

odotettavissa. Siinä, missä ensimmäinen kehityspoliittinen konsensus ilmensi 2000-

luvun alun ideologista ja optimistista aikaa EU:n kehityspolitiikassa, heijastelee uusi 

kehityspoliittinen konsensus selvästi kehityspolitiikan muuttunutta asemaa osana EU:n 

ulkosuhteita ja toisaalta uutta, turvallisuuspoliittisesti epävarmempaa aikaa EU:ssa.  

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan nousu EU:ssa kulminoitui osittain ulkosuhteiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan viran perustamiseen ja myöhemmin korkean 

edustajan Federica Mogherinin esittelemään EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittiseen 

globaalistrategiaan vuonna 2016. Globaalistrategian tarkoituksena on ollut luoda 

vahva globaali rooli EU:lle ja johdonmukaistaa politiikkaa. Kehityspolitiikka on osittain 

siis menettänyt merkitystään EU:n ulkosuhteissa viimeisten vuosikymmenien aikana, 

kun uudet politiikanalat ovat nousseet. Kehityspoliittisen konsensuksen vahva 

ulkopoliittisten tavoitteiden painotus ja kehityspolitiikan valjastaminen EU:n muiden 

ulkoisten politiikanalojen intressien tavoitteluun ei sinänsä ole yllättävää. Orbie (2012) 



 

101 
 

on nostanut EU:n kehityspolitiikan uusimmaksi trendiksi juurikin ulkopoliittisten 

tavoitteiden roolin kasvun.  

Myös instutionaalisilla muutoksilla on ollut vaikutusta kehityspoliittisen konsensuksen 

vahvaan turvallisuuspainotukseen. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka ovat yleisesti vahvoja 

kehitysavun määrittäjiä, kuten Veenin kehykset ja lukuisat muut kehitysavun 

allokointia koskevat tutkimuksen kertovat. Unionin kehityspolitiikka on historiansa 

aikana ollut kansallisista kehityspolitiikoista hyvin erilaisessa asemassa, sillä EU on ollut 

alun perin erityisesti arvopohjainen ja taloudellinen yhteisö, ei ulko- ja 

turvallisuuspoliittinen yhteisö. EU on saanut uuden vahvan politiikanalan, ulkosuhteet, 

joka institutionaalisesti kattaa myös kehityspolitiikan, ja jonka alle kehityspolitiikka 

asemoidaan myös kehityspoliittisessa konsensuksessa. Vahvistuneen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan ja uuden globaalistrategian myötä turvallisuuspolitiikka on 

noussut EU:n agendalle ja se on valunut näin myös kehityspolitiikan agendalle. Muun 

muassa Furness ja Gänzle (2016), Hout (2013) että Keukeleire ja Raube (2013) ovat 

todenneet, että kehityspolitiikka on kyllä lähentynyt turvallisuuspolitiikan kanssa, 

mutta turvallisuuspolitiikassa kehityspoliittisia vaikutteita onkin ollut vähän. Vahvojen 

turvallisuus- ja jopa puolustuspoliittisten kirjausten takana konsensuksen 

neuvotteluissa oli erityisesti komissio, jonka alkuperäinen ehdotus jopa vahvemmin 

kuin lopullinen konsensus välineellisti kehityspolitiikan turvallisuusalan toimille ja jopa 

sotilaallisten toimien tukemiseen. Myös eräässä haastattelussani nousi esille ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan ja globaalistrategian vahva painotus komissiossa (Euroopan 

parlamentti I, haastattelu, 2018). Ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkea 

edustaja Mogherini toimii myös komission varapuheenjohtajana, joten hänen 

vaikutusvaltansa komission työohjelmaan ja prioriteetteihin on huomattavasti 

vahvempi, kuin institutionaalisten muutosten myötä hajautetun ja heikennetyn 

Euroopan komission kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston.  

Myöskään muuttoliikekirjaukset ja niiden vahva painotus muuttoliikkeen juurisyihin 

puuttumisessa ja EU:n omassa turvallisuudessa eivät ole historiallisesta näkökulmasta 

yllättäviä. Euroopan unionissa muuttoliikkeen ulkoiset aspektit ovat olleet 

huomattavasti jäsenvaltioita enemmän esillä keskustelussa maahanmuuttopolitiikassa. 
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Jo 1990-luvulla sisäasianneuvosto keskusteli paljon niin kutsutusta kokonaisvaltaisesta 

näkökulmasta muuttoliikkeeseen. Kokonaisvaltainen näkökulma on sisäministereille ja 

sisäpolitiikan parissa työskenteleville virkamiehille tarkoittanut pitkälti 

muuttoliikeintressien sisällyttämistä ulkosuhteisiin, eli esimerkiksi muuttoliikeaspektin 

sisällyttämistä kumppanuussopimuksiin muiden valtioiden kanssa. Ulkoasioiden 

parissa toimivat poliitikot ja virkamiehet ovat kuitenkin olleet tähän haluttomia. Samaa 

yritettiin 2000-luvun alussa muuttoliikkeen valtavirtaistamisella, mutta ulkoasioista ja 

kehitysasioista vastaavat osastot lähtivät tähän huonosti mukaan. Nyt uuden 

kehityspoliittisen konsensuksen kohdalla tämä valtavirtaistaminen tai 

kokonaisvaltainen näkökulma muuttoliikkeeseen näyttää lyöneen läpi. Uutta 

kehityspoliittisen konsensuksen muuttoliikekirjauksissa on siis lähinnä se, että sisältö 

löytyy kehityspoliittisesta asiakirjasta. Muuttoliikkeen juurisyihin puuttuminen ja 

yhteistyö rajavalvonnan suhteen EU:n naapurimaiden kanssa ovat keinoina jo 

ennestään tuttuja maahanmuuttopolitiikan puolella. Vuoden 2015 muuttunut 

siirtolaistilanne ja muuttoliikkeen turvallistaminen näyttävät ikään kuin avanneen 

ikkunan sille, että jo vuosikymmeniä sisäministerien ja virkamiesten ajama 

kokonaisvaltainen näkökulma muuttoliikkeeseen on otettu vihdoin huomioon 

kehityspolitiikan puolella.  

 

6.5. EU globaalina toimijana – Eurooppa-linnake vai normatiivinen 

valta?  

Vuoden 2017 EU:n kehityspoliittinen konsensus muuttoliike- ja 

turvallisuuspainotuksineen ei siis ole yllättävä, kun sitä verrataan kehityspolitiikan ja 

maahanmuuttopolitiikan viime vuosikymmenien trendeihin. Kuitenkin ulkopoliittisten 

tavoitteiden vahva painottaminen EU:n kehityspolitiikassa on vahvasti ristiriidassa sen 

kanssa, mitä tutkijoiden parissa on pidetty nimenomaan eurooppalaisena 

kehityspolitiikkana. Orbien (2012) mukaan eurooppalainen kehityspolitiikka kytkeytyy 

vahvasti EU:n normatiiviseen toimijuuteen, josta Mannersin (2002) tulkinta EU:sta 

normatiivisena valtana on kaikista tunnetuin. Mannersin mukaan EU toimii omien 



 

103 
 

arvojensa pohjalta ja tätä kautta sillä on valtaa levittää arvojaan, kuten demokratiaa ja 

ihmisoikeuksia, myös kumppanimaihinsa. Toisaalta maahanmuuttopolitiikan ja sen 

tutkimuksen puolella EU:ta on jo vuosikymmeniä pidetty linnakkeena, jonka 

tavoitteena on rakentaa vahvat rajat ja padota ihmiset ulkopuolelle. Kumpaa 

Eurooppaa kehityspoliittinen konsensus sitten edustaa?  

Konsensuksessa on näkyvissä yhä merkkejä normatiivisesta vallasta. Manners pohjaa 

teoriansa EU:n arvopohjalle, ja konsensuksessa EU:n ulkoisen toiminnan arvot ja 

kehitysyhteistyön päätavoite ovat läsnä yhtä vahvoina kuin aiemmin. Viittaukset 

kehityspolitiikan ehdollistamiseen ulkosuhteiden muiden intressien edistämiseksi 

syövät kuitenkin tätä normatiivista valtapohjaa. Pehmeän vallan ja arvojen diskurssi 

näyttää kokeneen konsensuksen myötä selvän kolauksen. Se julkilausuma ja 

politiikanala, jonka kaikkein vahviten tulisi pohjata EU:n arvoille, globaalille 

solidaarisuudelle ja normatiiviselle pohjalle, on joutunut alistumaan EU:n omille 

intresseille.   

Kehityspolitiikka ja -apu ovat olleet kansainvälisissä suhteissa hankalia ilmiöitä, sillä 

perinteinen realistinen koulukunta selittää valtioiden toimia kansallisilla intresseillä ja 

niiden edistämisellä. Taloudelliset ja turvallisuuspoliittiset selitykset kehitysavun 

takana ovat siksi suosittuja. Konstruktivistinen koulukunta ja Veen teoriassassaan 

ulkopolitiikan kehyksistä kuitenkin hylkäävät koko objetiivisen kansallisen intressin 

olemassaolon. Intressejä ja normeja on monia, ja politiikat ovat niiden summia. EU ei 

ole koskaan toiminut kehityspolitiikassaan puhtaasti arvopohjalta ja humanitarismin 

ajamana, mutta toisaalta kehitysapua eivät selitä myöskään ainoastaan taloudelliset 

suhteet entisiin siirtomaihin. Kuitenkin tutkijat ovat löytäneet jotain, mitä kutsua 

eurooppalaiseksi kehityspolitiikaksi ja tämä on juurikin EU:n perusarvoille pohjaavaa ja 

niitä painottavaa kehityspolitiikkaa. Tällainen kehityspolitiikka lisää Mannersin mukaan 

EU:n normatiivista valtaa kansainvälisesti.   

2000-luvulla EU:n kehityspolitiikassa naapuruusalueiden painottaminen ja near abroad 

-trendi ovat vahvistuneet. Toisin sanoen EU:n omat intressit ovat ryhtyneet 

ohjailemaan kehityspolitiikkaa. Tähän kehitykseen konsensus istuu hyvin. Samalla se 
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vie EU:ta yhä kauemmas normatiivisesta vallasta, maailmanpolitiikan hyvästä 

osapuolesta, jona EU on totuttu tuntemaan. Eurooppa-linnake on yhä vahvana EU:n 

maahanmuuttopolitiikassa ja nyt se näyttää saaneen myös kehityspolitiikan mukaansa. 

Vaikka EU on yhä maailman suurin kehitysavun antaja, ei tällä tulevaisuudessa liene 

yhtä positiivinen kaiku kuin nykyisin, mikäli kehitysapua käytetään entistä vahvemmin 

EU:n lähialueilla muuttoliikkeen patoamiseen, hauraiden valtioiden turvallisuusalan 

toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja rajaturvallisuuden vahvistamiseen. 

Mikäli EU hylkää kehitysavun periaatteensa ja ryhtyy käyttämään sitä yhä vahvemmin 

ja avoimemmin ulkopoliittisten intressiensä edistämiseen, menettää se samalla 

normatiivista valtaansa. Normatiivinen valta kumpuaa normien ja arvojen 

edistämisestä, esimerkkinä toimimisesta, eikä omien intressien edistämisestä, 

rajavalvonnan ulkoistamisesta ja muuttoliikkeen hallinnasta.  

Turvallisuus- ja muuttoliikepainotukset konsensuksessa pakottavat kysymään, millaista 

politiikkajohdonmukaisuutta sillä halutaan edistää. Konsensuksessa on kirjauksia sekä 

EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuudesta, kestävää kehitystä tukevasta 

johdonmukaisuudesta että kehityspoliittisesta johdonmukaisuudesta. Kuten Siitonen 

(2016) on maininnut, on politiikkajohdonmukaisuudessa kehityspolitiikan rinnalle 

noussut viime vuosina kilpailevia politiikanaloja. Kehityspoliittisessa konsensuksessa 

kirjaukset muuttoliikkeestä kaikuvat sekä maahanmuuttopoliittista että 

turvallisuuspoliittista johdonmukaisuutta. Kun ensimmäinen konsensus oli 

kehityspoliittisen johdonmukaisuuden puolestapuhuja, on uudessa konsensuksessa 

kehityspolitiikka selvästi yritetty johdonmukaistaa muiden poliittisten tavoitteiden 

kanssa. Kun tätä tarkastellaan kehityspoliittisen johdonmukaisuuden normatiivisen 

selityksen kautta, eli nähdään kehityspoliittinen johdonmukaisuuteen sitoutuminen 

normatiivisena kysymyksenä samaan tapaan kuin kehitysavun antaminenkin, näyttää 

konsensus vievän EU:ta yhä kauemmas normatiivisesta vallasta. Ensimmäisen ja toisen 

konsensuksen välillä on selvä muutos, ja nyt näyttää siltä, että voittajana on vahvoja 

rajoja painottava Eurooppa-linnake, joka johdonmukaistaa kehityspolitiikkaansa 

muuttoliikeintressien ja turvallisuuspolitiikan kanssa.  
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7. Lopuksi 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut Euroopan unionin kehityspoliittisesta 

konsensuksesta loppujen lopuksi vain hyvin pientä osaa. Muuttoliikettä ja 

turvallisuutta koskevat kirjaukset olivat ne, joista jäsenmaat joutuivat neuvottelemaan 

loppuun saakka ja toisaalta ne, joita on eniten arvosteltu. Kehityspoliittisen 

konsensuksen pariinkymmeneen sivuun mahtuu kuitenkin myös paljon muuta. Kestävä 

kehitys ja köyhyyden vähentäminen ovat konsensuksessa yhä EU:n kehityspolitiikan 

päätavoitteita, vaikka tämä jääkin helposti muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen 

viittaavien kirjausten aiheuttaman huolen alle. Vaikka kehityspoliittisen konsensuksen 

tietyt kirjaukset voivat tuntua kehityspolitiikan hengen vastaisilta, painottaa konsensus 

kuitenkin linjauksena edelleen tärkeitä EU:n arvoja, kuten kestävää kehitystä ja 

demokratiaa, enemmän kuin jotkin jäsenmaat itse kehityspolitiikassaan tekisivät. 

Kritiikki on siis tarpeen, mutta samalla täytyy muistaa, että konsensus voi 

parhaimmillaan vaikuttaa joidenkin jäsenmaiden kehityspolitiikkaan positiivisestikin. 

Hedelmällisintä mielestäni onkin tarkastella kehityspoliittista konsensusta ikään kuin 

ajankuvana Euroopasta vuonna 2017. Se antaa hyvän kuvan siitä, mitkä teemat ovat 

olleet poliittisessa keskustelussa pinnalla. Neuvottelut kuvasivat hyvin neuvoston, 

komission ja parlamentin valtasuhteita, ja myös Unkarin viimehetken käänne kuvaa 

EU:n poliittista tilannetta hyvin: tämän tutkielman valmistumisen aikoihin käytiin 

neuvotteluja EU:n ja Tyynenmeren, Afrikan ja Karibian maiden tulevaisuuden suhteita 

määrittelevien post-Cotonou-neuvottelujen mandaatista. Juuri kun sopuun oltiin 

pääsemässä, päätti Unkari olla hyväksymättä lopputulosta – jälleen 

muuttoliikekysymysten vuoksi (Barbière 2018). Populististen ja oikeistolaisten 

liikkeiden nousu joissakin jäsenvaltioissa näyttää vaikuttavan päätöksentekoon 

Euroopassa, erityisesti jäsenmaiden välillä. Kun konsensukseen on päästävä, voi yksikin 

maa tehdä tietystä kysymyksestä kiistakapulan.  

Tässä tutkielmassa analyysin kohteena on ollut korkean tason poliittinen julkilausuma. 

Se, mikä konsensuksen merkitys tulee olemaan, on valitettavasti jäänyt analyysin 

ulkopuolelle, sillä tutkielman valmistumiseen mennessä ei konsensuksen toimeenpano 
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ollut vielä edennyt. Tiettyjä merkkejä konsensuksen vaikutuksista oli kuitenkin jo 

kesällä 2018 havaittavissa. Toukokuussa 2018 EU-maiden jäsenvaltioiden edustajat 

kokoontuivat keskustelemaan EU:n suurimman kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 

(Development Cooperation Instrument, DCI) temaattisten rahoitusvälineiden 

toimeenpanosta vuosille 2018–2020. Alustavissa monivuotisen ohjelman 

dokumenteissa viitattiin toistuvasti uuteen kehityspoliittiseen konsensukseen, jonka 

kanssa rahoitusta pyrittiin linjaamaan vuosille 2018–2020. Koska konsensus on hyvin 

yleisen tason julkilausuma, ei siinä suoraan eritellä, miten konsensusta tullaan 

toimeenpanemaan. Juuri tällaiset konkreettiset ohjelmat, kuten rahoitusvälineen 

painopisteiden ja rahamäärien päättäminen ovat konsensuksen toimeenpanoa. 

Kansalaisyhteiskuntaa ja paikallisviranomaisia koskevan ohjelman (Civil Society and 

Local Authorities, CSO-LA) kansalaisjärjestöjä koskeva toimeenpanosuunnitelma 

esimerkiksi viittasi kehityspoliittisen konsensuksen prioriteetteihin. Näiksi 

prioriteeteiksi dokumentissa linjattiin ilmastonmuutos, sukupuolten tasa-arvo, nuoriso, 

laittoman ja pakotetun muuttoliikkeen juurisyyt sekä kriisit ja epävakaus. Rahoitusta 

tästä ohjelmasta ehdotettiin jaettavaksi näiden konsensuksen prioriteettien mukaan 

kolmena seuraavana vuonna. (European Commission Directorate General for 

International Cooperation and Development 2018.) 

Mielenkiintoista tässä on se, ettei kehityspoliittisessa konsensuksessa itseasiassa ole 

linjattu EU:n kehityspolitiikan prioriteetteja tai painopisteitä. Konsensus sisältää 

kehityspolitiikan periaatteet ja arvot sekä esittelee kehitystä edistäviä teemoja. 

Eräässä haastattelussani nousi esille juurikin mahdollisuus tulkita konsensusta väärin: 

komissio painotti, etteivät laatikoissa esitellyt teemat ole priorisointeja, mutta vaati 

laatikoiden säilyttämistä, kun sekä parlamentti että osa jäsenmaista kyseenalaistivat 

laatikoiden tarpeellisuuden (Euroopan parlamenttin II, haastattelu, 2018). Nyt 

Euroopan komissio itse luomassaan dokumentissa viittaa kehityspoliittisen 

konsensuksen prioriteetteihin, jotka eivät täsmää itse konsensuksen kanssa. Mikäli 

konsensuksen laatikot tulkittaisiin prioriteeteiksi, ei tässä siltikään ole mainittuna 

kaikkia mahdollisia. Kansalaisyhteiskuntaa ja paikallisviranomaisia koskevan ohjelman 

monivuotista toimeenpanosuunnitelmaa vuosille 2018–2020 ei ollut vielä tutkielman 

valmistumiseen mennessä virallisesti hyväksytty, joten ei ole varmaa, päätyykö 
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tällainen prioriteettilistaus lainsäädäntöön saakka. Kuitenkin jo se, että komissio 

tulkitsee näin eri tavoin itse hyväksymäänsä kehityspoliittista konsensusta, viestittää 

vahvasti poliittisista prioriteeteista konsensuksen tulkinnassa. 

Toinen prosessi, jossa kehityspoliittisella konsensuksella tulee olemaan vaikutusta, on 

EU:n monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelut vuosille 2021–2027. 

Kehityspoliittisen konsensuksen kaksi kipukohtaa, turvallisuus ja muuttoliike, sekä 

uhka kehityspolitiikan välineellistämistämisestä näihin, ovat vahvasti läsnä myös 

komission ehdotuksessa monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ulkosuhteiden rahoitusta 

ehdotetaan uudistettavan rakenteellisesti kokonaan. Täysin uusia budjettikohtia ovat 

esimerkiksi nopea reagointi, johon on ehdotettu neljää miljardia euroa seitsemälle 

vuodelle sekä kohdentamaton rahoitus, johon on ehdotettu yli kymmentä miljardia 

euroa. Nopean reagoinnin rahoituksen tarkoituksena on muun muassa ehkäistä 

konflikteja ja puuttua kriisitilanteisiin sekä edistää EU:n ulkopoliittisia tarpeita ja 

prioriteetteja. Kymmenen miljardin euron kohdentamaton rahoitus mahdollistaa EU:n 

toiminnan muuttuvien haasteiden ja prioriteettien suhteen. Haasteita on mainittu 

kaksi: vakaus ja muuttoliike. Tämän lisäksi muuttoliikkeen hallinta on nostettu 

läpileikkaavaksi teemaksi, johon tulee puuttua vähintään kymmenellä prosentilla 

kaikesta rahoituksesta. (European Commission 2018c.) Tämä on huomattava nousu 

edelliseen monivuotiseen rahoituskehykseen, jossa ainoastaan yksi globaalien 

julkishyödykkeiden ohjelman alaohjelma liittyi muuttoliikkeeseen, erityisesti 

turvapaikanhakuuun ja muuttoliikkeen positiivisiin kehitysvaikutuksiin (Busschaert ym. 

2014, 18–19). Komission ehdotus nostaa yhdeksi neljästä prioriteettialasta 

muuttoliikkeen ja liikkuvuuden. Silmiinpistävää on jälleen negatiivinen tyyli, jolla 

muuttoliikettä käsitellään: ehdotuksessa puhutaan pakolaisaalloista ja 

muuttoliiketulvista. (European Commission 2018c.) 

Kehityspoliittisen konsensuksen todellinen merkitys tulee esille myöhemmin, kun sitä 

lähdetään tulkitsemaan ja toimeenpanemaan. Uusi rahoituskehys sekä EU:n ja AKT-

maiden tulevien suhteiden suunnittelu tulevat olemaan tässä ensimmäisiä suuria 

koetuksia. Konsensusta voi pitää näkökulmasta riippuen joko onnistuneena tai sen 

täytenä vastakohtana. Kehityspoliittinen konsensus ei itse vielä muuta mitään, vaan se, 
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miten sitä tulkitaan ja käytetään. Painotetaanko seuraavina vuosina kestävän 

kehityksen vahvaa asemaa kehityspoliittisessa konsensuksessa? Ehdollistetaanko 

kehitysapu muuttoliikkeen hallintaan konsensuksen varjolla? Hyödynnetäänkö 

konsensukseen jätetty liikkumavara turvallisuuspoliittisten intressien edistämiseksi? 

Euroopan komission ehdotus unionin monivuotiseksi rahoitukseksi osoittaa, että 

muuttoliikkeen ja turvallisuuden kohdilla piilevät vaarat kehityspolitiikan, -avun ja -

yhteistyön perimmäisen tarkoituksen, köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen 

uhraamisesta poliittisten prioriteettien alla.  

Komissio on puolustanut ehdotustaan ja esimerkiksi joustavan, 

korvamerkitsemättömän rahoituksen kasvua sillä, että on poliittisten päätösten 

vastuulla jakaa rahoitusta temaattisesti eri aloille. Joustavuus antaa mahdollisuuden 

myös siihen, että esimerkiksi ihmisoikeuksiin ja demokratiatukeen panostettaisiin 

aiempaa enemmän. Kuten olen tutkielmassani osoittanut, poliittiset prioriteetit 

jäsenmaissa eivät kuitenkaan tue tätä suuntausta. Muuttoliike on kohonnut niin 

suureksi turvallisuusuhkaksi ja poliittiseksi kysymykseksi, että siihen täytyy vastata 

kaikin mahdollisin keinoin. Jos kehitysyhteistyön perustarkoitusta ei turvata edes 

korkeimman tason kehityspoliittisessa julkilausumassa, eikä budjetin raameissa, 

vaikuttaa epätodennäköiseltä, että poliittisten päätösten kautta satsaus köyhyyden 

vähentämiseen siellä, missä tarve on suurin, lisääntyisi lähivuosina.  
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Liitteet  

Liite 1 

Puolistrukturoitujen haastattelujen haastattelurunko, jota käytin ulkoasianministeriön 

virkamiesten ja Euroopan parlamentissa työskentelevän henkilön I haastatteluissa.  

Henkilö: 
- Kuka on? Kuinka kauan on työskennellyt kyseisissä tehtävissä ja millainen muu 

työtausta?  
- Mikä on työtehtävän/organisaation suhde EU:n kehityspolitiikkaan? 

 
Prosessi: Miten konsensus muotoutui komission tiedonannosta lopulliseksi konsensukseksi? 

- Mikä konsensuksen uudistusprosessin käynnisti, miksi konsensus päätettiin 
uudistaa?  

- Miten komission tiedonanto otettiin vastaan XX instituutiossa / muissa 
instituutioissa?  

- Mitkä olivat keskeisimmät teemat, jotka olivat neuvotteluissa esillä?  
- Millainen oli komission, jäsenmaiden ja neuvoston suhde neuvotteluissa?  
- Oliko neuvotteluprosessi helppo vai vaikea?  
- Miten kuvailisit konsensuksen kehittyneen komission tiedonannosta valmiiksi 

tekstiksi?  
 
Konsensus 

- Mitkä ovat konsensuksen tärkeimmät ja päällimmäiset tavoitteet? 
- Mitä mieltä olet konsensuksen teemojen muotoilusta ja suhteesta toisiinsa?  
- Onko konsensuksessa jotain, mikä on jäänyt harmittamaan? Jos voisit, mitä 

muuttaisit?  
- Mikä on mielestäsi konsensuksen merkitys?  
- Miten konsensus suhtautuu muihin EU:n ulkoisen politiikan aloihin? (erityisesti 

muuttoliike ja turvallisuuspolitiikka) Mitä mahdollisuuksia ja mitä uhkia?  
Muuttoliike 

- Mikä on mielestäsi muuttoliikkeen merkitys ja asema konsensuksessa? Onko 
muutosta tapahtunut?  

- Onko EU:n kehityspolitiikassa nähtävissä uusi muuttoliikediskurssi? Mitä hyvää ja 
huonoa tässä on? 

 
Turvallisuus 

- Mikä on mielestäsi turvallisuuden merkitys konsensuksessa? Onko muutosta 
tapahtunut?  

- Onko EU:n kehityspolitiikkaa viety yhä vahvemmin turvallisuuspoliittiseen 
suuntaan? Mitä hyvää ja huonoa tässä on? 

 
Ulkoiset tapahtumat 

- Onko vuoden 2015 jälkeen muuttunut tilanne muuttoliikkeen suhteen vaikuttanut 
EU:n kehityspolitiikkaan ja keskusteluun siitä?  

- Onko populististen liikkeiden nousu Euroopassa vaikuttanut EU:n 
kehityspolitiikkaan?  



 

 
 

Liite 2 

Euroopan parlamentissa työskenteleville henkilöille II–IV sähköpostitse lähetetty 

haastattelurunko.  

How was the first Commission Communication regarding the Consensus received in the 
DEVE committee?  

 

 
How would you describe the dynamics between the commission, the parliament and the 
council presidency in the trilogues? How were the parliament points of view received in the 
negotiations? Who would you say had the most power to the final consensus?  

 

 
What were the main points of disagreement? How were they resolved?  

 

 
Would you say the negotiations were difficult or easy? Why?  

 

 
Some of the main points of the European Parliament resolution of 14 February 2017 on the 
revision of the Consensus are remarkably different than the final consensus. For example 
the view on migration is a lot more positive than on the final consensus. The parliament’s 
resolution explicitly refuses the development aid conditionality, whereas the final consensus 
does not. Also the wordings regarding the 0,7 target are stronger on parliament’s resolution 
than the final consensus. Why is it that these views are not present in the consensus? 

 

 
How were the final negotiations followed by Hungary’s threat to veto the Consensus 
received in the Parliament? Did the parliament still at that point have a chance to affect the 
final consensus? 

 

 
Was it clear that the parliament endorsed the consensus in the final DEVE and plenary 
votes? If not, how was the decision made to endorse it? 

 

 
How would you describe the final consensus from the point of view of the parliament? Was 
it satisfying? If you could still change something, what would it be?  

 

 
 
Is there something else you would like to add regarding the negotiations, the final 
consensus or the discussion on European development policy in the parliament?  

 

 
 

 


