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Tiivistelmä 

Tämä tutkielma käsittelee kauppa- ja kehityspolitiikan johdonmukaisuutta Suomen Afrikka-suhteissa 

2020-luvulla. Vuonna 2021 valtioneuvosto julkaisi Afrikka-strategian, jonka tavoitteena on Suomen ja 

Afrikan välisen kaupan kaksinkertaistaminen vuoteen 2030 mennessä. Strategia ei keskity 

kehitysyhteistyöhön, mutta sen rooli luvataan säilyttää keskeisenä osana Suomen Afrikka-politiikkaa. 

Toisaalta Suomi pyrkii strategian avulla johdonmukaistamaan suhteitaan Afrikan maihin. Tavoite 

perustuu globaalisti sovittuihin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tunnetaan yleisesti nimellä kehityksen 

politiikkajohdonmukaisuus (policy coherence for development). Se tarkoittaa kestävän kehityksen 

tavoittelua siten, että yksittäiset kehitystavoitteet täydentävät toisiaan ilman keskinäisiä ristiriitoja. 

Kestävän kehityksen tavoitteet eivät kuitenkaan tarjoa valmista ratkaisua johdonmukaiseen toimintaan. 

Siksi tässä tutkielmassa selvitetään, miten Suomi tulkitsee johdonmukaisuuden periaatetta ja edistää sitä 

Afrikka-suhteissaan. Näin luodaan kokonaiskuva, jonka pohjalta arvioidaan, millaiset edellytykset 

Suomella on Afrikan kauppa- ja kehityspolitiikan johdonmukaistamiseen. 

Tutkielman aineisto koostuu valtionhallinnon ja -yhtiöiden linjauksista, jotka koskevat johdon-

mukaisuuden periaatetta, sekä Suomen kauppa- ja kehityspoliittisesta toiminnasta Afrikassa. 

Jälkimmäisen osalta aineisto jakautuu 2020-luvulla toteutuneisiin hankkeisiin sekä tulevaisuutta 

koskeviin toimintasuunnitelmiin. Teoreettisesti tutkielma perustuu Ngai-Ling Sumin ja Bob Jessopin 

kulttuurispoliittiseen talouteen, jonka mukaan talouden rakenteita ja niihin liitettyjä käsityksiä on 

tutkittava vuorovaikutteisena kokonaisuutena.  

Tulosten perusteella Afrikka-politiikan toimijat jakavat synergiakeskeisen käsityksen johdon-

mukaisuudesta. Sen mukaan johdonmukaisuus on samanaikaisesti toiminnan lähtökohta ja tavoite. 

Valtion koordinoiva rooli mahdollistaa yhteistyön, joka tukee kestävää kehitystä ja yhä johdon-

mukaisempien ratkaisujen kehittämistä. Epäjohdonmukaisuutta toimijat käsittelevät vaihtelevammin. 

Erityisesti yksityisellä sektorilla se hahmotetaan suoraviivaisemmin kuin perinteisessä kehitys-

yhteistyössä. Vienninedistämisessä keskeinen on ekosysteemipolitiikaksi kutsuttu toimintamalli, jossa 

kilpailukyky haastaa kestävän kehityksen johdonmukaisuutta ohjaavana periaatteena. 

Suomi keskittyy Afrikan kauppa- ja kehityspolitiikassa energiateollisuuteen, kaivosalalle, kiertotalouteen, 

koulutusvientiin, maa- ja metsätalouteen sekä tietotekniikkaan. Valtioittain suhteet vaihtelevat erityisesti 

sen perusteella, onko kyse kehitysyhteistyön kumppanivaltiosta, joista ulkoministeriö laatii erilliset 

strategiat kauppa- ja kehityspolitiikan tueksi. Muualla Suomen toiminta perustuu yksittäisiin kehitys-

yhteistyön ja/tai vienninedistämisen hankkeisiin, joiden johdonmukaisuutta on vaikeampi taata. 

Pitkällä aikavälillä Suomen Afrikka-suhteiden johdonmukaisuus riippuu erityisesti siitä, miten valtio on-

nistuu kehittämään kauppa- ja kehityspolitiikkaa kokonaisuutena. Tutkielman perusteella mahdollisuudet 

tähän ovat rajalliset. Tämä johtuu ”kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön” diskurssista eli puhetavasta, 

jossa kehityspolitiikka määritetään useiden politiikanalojen yläkäsitteeksi, mutta samalla sitä käytetään 

synonyymina kehitysyhteistyölle. Näin syntyy vaikutelma johdonmukaisuudesta periaatteena, joka 

koskee myös kauppapolitiikkaa, vaikka johdonmukaisuuden kriteerit ovat yksityisen sektorin osalta 

löyhemmät kuin perinteisessä kehitysyhteistyössä. Siksi Afrikka-strategiakin on ollut mahdollista laatia 

siten, että sen yhteys johdonmukaisuuden periaatteeseen on olemassa mutta ainoastaan välillinen. Tämä 

lähestymistapa voi ajan myötä vakiinnuttaa toimintatapoja, jotka entisestään heikentävät mahdollisuuksia 

koordinoituun toimintaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä.  
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1. Johdanto 

Tämä tutkielma käsittelee Suomen kauppa- ja kehityspolitiikan johdonmukaisuutta Afrikka-

suhteissa. Suomi on ryhtynyt suhtautumaan aiempaa tavoitteellisemmin yhteistyöhön Afrikan 

mantereen kanssa 2020-luvulla, mikä näkyy erityisesti valtioneuvoston maaliskuussa 2021 

julkaisemassa Afrikka-strategiassa. Sen avulla valtio pyrkii kehittämään ”Suomen Afrikka-politiikan 

kokonaisvaltaisuutta ja johdonmukaisuutta” yhteisten intressien pohjalta. Toisaalta strategian 

painopiste on selkeästi kaupallistaloudellisissa suhteissa, sillä tavoitteena on kaupan kaksin-

kertaistaminen Suomen ja Afrikan maiden välillä 2020-luvun aikana. Kaupalliset suhteet korostuvat 

myös, koska strategiassa ei keskitytä kehitysyhteistyöhön. Valtion mukaan kehitysyhteistyö 

muodostaa kuitenkin sopivan pohjan suhteiden monipuolistamiseen, ja se säilyy keskeisenä osana 

Suomen Afrikka-suhteita. (Valtioneuvosto 2021c, 2–4.) 

 

Tavoitetta Afrikka-politiikan johdonmukaistamisesta on mahdollista lähestyä tarkemmin kehityksen 

politiikkajohdonmukaisuutena (policy coherence for development, PCD). Kyse on kansainvälisen 

politiikan agendalle 1990-luvulla ilmaantuneesta periaatteesta, jolla teollisuusmaat pyrkivät 

ehkäisemään poliittisten tavoitteiden välisiä ristiriitoja (negatiivinen johdonmukaisuus) ja 

vahvistamaan eri toimien myönteisiä yhteisvaikutuksia (positiivinen johdonmukaisuus) siten, että 

kestävä kehitys voi toteutua kokonaisvaltaisesti. Periaate on osa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 

Agenda 2030 -toimintaohjelmaa ja siksi ajankohtainen globaalissa kauppa- ja kehityspolitiikassa. 

Agenda muodostaa Afrikka-strategialle perustan muiden Suomen ulkopolitiikkaa koskevien 

linjausten kanssa (valtioneuvosto 2021, 4). 

 

Vaikka johdonmukainen ja kestävä kehitys on Agenda 2030:n kantava teema, toimintaohjelmassa ei 

oteta kantaa mahdollisiin ristiriitoihin yksittäisten kehitystavoitteiden välillä (ks. kestävän kehityksen 

tavoitteet eli SDG-tavoitteet liitteessä 1). Erityisesti vihreä talouskehitys nähdään usein 

ongelmallisena sosiaalisen ja ympäristökehityksen kannalta (Meurs, Seidelmann ja Koutsoumpa 

2019; Pradhan ym. 2017; Ronzon ja Sanjuán 2020; Weber 2017). Jotta toimintaohjelman 

soveltaminen olisi mahdollista, valtioiden on asetettava SDG-tavoitteet tärkeysjärjestykseen (Brand, 

Furness ja Keijzer 2021). Siksi johdonmukaisuuden merkitys riippuu viime kädessä siitä, miten 

valtiot tulkitsevat ja soveltavat ohjelmaa sen toimeenpanovaiheessa (Ylönen ja Salmivaara 2021, 2–

3). Tässä merkittävää on erityisesti se, millaiseksi yksityisen sektorin rooli muotoutuu (Rashed ja 

Shah 2021). Agenda 2030 perustuu käsitykseen yksityisen ja julkisen sektorin täydentävästä 
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suhteesta, mikä on myös lisännyt kiinnostusta politiikkajohdonmukaisuutta kohtaan (Carbone ja 

Keijzer 2016). Samalla kaupallisten ja kehityspoliittisten intressien limittymistä pidetään 

huolestuttavana johdonmukaisuuden ja läpinäkyvyyden kannalta (Kindornay ja Reilly-King 2013; 

Weber 2017; Ylönen 2016). 

 

 Kysymys yksityisen sektorin roolista korostuu Suomen Afrikka-politiikassa, jossa tavoitteena on 

suhteiden johdonmukaistaminen ja kaupan kaksinkertaistaminen. Hallitusohjelman mukaan tuore 

Afrikka-strategia ”perustuu Agenda 2030:lle ja varmistaa Suomen Afrikka-politiikan 

johdonmukaisuuden” (valtioneuvosto 2019, 63). Toisaalta kestävän kehityksen 17 tavoitetta 

käsitellään Afrikka-strategiassa vain kokonaisuutena. Lisäksi Agenda 2030 on Afrikka-strategiassa 

vain yksi lähtökohta muiden joukossa: sen rinnalle nostetaan myös Suomen ulko- ja turvallisuus-

poliittinen selonteko ja Afrikan unionin Agenda 2063. (Valtioneuvosto 2021c, 3–4.) Siksi Afrikka-

strategiasta ei ole pääteltävissä, miten Suomi pyrkii varmistamaan kauppa- ja kehityspolitiikan 

johdonmukaisuuden. Tämä riippuu viime kädessä siitä, miten Suomi tulkitsee johdonmukaisuuden 

periaatetta ja pyrkii toteuttamaan sitä Afrikka-strategian toimeenpanossa. Näitä periaatteita on myös 

kehitetty Afrikka-strategian rinnalla, sillä hallitusohjelmassa päätettiin laatia ylivaalikautiset 

periaatteet johdonmukaisuudesta (valtioneuvosto 2019, 63).  

 

Johdonmukaisuus on teollisuusmaiden luoma periaate, jonka edistäminen on ajan saatossa 

osoittautunut hankalaksi. Esimerkiksi Euroopan unionissa (EU) kysymys jakaa jäsenmaita, ja siksi 

johdonmukaisuuden edistäminen on jäänyt yksittäisten valtioiden harteille (Carbone ja Keijzer 2016). 

Vaikka jäsenmaat ovat yhä kiinnostuneempia Afrikan mantereesta, niiden lähestymistavat poikkeavat 

merkittävästi toisistaan (Faleg ja Palleschi 2020, 11–13, 48–9).  Suomella on maine aktiivisena 

valtiona periaatteen tukemisessa (Verschaeve, Delputte ja Orbie 2016; Stocchetti 201). Siksi on 

kansainvälisesti merkittävää, jos Suomi onnistuu Afrikka-strategian pohjalta luomaan entistä 

johdonmukaisempia ratkaisuja kauppa- ja kehityspolitiikkaan. Vuonna 2019 Kehityspoliittinen 

toimikunta (KPT)1  linjasi, että Suomen tulee nostaa kehityksen politiikkajohdonmukaisuus ”Suomen 

kansainväliseksi tavaramerkiksi” (Kehityspoliittinen toimikunta 2019, 27). Kestävän kehityksen 

tavoitteet ovat valtionhallinnossa korkean prioriteetin kysymys, jonka poikkihallinnollista 

 

 

1 KPT koostuu puolueiden edustajista, kehitysyhteistyötä tekevistä kansalaisjärjestöistä, 

elinkeinoelämän edustajista, tutkijoista, ministeriöiden edustajista ja ammattiliitoista. 
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toimeenpanoa valtioneuvoston kanslia on koordinoinut vuodesta 2016 alkaen. Toisaalta Suomen 

valtio hahmottaa kehitystavoitteiden välisiä yhteyksiä puutteellisesti ja suhtautuu kehityspolitiikkaan 

kapeana sektorina. Ristiriitatilanteissa kansallisia intressejä on pidetty tärkeämpinä kuin 

monikansallisia yhteisiä intressejä. (Ylönen ja Salmivaara 2021, 7–14.) Siksi johdonmukaisuutta 

tulee tutkia tarkemmin teollisuusmaiden periaatteena, jolla ne luovat käsitystä johdonmukaisesta 

politiikasta. Esimerkiksi Afrikka-strategiassa tavoitteena on päivittää suomalaisia mielikuvia Afrikan 

mantereesta (valtioneuvosto 2021c, 2). Miten johdonmukaisuuden mielikuvat tukevat tai haastavat 

periaatteen edistämistä? Tämä näkökulma on toistaiseksi jäänyt heikoksi johdonmukaisuuden 

tutkimusperinteessä, jossa peräänkuulutetaan kokonaisvaltaisempia kvalitatiivisia lähestymistapoja 

(Picciotto 2005, 324; Carbone ja Orbie 2014, 7; Ylönen ja Salmivaara 2021, 3–5).  

 

1.1. Tutkimuskysymys 

Tässä tutkielmassa lähestyn politiikkajohdonmukaisuutta Ngai-Ling Sumin ja Bob Jessopin (2013) 

kulttuuripoliittisen talouden näkökulmasta. Sen mukaan yhteiskuntajärjestys riippuu ihmisen tavasta 

jäsentää ympäröivää maailmaa sekä rakenteiden että merkitysten tasolla. Siksi tutkimuksen kohteena 

ovat poliittisen talouden toimintakulttuuriin liittyvät käytännöt, joiden tarkoitus on edistää toiminnan 

johdonmukaisuutta kehitysvaikutusten näkökulmasta ja samalla luoda johdonmukaista vaikutelmaa 

tästä toiminnasta. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on: 

T1: Miten Suomen valtio tulkitsee johdonmukaisuutta ja tavoittelee sitä Afrikan kauppa- ja 

kehityspolitiikassa 2020-luvulla? 

Tutkimuskysymys jaottelee käytännöt tulkintaan ja tavoitteluun. Tulkinnassa on kyse 

johdonmukaisuudesta periaatteena, jonka Afrikka-politiikan toimijat hahmottavat rajatusta 

näkökulmasta Agenda 2030:n ja muiden politiikkalinjausten puitteissa. Siten tulkinta rakentaa 

käsitystä johdonmukaisuudesta ja ohjaa sen tavoittelua. Tavoittelu viittaa Afrikka-politiikan 

interventioihin eli hankkeisiin ja rahoituspäätöksiin, joiden avulla johdonmukaisuus pyritään 

saavuttamaan. Johdonmukaisuuden tavoittelu edellyttää valintoja, jotka asettavat kontekstista 

riippuvia rajoitteita johdonmukaisuudelle. Näin syntyy erilaisten käytäntöjen vuorovaikutteinen 

kokonaisuus, joka luo rajallisia mahdollisuuksia johdonmukaisuuteen riippuen erityisesti siitä, miten 

eri käytännöt suhteutuvat toisiinsa. Tästä näkökulmasta esitän toisen tutkimuskysymyksen: 

T2: Millaiset edellytykset Suomella on Afrikan kauppa- ja kehityspolitiikan johdonmukaistami- 

seen? 
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Tarkastelen Suomen Afrikka-politiikkaa 2020-luvulla, koska vuosikymmenen loppu on 

johdonmukaisuuden tavoitteelle merkittävä kiintopiste. Agenda 2030:ssa se on globaalisti sovittu 

aikaraja kestävän kehityksen tavoitteille, ja samassa ajassa Suomi tavoittelee kaupankäynnin kaksin-

kertaistamista Afrikan kanssa. Vaikka Suomen Afrikka-strategia motivoi tutkimusasetelmaani, 

varsinainen aineistoni on moniosainen. Se koostuu valtionhallinnon ja valtionyhtiöiden johdon- 

mukaisuutta koskevista linjauksista, Afrikka-politiikan toimintasuunnitelmista sekä toteutuneista 

hankkeista. 

 

Johdonmukaisuuden tutkiminen juuri ”Afrikka-politiikan” kontekstissa perustuu Afrikka-strategian 

rajaukseen. Yli 50 valtiosta koostuvana maanosana Afrikka on tästä huolimatta poikkeuksellisen laaja 

ja siksi vaikea konteksti politiikan johdonmukaistamiseen (Barry, King ja Matthews 2010, 146–7). 

Suomen ”Afrikka-politiikka” edellyttää juuri tutkimusta siksi, että se voi yksinkertaistavana 

lähtökohtana jopa vaikeuttaa kehitystavoitteiden saavuttamista. Afrikka-strategiassa tunnustetaan 

mantereen poliittinen, taloudellinen ja kulttuurinen moninaisuus, mutta ei jaotella, miten Suomen 

toiminta eroaa maittain (valtioneuvosto 2021c, 4). Siksi johdonmukaisuuden tavoittelussa on 

olennaista, millaisen kokonaisuuden Suomen kaupallinen toiminta ja kehitysyhteistyö muodostavat 

Afrikan mantereella. 

 

1.2. Käsitteet 

Seuraavaksi määritän keskeiset käsitteet, jonka jälkeen esittelen tutkielman rakenteen. 

Politiikkajohdonmukaisuuden määritelmää käsittelen luvussa 3.1. 

 

Kestävä kehitys on ”kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta 

mahdollisuutta tyydyttää tulevaisuuden tarpeet”, missä tarpeet viittaavat erityisesti köyhimpien 

tarpeisiin. (World Commission on Environment and Development 1987, 41). Yleisesti käsite 

ymmärretään kehityksenä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan näkökulmasta; myöhemmin YK on 

korostanut myös hyvän hallinnon periaatteita osana kestävää kehitystä. (Zeigermann 2020, 286.) 

Agenda 2030 -toimintaohjelmassa kestävä kehitys tiivistetään 17 tavoitteeksi ja 169 alatavoitteeksi 

(ks. liite 1). Tavoitteet eivät tarjoa valmista ratkaisua kestävän kehityksen saavuttamiseen, ja siksi 

ymmärrän kehityksen tässä tutkielmassa Anthony Paynea (2005) seuraten poliittisen talouden 

ongelmana: kehityksessä on kyse materiaalisen hyvinvoinnin takaamisesta, mikä edellyttää valtioilta 

strategista toimintaa samanaikaisesti useilla politiikanaloilla. Niistä syntyy poliittisten ongelmien 
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kokonaisuus, jossa ristiriitoja on mahdotonta välttää. Siksi Agenda 2030:n johdonmukaisuus on 

kiinni juuri tulkinnasta, joka rajaa käsitystä kehityksen ongelmasta hallittavampaan muotoon. 

 

Kehityspolitiikka tarkoittaa Suomelle ”johdonmukaista toimintaa kaikilla niillä kansainvälisen 

yhteistyön ja kansallisen politiikan lohkoilla, joilla vaikutetaan kehittyvien maiden asemaan” 

(valtioneuvosto 2020, 2). Määritelmä perustuu parlamentaarisessa yhteistyössä laadittuun 

Kehityspolitiikan ylivaalikautiseen selontekoon, jota käsittelen tarkemmin analyysissa. Lähtökohtani 

on, että määritelmään tulee suhtautua kahdesta syystä kriittisesti: se keskittyy kehityspolitiikan 

vaikutuksiin vain kehittyvien maiden näkökulmasta ja pitää johdonmukaisuutta kehityspolitiikan 

lähtökohtaisena ominaisuutena.  

 

Kehitysyhteistyö on kehityspolitiikan osa-alue ja viittaa kehitystä edistäviin hankkeisiin, jotka voivat 

perustua sekä yksityiseen että julkiseen rahoitukseen. Tässä tutkielmassa rajaan tarkastelun julkiseen 

kehitysyhteistyöhön (lyhyemmin kehitysyhteistyö), jonka kehitysrahoitus perustuu kokonaan tai 

osittain valtion määrärahoihin. Se tunnetaan myös virallisena kehitysapuna (official development 

assistance, ODA), jonka kriteereistä määrää Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD. 

Rahoitus kattaa valtion kehitysyhteistyöhankkeet (sekä valtion omat hankkeet että rahoituksen 

muiden toimijoiden hankkeille), niiden evaluoinnin, humanitaarisen avun, korkotuet, Finnfundin 

sijoitustoiminnan ja muut finanssisijoitukset (ulkoministeriö, ei pvm.). Näistä korkotuet ja 

sijoitustoiminta edustavat kehitystyön uusia lainamuotoisia toimintamalleja, joiden rahoitus on viime 

vuosina kasvanut haastaen perinteisemmän avustusmuotoisen kehitysyhteistyön (Kehityspoliittinen 

toimikunta 2019, 25–6).2 Siksi kehitysyhteistyön jako avustus- ja lainamuotoiseen toimintaan on 

olennainen tässä tutkielmassa.  

 

Kauppapolitiikalla tarkoitan yksityisestä sektorista riippuvaista toimintaa Suomen ja Afrikan 

maiden suhteissa. Kauppapolitiikka koostuu useista yksityisen sektorin instrumenteista eli 

toimintamalleista, kuten korkotuista, finanssipoliittisista sijoituksista ja vienninedistämisestä. Toisin 

sanoen yksityisen sektorin instrumentit sijoittuvat kauppa- ja kehityspolitiikan risteyskohtaan, ja 

rahoitusmallista riippuen ne on mahdollista lukea myös kehitysyhteistyöksi. Tällöin kehitysrahoitus 

voi olla lainamuotoista (kuten Finnfundilla) tai perustua laina- ja avustusmuotoisen rahoituksen 

 

 

2 Avustusmuotoisesta puhutaan valtion budjetissa myös ”varsinaisena kehitysyhteistyönä”. 
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sekoitukseen eli blending-rahoituksen (kuten PIF-korkotuessa). On myös mahdollista, ettei toiminta 

sisällä ollenkaan kehitysrahoitusta (kuten Business Finlandilla). 

*** 

Tutkielma etenee seuraavasti. Luvussa 2 taustoitan aihetta käsittelemällä kauppa- ja kehityspolitiikan 

historiallista suhdetta. Kiinnitän huomiota globaalissa kehityspolitiikassa yleistyneeseen käsitykseen, 

jonka mukaan julkinen ja yksityinen sektori täydentävät toisiaan. Niiden tehtävänjako ei kuitenkaan 

ole selkeä, ja siksi ensisijaisesti yksityiseen sektoriin nojaavat strategiat ovat yleistyneet 2000-luvun 

kauppa- kehityspolitiikassa. Politiikkajohdonmukaisuus on merkittävä tutkimuskohde, koska se on 

noussut poliittiselle agendalle tässä kontekstissa. 

 

Luvussa 3 luon katsauksen kehityksen politiikkajohdonmukaisuuteen. Määrittelen käsitteen ja 

tarkastelen sitä sekä akateemisena tutkimuskohteena että valtioiden poliittisena hankkeena. Pohjustan 

teoreettis-metodologisen viitekehyksen valintaa esittämällä, että, että politiikkajohdonmukaisuus 

tulee ymmärtää Miettisen (2002) sanoin transdiskursiivisena käsitteenä,  joka jäsentää uudella tavalla 

todellisuutta ja tukee samalla konsensukseen tähtäävää politiikkaa. Siksi politiikkajohdonmukaisuu- 

della on yhteiskunnallisia ja episteemisiä tarkoituksia, jotka limittyvät erottamattomasti toisiinsa. 

Toisaalta löyhänä käsitteenä se ymmärretään helposti vaihtelevin tavoin eri asiayhteyksissä, ja siksi 

sen kokonaisvaltainen tarkastelu on haastavaa. Nykytutkimuksissa tämä näkyy erimielisyytenä siitä, 

miten politiikan epäjohdonmukaisuuksiin tulisi suhtautua. 

 

Luvussa 4 kuvaan tutkielman teoreettis-metodologisen viitekehyksen, joka perustuu 

kulttuurispoliittiseen talouteen (Sum ja Jessop 2013). Siksi tutkin politiikkajohdonmukaisuutta 

prosessina, jossa aatteelliset ja materiaaliset käytännöt luovat yhteiskuntajärjestystä ja normalisoivat 

käsityksiä sen johdonmukaisuudesta. Yhteiskuntajärjestys on parhaimmillaankin vain osittain 

johdonmukaista, ja sen muutos riippuu toimijoiden asemasta vallitsevissa rakenteissa sekä kyvystä 

kyseenalaistaa yhteiskuntajärjestys. Esittelen valinnan mekanismit, jotka mahdollistavat 

kulttuuripoliittisen talouden mukaisen analyysin, ja lopuksi tarkennan käsitystäni valtiosta, 

globalisaatiosta ja kehityksestä.  

 

Luvussa 5 esittelen aineiston ja analyysin rakenteen, ja luvussa 6 on analyysin vuoro. Luvussa 7 esitän 

johtopäätökset, ja luku 8 päättää tutkielman pohdintaan.
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2. Kehitys- ja kauppapolitiikan suhteesta 

Tässä luvussa luon katsauksen markkinoiden ja valtion historialliseen suhteeseen kehityspolitiikan 

näkökulmasta. Kauppapolitiikka on aina ollut jossain määrin osa teollisuusmaiden kehityspolitiikkaa, 

mutta 1990-luvulta lähtien kauppa- ja kehityspolitiikka ovat limittyneet yhä tiiviimmin yhteen, kun 

teollisuusmaat ryhtyivät korostamaan yksityistä ja julkista sektoria kehityspoliittisesti toisiaan 

täydentävinä. 2000-luvulla tämä konsensus on edistänyt uusinstrumentalismiksi kutsuttua 

lähestymistapaa, jossa kehityspolitiikan toimintatavat nojaavat yhä vahvemmin yksityisen sektorin 

varaan. Teollisuusmaat ovat ryhtyneet edistämään johdonmukaista ja kestävää kehitystä juuri tässä 

kontekstissa, ja siksi periaatteen asema kehityspolitiikassa edellyttää tutkimusta. Luvun lopuksi 

esittelen Suomen kauppa- ja kehityspolitiikan ajankohtaiset toimijat ja instrumentit. 

 

Lähtökohtani on, ettei valtioiden kehityspoliittisia motiiveja ei tule ottaa annettuina. Siitosen (1998) 

mukaan realismi, liberalismi ja uusmarxismi ovat epäonnistuneet selittämään teollisuusmaiden roolia 

kehityspolitiikassa juuri siksi, että ne typistävät teollisuusmaiden toiminnan yhteen motiiviin. 

Realismin mukaan kyse on teollisuusmaan kaupallisista intresseistä; liberalismin mukaan valtioiden 

yhteisistä intresseistä keskinäisriippuvaisessa maailmassa; uusmarxismi puolestaan kritisoi 

kehityspolitiikkaa regiiminä, joka auttaa ylläpitämään keskuksen ja periferian välistä epäsymmetristä 

suhdetta. Näistä lähtökohdista ei ole mahdollista selittää, miksi kehitysyhteistyön on havaittu 

pohjautuvan vaihtelevasti teollisuusmaan intresseihin ja kumppanimaan tarpeisiin. Siksi tutkimus 

kehityspolitiikasta edellyttää valtioiden toimijuuden, yhteiskunnan normien ja rakenteiden 

huomioimista asiayhteydessään. (Siitonen 1998, 10–11, 25–8.) 

 

Hahmotan kehityspolitiikan Juhani Koposen (1999) tavoin historian saatossa muuttuvana ideoiden, 

instituutioiden, diskurssien ja toimintatapojen kokonaisuutena. Kehityspolitiikan luonteelle 

olennaista on erityisesti, miten developmentalismi ja instrumentalismi suhteutuvat toisiinsa tässä 

kokonaisuudessa.  Developmentalismi viittaa kehityspolitiikan oikeutuksena toimivaan ajatukseen, 

jonka mukaan yhteiskuntien kehitys on mahdollinen ja kaikkia hyödyttävä tavoite, ja siksi sitä tulee 

edistää rationalistisin interventioin. Developmentalismin tulkinta riippuu siitä, mitä valtiot 

tarkoittavat kehityksellä. 1960-luvulla se viittasi aluksi modernisaatioon, sitten köyhyyden 

vähentämiseen ja nykyisin kestävään kehitykseen. Instrumentalismi taas viittaa käsitykseen, jonka 

mukaan teollisuusmaat voivat ajaa kansallisia intressejä ja kehitystä rinnakkain esimerkiksi 
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kauppapolitiikan avulla. Käytännössä developmentalismi ja instrumentalismi esiintyvät aina 

rinnakkain, mutta niiden suhde vaihtelee ajan saatossa. (Koponen 1999, 2–3, 22–3; 2016, 65–7.)  

 

2.1. Konsensus valtiosta ja markkinoista 

Kauppa- ja kehityspolitiikan juuret ulottuvat 1950- ja 1960-luvuille, jolloin teollisuusmaat ryhtyivät 

ensi kertaa tavoittelemaan globaalia kehitystä proaktiivisin keinoin. Teollisuusmaat pitivät valtion 

väliintuloa välttämättömänä epätäydellisten markkinoiden paikkaamiseksi ja tahtoivat siksi 

”modernisoida kehitysmaita” väliintuloillaan. (Ndulu 2007, 319–21.) Aluksi kehitys liitettiin siis 

keskeisesti valtion interventioihin, eikä vapaakauppaa pidetty kehityksen edellytyksenä. Tästä 

huolimatta teollisuusmaiden liike-elämä oli mukana kehitysyhteistyössä jo alkumetreiltä asti. 

Yrityksillä oli roolinsa 1950- ja 60-lukujen kehitysyhteistyöhankkeissa, jotka tähtäsivät 

infrastruktuurin kehittämiseen (Schulpen 2000, 84). 1970-luvulla valtion aktiiviseen rooliin 

suhtauduttiin melko myönteisesti sekä globaalissa pohjoisessa että etelässä. EU sekä Afrikan, 

Karibian ja Tyynenmeren AKT-valtiot solmivat vuonna 1975 Lomén sopimuksessa kehitys-

yhteistyön lisäämisestä ja AKT-maiden etuoikeutetusta pääsystä EU:n markkinoille.3 (Brown 2000, 

372–3; Hurt 2003, 162.) 

 

Nämä lähtökohdat peilautuvat myös Suomen kehityspolitiikan alkumetreihin. Suomen valtio aloitti 

julkisen kehitysyhteistyön vuonna 1962. 4  Ensimmäisellä vuosikymmenellä hankkeita aloitettiin 

useissa Afrikan valtioissa: Tansaniassa, Keniassa, Etiopiassa, Tunisiassa, Sambiassa ja Nigeriassa. 

(Siitonen 2000, 6–7.) Hankkeet valikoituivat todennäköisesti useiden käytännön syiden summana. 

Näitä olivat esimerkiksi kohdemaan virallinen kieli ja etäisyys, muiden Pohjoismaiden hankkeet ja 

humanitaariset perusteet. Satunnaisesti myös kaupallisilla intresseillä oli painoarvoa, kun esimerkiksi 

suomalainen kaivosteollisuus kiinnostui kuparintuotannosta Nigeriassa ja Sambiassa (emt., 37–8). 

Tästä huolimatta kauppaintressit eivät määränneet kehityspolitiikan suurta kuvaa. Kehitysrahoitus 

 

 

3  Toisaalta erityisesti Latinalaisessa Amerikassa suosittu tuontikorvaavan teollistamisen 

talouspolitiikka osoittaa, miten erimielisiä globaalin pohjoisen ja etelän valtiot olivat 

maailmankaupan suhteesta kehitykseen (Golub 2013, 1006). 

4  Suomalaisten kansalaisjärjestöjen perinne kehityspolitiikassa sen sijaan ulottuu 1860-luvulle, 

jolloin Suomen Lähetysseuran aloitti lähetystyön ja sen ohessa myös materiaaliseen apuun 

perustuneen toiminnan nykyisen Namibian alueella (Ainamo ja Lindy 2013, 70). 
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pysyi myös jatkuvasti suurempana kuin vienti kehitysyhteistyön kohdemaihin, vaikka jälkimmäinen 

kasvoikin jatkuvasti. (Emt., 23; ks. myös Koponen 1999, 6–7.) Suomi pyrki hankkeillaan kehittämään 

kohdemaiden teknistuotannollista osaamista, mikä nosti toisaalta suomalaisyritykset keskeiseen 

rooliin jo 1970-luvulla. (Ainamo ja Lindy 2013, 69–72.) 

 

Instrumentalistiset kauppatavoitteet ovat siis olleet alusta asti osa teollisuusmaiden kehityspolitiik-

kaa, mutta aluksi olivat vain yksi kauppa- ja kehityspolitiikkaan vaikuttaneista tekijöistä. 

Instrumentalismin painoarvo kasvoi sen sijaan huomattavasti 1980-luvulla. Valtion ja markkinoiden 

suhde käännettiin päälaelleen, kun kansainvälisesti valtavirtaistui ajatus, että kehitys edellyttäisi 

markkinoiden vapauttamista julkisen vallan sääntelystä.  Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, 

Maailmanpankki ja teollisuusvaltiot edellyttivät globaalin etelän valtioilta rakennemuutoksia, jotka 

tulivat myöhemmin tunnetuiksi Washingtonin konsensuksena. Rakennemuutokset perustuivat 

yksityistämiseen, sääntelyn purkamiseen sekä kansainvälisen kaupan ja rahoituksen vapauttamiseen. 

(Kindornay ja Reilly-King 2013, 538; Ndulu 2007, 321–2.) Tämän kehityspoliittisen linjan katsotaan 

usein jatkuneen myös 1990-luvulla. Esimerkiksi vuosina 1990 ja 1995 EU uusi Lomén sopimuksen 

ehdot AKT-maiden kanssa. Tuolloin EU asetti kehitysyhteistyövaroilleen poliittisia ehtoja, jotka 

liittyivät demokratiaan, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksiin. Ehtojen monitulkintaisuudesta johtuen 

niiden katsotaan heikentäneen AKT-maiden kauppa- ja kehityspoliittista asemaa: niiden avulla EU 

on voinut painostaa AKT-maita talouden rakennemuutoksiin ilman merkittäviä demokratia-, 

oikeusvaltio- tai ihmisoikeusvaikutuksia. (Brown 2000, 374–5; Hurt 2003, 171; Zimelis 2011, 392–

4.) 

 

Instrumentalistinen käänne on havaittavissa myös Suomen kehityspolitiikassa, kun Suomi ryhtyi 

1980- ja 1999-luvuilla valikoimaan kehitysyhteistyön hankkeita ja kohdemaita yhä vahvemmin kaup-

paintressien perusteella. Kehitysrahoitusta ryhdyttiin jakamaan korkotukina ja luottoina, joiden 

käyttö oli sidottu suomalaisiin vientituotteisiin.  Vuonna 1979 perustettiin Finnfund, jonka rahoitus 

luokiteltiin OECD:n kriteerien mukaiseksi kehitysrahoitukseksi vain, jos tämä ”ei rajoittanut 

toimintaa liiaksi”. Lisäksi Suomi ohjasi kehitysrahoitusta 90-luvulla yhä enemmän muihin kuin 

kehitysyhteistyön virallisiin kumppanimaihin, mikä viittaa kauppaintressien kasvaneeseen 

vaikutukseen. Vuosina 1992–98 Suomen ylijäämäinen kauppatase kumppanimaihin kasvoi 2 

miljardista 13 miljardiin markkaan ja samalla moninkertaiseksi suhteessa myönnettyihin kehitys-

yhteistyövaroihin. (Siitonen 2000, 23–28.) Kehitysyhteistyön ja kaupan suhde kääntyi siis 

päälaelleen, ja kehitysyhteistyövaroja ryhdyttiin kohentamaan maailmalle hajanaisemmin 
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suomalaisen viennin perässä. Vähiten kehittyneiden maiden, kuten useiden Saharan eteläpuoleisen 

Afrikan maiden, osuus kehitysyhteistyövaroista laski 80 prosentista 37 prosenttiin vuosina 1976–97. 

(Emt., 40–42.) Kaupallisen toiminnan vastapainoksi kansalaisjärjestöt nostivat 1980- ja 90-luvuilla 

julkisen hallinnon piiriin kuuluvien kysymysten, kuten terveydenhuollon ja koulutuksen, merkitystä 

suomalaisessa kehityspolitiikassa, mutta niiden osuus Suomen kehitysyhteistyövaroista oli vuosi-

tuhannen lopussa vain 13 prosenttia (Ainamo ja Lindy 2013, 73–4). 

 

Toisaalta teollisuusmaat ryhtyivät 1990-luvulla painottamaan julkista ja yksityistä sektoria toisiaan 

täydentävinä. Kansainvälisesti ryhdyttiin puhumaan yksityisen sektorin kehityksestä (private sector 

development, PSD). Siinä lähtökohtana on, että julkishallinnon ja markkinoiden avulla luodaan 

kehitykselle mahdollistava toimintaympäristö. (Schulpen 2000, 88–9; ks. myös Byiers ja Rosengren 

2012, 16; Gnangnon 2018, 458.) 2000-luvun alkuun mennessä kehityspolitiikassa olikin yleistynyt 

löyhä konsensus, jonka mukaan valtion tehtävä olisi mahdollistaa köyhyyden vähentäminen 

talouskasvun keinoin (Schulpen ja Gibbon 2002, 2). Kehitystä ei voi saavuttaa yksinomaan 

markkinavoimin, vaan julkishallinnon ja markkinoiden tasapainoa tulee hakea tapauskohtaisesti. 

Näin on mahdollista luoda kulttuuriset olosuhteet, joissa yksityinen sektori voi kasvaa ja tukea 

kehitystä jopa julkista sektoria tehokkaammin (Schulpen 2000, 85–7). Tätä ajatusta on sittemmin 

kutsuttu myös post-Washingtonin konsensukseksi (Stiglitz 2008, 53–4). Suomessa tämä ajatusmalli 

vahvistui 90-luvun laman myötä. Valtion rooli muuttui talouden sääntelijästä enemmänkin tahoksi, 

jonka päätehtävä olisi jatkossa taata suotuisa toimintaympäristö yksityiselle sektorille (Koponen 

1999, 20; Siitonen 2000, 43). 

 

Konsensus on sittemmin heijastunut myös Agenda 2030:een, jossa valtiot sitoutuvat luomaan 

kehityksen mahdollistavaa toimintaympäristöä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä. Kauppa 

nähdään kestävän kehityksen moottorina, mutta samalla kehitysyhteistyötä on jatkettava ja 

kehittyvien maiden erilaiset lähtökohdat otettava huomioon. Valtioiden valmiuksien kehittämistä 

(capacity-building) pidetään kehitykselle välttämättömänä halki Agenda 2030 -toimintaohjelman. 

(Yhdistyneet kansakunnat 2015a.) 

 

2.2. Yksityisen sektorin vahvistuminen 

2000-luvulla kaupallisten toimijoiden määrä kehityspolitiikassa on kasvanut ja toimintakenttä 

muuttunut hajanaisemmaksi. Kehityspolitiikkaan on ilmestynyt yhä enemmän sellaisia yksityisiä 

rahoitusmekanismeja, joita ei voi luokitella OECD:n kriteereillä perinteisen kehitysrahoituksen 
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piiriin. (Alonso 2018, 4–7.) Teollisuusmaiden kehityspolitiikka on nojannut markkinoiden ja 

vienninedistämisen varaan erityisesti silloin, kun yksityisen sektorin rooli on jätetty laveaksi 

kehitysstrategioissa (Langan 2011; Schulpen 2000, 91). Tällöin päämääränä ei välttämättä ole 

rakentaa yksityistä sektoria kehityksen tueksi, vaan kehitystä tavoitellaan lähtökohtaisesti yksityisen 

sektorin avulla. Siksi yksityisen sektorin kehitys tulisi erottaa yksityiseen sektoriin perustuvasta 

kehityksestä (private sector for development, PSD), jonka yhteiskunnalliset vaikutukset ovat hyvin 

kontekstisidonnaisia (Byiers ja Rosengren 2012, 22). Parhaimmillaan yksityinen sektori voi tehostaa 

kehitystä vapauttamalla kehitysrahoitusta käytettäväksi muihin tarkoituksiin. Aina valtioilla ei 

kuitenkaan ole edellytyksiä hyötyä kehityspolitiikasta, jonka edellytyksenä on kaupallinen 

tuottavuus. (Schulpen 2000, 99–101.) Vaikka siis 1980-luvun markkinakeskeisyys on kumottu, 

yksityistä sektoria korostetaan edelleen kehityksen merkittävimpänä tekijänä; uutta on lähinnä valtion 

rooli sen tukijana (emt., 83–85; Kindornay ja Reilly-King 2013, 544; Altenburg ja von Drachenfels 

2006). Post-Washingtonin konsensusta onkin toisinaan kritisoitu löyhänä ja ristiriitaisena diskurssina, 

joka ei ole muuttanut globaalin kauppa- ja kehityspolitiikan suuntaa. (Ruckert 2021, 61–3; Ylönen 

2016, 70; Langan 2011). 

 

Yksityisen sektorin vahva asema on havaittavissa EU:n ja AKT-maiden suhteissa. Vuosina 2000-

2021 ne perustuivat Cotonoun puitesopimukseen ja sen alaisiin vapaakauppasopimuksiin, joita EU 

neuvotteli vetoamalla vapaakaupan kehitysvaikutuksiin (Heron ja Murray-Evans 2017). Vaikka 

AKT-maat ovat yleisesti onnistuneet vastustamaan EU:n pyrkimyksiä, niiden poliittinen neuvottelu-

vara ja markkina-asema heikentyivät Cotonoun sopimuksen myötä (Carbone 2013, 748–9; Heron 

2014, 20; Hurt 2003, 168–9). Sopimuksen vaikutus talouskasvuun on riippunut AKT-maan 

kilpailuasemasta muihin AKT-maihin (Fridell 2011, 300; Kanner 2011, 103). Lisäksi EU:n jakamat 

kehitys-yhteistyövarat vapaakauppaan sopeutumista varten ovat olleet vähäisiä suhteessa kaupan 

vapauttamisesta koituneisiin kuluihin AKT-maissa (Langan 2011, 99). Huhtikuussa 2021 EU ja 

AKT-maat allekirjoittivat Cotonoun jatkosopimuksen, jossa huomio kohdistuu kehityksen sijasta 

sopimusosapuolten yhteisiin etuihin (Carbone 2021). Tämä lähestymistapa heijastelee 

instrumentalistista muutosta, jossa kehityspolitiikka tukee EU:n mukaan sen muita normatiivisia 

tavoitteita (Hadfield ja Lightfoot 2021). 

 

Suomessa yksityinen sektori on 2000-luvulla kytkeytynyt asteittain kiinteämmäksi osaksi 

kehityspolitiikkaa. Se nousi suomalaiseen kehityspolitiikkaan aluksi vain täydentävänä keinona, 

mutta pian sitä ryhdyttiin korostamaan ”kehityksen moottorina”. Samalla alettiin painottaa Suomen 
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ja kumppanimaan yhteisiä intressejä kehityspolitiikan perustana. Toisaalta motiivina toimi huoli siitä, 

että ”kehitysmaat menevät [talouskilpailussa] Suomen ohi”. (Kuvaja 2017, 117–23.) 2000-luvun 

kehityspolitiikalle tyypillistä onkin instrumentalististen tavoitteiden limittyminen osaksi  develop-

mentalismin diskurssia (ks. Siitonen 2014, 84). Suomen myöntämä kehitysrahoitus yksityiselle 

sektorille on yli kymmenkertaistunut 2000-luvulla, erityisesti vuoden 2017 jälkeen (Laaksonen 2021, 

9). Suomen kauppatase Afrikan mantereen kanssa on ollut koko 2000-luvun ajan ylijäämäinen ja 

enemmän kuin Suomen myöntämät kehitysyhteistyövarat (vrt. OECD 2021 ja Tulli 2021). 

Valtionhallinnossa kauppapolitiikan kehitysvaikutukset otetaan usein annettuina, eikä niiden 

suhteeseen siksi kiinnitetä riittävästi huomiota (Ylönen ja Salmivaara 2021, 10). Tästä huolimatta 

ristiriidat kaupallisten ja kehitysintressien välillä ovat yleisiä valtionhallinnossa (Berg ym. 2019, 44).  

 

Yksityiseen sektoriin perustuvassa kehityksessä kehitysrahoitusta kanavoidaan yhä enemmän 

rahoituslaitosten kautta. Ne myöntävät yrityksille investointilainoja tai sijoittavat varat 

pääomasijoitusrahastoihin, joissa varojen käyttöä on vaikeaa seurata. Näin kansallinen etu rinnas-

tetaan yhä vahvemmin yksittäisten yritysten etuun, mikä heikentää valtion roolia toiminnan 

sääntelijänä. Tätä käännettä kutsutaan myös uusinstrumentalismiksi. Suomen finanssipoliittisista 

sijoituksista vastaa valtionyhtiö Finnfund. (Ylönen 2016, 70–4; ks. myös Kwakkenbos 2012.) 

Afrikka-strategissa tavoitteena on nostaa Finnfundin Afrikkaan kohdistuvat sijoitukset 50 prosenttiin 

koko toiminnasta (valtioneuvosto 2021c, 11). 

 

Myös perinteiset instrumentalismin muodot, kuten vienninedistämiseen tarkoitetut korkotukiluotot, 

ovat edelleen ajankohtaisia. Ne ovat tyypillisesti sidottua kehitysrahoitusta, eli kohdemaalle myön-

netty rahoitus on käytettävä hankintoihin rahoittajana toimivasta maata. (Ylönen 2015, 14, 20.) 

Virallisesti sidottua rahoitusta rajoitettiin kansainvälisellä sopimuksella Helsingissä 1991, jonka 

jälkeen Suomi ja EU-maat ovat turvautuneet epämuodollisesti sidottuihin vientiluottoihin. Sidottua 

rahoitusta on kritisoitu siitä, että sen käyttö ohjautuu enemmän teollisuusmaiden tarjonnan kuin 

kumppanimaan tarpeiden perusteella. Sitä pidetään yleisesti kilpailua rajoittavana ja kehitysvaiku-

tuksiltaan rajoitettuna. (Carbone 2014, 104–7, 114–5.) Pitämällä kiinni sidotusta kehitysavusta valtiot 

kieltäytyvät hyödyntämästä markkinoiden tehokkuutta osana kehityspolitiikkaa tilanteissa, joissa sen 

etu suhteessa julkiseen sektoriin tunnustetaan (Schulpen 2000, 100–1). Suomi myöntää lähes 95 pro-

senttia kehitysrahoituksestaan epämuodollisesti sidottuna ja ennakkoraportoi puutteellisesti varojen 

käytöstä OECD:lle. (Development Assistance Committee 2020, 10–4.).  Ulkoministeriön ja 

valtionyhtiö Finnveran PIF-instrumentti (Public Sector Investment Facility) on sidottuun rahoi-
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tukseen perustuva korkotukiluotto. Tuki on osittain avustusmuotoista, ja avustuksen osuus riippuu 

kohdemaasta. (ulkoministeriö 2021o.) Myös Finnpartnershipin liikekumppanuusohjelma on sidottua 

kehitysrahoitusta. Ohjelmassa myönnetään valtiontukia suomalaisyritysten, järjestöjen ja 

oppilaitosten yhteistyöhankkeisiin, jotka tähtäävät kannattavaan liiketoimintaan kohdemaassa. 

(Finnpartnership 2021.) 

 

Yksityisen sektorin vahvistuminen ilmenee myös uudenlaisena kehitysrahoituksena, joka ei 

välttämättä täytä perinteisiä OECD:n kriteereitä. Usein tavoitteena on vienninedistäminen ja 

kehitysvaikutusten rinnalla (Alonso 2018, 5). Esimerkiksi Business Finland tukee suomalaista vientiä 

Developing Markets Platform -alustalla (DevPlat), joka on erityisesti Afrikan vientiin keskittyvä 

rahoitusinstrumentti (Business Finland, ei pvm. –b). 

 

Näitä toiminnanmuotoja kutsutaan yksityisen sektorin instrumenteiksi. Ne on mahdollista luokitella 

kehitysyhteistyöksi, mutta niiden toimijat, rahoitus ja kriteerit poikkeavat usein ei-kaupallisesta 

kehitysyhteistyöstä. Esimerkiksi Suomen Afrikka-strategiassa niillä on selkeä rooli kaupallisen 

yhteistyön tiivistämisessä, vaikka strategia ei keskitykään kehitysyhteistyöhön (valtioneuvosto 

2021c, 11). Siten yksityisen sektorin instrumentit sijoittuvat kauppa- ja kehityspolitiikan väli-

maastoon ja ovat keskeisessä osassa tutkielman analyysissa. 

 

Seuraavassa luvussa kuvaan politiikkajohdonmukaisuutta tutkimuskohteena ja käsittelen sen 

vakiintumista globaaliin kehityspolitiikkaan Agenda 2030:ssä. Kyse on kehityskulusta, joka liittyy 

läheisesti myös yksityisen sektorin ja (uus)instrumentalismin vahvistumiseen kehityspolitiikassa. 

Siksi on merkittävää, miten kehitysyhteistyön ja yksityisen sektorin suhdetta pyritään johdonmukais-

tamaan Suomen Afrikka-politiikassa.  
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3. Johdonmukaisuus poliittisena tavoitteena ja tutkimuskohteena 

Tässä luvussa määrittelen politiikkajohdonmukaisuuden käsitteen ja tarkastelen sen historiaa. Kyse 

on OECD-maiden 1990-luvulla luomasta periaatteesta, joka perustuu kestävän kehityksen mukaiseen 

käsitykseen kauppa- ja kehityspolitiikan suhteesta. Siksi politiikkajohdonmukaisuus tulee ymmärtää 

samanaikaisesti kehitysteoreettisena käsitteenä ja poliittisena tavoitteena. 

 

3.1. Politiikkajohdonmukaisuuden määritelmä 

Kehityksen politiikkajohdonmukaisuudesta ei ole olemassa yleisesti sovittua määritelmää, vaan 

käsitettä sovelletaan tutkimuskirjallisuudessa ja poliittisissa ohjelmissa vaihtelevin taustaoletuksin 

(Sianes 2017, 136). Tässä tutkielmassa tarkoitan kehityksen politiikkajohdonmukaisuudella Siitosen 

(2016, 4) sanoin ”eri politiikkatoimien suhdetta, jossa merkittävää on politiikkatoimien 

kokonaisvaikutus kehitystä mahdollistaviin (tai estäviin) prosesseihin”. Noudatan käsitteen kriittistä 

tulkintaa, jossa Siitosen mukaan huomioidaan myös poliittiset prosessit toimeenpanon taustalla. 

(Siitonen 2016, 4–5.). Tätä vastoin johdonmukaisuus ymmärretään usein teknisenä kysymyksenä, 

mikä vaikeuttaa siihen liittyvien poliittisten haasteiden tunnistamista (Carbone ja Keijzer 2016, 40). 

Politiikkajohdonmukaisuutta koskevaan päätöksentekoon viittaan käsitteillä johdonmukaisuus-

politiikka ja johdonmukaisuuden politiikka. 

 

Politiikkajohdonmukaisuudella on neljä  määrittävää ominaisuutta: johdonmukaisuus  

1) normatiivisena 2) negatiivisena ja positiivisena, 3) eri tasoilla sekä 4) asiaintilana ja prosessina. 

 

Johdonmukaisuuden normatiivisuus 

Poliittisena periaatteena politiikkajohdonmukaisuus on väistämättä normatiivinen: johdonmukaisuus 

riippuu siitä, minkä johdonmukaisuutta tarkastellaan tai tavoitellaan (Forster ja Stokke 1999, 20). 

Agenda 2030 -toimintaohjelmassa valtiot ovat määrittäneet kestävän kehityksen perustaksi 

johdonmukaisuudelle. Tällöin puhutaan kestävän kehityksen (mukaisesta) politiikkajohdon-

mukaisuudesta (Policy Coherence for Sustainable Development, PCSD). Tämä näkökulma jakaa 

nykytutkimusta. Toiset näkevät siinä mahdollisuuksia vahvempaan normatiiviseen näkökulmaan 

(Siitonen 2016, 2; Zeigermann 2020, 286–8); toiset pitävät kestävää kehitystä liian ristiriitaisena tai 

ympäripyöreänä ohjenuorana politiikan johdonmukaistamiseen. Tällöin johdonmukaisuuden 

katsotaan edellyttävän poliittisia ratkaisuja, joilla kestävän kehityksen tavoitteet asetetaan 

keskinäiseen hierarkiaan. (Brand, Furness ja Keijzer 2021; Koff ja Maganda 2016.) 
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Kehityksen sijasta johdonmukaisuus on mahdollista perustaa myös muihin arvoihin, kuten 

turvallisuuteen tai ympäristöön (Siitonen 2016, 4). Tässä tutkielmassa puhun kestävän kehityksen 

mukaisesta politiikkajohdonmukaisuudesta lyhyemmin politiikkajohdonmukaisuutena tai pelkkänä 

johdonmukaisuutena, ellen erikseen määritä käsitteen normatiivista perustaa toisin. 

 

Negatiivinen ja positiivinen johdonmukaisuus  

Johdonmukaisuus on mahdollista jakaa positiiviseen ja negatiiviseen merkitykseen (Ashoff 2005, 

11). Negatiivinen johdonmukaisuus tarkoittaa, ettei politiikkatoimien välillä ole ristiriitoja (incohe-

rence) eivätkä ne siksi edellytä kompromisseja (trade-off).5 Tämä käsitys johdonmukaisuudesta hal-

litsi sekä akateemista että poliittista keskustelua erityisesti 1990-luvulla, jolloin tavoitteena oli lä-

hinnä ristiriitojen ja kompromissien poistaminen ”kehitysmaiden” taloudellisen kehityksen tieltä 

(Forster ja Stokke 1999, 2). Myöhemmin muodostui käsitys positiivisesta johdonmukaisuudesta, 

jonka mukaan eri politiikkatoimet tukevat kehitystä vuorovaikutuksessa eli ”synergiassa” (Ashoff 

2005, 11; Picciotto 2005, 312–5; Verschaeve, Delputte ja Orbie 2016, 45–8). 6  Pohjimmiltaan 

johdonmukaisuudessa on siis kyse kausaliteetista. Negatiivisesti täysin johdonmukainen politiikka 

asettuu ristiriitojen ja synergioiden ja viittaa tilanteisiin, joissa toimilla ei ole kausaalista yhteyttä. 

 

Tässä tutkielmassa ymmärrän johdonmukaisuuden sekä positiivisessa että negatiivisessa 

merkityksessä. Samalla laajennan positiivisen johdonmukaisuuden määritelmää myös yksisuuntaisiin 

vaikutuksiin, jotka synergiakeskeinen määritelmä sulkee ulkopuolelleen. Lähtökohtani on, että syner-

gia tulee ymmärtää emergenttinä ilmiönä, jossa kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. 

Emergenssistä huolimatta todellisuutta tulee selittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti (Hodgson 

2000). Näin myös synergioita on mahdollista ymmärtää paremmin: useat yksisuuntaiset 

 

 

5  Ristiriita voi olla myös harhaanjohtava synonyymi epäjohdonmukaisuudelle. Tarpeellista olisi 

jaotella myös, kuinka vahvasti politiikkatoimet ovat ristiriidassa: Heikentääkö jokin toimi toisen 

vaikutuksia, vai se mitätöikö se vaikutukset kokonaan? Ristiriidat on tästä huolimatta yleinen käsite 

epäjohdonmukaisuudesta puhuttaessa ja käytössä myös Suomen valtionhallinnossa (ks. kestävän 

kehityksen toimikunta 2022, 40). 

6 Myös negatiivinen synergia on mahdollinen. Tällöin politiikkatoimien vuorovaikutusta pidetään 

noidankehän kaltaiseksi (OECD 2016, 252). 
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vaikutussuhteet voivat muodosta vuorovaikutteisen kokonaisuuden, jonka hahmottaminen olisi 

muuten vaikeaa. 7 

 

Johdonmukaisuuden tasot 

Johdonmukaisuutta on mahdollista tutkia eri politiikanalojen ja toimijoiden välillä. Kirjallisuudessa 

korostetaan neljää tutkimuksen tasoa (Carbone 2008, 326; Forster ja Stokke 1999, 21–23; Fukasaku 

ja Hirata teoksessa Picciotto 2005, 312; ks. myös Sianes 2017, 138–9): 

1) Kehityspolitiikan sisäinen johdonmukaisuus eri politiikkatoimien ja tavoitteiden 

välillä 

2) Kahden tai useamman politiikanalan välinen horisontaalinen johdonmukaisuus 

3) Julkishallinnon eri tasojen vertikaalinen johdonmukaisuus esimerkiksi EU:n ja sen 

jäsenmaan välillä 

4) Teollisuusmaan ja kumppanimaan toimien johdonmukaisuus.  

Kauppa- ja kehityspolitiikan johdonmukaisuus on mahdollista ymmärtää sisäisenä tai horisontaali-

sena johdonmukaisuutena riippuen siitä, miten laajasti kehityspolitiikka määritellään. Johdonmukai-

suuden tasoja on mahdollista jaotella myös ajallisesti. Yhteiset tavoitteet on joskus helpompi 

muotoilla pitkällä aikavälillä, jotka sallivat väliaikaisen epäjohdonmukaisuuden. Poliittisten 

tavoitteiden muutos ajansaatossa voi myös muuttaa johdonmukaisuutta tavoitteena. (Barry, King ja 

Matthews 2010, 134–7.) Ajallisesti vuosi 2030 toimii tässä tutkielmassa kiintopisteenä, mutta 

kiinnitän tämän rinnalla huomiota lyhyemmän aikajakson tavoitteisiin, jotka jaksottavat Suomen 

Afrikka-politiikkaa. 

 

Johdonmukaisuus asiaintilana ja prosessina 

Johdonmukaisuus voidaan hahmottaa joko asiaintilana tai prosessina. Asiaintilassa kyse on poliittisen 

prosessin tietystä vaiheesta, kuten tavoitteiden, toimeenpanon tai tulosten johdonmukaisuudesta. 

 

 

7  Kielitoimiston sanakirjan mukaan synergia tarkoittaa yhteisvaikutusta, jossa kokonaisuus on 

enemmän kuin osiensa summa (Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy 2021). Positiivisen 

johdonmukaisuuden rajaaminen synergioihin on sikäli perusteltua, että latinan verbi coharere (’pitää 

yhtä’) kuvaa osuvasti juuri molemminpuolista vuorovaikutusta. Analyyttisesti tämä rajaus on 

kuitenkin ongelmallinen, koska se kuvaa positiivista johdonmukaisuutta kapeammin kuin määritelmä 

negatiivisesta johdonmukaisuudesta. 
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Tällöin käsite palvelee rationalistista ajattelua, jossa tavoitteena on yhdenmukaisia tavoitteita, 

strategioita ja lopputuloksia tuottava hallintorakenne. (Forster ja Stokke 1999, 20–23.) 

 

Ristiriitaiset käsitykset siitä, miten yhteisesti sovittuihin tavoitteeseen tulisi pyrkiä, voivat muodostua 

esteeksi politiikan johdonmukaistamiselle. Siksi johdonmukaisuuden katsotaan yleisesti edellyttävän 

laadukasta demokraattista prosessia, joka tukee yhteiskunnallista oppimista ja helpottaa 

johdonmukaisuuden arviointia.  (Picciotto 2005, 321–4.) Prosessinäkökulmasta on mahdollista 

arvioida keinoja, joiden avulla hallinto koordinoi johdonmukaisuuden toimeenpanoa eri 

hallinnonalojen välillä. Viime kädessä johdonmukaisen prosessin tehtävä on silti tukea poliittisten 

päämäärien saavuttamista. (Forster ja Stokke 1999, 24.) Toisin sanoen johdonmukaisuus on 

demokraattisena prosessina alisteinen poliittisten lopputulosten näkökulmalle. Prosessina johdon-

mukaisuus muistuttaa siis deliberatiivisen demokratian malleja, mutta johdonmukaisuuden 

kirjallisuudessa osallistuminen on mahdollista hahmottaa välineellisemmin: tavoitteena on saavuttaa 

ennalta asetetut tulokset. 

 

Tässä tutkielmassa ymmärrän johdonmukaisuuden ensisijaisesti prosessina. Tarkastelen Suomen 

Afrikka-politiikkaa kokonaisuutena, jonka eri käytännöt mahdollistavat politiikan jatkuvuuden tai 

muutoksen tuottaen samalla tietynlaista käsitystä johdonmukaisuuden toteutumisesta. Tämä mahdol-

listaa johdonmukaisuuteen liittyvien rajoitteiden selittämisen syvällisemmin kuin asiaintilaa 

tarkastelemalla.  

*** 

Normatiivisuutta lukuun ottamatta yllä kuvaamani ominaisuudet tulee ymmärtää täydentävinä 

näkökulmina. Johdonmukaisuutta on suositeltavaa tarkastella vertailevasti eri tasoilla, negatiivisena 

ja positiivisena, prosessina sekä päämääränä. Yksipuoliset metodologiset ratkaisut typistävät helposti 

johdonmukaisuudesta syntyvää kuvaa: valtiot soveltavat johdonmukaisuutta usein lopputuloksena, 

jolloin johdonmukaisuus toteutuu usein puutteellisesti poliittisen prosessin näkökulmasta (Siitonen 

2016, 3–4; ks. Carbone ja Keijzer 2016). Tästä huolimatta johdonmukaisuuden tutkimus on 

käytännön syistä rajattava tiettyihin ominaisuuksiin kerrallaan (Keijzer ja Oppewall 2012, 31–32).  

 

Seuraavaksi luon katsauksen johdonmukaisuuteen tutkimuskohteena ja kansainvälisen kehitys-

politiikan hankkeena. Tarkastelen, miten johdonmukaisuus nousi politiikan agendalle 1990-luvulla 

ja miten käsitettä on pyritty toimeenpanemaan 2000-luvulla. Nykyinen johdonmukaisuuden 
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politiikka kiteytyy Agenda 2030 -toimintaohjelmaan, jota YK:n valtiot korostivat allekirjoituksen 

yhteydessä vuonna 2015 käänteentekevänä hetkenä. Tutkijat sen sijaan korostavat uutta agendaa 

jatkumona jo aiemmin ilmenneille ongelmille mutta ovat erimielisiä siitä, miten kestävän kehityksen 

ristiriitoihin tulisi tarkalleen ottaen suhtautua. 

 

3.2. Johdonmukaisuus kehityspolitiikassa 

Kehityksen politiikkajohdonmukaisuus nostettiin ensimmäisen kerran politiikan agendalle OECD:n 

kehitysyhteistyökomiteassa (Development Assistance Committee) vuonna 1991, kun kestävän 

kehityksen käsite oli juuri noussut globaalin kehityspolitiikan agendalle. Komitean mukaan 

politiikanalojen johdonmukaistaminen oli välttämätöntä, jotta kestävä kehitys ja globaalin etelän 

integrointi osaksi maailmantaloutta olisi mahdollista. (Forster ja Stokke 1999, 18.) Myös EU edisti 

johdonmukaisuuden nousua kansainvälisen politiikan agendalle kirjaamalla periaatteen Maastrichtin 

sopimukseen vuonna 1992: sen mukaan unionin ”tulee huomioida [kehitysyhteistyön tavoitteet] 

politiikkatoimissaan, joita se toimeenpanee ja joilla on todennäköisesti vaikutusta kehitysmaihin” 

(EU 1992, 30). Näin johdonmukaisuus tunnustettiin ensimmäistä kertaa oikeudellisesti moni-

kansallisena periaatteena. 

 

Kehityksen politiikkajohdonmukaisuus nousi politikan agendalle kunnianhimoisena hankkeena, 

jonka tarkoitus oli mahdollistaa valtion ja markkinoiden yhteistyö. Periaate vaikutti teollisuusmaiden 

omien intressien kannalta houkuttelevalta, koska johdonmukaisuuden avulla ylikansallisiin ongel-

miin on mahdollista vastata tehokkaasti ja kansallisten intressien mukaisesti. Siksi se on myös 

strategisesti järkevä keino reagoida globalisaation haasteisiin. (Ashoff 2005, 16–17; Carbone 2008, 

326–327.) Käytännössä politiikan johdonmukaistaminen osoittautui kuitenkin hankalaksi. EU:ssa 

periaatteen merkitys jäi vielä 1990-luvun sopimuksissa epäselväksi, mikä lamaannutti sen 

toimeenpanon. Vastakkaiset näkemykset kiteytyivät erityisesti siihen, miten vastuu johdon-

mukaisuudesta jakautuisi unionin ja jäsenmaiden kesken.  Siksi vain muutamat jäsenmaat kiinnos-

tuivat aiheesta, mutta komissio suhtautui siihen passiivisesti aina 2000-luvulle asti. (Hoebink 2004a, 

5–10; ks. Picciotto 2005, 315.) Sen sijaan kansalaisjärjestöt tarttuivat johdonmukaisuuteen nopeasti 

ja ryhtyivät kampanjoimaan jo 1990-luvulla EU:n ristiriitaisia käytäntöjä vastaan kalastuspolitiikassa 

ja suhteissa Afrikan maiden kanssa (Carbone 2008, 331). 

 

”Passiivisuuden aikakausi” politiikkajohdonmukaisuuden historiassa loppui, kun valtiot sopivat 

YK:n vuosituhattavoitteista vuonna 2000 (Carbone 2008, 324). Valtiot tavoittelivat johdonmukai-
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suutta luomalla toimintaohjelman, jonka kahdeksassa tavoitteessa yhdistyivät kehityspolitiikan 

sosiaaliset tavoitteet ja sääntöperustainen maailmankaupan järjestelmä. Tavoitteet asetettiin vuoteen 

2015. (Greig, Hulme ja Turner 2007, 150–160). Tämän myötä EU aktivoitui johdonmukaisuuden 

toimeenpanossa. Komissio sitoutui vuonna 2005 kehityksen politiikkajohdonmukaisuuteen kaikkea 

toimintaa ohjaavana periaatteena. Se tahtoi myös kiinnittää huomiota aiheen poliittisuuteen ja välttää 

käsitystä, että johdonmukaisuus olisi teknisestä toimeenpanosta riippuva kysymys. (Carbone 2008, 

333–4.) Vuosituhattavoitteiden rohkaisemana EU asetti Afrikan kehityspolitiikkansa keskiöön ja 

lupasi nostaa kehitysyhteistyövarojen määrää (Holland 2008, 349). 

 

Vuosituhattavoitteet tarjosivat niukasti työkaluja ristiriitaisten intressien yhteensovittamiseen. 

Kahdeksasta tavoitteesta seitsemän ensimmäistä nähtiin perusteina yhä suuremmille kehitysyhteis-

työvaroille, kun taas kahdeksas nähtiin perusteena kehitysyhteistyön täydentämiselle 

kauppapoliittisin keinoin (Holland 2008, 344). EU:ssa puolestaan yleistyi näkemys, ettei 

kehitysyhteistyö yksin riitä vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen. Siksi Euroopan komissio ryhtyi 

korostamaan positiivisen johdonmukaisuuden eli eri politiikanalojen välisten ”synergiaetujen” 

painoarvoa (Euroopan komissio 2005, 3–4). Tätä tulkintaa komissio ryhtyi edistämään myös 

OECD:ssa. Aluksi synergioiden painotus herätti huolta ristiriitojen sivuuttamisesta, mutta lopulta 

OECD omaksui periaatteen strategiassaan vuonna 2012. Suomi toimi aloitteellisesti kysymyksen 

nostamisessa sekä EU:n että OECD:n agendalle. (Verschaeve, Delputte ja Orbie 2016, 48–54.) Tästä 

huolimatta sekä EU että Suomi epäonnistuivat nostamaan kehitysyhteistyövarojaan 

vuosituhattavoitteiden edellyttämälle tasolle (Stocchetti 2016, 81–2). Johdonmukaisuuden 

vakiintuminen poliittisena tavoitteena on mahdollista tulkita joko seuraukseksi kehitysyhteistyön 

aseman heikkenemisestä tai kehityspoliittisten toimijoiden reaktiona tähän (Verschaeve, Delputte ja 

Orbie 2016, 54; ks. myös Carbone ja Keijzer 2016, 31).  

 

Vuoden 2015 lähestyessä alkoi käydä selväksi, ettei valtaosaa kahdeksasta vuosituhattavoitteesta 

tultaisi saavuttamaan (UNICEF 2014). Jatkoksi valtiot sopivat Agenda 2030:sta, joka koostuu 17 

SDG-tavoitteesta ja 169 konkreettisemmasta alatavoitteesta takarajanaan vuosi 2030 (Yhdistyneet 

kansakunnat 2015a; 2015b). Tavoitteena oli luoda käänteentekevä toimintaohjelma, joka osallistaisi 

valtioita aiempaa systemaattisemmin johdonmukaisuuden tavoitteluun kestävän kehityksen näkökul-

masta (Stocchetti 2016, 77; Zeigermann 2020, 290–1). 
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Kestävän kehityksen tavoitteet eivät sellaisenaan tarjoa konkreettista strategiaa ohjelman johdonmu-

kaiseen toteuttamiseen (Koff ja Maganda 2016; Le Blanc 2015, 184–5). Erityisesti talouskasvun ta-

voitteet ovat nähdään ristiriitaisina sosiaalisten ja ympäristötavoitteiden kanssa (Meurs, Seidelmann 

ja Koutsoumpa 2019; Pradhan ym. 2017; Rashed ja Shah 2021; Ronzon ja Sanjuán 2020; Weber 

2017). Lisäksi toimeenpanon kannalta johdonmukaisuuden tavoite (SDG 17.14) on operationalisoitu 

Agenda 2030:ssa heikommin kuin muut tavoitteet (Keijzer 2017, 187). Uuden ohjelman ”käänteen-

tekevyys” perustuu olettamaan, että rationaalisella suunnittelulla eri politiikanalojen väliset 

synergiaedut voidaan valjastaa hyötykäyttöön. Tällöin unohdetaan toimijoiden intresseihin liittyvät 

ristiriidat ja sivuutetaan tavoitteiden järjestäminen keskinäiseen hierarkiaan. Siten Agenda 2030 on 

juurruttanut yhteisten intressien ja positiivisen johdonmukaisuuden diskurssin globaaliin 

kehityspolitiikkaan. (Brand, Furness ja Keijzer 2021, 109–11; Weber 2017.) 

 

EU:ssa kysymys johdonmukaisuudesta on typistynyt hallinnolliseksi kysymykseksi, vaikka jäsenval-

tioiden näkemykset aiheesta jakautuvat edelleen vaikeuttaen toimeenpanoa (Keijzer 2017; Carbone 

ja Keijzer 2016, 40; Keijzer ja Lundsgaarde 2018, 214). Unioni korostaa kehitysyhteistyön 

kohdemaiden vastuuta kehityksestä ja tulkitsee uuden agendan johdonmukaisuustavoitetta 

pikemminkin täydentävänä kuin ensisijaisena päämääränä (Stocchetti 2016, 86). Siten EU jatkaa 

Agenda 2030:n puitteissa vuosituhattavoitteiden aikaisia käytäntöjä, joissa johdonmukaisuus 

merkitsee usein kaupallisten intressien priorisointia muun kehityspolitiikan kustannuksella (Elgström 

ja Pilegaard 2008; Stocchetti 2016; Verschaeve, Delputte ja Orbie 2016, 56). 

 

3.3. Johdonmukaisuus tutkimuskohteena 

Sekä tutkijat että poliittiset organisaatiot kiinnostuivat politiikkajohdonmukaisuuden arvioinnista 

2000-luvulla, kun periaatetta ryhdyttiin soveltamaan globaalissa kehityspolitiikassa. OECD, YK:n 

kehitysohjelma UNDP ja Maailmanpankki ryhtyivät 2000-luvun alussa kehittämään menetelmiä 

johdonmukaisuuden mittaamiseksi (King ym. 2012a, 19–21; Picciotto 2005, 319–20). Erityisesti 

Yhdysvaltalaisen Center for Global Development -ajatushautomon CDI-indeksi (Commitment to 

Development Index) on tullut tunnetuksi politiikkajohdonmukaisuuden arviointimenetelmänä.  Se on 

vuodesta 2003 alkaen suoritettu kvantitatiivinen tutkimus, joka perustuu kehitystoimien maakohtai-
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seen arviointiin seitsemällä mittarilla.8 Indeksiä on kritisoitu muun muassa monikansallisen näkökul-

man puuttumisesta, arvioinnin subjektiivisuudesta sekä indeksin vertailukelvottomuudesta eri ajan-

kohtina. (King ym. 2012b, 35–39; Picciotto 2005, 318–321.)  

 

Akateeminen tutkimus politiikkajohdonmukaisuudesta elävöityi, kun ensimmäiset tavoiteohjelmat ja 

arviointimenetelmät osoittautuivat puutteellisiksi. Tämän myötä useat tutkijat ryhtyivät korostamaan 

politiikan epäjohdonmukaisuutta väistämättömänä ilmiönä. Esimerkiksi tiedon rajallisuus, globali-

saation luomat haasteet, intressiristiriidat ja kehitystavoitteiden ristiriitaisuus nähdään syinä epäjoh-

donmukaisuuteen. (Hoebink 2004b, 185–7; Ashoff 2005, 34; Barry, King ja Matthews 2010; Di 

Francesco 2001; Carbone 2008, 326.) Toisaalta epäjohdonmukaisuutta on pidetty jopa toivottavana 

silloin, kun johdonmukaisemmat politiikkatoimet johtaisivat erimielisten intressiryhmien polari-

saatioon, joka saattaisi vieraannuttaa tyytymättömiä väestönryhmiä kauemmaksi julkisesta 

päätöksenteosta (Keijzer ja Oppewall 2012, 27). 

 

Picciotton (2005) mukaan politiikkajohdonmukaisuuden tutkimuksessa tarkoitus on tehdä näkyväksi 

poliittisia intressejä ja niiden välisiä suhteita. Tätä varten hän erottaa toisistaan tarpeellisen ja tarpeet-

toman ristiriitaisuuden. Välttämätön epäjohdonmukaisuus viittaa oikeutettuihin päätöksiin, jotka pe-

rustuvat demokraattiseen neuvotteluun ja edistävät julkista hyvinvointia, vaikka ne eivät 

suojelisikaan kaikkien osapuolten etuja. Sen sijaan tarpeeton epäjohdonmukaisuus tarkoittaa päätök-

siä, joissa kaikkien osapuolten etuja ei huomioida, vaikka se olisi mahdollista. Tämä on merkittävää 

erityisesti, kun ristiriitoja luodaan ja ylläpidetään tarkoituksella. (Picciotto 2005, 322–324.) 

Samankaltaisesti Mayn ym. (2006, 384) mukaan johdonmukaisuus on lopputulos poliittisten 

kysymysten ja intressien vuorovaikutuksesta. Tässä yhtälössä johdonmukaisuuteen vaikuttavat 

poliittisten kysymysten määrä, intressien määrä sekä se, miten nämä nivoutuvat yhteen. Hoebink 

(2004b, 193–5; ks. myös teoksessa Sianes 2017, 141) taas jaottelee viisi syytä epäjohdon-

mukaisuuteen: 

1) Rakenteelliset ristiriidat viittaavat juuri intressiryhmien välisiin tilanteisiin, joissa 

yhteisiä etuja ei voida saavuttaa 

 

 

8  Mittarit ovat kehitysyhteistyö (sekä laadullisesti että määrällisesti), kauppa, investoinnit, 

muuttoliike, ympäristö, turvallisuus ja teknologia (King ym. 2012b, 34). 
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2) Institutionaaliset ristiriidat perustuvat hallinnon alojen välisen koordinaation 

puutteeseen 

3) Poliittis-taloudellisissa ristiriidoissa kyse on yhteiskunnallisista ongelmista, joihin 

ei ole olemassa yhtä yksiselitteisesti parasta lähestymistapaa 

4) Kuvitteellinen ristiriita taas viittaa tilanteeseen, jossa puutteellinen tieto tai 

osapuolten ideologinen käsitys olosuhteista vaikuttaa päätöksentekoon, vaikka 

materiaalista konfliktia ei olisikaan 

5) Väliaikainen ristiriita taas on tilanne, joka sallitaan pitkällä aikavälillä 

saavutettavien kokonaisetujen nimissä.9 

Käsitykset ristiriidoista ja siitä, ettei johdonmukaisuus ei ole teknisesti kohti päätepistettä kulkeva 

hanke, nostivat kriittisempiä näkökulmia politiikkajohdonmukaisuuden tutkimukseen. Niiden mu-

kaan johdonmukaisuudessa on huomioitava myös poliittinen päätöksenteko ja käsitteen 

normatiivisuus (Koff ja Maganda 2016, 94). Kvantitatiivisten menetelmien vahvaa asemaa johdo-

nmukaisuuden tutkimusperinteessä onkin kritisoitu siksi, että ne rajaavat tutkimuksen ennalta 

sellaisiin johdonmukaisuuden ominaisuuksiin, joista on mahdollista hankkia dataa (King 2016, 24; 

ks. myös Hoebink 2004a, 6). Periaate on nähty osana teollisuusmaiden hegemonista totuutta kehityk-

sestä ja siten käsittteenä silloin, kun tutkimus keskittyy ennalta määrättyihin politiikkatoimiin. 

Poliittisten prosessien rajaaminen johdonmukaisuuden ulkopuolelle luo tietoa, joka tukee globaalin 

talouden vakautta teollisuusmaiden eduksi (Siitonen 2016, 5; Picciotto 2005, 320–1). 

 

Nykytutkimusten mukaan johdonmukaisuus edellyttää poliittisilta tavoitteilta konkretiaa, jotta se 

voisi toimia normatiivisena ohjenuorana (Koff ja Maganda 2016, 106–7; Siitonen 2016, 6; Zeiger-

mann 2020, 286). Siksi SDG-tavoitteet tulee järjestää keskinäiseen hierarkiaan (Brand, Furness ja 

Keijzer 2021, 112). Myös politiikkatoimien kausaalisia vaikutuksia tulisi selvittää (emt., 114; 

Picciotto 2005, 324; King 2016, 19; Siitonen 2016, 6–7). Toisaalta politiikkatoimien kausaalisten yh-

teyksien tutkimus on osoittautunut erittäin haastavaksi, koska politiikkajohdonmukaisuutta täytyy 

tutkia epäsuorasti muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden kautta (May, Sapotichne ja Workman 2006, 

383; Keijzer ja Oppewall 2012, 24; Keijzer 2017, 190–1; King ym. 2012a, 35). 

 

 

9  Tutkijoiden enemmistöstä poiketen Hoebink käyttää epäjohdonmukaisuudesta englannin sanaa 

inconsistency eikä incoherence. 
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 Brandin ym. (2021, 112–3) mukaan keskeisin ongelma johdonmukaisuuden tutkimuksessa kiteytyy 

poliittisten intressien ristiriitaisuuteen eikä kausaaliyhteyksien todentamiseen. Siksi debatti johdon-

mukaisuudesta on mahdollista käydä, vaikka politiikkatoimien vaikutuksia ei tunnetakaan täydelli-

sesti. Tällöin politiikkajohdonmukaisuus näyttäytyy poliittisena kysymyksenä, johon ei yksinkertai-

sesti ole kaikkien intressien edun mukaista ratkaisua (ks. myös Carbone ja Keijzer 2016; Weber 

2017). Toiset tutkijat näkevät sen sijaan, että ristiriitoja on mahdollista ratkoa yhteisten intressien 

mukaisesti. Tämä edellyttää hallinnonalojen välistä koordinaatiota, yhteiskunnallista oppimista ja 

asiantuntijuuteen perustuvaa, keskustelevaa päätöksentekoa. (Kroll, Warchold ja Pradhan 2019, 8; 

Nilsson ja Weitz 2019, 258.) Tutkimukset jakautuvat jakautuvat siis yhteistyötä tai poliittista 

kompromissia korostaviin kantoihin.  

 

Jotta poliittisen prosessin ja intressien roolia olisi mahdollista ymmärtää paremmin, tutkimuksissa 

peräänkuulutetaan ja pyritään kehittämään systemaattisempia kvalitatiivisia tai monimenetelmäisiä 

näkökulmia politiikkajohdonmukaisuuden tutkimukseen (Picciotto 2005, 324–7, 32; Koff, 

Challenger ja Portillo 2020; Ylönen ja Salmivaara 2021, 3–5). Kuten Carbone ja Orbie (2014, 7) 

toteavat: ”[J]atkotutkimusta tarvitaan luomaan teoreettisesti hienovaraisempi kuva siitä, miten 

intressit, instituutiot ja ideat muovaavat vuorovaikutteisesti kauppaa ja kehitystä – –.” 

 

3.4. Johdonmukaisuus transdiskursiivisena käsitteenä 

Tässä tutkielmassa ymmärrän politiikkajohdonmukaisuuden Reijo Miettisen (2002) sanoin 

transdiskursiivisena käsitteenä, joka perustuu tutkijoiden ja poliittisten toimijoiden yhteiskäyttöön. 

Transdiskursiiviset käsitteet jäsentävät olemassa olevaa tietoa muodostaen uudenlaisen 

kokonaiskuvan vallitsevasta yhteiskuntajärjestyksestä. Tämän pohjalta transdiskursiiviset käsitteet 

luovat myös konsensusta ja mobilisoivat poliittiseen toimintaan. Siksi niillä on yhteiskunnallis-

episteemisiä tarkoituksia: ne jäsentävät todellisuutta ja rakentavat yhteiskunnallista visiota siten, ettei 

näitä tarkoituksia voi erottaa toisistaan transdiskursiivisten käsitteiden käytössä. Niihin liittyvä 

tutkimus ja politiikka ovat toisistaan riippuvaisia, mutta samalla ne luovat jännitteisen koko-

naisuuden. Tämä on mahdollista, koska transdiskursiivisten käsitteiden merkitys on usein löyhä ja 

voi vaihdella eri asiayhteyksissä ristiriitaisinkin tavoin. Pitkällä aikavälillä käsitteen poliittinen 

uskottavuus riippuu kuitenkin sen tieteellisestä perustasta. Siksi transdiskursiivisten käsitteiden 

tutkimuksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, millaisen kokonaisuuden tieto ja yhteiskunnallinen 

toiminta muodostavat käsitteen käytössä. (Miettinen 2002, 132–50.) 
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Politiikkajohdonmukaisuus tutkimuskohteena ja politiikan periaatteena ovat nivoutuneet toisiinsa 

alusta asti. Käsite ilmaantui, kun kauppa- ja kehityspolitiikka ryhdyttiin hahmottamaan 1990-luvun 

alussa kestävän kehityksen näkökulmasta. Tämä näkökulma vakiintui Agenda 2030:ssa politiikan 

toimintaohjelmaksi, jossa johdonmukaisuuden periaate rakentaa visiota kestävän kehityksen 

mukaisesta tulevaisuudesta. Toisaalta Agenda 2030 rajaa käsityksen johdonmukaisuudesta synergia-

etujen näkökulmaan. Tutkimuksissa sen sijaan kiinnitetään huomiota monipuolisemmin johdon-

mukaisuuden rajoitteisiin, mutta erimielisyydet poliittisten ristiriitojen luonteesta vaikeuttavat ilmiön 

kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Mitä syvällisemmin tutkimuksessa käsitellään poliittisia intressejä 

ja niiden ristiriitoja, sitä vahvemmin tutkimusaihe yhdistyy osaksi kriittistä poliittisen talouden 

tutkimusta. Periaatteen normatiivinen luonne ja hegemoninen asema globaalissa kehityspolitiikassa 

tunnistetaan (ks. Siitonen 2015, 5; Koff, Challenger ja Portillo 2020), mutta tutkimuksissa ei 

pureuduta yksityiskohtaisemmin tiedon, intressien ja ristiriitojen muotoutumiseen ja normali-

soitumiseen. Tutkimus tästä näkökulmasta edellyttää politiikkajohdonmukaisuuden ymmärtämistä 

todellisuutta jäsentävänä ja yhteiskunnallista toimintaa legitimoivana käsitteenä.  

 

Lähestymällä politiikkajohdonmukaisuutta transdiskursiivisena käsitteenä on mahdollista kiinnittää 

huomiota siihen, miten käsitykset politiikan johdonmukaisuudesta ja johdonmukaisuuden tavoittelu 

nivoutuvat kokonaisuudeksi. Seuraavassa luvussa esittelen teoreettis-metodologisen viitekehyksen, 

jonka avulla tutkimuksessa on mahdollista lähestyä politiikkajohdonmukaisuutta tästä näkökulmasta. 
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4. Teoreettis-metodologinen viitekehys 

Teoreettis-metodologinen viitekehykseni perustuu kriittisen teorian tutkimusperinteeseen, jota yhdis-

tää emansipatorinen tiedonintressi eli pyrkimys tulla tietoiseksi ja vapautua vallitsevista valta-asetel-

mista (Devetak 2005, 145). Robert Coxin (1981) mukaan teoriat yhteiskunnasta heijastelevat aina 

niiden historiallista syntykontekstia: ihminen hahmottaa maailman rajatusta näkökulmasta, jota 

määrittävät esimerkiksi asema valtasuhteissa, kokemukset kriiseistä ja odotukset tulevaisuudesta. 

Näihin taustatekijöihin on mahdollista suhtautua tutkimuksessa pääsääntöisesti kahdella tavalla. 

Ongelmanratkaisuteoriassa vallitseva järjestys otetaan annettuna, jolloin on mahdollista tutkia 

yksityiskohtaisesti yhteiskunnan osa-alueita ja luoda tämän pohjalta yleistyksiä maailman toimin-

nasta. Nämä yleistykset perustuvat kuitenkin olettamaan ympäröivän maailman pysyvyydestä, ja 

siksi teoria tukee epäsuorasti vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä. Toinen vaihtoehto on kriittinen teoria, 

jossa pyritään ymmärtämään ja kyseenalaistamaan vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä. Tällöin 

tutkimus perehtyy poliittisiin aatteisiin, talouden rakenteisiin ja näiden historialliseen vuoro-

vaikutukseen. (Cox 1981, 128–30, 133–4.) 

 

Ongelmanratkaisukeskeisyys kuvaa osuvasti vallitsevien tutkimusmenetelmien puutteita. Kvantita-

tiivisten menetelmien vahva asema ja kvalitatiivisten tutkimusten rajallinen käsitys intressien ja 

ristiriitojen muotoutumisesta vaikeuttavat johdonmukaisuuden hahmottamista ilmiönä, joka muovaa 

yhteiskuntajärjestystä erityisesti tiedon avulla. Kriittisen teorian etu on, että sen näkökulmasta on 

mahdollista huomioida kausaliteettiin liittyvät haasteet johdonmukaisuuden hahmottamisessa. Läh-

tökohtana on, että politiikkatoimien vuorovaikutusta ei ole mahdollista tarkastella neutraalisti, vaan 

johdonmukaisuutta on selitettävä rajatusta näkökulmasta. Siksi politiikkajohdonmukaisuutta on 

tutkittava paitsi politiikkatoimien suhteena, myös diskurssina, joka luo käsityksiä johdon-

mukaisuudesta. Tällöin tutkimuksessa ei ole kyse ensisijaisesti sen arvioinnista, onko jokin koko-

naisuus johdonmukainen, vaan siitä, miten poliittisen talouden rakenteet ja aatteet luovat kokonai-

suutena rajallisia mahdollisuuksia politiikan johdonmukaistamiseen. Näin politiikkajohdon-

mukaisuutta on mahdollista tutkia transdiskursiivisena käsitteenä, jossa yhteiskunnalliset ja epis-

teemiset tarkoitukset limittyvät kokonaisuudeksi. 

 

Kriittisen teorian piirissä lähestyn tutkimuskohdetta kulttuurispoliittisen talouden näkökulmasta. Se 

kuvaa yksityiskohtaisemmin tutkielmani ontologisia, epistemologisia ja metodologisia lähtökohtia 

(Sum ja Jessop 2013).  Lisäksi tarkennan lähestymistapaani Bob Jessopin valtiokäsityksellä ja 
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Anthony Paynen määritelmällä kehityksestä. Tämä teoreettis-metodologinen viitekehys mahdollistaa 

kehitys- ja kauppapolitiikan tutkimuksen keskittyen toimintaan, jolla valtiot tukevat tai haastavat 

vallitsevaa poliittisen talouden järjestystä ja käsitystä kehityksestä. 

 

4.1. Kulttuurispoliittinen talous 

Ngai-Ling Sumin ja Bob Jessopin (2013) kulttuurispoliittinen talous perustuu kriittisen realismin on-

tologiaan, jonka mukaan ihminen ei kykene havainnoimaan eikä mallintamaan ympäröivän maailman 

kompleksisuutta ja kausaalisuhteita sellaisenaan. Sen sijaan empiiriset havainnot ovat todisteita aino-

astaan todellisuuden niistä taipumuksista, jotka aktualisoituvat rajatuissa olosuhteissa. Tästä syystä 

todellista ja empiiristä ei tule samastaa keskenään (ks. myös Patomäki 2017). Kulttuurispoliittisessa 

taloudessa tutkitaan yksinkertaistamisen keinoja (complexity reduction), jotka jäsentävät ympäröivää 

maailmaa säännönmukaisempaan muotoon ja ovat yhteiskunnallisen toiminnan edellytys. Siksi ta-

loutta on tutkittava yhteiskunnallisten käytäntöjen näkökulmasta. Näin on mahdollista ylittää 

materiaalisen ja diskursiivisen vastakkainasettelu, joka usein jakaa poliittista taloutta ja valtavirtaisen 

taloustieteen tutkimusta (Sum ja Jessop 2013, 21–2, 158.). Tarkemmin ottaen käytäntöjen ontologia 

perustuu strukturaation ja semioosin prosesseihin: 

Strukturaatio merkitsee ihmisyhteisöjen keskinäisen ja luonnon kanssa tapahtuvan vuorovai-

kutuksen hallinnointia, joka synnyttää rakenteellista yhteiskuntajärjestystä. Kaikki vuorovaiku-

tus, mikä on mahdollista, ei ole mahdollista kokonaisuutena. Siksi yhteiskunnan on tuotettava 

ja ylläpidettävä valikoivasti vuorovaikutussuhteita. Tämä prosessi perustuu käytäntöihin, jotka 

luovat ajassa, tilassa ja toimijoiden kesken epätasaisesti jakautuvia mahdollisuuksia toimintaan.  

Semioosi on kommunikaatioon nojaava ja merkityksiä tuottava prosessi. Kommunikaatio on 

tilannesidonnainen ilmiö, jossa osapuolet voivat neuvotella, haastaa ja kiistää merkityksiä. Se-

mioosi ilmenee diskursseissa, jotka välittävät merkitystä pääasiassa mutta ei ainoastaan kielel-

lisesti. (Sum ja Jessop 2013, 148–54.) 

Yhdessä nämä prosessit yksinkertaistavat kompleksista todellisuutta rajaamalla ja ylläpitämällä 

käytäntöjä, jotka tuottavat yhteiskuntajärjestystä. Semioosi ja strukturaatio vaikuttavat toisiinsa 

dialektisesti, ja lähtökohtaisesti ihminen pyrkii ymmärtämään maailmaa molemmilla tasoilla. Tästä 

huolimatta ne jäsentävät maailmaa eri logiikoin, ja mahdollisuus niiden välisiin eroavaisuksiin tekee 

molemmista tutkimuskohteina välttämättömiä. Näin kulttuurispoliittinen talous purkaa materiaalisen 
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ja kulttuurisen välisen kahtiajaon vastustaen kuitenkin jälkistrukturalismin käsitystä diskursseista 

materiaalisena ilmiönä. (Sum ja Jessop 2013, 473–6, 154–5.) 

 

Semioosin ja strukturaation ontologia edellyttää, että talous ymmärretään sekä ympäröivän maailman 

ilmiönä että inhimillisen havainnoinnin tuloksena. Ilmiönä talous on materiaaliseen toimeentuloon 

liittyvän toiminnan epäjärjestelmällinen ja jopa kaoottinen kokonaisuus, jota ei ole sellaisenaan 

mahdollista valjastaa tehokkaan tarkastelun, hallinnoinnin eikä laskelmoinnin kohteeksi. Siksi 

taloudesta on luotava johdonmukaisempia ja yksinkertaistettuja kuvauksia. Nämä talousimaginaarit 

(economic imaginaries tai imagined economies) jäsentävät taloutta erilaisin merkityksin ja rakentein, 

mikä tekevät käytännön talouspoliittisesta keskustelusta ja talousinterventioista mahdollisia. Samalla 

ne kuitenkin rajaavat yhteiskunnassa jaettua käsitystä taloudesta. (Sum ja Jessop 2013, 165–7.) 

Nimestään huolimatta talousimaginaarit eivät siis ole ainoastaan kuviteltuja vaan sekä diskursiivisesti 

että materiaalisesti ilmeneviä tuloksia strukturaation ja semioosin vuorovaikutuksesta – ja toisaalta 

lähtökohtia niiden jatkuvalle dialektiikalle. Siten talousimaginaarit heijastuvat aina yksittäisistä 

liiketoimista makrotalouden käytäntöihin ja talouspoliittiseen debattiin. (Jessop 2004, 162.) Toisin 

sanoen johdonmukaisuuden tavoittelu edellyttää, että siitä luodaan jonkinlainen yksikertaistettu 

käsitys, joka jäsentää toimintaa ja liittää siihen käsityksiä johdonmukaisuudesta. 

 

Talousimaginaarit johdonmukaistavat yhteiskuntaa merkityksen ja rakenteen tasolla niin, että 

vallitseva talousjärjestys voi suotuisissa olosuhteissa normalisoitua itsestään selväksi. Siksi 

arkipuheessa ja valtavirtaisessa taloustieteessä ei pääsääntöisesti erotetakaan talousimaginaareja 

taloudesta kompleksisena ja epäjärjestelmällisenä ilmiönä. Talousimaginaarit johdonmukaistavat 

yhteiskuntaa kuitenkin vain rajallisesti, koska ne eivät todellisuutta yksinkertaistavan luonteensa 

takia kykene jäsentämään kaikkia talouden ristiriitoja, jotka perustuvat sen kompleksiseen luon-

teeseen. (Sum ja Jessop 2013, 166–7.) 

 

Ideologiakritiikki on Sumin ja Jessopin (2013, 23) keskeinen tavoite. Imaginaari ja ideologia eivät 

tästä huolimatta ole synonyymeja. Ideologia rajoittaa ajattelua ja oppimista, koska se heikentää 

ihmisen kykyä ymmärtää imaginaarien roolia ajattelun ja toiminnan jäsentämisessä. Ideologia perus-

tuu subjekteihin ja intresseihin, jotka syntyvät kontekstisidonnaisesti imaginaarien, merkitys-

järjestelmien ja eletyn kokemuksen pohjalta. (Emt., 168–72.) Toimijuuden ja rakenteiden suhde 

keskeinen, kun jaotellaan imaginaareja ideologiasta. 
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Kulttuurispoliittisessa taloudessa toimijuus ja rakenteet muodostavat dialektisen kokonaisuuden 

(strategic-relational approach): mikään järjestys ei ole rakenteellisesti absoluuttisen vakaa, mutta 

myöskään toimintamahdollisuudet rakenteiden muuttamiseksi eivät ole vapaita ympäröivistä olosuh-

teista. Siksi rakenteet ja toimijuus määräytyvät vuorovaikutuksessa ja asettavat ehtoja yhteiskunta-

järjestyksen ylläpitämiselle ja muuttamiselle. Toimijuus perustuu strategisiin valintoihin vallitsevissa 

olosuhteissa, mutta myös rakenteet heijastelevat aiemman toiminnan tuottamaa strategista järjestystä. 

Siksi molemmat ovat luonteeltaan strategisia. (Sum ja Jessop 2013, 48–53.) 

 

Kulttuurispoliittisessa taloudessa intressit ja identiteetit eivät määrity deterministisesti ympäristön 

perusteella, mutta niillä on taipumus normalisoitua subjektipositioihin. Tämä näkemys perustuu 

Gayatri Chakravorty Spivakin strategiseen essentialismiin. Sen mukaan subjektien intressit perustu-

vat vakiintuneisiin käsityksiin siitä, millainen toiminta on strategisesti järkevää vallitsevissa olosuh-

teissa. Toimijuus riippuu erityisesti kyvystä suhtautua kriittisesti näihin normalisoituneisiin käsityk-

siin. Tämä avaa toimijoille mahdollisuuden muovata strategisesti identiteettejä ja intressejä uuteen 

muotoon, joka normalisoi uudenlaista yhteiskuntajärjestystä. Mahdollisuudet subjektipositioiden 

muuttamiseen ovat rakenteellisista syistä epätasaiset. (Sum ja Jessop 2013, 187–90.) 

 

Teoria suhtautuu yhteiskunnalliseen oppimiseen toiveikkaan kriittisesti. Parhaimmillaan keskuste-

lussa voidaan refleksiivisesti vertailla kokemuksia vallitseviin talousimaginaareihin ja muuttaa tämän 

perusteella vallitsevia talouskäsityksiä (Sum ja Jessop 2013, 170). Oppiminen on kuitenkin riippu-

vaista valtasuhteista ja tulee siksi tapahtumana erottaa oppimisen diskursseista, jotka ovat keskeinen 

osa yhteiskunnan imaginaareja (emt., 415, 477). 

 

Yhteiskunta perustuu siis yhtäältä toimijuuden ja rakenteiden vuorovaikutukseen, toisaalta maailman 

jäsentämiseen semioosin ja strukturaation avulla. Näiden myötä syntyy järjestys, jota Sum ja Jessop 

kutsuvat dispositiiviksi. Se koostuu  

”1) instituutioiden, organisaatioiden ja verkostojen järjestelmästä; 2) diskurssien koko- 

naisuudesta, siihen kuuluvista teemoitteluista ja objektifioinneista; 3) moninaisista menetel-

mistä ja teknologioista vallan/tiedon tuottamiseen; ja 4) subjektipositioista ja subjek-

tivaatiosta.” (Sum ja Jessop 2013, 208.) 

Dispositiivi on näistä elementeistä muodostuva järjestys ja poliittisen talouden kulttuuri, joka ilmaan-

tuu kollektiivisena vastauksena yhteiskunnallisiin ongelmiin (Sum ja Jessop 2013, 113–4). 
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Dispositiivi edellyttää ristiriitojen suhteuttamista toisiinsa, ja siksi yhteiskuntajärjestys voi olla vain 

rajallisesti johdonmukainen. Tästä huolimatta johdonmukaiselta vaikuttava yhteiskuntajärjestys on 

mahdollinen, koska imaginaarit normalisoivat käsityksiä ristiriidoista, subjekteista ja niiden epätasai-

sista mahdollisuuksista. (Emt., 226–29, 249–50.) Siksi dispositiivien avulla on mahdollista tutkia  ku-

vitteellista johdonmukaisuutta, jota esitän vastakohdaksi kuvitteelliselle ristiriidalle. Tämä näkö-

kulma on tarpeellinen, koska muuten normalisoituneet käsitykset yhteiskunnallisista ristiriidoista ja 

niihin liittyvistä intresseistä otetaan helposti annettuina. Tällöin epäjohdonmukaisuuteen saatetaan 

suhtautua yksioikoisesti välttämättömänä ja rakenteellisena (ks. luvussa 3.3 Hoebink 2004b; Pic-

ciotto 2005). Toisin sanoen kulttuurispoliittinen talous tukee yleistä käsitystä johdonmukaisuuden 

poliittisuudesta mutta kehottaa tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin, miten johdonmukaisuutta kä-

sitellään poliittisena kysymyksenä.  

 

Dispositiivin käsite havainnollistaa, miten Sum ja Jessop sovittavat yhteen Foucault’n, Marxin ja 

Gramscin töitä: Marx tarjoaa perustan poliittisen talouden kritiikille, Gramsci laajentaa Marxin käsi-

tystä vallasta ja Foucault mahdollistaa vallan yksityiskohtaisemman tutkimisen tässä kontekstissa. 

Siten kulttuurispoliittisessa taloudessa yhdistyvät poliittisen talouden ja foucault’laisen hallinnan 

tutkimus (Sum ja Jessop 2013, 205–14). Tästä näkökulmasta pyrin vastaamaan toiseen tutkimuskysy-

mykseeni: Millaiset edellytykset Suomella on Afrikan kauppa- ja kehityspolitiikan johdonmukaista-

miseen? 

 

4.2. Valinnan mekanismit analyysin kohteena 

Kulttuurispoliittisen talouden tutkimus edellyttää yksipuolisten metodologioiden karttamista ja ”tut-

kimustyökalujen pragmaattista sekoitusta”, joka huomioi semioosin, strukturaation, toimijuuden ja 

rakenteet kokonaisuutena (Sum ja Jessop 2013, 482). Siksi perustan analyysin valinnan mekanismei-

hin (selective mechanisms/selectivities), joita on  neljä: rakenteellinen, diskursiivinen, teknologinen 

ja toimijuuteen perustuva valinta (emt., 214–19). Tässä yhteydessä valinta viittaa kompleksisen to-

dellisuuden yksinkertaistamiseen, joka on yhteiskunnallisen toiminnan kannalta välttämätöntä. Me-

kanismit kuvaavat, miten yhteiskunnalliset käytännöt tukevat tai haastavat vallitsevaa yhteiskunta-

järjestystä. Näin syntyy poliittisen talouden kulttuuri, jossa mekanismit ylläpitävät, vahvistavat tai 

muuttavat kokonaisuutena yhteiskuntajärjestystä. Tämä järjestys on luonteeltaan polkuriippuvaista, 

koska valinnan mekanismit toimivat aina vallitsevan järjestyksen luomissa olosuhteissa. (Emt., 225–

30.) 

 



 

 

  

 

30 

Kaavio 4.1. Analyyttisten käsitteiden suhde kulttuurispoliittisen talouden ontologiaan 

 

Kaaviossa 4.1 havainnollistan, miten tutkimus valinnan mekanismeista vastaa kulttuurispoliittisen 

talouden ontologisiin vaatimuksiin. Käytännön syistä mekanismeja on analysoitava aluksi erillisinä 

ja lopuksi vuorovaikutteisena kokonaisuutena. Siksi rakenteellinen ja diskursiivinen valinta on ase-

tettu allekkain strukturaation ja semioosin kanssa mutta erotettu vain katkoviivalla. Teknologisen va-

linnan analyysi tukee kokonaiskuvan luomista. Toimijuuteen perustuva valinta on sulkeissa, koska 

se on empiirisesti riippuvainen muista mekanismeista . Siksi tutkimus perustuu rakenteelliseen, dis-

kursiiviseen ja teknologiseen valintaan, jotka tavanomaisesti ylläpitävät yhteiskuntajärjestystä. Yh-

teiskunnallinen muutos on sen sijaan tulkittava toimijuutena, joka vaikuttaa muiden mekanismien 

kautta.  Näin analyysissa huomioidaan myös rakenteiden ja toimijuuden vuorovaikutus. (Sum ja Jes-

sop 2013, 214–30.) Seuraavaksi esittelen valinnan mekanismit yksi kerrallaan siinä järjestyksessä, 

jossa ne ilmenevät analyysissa. 

 

Diskursiivinen valinta 

Diskursiivinen valinta kuvaa semioosia eli kommunikaatiota, joka tuottaa merkityksiä ja rajaa sa-

malla yhteiskunnallista keskustelua. Asiayhteys on diskursiivisessa valinnassa olennainen, ja siksi 

merkitys on semanttisen ohella pragmaattista. Diskursiivinen valinta määrittämää Foucault’n mukai-

sesti luonnollisen ja sosiaalisen maailman kohteita diskurssin objekteiksi, joihin ryhdytään suhtautu-

maan itsestäänselvyyksinä. Lisäksi se määrittää objektien välisiä suhteita ja luo näin merkitysjärjes-

telmä, jotka rajaavat yhteiskunnallista keskustelua. Tässä prosessissa syntyy subjekteja, jotka diskur-

siivinen valinta suostuttelee toimimaan niille osoitetuista positioista. Näin diskursiivinen valinta nor-

malisoi käsitystä yhteiskuntajärjestyksestä ja luo rajallisia mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen 

keskusteluun. (Sum ja Jessop 2013, 112, 215–8.)  

 

Diskursiivinen valinta havainnollistaa erityisen hyvin yhteiskunnalliseen oppimiseen liittyviä esteitä. 

Esimerkiksi yksinkertaistaminen, kuvitelmat, yleistykset ja oppimisen diskurssit ovat ilmiöitä, jotka 

estävät yhteiskunnallista oppimista ja siten johdonmukaisuuden edistämistä (Sum ja Jessop 2013, 
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415). Toisaalta erilaiset kontekstit, moniäänisyys ja merkityksen avoimuus luovat mahdollisuuksia 

vaihtoehtoisille tulkinnoille ja kyseenalaistamiselle, joka horjuttaa vallitsevaa diskurssijärjestystä. 

(Emt., 105, 192.) 

 

Tässä tutkielmassa tarkastelen diskursiivisen valinnan näkökulmasta, miten Suomi tulkitsee johdon-

mukaisuuden periaatetta. Kiinnitän huomiota erityisesti siihen, miten johdonmukaisuuden periaate 

rajataan näkökulmaan, joka mahdollistaa sen tavoittelun. Tämä prosessi vakiinnuttaa samalla kauppa- 

ja kehityspoliittisten toimijoiden rooleja ja tukee käsitystä Afrikka-politiikan johdonmukaisuudesta. 

 

Rakenteellinen valinta 

Rakenteellinen valinta kuvaa strukturaation prosessia eli yhteiskunnallisiin toimijoihin kohdistuvia 

epäsymmetrisiä mahdollisuuksia ja rajoitteita. Niiden pysyvyys ja muutos ovat riippuvaisia perfor-

matiivisuudesta eli toimijoiden käytännöistä, jotka tuottavat subjekteja suhteessa instituutioihin ja 

toisiin subjekteihin. Siksi rakenteellinen valinta luo ja ylläpitää toimijoiden epätasaisia mahdollisuuk-

sia toimintaan. (Sum ja Jessop 2013, 62, 214–15.) Rakenteellinen valinta muovaa samalla yhteiskun-

nan spatiotemporaalisuutta ulkoistamalla ristiriitoja ajassa ja/tai tilassa yhteiskuntajärjestyksen ulko-

puolelle. Ristiriitoja voidaan käsitellä myös asettamalla niitä hierarkiaan tai käsittelemällä niitä rajal-

lisesti niin pitkään kuin mahdollista. (Emt., 247–50.) 

 

Rakenteellinen valinta edellyttää analyysia Suomen konkreettisesta toiminnasta Afrikan mantereella. 

Toiminta pohjautuu tulkintaan johdonmukaisuuden periaatteesta, mutta lisäksi toiminta rajaa omalla 

tavallaan johdonmukaisuuden edellytyksiä sen perusteella, kenen etuja Suomen kauppa- ja kehitys-

poliittinen toiminta edistää ja miten  se sijoittuu Afrikan mantereelle. 

 

Teknologinen valinta 

Teknologinen valinta kuvaa hallintaa, joka legitimoi tuotantovoimiin liittyviä ratkaisuja. Tuotanto-

voimat (forces of production) tarkoittaa marxilaisittain tuotannon materiaalisten ja inhimillisten re-

surssien järjestämistä kokonaisuudeksi. Hallinta on alkujaan foucault’lainen käsite ja viittaa 

yhteiskunnan läpäisemään tietoperustaiseen valtaan, joka tuottaa ja ylläpitää subjektipositioiden epä-

symmetrisiä valtasuhteita. Teknologinen valinta vaikuttaa luontoon, ihmiskehoihin, tuotannon sosi-

aalisiin suhteisiin ja tiedon jakautumiseen yhteiskunnassa. Valtiolla on hallinnassa keskeinen 

strateginen rooli kansalaisyhteiskunnan ohella, mikä on linjassa Foucault’n myöhäisen työn kanssa. 

(Sum ja Jessop 2013, 209–10, 216–9.) 
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Teknologisen valinnan näkökulmasta analysoin, millaisia kauppa- ja kehityspolitiikan toimintamal-

leja Suomi edistää Afrikassa ja miten näitä ratkaisuja pyritään normalisoimaan. Tässä keskeisiä ovat 

koordinaatioon, arviointiin ja oppimiseen perustuvat hallinnan keinot, joilla valtio luo jatkuvasti tie-

toa johdonmukaisuudesta ja pyrkii kehittämään sen pohjalta kauppa- ja kehityspolitiikan toimintata-

poja. Näin syntyy kokonaiskuva, jossa valinnan mekanismit määrittävät yhdessä Suomen edellytyk-

set Afrikka-politiikan johdonmukaistamiseen. 

 

Toimijuuteen perustuva valinta 

Toimijuuteen perustuva valinta kuvaa toimijoiden kykyä reflektoida asemaansa vallitsevissa raken-

teissa ja muovata yhteiskuntajärjestystä vaikuttamalla muihin valinnan mekanismeihin. Toimijuus on 

riippuvainen rakenteellisen valinnan luomista epätasaisista mahdollisuuksista. (Sum ja Jessop 2013, 

203–4, 217–9.)  

 

4.3. Valtio, globalisaatio ja kehitys 

Ennen analyysiin siirtymistä määritän tarkemmin valtion, globalisaation ja kehityksen, jotka ovat 

keskeisiä tutkimuskohteeni kannalta. Lähestyn käsitteitä kriittisen teorian viitekehyksestä. Jessopin 

(2016) mukaan valtio ei ole neutraali instituutio vaan muuttuja, jonka luonne riippuu yhteiskunnan 

valtasuhteista. Valtio on vain osa yhteiskuntaa, ja toimijat pyrkivät vaihtelevin edellytyksin määrit-

tämään sen roolia suhteessa yhteiskuntaan toimimalla valtion nimissä. Siksi valtio on sosiaalisten 

suhteiden emergentti, ristiriitainen ja jatkuvasti ylläpidettävä kokonaisuus, joka jäsentää politiikkaa 

sekä taloutta yksinkertaisempaan ja hallittavaan muotoon. Siten valtion peittää intressien välisiä ris-

tiriitoja ja normalisoi rajattua käsitystä kansallisista intresseistä. Ristiriidoista huolimatta yhteiskunta 

on mahdollista pitää suhteellisen vakaana ja yhtenäisenä, jos sen keskeisimpiin rakenteellisiin haas-

teisiin pystytään vastaamaan visiolla, joka tukee koko yhteiskunnan etuja. Tämä poliittinen imagi-

naari määrittää valtion tarkoituksen suhteessa koko yhteiskuntaan ja mahdollistaa luo siten johdon-

mukaisuuden vaikutelmalla järjestystä normaalioloissa. Pohjimmiltaan valtion keskeisin haaste onkin 

turvata koko yhteiskunnan vakaus (vrt. dispositiivi), vaikka se itse muodostaa vain osan yhteis-

kunnasta. (Jessop 2016, 45–61, 84–9.) 

 

Jessopin valtiokäsitystä seuraten kiinnitän analyysissa huomiota siihen, miten Suomen Afrikka-

politiikka riippuu useista toimijoista ja näiden suhteesta toisiinsa. Valtio ei ole yhtenäinen toimija, 

vaan se koostuu useista hallinnonaloista ja yksiköistä. Valtionyhtiöt kuuluvat ministeriöiden omis-
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tajaohjaukseen ja toimivat usein valtion nimissä, mutta ne tulee tästä huolimatta tunnistaa erillisiksi 

toimijoiksi. Samalla Suomen Afrikka-politiikka riippuu siitä, miten kauppa- ja kehityspolitiikassa 

luodaan lähtökohtia valtion ja muiden suomalaistoimijoiden, erityisesti yksityisen sektorin ja kansa-

laisjärjestöjen, yhteistyölle. 

 

Globalisaatio asettaa Jessopin mukaan valtioille poliittisia ja taloudellisia paineita, joita ne pyrkivät 

neuvottelemaan itselleen suotuisiksi. Tässä valtioiden toimintaedellytykset riippuvat niiden asemasta 

maailmantalouden epäsymmetrisissä verkostoissa, hierarkioissa ja tiloissa. Globalisaatio muuttaa 

paitsi valtioiden suhteita toisiinsa, myös markkinoiden ja valtion suhdetta. (Jessop 2016, 191–3.) 

Anthony Paynen (2005) kuvaus kehityksestä mukailee käsitystä globalisaatiosta: kehitys tarkoittaa 

poliittista taloutta, jossa valtion kyky tukea asukkaidensa materiaalista hyvinvointia on yhteydessä 

valtion globaaliin asemaan. Kehitys on ymmärrettävä ratkaisun sijasta kaikkia valtioita koskevana 

ongelmana, joka edellyttää strategiaa eri politiikanaloilla aina talouskysymyksistä koulutus- ja 

ulkopolitiikkaan. Eri politiikanalojen kehitysstrategioista muodostuu globaalin kehityspolitiikan 

koko-naisuus, jossa ristiriitoja on mahdotonta välttää. Toiminta riippuu alakohtaisesti kansallisista 

instituutioista, muista yhteiskunnan toimijoista sekä kansainvälisestä kontekstista, joka säätelee val-

tioiden kykyä käsitellä kehityksen ongelmaa. (Payne 2005, 39–41, 43–5.)  

 

Nämä käsitykset globalisaatiosta ja kehityksestä havainnollistavat Suomen lähtökohtia Afrikka-

politiikassa. Eurooppalaisena teollisuusmaana Suomella suhteellisen vahva kehitys- ja kauppa-

poliittinen asema suhteessa Afrikan mantereeseen, mihin viittaavat myös Suomen voitollinen kauppa-

tase Afrikan maihin ja Suomen pitkä perinne kehitysyhteistyöstä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 

(ks. luku 2.2). Juuri siksi suomalaisia ratkaisuja kehityksen ongelmaan tulee arvioida kriittisesti. 

Agenda 2030 rajaa Suomen käsitystä kehityksestä tavalla, joka korostaa julkisen ja yksityisen 

sektorin yhteistyötä ratkaisuna kehityksen ongelmaan. Toisaalta toiminta Agenda 2030:n puitteissa 

edellyttää vielä konkreettisempaa käsitystä eri toimijoiden roolista kestävän kehityksen tavoittelussa. 

Siksi Suomen on esitettävä kehityksen ongelmaan ratkaisua, joka vaikuttaa mahdollisimman hyväk-

syttävältä ja turvaa keskeisimpien intressiryhmien edut.  
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5. Aineisto 

Tutkielman aineisto koostuu Suomen valtionhallinnon sekä -yhtiöiden toimintaperiaatteista ja 

Afrikka-politiikan hankkeita koskevista tiedoista. Olen rajannut aineiston siten, että sen pohjalta on 

mahdollista analysoida diskursiivista, rakenteellista ja teknologista valintaa rinnakkain.  Aineisto 

koostuu seuraavista kokonaisuuksista: 

1) Afrikka-politiikan johdonmukaisuutta koskevat linjaukset: Luon kokonaiskuvan joh-

donmukaisuuden linjauksista valtionhallinnossa ja keskityn syvemmin niistä sellaisiin, joilla 

on merkittävin rooli Suomen Afrikka-politiikkaa. Tässä keskeisiä ovat Kehityspolitiikan 

ylivaalikautinen selonteko ja Kehityspolitiikan muutosteoriat. Muutosteoriat kuvaavat, mitä 

välittömiä tuloksia Suomi tavoittelee kehityspolitiikassa, miten ne johtavat välillisiin 

vaikutuksiin ja lopulta SDG-tavoitteisiin. Tämä jaottelu perustuu ulkoministeriön tulosoh-

jauksen malliin, joka toimii analyysin tausta-aineistona (kaavio 5.1). 

 

2) Suomen maa- ja aluekohtaiset strategiat sekä kehitysyhteistyön ohjelmat vuosille 

2021–2024: Kehitysyhteistyön maaohjelmat käsittelevät kestävää kehitystä Etiopiassa, 

Keniassa, Mosambikissa, Somaliassa ja Tansaniassa eli kahdenvälisen kehitysyhteistyön 

kumppanivaltioissa. Maastrategiat ohjaavat laajemmin Suomen toimintaa näissä valtioissa 

ja koskevat myös kauppapolitiikkaa. Lisäksi Suomella on alueellinen Kehitysyhteistyön stra-

tegia Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta, joka on rakenteeltaan samanlainen kuin kehitys-

yhteistyön maaohjelmat. Näitä dokumentteja kutsun yhdessä lyhyemmin maa- ja 

aluestrategioiksi. Niissä ulkoministeriö kuvaa käsitystään johdonmukaisuudesta konteksti-

sidonnaisesti ja laajentaa perspektiiviä myös konkreettisiin keinoihin ja interventioihin (kaa-

vio 5.1). 

 

3) Yksityisen sektorin instrumentit: Koska yksityisen sektorin roolia käsitellään vaillinaisesti 

yllä kuvatussa aineistossa, käsittelen tarkemmin johdonmukaisuuden tulkintaa ministeriöi-

den ja valtionyhtiöiden strategioissa, raporteissa ja ohjeistuksissa. Keskeisimmät toimijat 

tässä ovat ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Finnfund, Finnpartnership, Business 

Finland ja VTT. 

 

4) Suomen toiminta Afrikan mantereella: Liitteessä 2 esitän kootusti valtionhallinnon ja  

-yhtiöiden toimintaa Afrikassa. Liite koostuu ulkoministeriön kehitysyhteistyötä koskevista 

rahoituspäätöksistä, valtionyhtiöiden toimintaraporteista ja Afrikka-strategian ministeriö-
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kohtaisista toimintasuunnitelmista (maa- ja metsätalousministeriö (MMM), työ- ja elinkei-

noministeriö (TEM) sekä ulkoministeriö (UM)). 

 

5) Johdonmukaisuuden seurantaa, arviointia ja oppimista koskeva aineisto: Tämä osa 

koostuu ulkoministeriön kehitysevaluoinnin yksikön tuottamista raporteista, Afrikka-

strategian ministeriökohtaisista toimintasuunnitelmista sekä Afrikka-strategian poikkihallin-

nollisen ohjausryhmän kokouspöytäkirjoista. 

Analyysissa käsittelen aineistoa tässä järjestyksessä, mutta ajoittain kategoriat limittyvät toisiinsa. 

 

Kaavio 5.1. Ulkoministeriön tulosohjauksen malli 

 

Tulosohjauksen malli toimii pohjana, kun ulkoministeriö suunnittelee kehityspolitiikan hankkeita ja 

kaavailee niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Keinot viittaavat toiminnan resursseihin ja interven-

tiot niiden mahdollistamaan toimintaan. Tulokset ovat toiminnan välittömiä seurauksia ja vaikutukset 

toiminnan varsinaisia päämääriä lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Niiden tarkoitus on selkeyttää 

ja johdonmukaistaa kehityspoliittisia hankkeita varmistamalla, että eri tulokset johtavat samoihin vai-

kutuksiin. Lopulta vaikutukset johtavat pitkän aikavälin tavoitteisiin, kuten SDG-tavoitteisiin. Mal-

lissa olettamukset ovat ”ulkoisia tekijöitä, joita ei ole mahdollista kontrolloida hankkeessa, jotka 

vaikuttavat hankkeen tuloksiin ja joiden toteutuminen on välttämätöntä hankkeen onnistumiseksi”. 

Riskit taas ovat ”olosuhteita ja tapahtumia tai tekoja, jotka vaikuttavat haittaavasti tai tekevät mahdot-

tomaksi saavuttaa intervention päämäärä”. Kaavio mukailee ulkoministeriön alkuperäistä, englannin-

kielistä kaaviota. (Ulkoministeriö 2018, 12–18.)  
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6. Analyysi 

Aloitan tutkimalla diskursiivista valintaa eli sitä, miten Suomi tulkitsee politiikkajohdonmukaisuuden 

periaatetta (T1). Tarkastelen aluksi johdonmukaisuutta yleisenä periaatteena ja tämän jälkeen keski-

tyn linjauksiin, jotka tarkentavat sen merkitystä Afrikka-politiikan kontekstissa. Lisäksi analysoin 

erikseen yksityisen sektorin instrumentteja, koska niissä rakennettu käsitys johdonmukaisuudesta 

poikkeaa kauppa- ja kehityspolitiikan muista linjauksista ja vaihtelee instrumenteittain. Näin luon 

kokonaiskuvan johdonmukaisuudesta yleisenä periaatteena, jonka tulkinta vaihtelee kontekstista ja 

toimijasta riippuen. Tulosohjauksen mallin näkökulmasta analyysi etenee oikealta vasemmalle: joh-

donmukaisuuden yleiset periaatteet koskevat ensisijaisesti tuloksia, vaikutuksia ja SDG-tavoitteita, 

mutta Afrikka-politiikan linjaukset ja toimijakohtaiset periaatteet koskevat myös keinoja ja interven-

tioita (taulukko 5.1). Siksi diskursiivisen valinnan analyysi limittyy ennen pitkää osaksi rakenteelli-

sen valinnan analyysia. 

 

Analyysin jälkimmäisellä puoliskolla perehdyn tarkemmin siihen, miten Suomi tavoittelee johdon-

mukaisuutta Afrikka-politiikassa (T1). Tässä kiinnitän huomiota siihen, miten johdonmukaisuudesta 

vallitsevat tulkinnat mahdollistavat alueellisesti ja ajallisesti vaihtelevia politiikkatoimia. Näin raken-

teellinen valinta luo tapauskohtaisesti vaihtelevia edellytyksiä johdonmukaisuuteen. Analysoin, tu-

keeko toiminta johdonmukaisuutta kestävän kehityksen vai kilpailukyvyn näkökulmasta. Lopuksi 

tarkastelen johdonmukaisuuden hallintaa eli seurannan, arvioinnin ja oppimisen käytäntöjä, joilla 

Suomi pyrkii kehittämään johdonmukaisuuden politiikkaa kokonaisuutena – ja toisaalta legitimoi-

maan sitä nykyisessä muodossaan. Näin syntyy kokonaiskuva, jonka pohjalta analysoin, millaiset 

edellytykset Suomella on Afrikka-politiikan johdonmukaistamiseen (T2). Analyysi etenee siis diskur-

siivisesta kohti rakenteellista ja teknologista valintaa. 

 

6.1. Johdonmukaisuus kauppa- ja kehityspolitiikan linjauksissa 

Afrikka-strategia perustuu ensisijaisesti vuonna 2020 julkaistuun Ulko- ja turvallisuuspoliittiseen se-

lontekoon (valtioneuvosto 2021c, 4). Siinä Suomi sitoutuu Agenda 2030:n toimeenpanoon ja linjaa, 

että Suomen kantoja tarkennetaan tältä osin Kehityspolitiikan ylivaalikautisessa selonteossa (valtio-

neuvosto 2020, 42–3). Siinä laadittiin hallitusohjelman mukaan ensimmäistä kertaa ylivaalikautiset 

periaatteet politiikkajohdonmukaisuuden edistämisestä (valtioneuvosto 2019, 63). Kehityspolitiikan 

ylivaalikautisessa selonteossa korostetaan politiikkajohdonmukaisuutta välttämättömänä periaat-

teena kestävän kehityksen kannalta: 
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”Politiikkajohdonmukaisuus ja siiloton toiminta kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä sa-

moin kuin eri politiikka-alojen kesken on täysin välttämätöntä kestävän kehityksen edistämisen 

näkökulmasta. Johdonmukaisesti toimien varmistetaan, että Suomi vie tavoitteitaan eteenpäin 

samansuuntaisesti eri politiikan aloilla. Samalla varmistetaan, etteivät eri politiikka-alat johda 

työtä vastakkaisiin suuntiin.” (Valtioneuvosto 2021a, 31.) 

Selonteossa negatiivinen johdonmukaisuus asetetaan siis kehityspolitiikan vähimmäistavoitteeksi. 

Lisäksi  siinä sitoudutaan  ”etsimään synergioita” eri politiikanalojen ja toiminnan muotojen välillä 

yhteistyössä yksityisen, julkisen ja kolmannen välillä (valtioneuvosto 2021a, 25). Näin positiivisen 

johdonmukaisuus asetetaan päämäräksi, johon tulee perehtyä tarkemmin. Kyse on siis selkeästi eri 

politiikanaloja koskevasta poikkileikkaavasta periaatteesta, koska selonteon mukaan Suomi toteuttaa 

kehitysyhteistyötä ja ulkopolitiikkaa ”toisiaan täydentävällä tavalla” (emt., 32).  

 

Koska kestävän kehityksen tavoitteet nähdään selonteossa mielekkäänä perustana kehityspolitiikalle, 

kestävä kehitys tulee enää ”varmistaa” määrätietoisin ponnisteluin – vaikkakin tavoitteiden saavutta-

minen on selonteon mukaan käynyt koronapandemian myötä haastavammaksi. Siksi johdonmukai-

suus ilmenee selonteossa sekä lähtökohtana että tavoitteena. Johdonmukaisuuden olettamus on mu-

kana jopa kehityspolitiikan määritelmässä: ”Kehityspolitiikalla tarkoitetaan Suomen johdonmu-

kaista toimintaa kaikilla niillä kansainvälisen yhteistyön ja kansallisen politiikan lohkoilla, joilla 

vaikutetaan kehittyvien maiden asemaan.” (Korostus lisätty.) Samassa hengessä todetaan 

kauppapolitiikasta: ”Suomi toimii omalta osaltaan johdonmukaisella tavalla kauppapolitiikan alalla, 

vahvistaen – – kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa – –” (valtioneuvosto 2021a, 11).  

 

Selonteon mukaan Suomi tavoittelee ”järjestelmätason muutosta” maailmanpoliittisessa kontekstissa, 

jota Suomen mukaan leimaa yleistynyt ”kansallisen edun tavoittelu kansainvälisten velvoitteiden ja 

kansainvälisen monenkeskisen järjestelmän toimintakyvyn kustannuksella” (valtioneuvosto 2021a, 

3, 7). Näin Suomi nähdään selonteossa proaktiivisesti yhteiskunnallista muutosta edistävänä toimi-

jana. Samalla käsitys yhteiskunnallisesta muutoksesta noudattaa Agenda 2030:n hengessä konsen-

susta markkinoiden ja valtion täydentävistä rooleista. Yksityistä sektoria korostetaan innovaattorina, 

työllistäjänä ja rahoittajana, mutta myös kehittyvien maiden julkista sektoria on tuettava. Näin talous-

kasvu voi hyödyttää koko yhteiskuntaa ja tukea heikommassa asemassa olevia. (Emt., 5–11.) 

 

Selonteko ei ole ainoa politiikkajohdonmukaisuutta koskeva linjaus. Marinin hallitus käsittelee poli-

tiikkajohdonmukaisuutta ja kestävää kehitystä syvällisemmin myös haasteiden, kuten puutteellisen 
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tiedon ja poliittisten kompromissien näkökulmasta. Hallitus korostaa SDG-tavoitteiden yhteisvaiku-

tuksia jopa ”muutoksen keskeisimpänä välineenä” mutta myös asiana, johon täytyy vielä ”pureutua” 

(valtioneuvoston kanslia 2020a, 26). Se korostaa myös politiikan ja tieten vuoropuhelua 

välttämättömänä, jotta kestävän kehityksen haasteiden keskinäisriippuvaista luonnetta voitaisiin 

ymmärtää paremmin (emt., 100). Erityisen tärkeänä hallitus pitää perehtymistä siihen, miten 

kehitysyhteistyörahoitteiset yksityisen sektorin toimet vaikuttavat köyhimpien ihmisten toimeen-

tuloon ja palveluiin (emt., 59). Toisaalta edes tietämys politiikkatoimien vuorovaikutuksesta ei aina 

riitä takaamaan johdonmukaisuutta: kompromissit ovat hallituksen mukaan erityisen suuri haaste 

silloinkin, kun ne tunnistetaan, ja edellyttävät ideologisen luonteensa takia usein päätöksentekoa 

poliittisella tasolla (emt., 17, 55). Tästä huolimatta Marinin hallitus pitää johdonmukaisuutta 

mahdollisena siten, että kaikki kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat (valtioneuvoston kanslia 

2020a, 26; 2020b, 17).  

 

Kriittisimmin johdonmukaisuuteen suhtaudutaan kestävän kehityksen toimikunnan10 maaliskuussa 

2022 julkaisemassa Agenda 2030 -tiekartassa, jossa ristiriitojen mahdollisuus tunnistetaan selkeästi 

(Kestävän kehityksen toimikunta 2022). Sen mukaan politiikkajohdonmukaisuuden avulla ”varmis-

tetaan eri politiikkalohkojen väliset synergiat” sekä ”tunnistetaan ristiriitoja (ja pyritään estämään 

niitä)”. Suomen toiminnan negatiivisia vaikutuksia globaalilla tasolla on ”minimoitava” ja positiviisia 

vaikutuksia ”maksimoitava”. Näin johdonmukaisuus asetetaan tavoitteeksi – ei lähtökohdaksi – sekä 

positiivisesta että negatiivisesta näkökulmasta. Ristiriidat tunnistetaan väistämättömänä osana poli-

tiikkaa. Johdonmukaisuuden suoraviivaisempi ”varmistaminen” liitetään ainoastaan synergioihin 

(KK tiekartta 40.) Vaikka tiekartta perustuu hallitusohjelmaan, se toimii jatkossa kestävän kehityksen 

toimikunnan strategiana ja ohjaa siten ylivaalikautisesti toimikunnan suhdetta johdonmukaisuuden 

periaatteeseen. Afrikka-strategiassa tähän dokumenttiin ei kuitenkaan viitata suoraan tai edes välilli-

sesti. Siksi Afrikka-politiikan johdonmukaisuus pohjautuu edelleen Kehityspolitiikan ylivaalikauti-

seen selontekoon. 

 

 

 

10 Toimikunta koostuu valtionhallinnon, eduskunnan, työmarkkinaosapuolten ja kolmannen sektorin 

toimijoista. 
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6.2. Synergiakeskeiset muutosteoriat 

Kehityspolitiikan ylivaalikautisessa selonteossa kestävää kehitystä käsitellään ainoastaan kokonai-

suutena, mutta siinä määritellään Suomen kehityspolitiikan ”päätavoitealueet”. Ne konkretisoivat 

kestävän kehityksen tulkintaa Suomen kehityspolitiikassa. Päätavoitealueiden pohjalta on luotu 

kehityspolitiikan muutosteoriat (theories of change, suomeksi myös tuloskartat; Ulkoministeriö 

2020a), joissa jokainen päätavoitealue kuvataan systemaattisesti SDG-tavoitteiden näkökulmasta. 

Muutosteoriat pohjautuvat tulosohjauksen malliin ja kuvaavat Suomen kehityspolitiikkaa tulosten, 

vaikutusten ja tavoitteiden näkökulmasta (ks. kaavio 5.1). Muutosteoriat tarkentavat toisin sanoen 

tuloksia, joihin johdonmukaisessa kehityspolitiikassa tulee pyrkiä, mutta ne eivät määritä toimeen-

panon yksityiskohtia. 

 

Kaaviossa 6.1 havainnollistan muutosteorioiden ja SDG-tavoitteiden välistä suhdetta. Muutosteori-

oissa johdonmukaisuutta kuvataan kestävän kehityksen alatavoitteilla, joita Agenda 2030:ssa on 169 

kappaletta. Alatavoitteilla merkitään kehityspolitiikan tuloksia ja välillisempiä vaikutuksia. Nämä 

muodostavat vuorovaikutteisen kokonaisuuden, joka oletettavasti johtaa kaikkien SDG-tavoitteiden 

toteutumiseen pitkällä aikavälillä. Vuorovaikutusta ei kuvailla muutosteorioiden kaaviossa sanalli-

sesti, vaan kaikki tulokset liitetään kokonaisuutena vaikutuksiin ja pitkän aikavälin SDG-tavoitteisiin. 

Näin syntyy vaikutelma lähtökohtaisesti synergisestä suhteesta, jossa kaikki tulokset edistävät kaik-

kia SDG-tavoitteita.  

 

Muutosteoriat eivät sisällä kaikkia kestävän kehityksen 169 alatavoitteesta. Siksi ne luovat rajattua 

käsitystä kehityksen ongelmasta (Payne 2005), mikä helpottaa kehityspolitiikan strategista suunnitte-

lua ja siirtää osan mahdollisista ristiriidoista marginaaliin. Työn ja talouskasvun näkökulmasta (SDG 

8) pois on jätetty alatavoitteet, jotka liittyvät talouskasvun ja ympäristökadon irtikytkentään (8.4), 

nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn (8.6), pakkotyön, ihmiskaupan ja lapsityön lopettamiseen (8.7) ja 

rahoituslaitosten vahvistamiseen (8.10). Vastuullisen kuluttamisen näkökulmasta (SDG 12) on jätetty 

myös alatavoitteet luonnonvarojen kestävästä käytöstä (12.2), kemikaalien ja jätteiden käsittelystä 

(12.4 ja 12.5) sekä kansainvälisten yhtiöiden kannustamisesta kestäviin käytäntöihin ja raportointiin 

(12.6). Lisäksi muutosteorioista puuttuvat alatavoitteet, jotka koskevat kehitysrahoituksen lisäämistä 

ja vähiten kehittyneiden maiden tukemisesta maailmankaupassa (SDG 17.2, 17.9 ja 17.12). 
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* SDG-tavoitteet on lueteltu niiden lyhennetyillä nimillä (Suomen YK-liitto, ei pvm.). 

** Kestävän kehityksen tavoitteissa ei ole alatavoitetta 4.8. 

Kaavio 6.1. SDG-tavoitteet kehityspolitiikan muutosteorioissa 

Kaaviossa vihreät solut merkitsevät, mitkä kestävän kehityksen tavoitteista mainitaan muutos-

teorioissa pitkän aikatähtäimen tavoitteina. Soluihin on merkitty kestävän kehityksen alatavoitteet, 

jotka esiintyvät muutosteorioissa joko kehityspolitiikan välittöminä tuloksina ja mahdollisesti myös 

vaikutuksina. Sulkeissa on alatavoitteet, jotka esiintyvät vain vaikutuksina eli seurauksina muista 

alatavoitteista. Oikeanpuoleisesta sarakkeesta käy ilmi alatavoitteet, jotka puuttuvat muutosteorioista. 

 

Politiikkajohdonmukaisuus kuvataan muutosteorioissa ennen kaikkea olettamuksena (ks. taulukko 

5.1), joka tukee kestävän kehityksen toteutumista aina politiikkatoimista pitkän aikatähtäimen kehi-

tystavoitteisiin. Esimerkiksi olettamus ”useiden politiikkatoimien johdonmukaisuudesta ja yksityisen 

sektorin tuesta investoinneissa” tukee ulkoministeriön mukaan muutosteorioiden yhteistä toteutu-

mista (ulkoministeriö 2020a, 19). Ilmaston ja luonnonresurssien muutosteoriaa taas tukee olettamus, 

kehityspolitiikan paino- 
pistealue: 

 Kestävän 

kehityksen tavoite*: 

1. Naisten ja 
tyttöjen oikeudet 

2. Kestävää 

taloutta ja 
ihmisarvoista 

työtä 

3. Koulutus ja 

rauhanomaiset 
demokraattiset 

yhteiskunnat 

4. Ilmasto ja 
luonnonvarat 

Humanitaarisen 

avun 

muutosteoria 

Mainitsematta 

jätetyt 

alatavoitteet 

1. Ei köyhyyttä  1.4  1.4–5 1.4, (1.5) 
1.2–3, 1.a–b 

2. Ei nälkää    (2.1), 2.4  

2.2–3, 2.5, 2.a–c 

3. Terveyttä ja hyvinvointia 3.7     3.1–6, 3.8, 
3.9, 3.a–d 

4. Hyvä koulutus   (4.1), 4.5, 4.8**  4.1 4.2–4, 4.6, 

4.7, 4.a–c 

5. Sukupuolten tasa-arvo 5.2–3, 5.6 5.1., 5.5, 5.a (5.5)   

5.4, 5.b–c 

6. Puhdas vesi ja sanitaatio    6.1, 6.2, 6.5  

6.3–4, 6.6, 6.a–c 

7. Edullista ja puhdasta 
 energiaa 

   7.1–3  

7.a–b 

8. Ihmisarvoista työtä ja 

 talouskasvua 
 

8.1–3, 8.5, 8.8, 

8.a 
 8.3 8.5 8.4, 8.6, 8.7, 

8.9, 8.10, 8.b 

9. Kestävää teollisuutta, 

innovaatioita ja 

infrastruktuureja 

 9.3, 9.5, 9.b    9.1, 9.2, 

9.4, 9.a, 9.c 

10. Eriarvoisuuden vähen- 
 täminen 

10.2 10.1   10.2 
10.3–7, 10.a–c 

11. Kestävät kaupungit ja 

 yhteisöt 
   11.5  11.1–4, 11.6, 

11.7, 11.a–c 

12. Vastuullista kuluttamista    12.c  

12.1–8, 12.a–b 

13. Ilmastotekoja    13.1–.3 13.1 
13.a–b 

14. Vedenalainen elämä      

14.1–7, 14.a–c 

15. Maanpäällinen elämä    15.1–3, (15.5)  15.4, 15.6–9, 

15.a–c 

16. Rauhaa ja oikeuden- 

 mukaisuutta 
 16.6 

16.1, 16.3, 16.6–

7, 16.10 
 16.1 16.2, 16.4–5, 

16.8–9, 16.a–b 

17. Yhteistyö ja kumppanuus  17.3, 17.10–11, 
(17.16) 

17.1  17.14, 17.17 

17.2, 17.4–9, 

17.12–13, 17.15, 

17.18–19 
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jonka mukaan ”Suomen tukimekanismeja ja -instrumentteja käytetään täydentävällä ja johdonmukai-

sella tavalla tunnistaen yhteydet metsätalouden, ilmaston, energian, veden, biodiversiteetin sekä ruo-

katurvan välillä” (Ulkoministeriö 2020a, 14). Johdonmukaisuuden esittäminen muutosteorioiden 

olettamuksena rajaa johdonmukaisuuden olosuhteeksi, joka on välttämätön hankkeen toteutumisen 

kannalta mutta jota ei ole mahdollista hallita. 

 

Tavoitteena johdonmukaisuus mainitaan kahdesti: Suomi sitoutuu tavoittelemaan 

politiikkajohdonmukaisuutta EU:n maatalous- ja kehityspolitiikassa sekä edistämällä OECD:n 

kehitysrahoitus-kriteereiden yhteensovittamista Pariisin ilmastosopimuksen kanssa (ulkoministeriö 

2020a, 13). Riskien yhteydessä johdonmukaisuutta ei mainita, eikä riskejä käsitellä yksittäisten 

kehitystavoitteiden tarkkuudella. Näin kompromissit on mahdollista rajata muutosteorioista syntyvän 

kokonaiskuvan marginaaliin. Kaikille muutosteorioille yhteisinä riskeinä – eli mahdollisina 

epäjohdonmukaisuuden syinä – ulkoministeriö mainitsee kuitenkin talouskriisit, pääomapaon, luon-

nonkatastrofit, riittämättömät resurssit ja toimeenpanon, korruption ja kumppaneiden vetäytymisen 

(emt., 18–9). Epäjohdonmukaisuuden käsittely tulosohjauksen mallissa riskien näkökulmasta rajaa 

ristiriidat epätodennäköisiksi skenaarioksi, jotka riippuvat ulkoisista olosuhteista. 

 

Valtaosa SDG-tavoitteista sisältyy poikkileikkaavasti useampaan kuin yhteen muutosteoriaan, ja 

siksi kaikkien muutosteorioiden toteutuminen rinnakkain kuvataan yksittäisten SDG-tavoitteiden 

kannalta välttämättömänä. Esimerkiksi muutosteorian 2, kestävää taloutta ja ihmisarvoista työtä, ta-

voitteista jokainen paitsi yksi (SDG 9) nojaa myös muihin muutosteorioihin. Tästä huolimatta ulko-

ministeriö ei kuvaa viiden muutosteorian keskinäisiä vuorovaikutuksia, mikä heikentää politiikka-

johdonmukaisuuden edellytyksiä horisontaalisella tasolla.  Myös muutosteorioiden suhde Suomen 

kehityspolitiikan ”läpileikkaaviin tavoitteisiin” eli sukupuolten tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen, 

ilmastokestävyyteen sekä ympäristönsuojeluun vaihtelee (valtioneuvosto 2021a, 13; ulkoministeriö 

2021n). Näistä sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioidaan lähes kaikissa muutos-

teorioissa, mutta ilmastokestävyyden ja ympäristönsuojelun tavoitteet keskittyvät niille varattuun 

teoriaan. Siksi muutosteoriat luovat kestävästä kehityksestä siiloutunutta kuvaa, josta on vaikea 

päätellä horisontaalisesti SDG-tavoitteiden välisiä vaikutussuhteita ja hierarkkista suhteita. 

 

Ulkoministeriö tarkentaa käsitystään kestävästä ja johdonmukaisesta politiikasta maa- ja 

aluekohtaisissa muutosteorioissa. Maakohtaisia muutosteorioita on viisi ja aluekohtaisia yksi 

(ulkoministeriö 2021d, 2021e, 2021f, 2021g, 2021q, 2021m).  Ne käsittelevät kehitysyhteistyön 
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kumppanivaltioita, ja niiden yhteys SDG-tavoitteisiin ilmenee kaaviosta 6.2. Sen kaksi oikean-

puoleisinta saraketta osoittavat, miten maa- ja aluekohtaiset muutosteoriat poikkeavat kehitys-

politiikan yleisistä muutosteorioista. Kaupan ja kehityksen näkökulmasta useat SDG-tavoitteet 

huomioidaan puutteellisesti maa- ja aluetasolla. Ainoastaan sukupuolten tasa-arvo (SDG 5) on 

huomioitu kaikissa ohjelmissa. Sen sijaan alatavoitetta politiikkajohdonmukaisuudesta (SDG 17.14) 

ei mainita kertaakaan. Maa- ja aluekohtaisista teorioista puuttuvat myös alatavoitteet, joissa 

sitoudutaan lisäämään kauppaa tukevaa kehitysyhteistyötä sekä erityisesti vähiten kehittyneiden 

maiden talouskasvua (SDG 8.1 ja 8.a). Kestävän teollisuuden, innovaatioiden ja infrastruktuurien 

tavoite (SDG 9) on huomioitu ainoastaan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueohjelmassa, ja siinäkin 

suppeasti: pois on jätetty alatavoitteet, joissa pyritään tukemaan kehittyvien maiden teknologisia 

valmiuksia ja innovaatioiden syntyä (9.5 ja 9.b,). Tansanian ja Kenian maaohjelmissa innovaatioiden 

edistäminen kyllä huomioidaan, mutta hyödyntäen alatavoitetta, joka ei sisälly kehityspolitiikan 

muutosteorioihin (SDG 8.2). 

 

Ainoastaan yksi kehityspolitiikan muutosteoria toistuu sellaisenaan maa- ja aluekohtaisissa 

teorioissa, sillä Somalian maaohjelma sisältää kaikki tavoitteet ja alatavoitteet muutosteoriasta 1, 

naisten ja tyttöjen oikeudet (vrt. kaaviot 6.1 ja 6.2). Lukuun ottamatta yhtä tavoitetta se vastaa myös 

muutosteoriaa 3, koulutus ja rauhanomaiset demokraattiset yhteiskunnat. Somalian lisäksi Mosam-

bikin maaohjelma vastaa kiitettävästi näitä muutosteorioita – ainoastaan alatavoitteita on mainittu 

valikoivammin. Muutosteorioiden 2 ja 4, kestävää taloutta ja ihmisarvoista työtä sekä ilmasto ja 

luonnonvarat, yhteys maa- ja aluekohtaisiin ohjelmiin on sen sijaan kaikissa maa- ja aluekohtaisissa 

teorioissa puutteellinen. Kenian maaohjelma ei yhdisty miltään osin muutosteoriaan 4, ilmasto ja 

luonnonvarat; Somalian ja Mosambikin ohjelmat jakavat sen kanssa vain tavoitteen köyhyyden 

poistamisesta (SDG 1). Maa- ja aluekohtaiset strategiat on julkaistu vuoden myöhemmin kuin 

kehityspolitiikan muutosteoriat, eli laadinta jälkimmäisten pohjalta olisi ollut mahdollista. 

 

Suomi korostaa kaupallistaloudellista yhteistyötä ”vauraampien maiden” kanssa (valtioneuvosto 

2021a, 28), Tämä lähestymistapa näyttäisi rajoittavan kestävän kehityksen käsittelyä sosiaalisena ky-

symyksenä. Kehitysyhteistyön kumppanivaltioista Tansania ja Kenia edustavat matalamman keski-

tulotason maita, ja juuri niiden muutosteorioista puuttuu tavoite köyhyyden poistamisesta. Tavoitetta 

ei mainita myöskään Pohjois-Afrikan kehitysyhteistyöstrategiassa, joka kattaa kuusi alemman keski-

tulotason maata ja viisi alhaisen tulotason maata (Ulkoministeriö 2021m; ks. taulukko 2 liitteessä 2). 

Tällöin käsitystä johdonmukaisesta toiminnasta rajataan kumppanimaan keskimääräisen tulotason 
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perusteella. Siksi lähestymistapa voi tuottaa tulontason perusteella epätasaisia mahdollisuuksia sekä 

valtioiden sisällä että niiden välillä. 

 

 

Kaavio 6.2. SDG-tavoitteet maa- ja aluekohtaisissa muutosteorioissa 

Vihreät solut merkitsevät SDG-tavoitteita ja soluihin merkityt luvut niiden alatavoitteita. Ne merkit-

sevät rinnakkain toiminnan vaikutuksia toisin kuin kehityspolitiikan muutosteorioissa, jossa SDG-

tavoitteet ja alatavoitteet erotellaan tulosten, vaikutusten ja tavoitteiden kausaaliseksi ketjuksi. Kaksi 

oikeanpuoleisinta saraketta osoittavat, miten maa- ja aluekohtaiset muutosteoriat poikkeavat kehitys-

politiikan muutosteorioista (vrt. kaavio 6.1). 

  

Muutosteoria: 

 

 
Kestävän 

kehityksen tavoite: 

Etiopia Kenia Pohjois- 

Afrikka 

Mosambik Somalia Tansania 
Mainitaan 

maaohjelmissa 

mutta ei 

muutosteorioissa 

Mainitaan 

muutosteorioissa 

mutta ei 

maaohjelmissa 

1. Ei köyhyyttä 

1.4   1.3 1.4  

1.3 

1.5 

 

 

2. Ei nälkää 
2.4      

 

2.1 

3. Terveyttä ja hyvinvointia 

    3.1, 3.2, 

3.7, 3.8, 

3.c 

 

3.1, 3.2, 3.8, 3.c 

 

4. Hyvä koulutus 
4.1–5, 4.a 4.3, 4.4  4.1, 4.5, 

4.7, 4.a, 4.c 
4.1, 4.3, 

4.c 
 

                4.2–4, 

4.7, 4.a, 4.c 

 

5. Sukupuolten tasa-arvo 

5.5, 5.a 5.1–3, 5.5 5.1, 5.2, 

5.5, 5.c 

5.2, 5.3 5.1, 5.2, 

5.3, 5.5, 

5.6, 5.c 

5.2, 5.5 

5.c 

 

6. Puhdas vesi ja sanitaatio 
6.1, 6.2      

 

6.5 

7. Edullista ja puhdasta 
 energiaa 

  7.2, 7.a    

7.a 

7.1, 7.3 

8. Ihmisarvoista työtä ja 

 talouskasvua 

8.3 8.2, 8.5, 

8.6 

8.3, 8.5, 

8.8 

  8.2 

8.2, 8.6 

8.1, 8.a 

9. Kestävää teollisuutta, 

innovaatioita ja 

infrastruktuureja 

   9.3, 9.a    

 

9.5, 9.b 

10. Eriarvoisuuden vähen- 
 täminen 

   10.1–2, 
10.4 

10.2, 
10.3 10.7 

 

10.3–4 

 

11. Kestävät kaupungit ja 

 yhteisöt 

      

 

11.5 

12. Vastuullista kuluttamista 
      

 

12.c 

13. Ilmastotekoja 
  13.1–3   13.1 

 

 

14. Vedenalainen elämä 
      

 

 

15. Maanpäällinen elämä 
15.3     15.2, 15.9 

 15.9 

15.5 

16. Rauhaa ja oikeuden- 
 mukaisuutta 

 16.1 16.7 16.6–7 16.1, 16.3, 

16.5–7, 

16.10 

16.7, 16.10 

16.5 

 

17. Yhteistyö ja kumppanuus 
   17.1  17.1 

 

17.3, 17.10, 
17.14, 17.6, 

17.17 
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Kehityspolitiikan muutosteorioissa johdonmukaisuus perustuu tulosten, vaikutusten ja tavoitteiden 

kausaliteettiin eli pitkän aikavälin vaikutuksiin. Maa- ja aluestrategioissa käsitellään tämän lisäksi 

keinoja ja interventioita. Näin muutosteoriat luovat jatkumon, joka kattaa koko tulosohjauksen 

mallin. Koska keinoissa ja interventioissa on kyse johdonmukaisuuden tavoittelusta, maa- ja alue-

strategioissa diskursiivinen sekä rakenteellinen valinta limittyvät yhteen. Seuraavaksi kuvaan 

tarkemmin, miten maa- ja aluekohtaiset suunnitelmat luovat tulkintaa johdonmukaisuudesta ja 

ohjaavat samalla sen tavoittelua. 

 

Mosambikin ja Somalian maastrategioissa Suomi mainitsee synergian koulutusviennin ja koulutuk-

seen keskittyvän kehitysyhteistyön välillä (ulkoministeriö 2021j, 13, 2021k, 12). Tällöin synergia 

merkitsee saman kehitystavoitteen (SDG 4) edistämistä kohdemaassa kahdella eri tavalla, 

avustusmuotoisesti sekä kaupallisesti. Keniassa Suomi taas pyrkii edistämään synergisesti nuorten 

ammatillista koulutusta ja investointeja vastaavilla talouden sektoreilla. Tällöin synergia merkitsee 

toimia, jotka tukevat vuorovaikutteisesti kahden eri kehitystavoitteen saavuttamista (SDG 4 ja 8). 

 

Etiopian maaohjelmassa kestävä ja tuottava maanviljely, ilmastoresilienssi, vesipalvelut ja koulutus 

muodostavat synergisen kokonaisuuden. Koulutuksen ja vesihuollon (SDG 6 ja 4) välinen synergia 

käy ohjelmasta erityisen konkreettisesti ilmi: Parantamalla vedenjakelua kouluissa on mahdollista 

ehkäistä koulunkäynnin keskeytyksiä. Samalla vesihuollon rakentaminen juuri koulujen yhteyteen 

tukee veden saavutettavuutta myös haavoittuvaisimmille väestönryhmille. Maataloudessa Suomi 

pyrkii yhdistämään tutkimusta, vientiä, investointeja ja järjestötoimintaa synergiseksi 

kokonaisuudeksi, jotka tukevat maatalouden ilmastoresilienssiä. (Ulkoministeriö 2021q, 5–7, 10–11.) 

Tällöin synergia voidaan ymmärtää kahdella tavalla. Se voi tarkoittaa ilmastotoimien (SDG 13) 

keskinäistä vuorovaikutusta tai yksisuuntaista kausaliteettia, jossa ilmastotoimet tukevat ruokaturvaa, 

talouskasvua ja maanpäällistä elämää (SDG 2, 8 ja 15).  

 

Synergioita kuvataan paikoin puutteellisesti, mikä lisää maa- ja aluestrategioihin liittyvää epävar-

muutta. Esimerkiksi Etiopian ja Kenian maastrategioissa ulkoministeriö sitoutuu vasta ”etsimään 

synergioita” kehitysyhteistyön ja kaupallisen toiminnan välillä (ulkoministeriö 2021h, 11–2, 2021i, 

11–12). Tansanian maaohjelmassa metsätalouteen ja ilmastotoimiin liittyvien synergioiden etsiminen 

nähdään jopa keinona muutosteorioiden toteuttamiseen (ulkoministeriö 2021g, 15–17). Näin sy-

nergioihin liittyy olettamus, että ne ovat olemassa, löydettävissä ja hyödynnettävissä. Siksi niihin on 
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mahdollista suhtautua samanaikaisesti toiminnan lähtökohtana ja tavoitteena. Esimerkiksi Lähi-idän 

ja Pohjois-Afrikan strategiassa ”[s]ynergioita kehitysyhteistyön ja kaupan edistämisen välillä on 

useilla sektoreilla”, mutta samalla ”[Suomi etsii] synergioita useiden yhteistyömuotojen välillä” 

(ulkoministeriö 2021m, 12–3). Paikoin synergiat kuvataan luettelemalla kunkin kehitystavoitteen 

kannalta keskeisimmät suomalaistoimijat, mutta toimijoiden rooleja ei määritetä tarkemmin (emt.). 

Tällöin synergian merkitys typistyy yleisesti ottaen suomalaistoimijoiden yhteistyöhön, jota pidetään 

oletusarvoisesti hyödyllisenä. 

 

Johdonmukaisuus rajataan kaikissa siis maa- ja aluestrategioissa synergioiden näkökulmaan, jota py-

ritään toteuttamaan erityisesti koulutusalan sekä maa- ja metsätalouden hankkeissa. Toimintaa 

pidetään positiivisesti johdonmukaisena myös silloin, kun yksityinen sektori ”täydentää” 

julkishallintojen yhteistyötä. Tällöin johdonmukaisuus kuvataan pääsääntöisesti yksisuuntaisena 

kausaliteettina. (Ulkoministeriö 2021d, 13; 2021h, 9; 2021m, 7.) Poikkeuksen muodostaa Tansanian 

maaohjelma, jossa täydentävä toiminta esiintyy synonyymina synergioille (ulkoministeriö 2021g, 

14–17). Tämä vaikeuttaa yksisuuntaisen ja synergisen kausaliteetin erottamista toisistaan. 

 

Kehitysyhteistyön ohjelmissa on mukana maakohtaiset riskianalyysit. Epäjohdonmukaisuuteen 

viitataan ainoastaan kerran epäsuorasti, kun Kenian maaohjelmassa ”synergioiden puuttuminen 

muiden toimijoiden kanssa” nähdään riskinä koko ohjelman toteutumiselle (ulkoministeriö 2021d, 

14). Ovatko synergiat välttämättömiä ohjelman toteutumisen kannalta, vai onko niiden ”puut-

tuminen” kiertoilmaus mahdollisista ristiriidoista? Muuten maa- ja aluestrategioissa vallitsee 

olettamus toiminnan, erityisesti yhteistyön, johdonmukaisuudesta. Esimerkiksi Lähi-idän ja Pohjois-

Afrikan sekä Tansanian ohjelmissa toiminnan hajauttaminen useisiin yhteistyöhankkeisiin eri 

kumppanien kanssa nähdään keinona hallita muita riskejä ja jopa ”varmistaa synergiat” (ulko-

ministeriö 2021m, 21; 2021g, 18). 11  Yksityisen sektorin instrumentteja ei käsitellä ohjelmissa 

lainkaan riskien näkökulmasta, vaan niiden rooli on ensisijaisesti mahdollistaa synerginen yhteistyö 

muiden toimijoiden kanssa. Siksi yksityisen sektorin toimijat voivat poiketa johdonmukaisuuden 

tulkinnassa muutosteorioiden mallista. Seuraavaksi analysoin, miten johdonmukaisuutta tulkitaan ja 

sovelletaan yksityisen sektorin instrumenteissa. 

 

 

11 Tästä huolimatta Pohjois-Afrikan strategiassa esiintyy myös vastakkainen näkökulma, jonka 

mukaan tehokkainta on keskittyä vain muutamaan interventioon (ulkoministeriö 2021m, 5). 
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6.3. Yksityinen sektori ja ekosysteemipolitiikka 

Yksityisen sektorin instrumenttien suhde kehityspolitiikan muutosteorioihin ja johdonmukaisuuden 

periaatteeseen riippuu instrumentin rahoitusmallista ja hallinnoijasta. Analysoin johdonmukaisuutta 

ensimmäiseksi instrumenteissa, joilla on yhteys ulkoministeriön muutosteorioihin (PIF ja Finnpart-

nership). Sen jälkeen kuvaan muiden toimijoiden tulkintaa johdonmukaisuuden periaatteesta (Finn-

fund ja Business Finland). Kiinnitän erityistä huomiota vienninedistämistä ohjaavaan ekosys-

teemipolitiikan malliin, joka pyrkii sovittamaan yhteen kestävyyden ja kilpailukyvyn tavoitteet. 

 

PIF-investointituki yhdistyy kiinteimmin ulkoministeriön periaatteisiin johdonmukaisuudesta, koska 

instrumentti perustuu kehityspolitiikan voimassa oleviin linjauksiin (ulkoministeriö 2021o, 11). Toi-

sin sanoen PIF:n toiminnassa pyritään noudattamaan kehityspolitiikan muutosteorioita (taulukot 6.1 

ja 6.2). Toisaalta muutosteorioiden keskinäiset eroavaisuudet ja synergiakeskeinen näkökulma jättä-

vät liikkumavaraa instrumentin toimintaan. Finnpartnership puolestaan on ryhtynyt vuonna 2021 ra-

portoimaan toimintansa tuloksia kehityspolitiikan muutosteorioiden pohjalta. Toiminnassa 

kiinnitetään ”erityistä huomiota” sekä positiivisiin että negatiivisiin kehitysvaikutuksiin, mutta 

näiden arviointikriteerejä ei kuvata tarkemmin. (Finnpartnership 2021, 6, 37.). Konkretiaa lisää Finn-

partnershipin asettama hierarkia kehityksen osa-alueille: Ympäristökysymykset muodostavat 

kehityksen perustan. Sosiaalinen kehitys rakentuu sen varaan, ja vasta tämän jälkeen tulee 

taloudellinen kehitys (Finnpartnership 2019, 8). Vastaavanlainen kuvaus hierarkiasta toistuu 

ekosysteemipolitiikan toimintamallissa, jota analysoin myöhemmin. 

 

Finnfund on luonut toimintansa perustaksi omat muutosteoriat, jotka poikkeavat merkittävästi 

ulkoministeriön tulosohjauksen mallista. Yhtiö luettelee kussakin muutosteoriassa siihen liittyvät 

kestävän kehityksen tavoitteet, mutta ei liitä niitä yksittäisiin toimiin tai niiden vaikutuksiin. Kestävän 

kehityksen alatavoitteita ei mainita lainkaan. Siksi SDG-tavoitteiden kausaalinen suhde muutosteori-

oissa kuvattuun toimintaan ja sen vaikutuksiin jää avoimeksi. (Finnfund 2021a, 78–82.) Erillisessä 

kaaviossa Finnfund luokittelee kestävän kehityksen tavoitteet työkaluiksi, toiminnaksi, tuloksiksi ja 

vaikutuksiksi, mutta tätä jaottelua ei hyödynnetä muutosteorioissa (emt., 26). Toiminnan vaikutukset 

hahmotetaan ainoastaan yksisuuntaisena, ei vuorovaikutteisena prosessina. 

 

Siinä missä ulkoministeriö käsittelee muutosteorioissa epäjohdonmukaisuutta niukasti ja välillisesti 

riskien kautta, Finnfund keskittyy muutosteorioissaan yksinomaan positiivisiin vaikutuksiin. Yhtiö 

avaa kyllä näkemystään toiminnan negatiivisia vaikutuksista, mutta tämä perustuu muutosteorioista 
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erilliseen arviointiprosessiin (screening ja due diligence). Esimerkkeinä ristiriidoista yhtiö mainitsee 

lisääntyneen maa- ja karjatalouden, tästä aiheutuvan ympäristökadon ja hiilidioksidipäästöt. Metsä-

talouden, maanviljelyn ja uusiutuvan energian hankkeisiin liittyvä maankäyttö taas nähdään uhkana 

ihmisoikeuksille. Näitä riskejä Finnfund pyrkii välttämään tai ainakin minimoimaan. Väliaikainen 

epäjohdonmukaisuus on Finnfundin mukaan sallittua, jos sijoitukset fossiilisiin kohteisiin arvioidaan 

pitkällä aikavälillä päästöjä vähentäväksi ratkaisuksi (vrt. Hoebink 2004b). Yhtiö arvioi riskejä ennen 

rahoituspäätöksen tekemistä ja tarkkailee niitä myös projektin aikana.  Riskiarvio on kuitenkin pro-

sessina erillinen kehitysvaikutusten arvioinnista. (Finnfund 2020, 3–11.) Tämä hajauttaa positiivi-

sesta johdonmukaisuudesta ja ristiriidoista muodostuvaa kokonaiskuvaa. 

 

Myöskään Business Finland ei kuvaa toimintansa kehityspolitiikan muutosteorioiden pohjalta. Yhtiö 

tukee DevPlat-alustalla ”kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa” kehittyvillä markkinoilla, eri-

tyisesti Afrikassa. Kriteerit kestävästä kehityksestä koskevat ainoastaan kiertotalouden hankkeita. 

(Business Finland, ei pvm. –b.) Strategiassaan yhtiö käsittelee kestävää kehitystä ainoastaan koko-

naisuutena ja positiivisten vaikutusten näkökulmasta: Business Finland sitoutuu ”hyödyntämään sy-

nergioita” muiden suomalaistoimijoiden kanssa ja välttämään samalla toiminnan päällekkäisyyksiä. 

(Business Finland 2020.)  

 

Valtionyhtiöiden, kuten Finnfundin, Business Finlandin ja VTT:n, suhdetta kestävään kehitykseen 

tarkennetaan ekosysteemipolitiikan toimintamallissa. Se tarkoittavat elinkeino- ja innovaatiopolitiik-

kaa, jossa yritykset, julkishallinto, kolmas sektori ja tutkimusmaailma edistävät verkostomaisessa yh-

teistyössä liiketoiminnan mahdollisuuksia ja rakentavat tuotteilleen uusia markkinoita (TEM 2017, 

6–7). Innovaatioiden perusta on SDG-tavoitteessa 9. Esimerkiksi Marinin hallitus pyrkii edistämään 

sen kautta suurta joukkoa muitakin SDG-tavoitteita: 

”Hallitus tukee yrityksiä kestävän kehityksen mukaisten innovaatioiden luomisessa ja niiden 

skaalautumista kansainvälisesti [Business Finlandin sekä VTT:n] innovaatio-ohjelmilla liittyen 

esimerkiksi puhtaaseen energiaan (SDG7), kiertotalouteen (SDG8, SDG12), älykkääseen teol-

lisuuteen (SDG9), terveyteen ja hyvinvointiin (SDG3), puhtaisiin teknologioihin ja vähä-
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hiilisyyteen (SDG13), kaupungistumiseen (SDG11) sekä kestävyyttä edistäviin teknologioi-

hin, kuten avaruusteknologia.” (Valtioneuvoston kanslia 2020a, 63–4.) 12 

Ekosysteemipolitiikassa kestävä kehitys ymmärretään eri tavalla kuin muutosteorioissa, joissa inno-

vaatioita ei pääsääntöisesti yhdistetä yllä mainittuihin tavoitteisiin. Vaikka tämä kuvaus innovaatioi-

hin nojaavasta johdonmukaisuudesta on hallituskohtainen, ekosysteemipolitiikalla on perusta 

ylivaalikautisena toimintamallina. Ekosysteemit mainitaan myös Afrikka-strategiassa, jossa niillä on 

rooli ensisijaisesti vienninedistämisen keinona: 

”Team Finland-verkosto13 luo mahdollisuuksia suomalaisen tarjooman kokoamiseksi suurem-

miksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on rakentaa ekosysteemejä, joissa veturiyritykset edesaut-

tavat pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistä kasvua. Yhtenä tavoitteena on luoda 

ekosysteemejä markkinoille jo sijoittuneiden potentiaalisten suomalaistoimijoiden ympärille 

yhteisesti määritellyillä painopistealoilla.” (Valtioneuvosto 2021c, 10.) 

Vastaavasti työ- ja elinkeinoministeriön mukaan ekosysteemipolitiikan tarkoituksena on löytää rat-

kaisuja Suomen kansantalouden ongelmiin hyödyntämällä kilpailuetuja globaaleilla markkinoilla. 

Tässä julkishallinnon rooli on tukea – ei kontrolloida tai hallita – ekosysteemien toimintaa. (TEM 

2017.) Myös ministeriön omistajaohjaukseen kuuluvat valtionyhtiöt kuvaavat ekosysteemejä ensisi-

jaisesti keinona kilpailukyvyn edistämiseen. Business Finland näkee, että ekosysteemit ovat ”enem-

män kuin osiensa summa”, jossa tutkimuksen, julkisen sektorin ja liike-elämän toimijat voivat luoda 

lisäarvoa ja uusia markkinoita (Business Finland, ei pvm. –a). VTT:n mukaan ekosysteemien tarkoi-

tus on tukea yhteistyötä, joka nostaa Suomen innovaatioiden kannalta maailman kilpailu-

kykyisimmäksi valtioksi vuoteen 2030 mennessä. VTT:n mukaan yhteisten intressien varaan 

rakentuva yhteistyö tukee ekosysteemeissä samanaikaisesti kestävyyttä ja kilpailukykyä. Samaan 

aikaan keskinäinen kilpailu edistää toiminnan kestävyyttä. (Valkokari ym. 2020, 19–22.) Innovaa-

tioiden kestävyys ei ole yhtiön mukaan ongelma vaan pikemminkin sellaisten indikaattorien puute, 

jotka kuvaisivat ekosysteemeistä koituvia yhteiskunnallisia hyötyjä (emt., 45). Näin VTT rajaa 

 

 

12 Tämän lisäksi innovaatiot yhdistetään vesiperustaisten riskien hallintaan (SDG 6; emt., 50). 

13 Team Finland on julkishallinnon ja elinkeinoelämän toimijoista koostuva verkosto, johon kuuluu 

mm. ulkoministeriö, Business Finland, Finnvera, Finnfund ja Finnpartnership. 
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politiikka-johdonmukaisuuden arviointiin liittyvät haasteet tiukasti positiivisten vaikutusten 

näkökulmaan (vrt. Keijzer ja Oppewall 2012, 24; King ym. 2012a, 35).  

 

Työ- ja elinkeinoministeriö kuvaa tarkemmin ekosysteemien ja kestävän kehityksen välistä suhdetta 

Kestävän rahoituksen tiekartassa (TEM 2021b). Ministeriön mukaan keskeisin ongelma kestävässä 

kehityksessä on sijoittajien näkökulmasta tuottavien ja uskottavien investointikohteiden puute, mikä 

estää rahoitusta kanavoitumasta kestäviin innovaatioihin. Siksi kestävään kehitykseen perustuvia 

kaupallisia mahdollisuuksia on etsittävä aktiivisemmin ekosysteemipohjaisessa yhteistyössä. Näin 

ekosysteemien avulla on mahdollista ohjata rahoitusta systemaattisemmin kestävän kehityksen ta-

voitteluun ja poistaa ”pullonkauloja”, jotka estävät sen toteutumista. (Emt., 6–14.) 

 

Ekosysteemipolitiikassa toistuu selkeästi 2000-luvulla yleistynyt käsitys johdonmukaisuudesta pro-

sessina. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan ekosysteemit ovat täydentäviä keskenään ja luovat 

synergioita yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin toimijoiden välille. Tämä on mahdollista, 

koska toimijoiden koordinaatio edistää vertaisoppimista kestävistä käytännöistä, SDG-tavoitteiden 

mittaamisesta ja niiden raportoinnista. Näin ekosysteemit kuvataan johdonmukaista innovaatio-

prosessia edistävinä hankkeina, joissa on mahdollista tavoitella rinnakkain kestävää kehitystä ja 

kaupallisia intressejä ”valjastamalla synergiat” käyttöön. Samalla yhteistyö ehkäisee ristiriitaisia 

käytäntöjä ja ehkäisee ”SDG-tavoitepesua”. Koordinaatioon ja oppimiseen perustuvan toiminta-

mallin ohella ”ekosysteemi” metaforana luo käsitystä jo lähtökohtaisesti kestävästä ja johdon-

mukaisesta kehityksestä. (TEM 2021b, 20–30.) 

 

Ekosysteemit nähdään siis tiekartassa sekä ristiriitoja ehkäisevänä että synergioita vahvistavana yh-

tälönä, jossa kestävä kehitys on mahdollista oppimisen, yhteistyön ja toisaalta keskinäisen kilpailun 

avulla. Koska ekosysteemipolitiikan toimintamalli perustuu kestävän kehityksen takaavaan proses-

siin, keskeisimmäksi tavoitteeksi jää rahoituksen varmistaminen (TEM 2021b, 12). Kehityksen ja 

kilpailukyvyn suhdetta ei kuitenkaan tarkenneta, koska ne esitetään kaikin tavoin yhteensopivina pe-

riaatteina. Siksi johdonmukaisuuden normatiivinen perusta ei ole täysin varma: Miten kilpailukyky 

ja kestävä kehitys sovitetaan yhteen? 

 

Kestävän rahoituksen tiekartta on sikäli erityislaatuinen, että se sisältää kuvauksen SDG-tavoitteiden 

keskinäisestä hierarkiasta (TEM 2021b, 11). Se perustuu kaavioon, jossa ”ehdotetaan” tavoitteiden 

jaottelua biosfääriin, yhteiskuntaan ja talouteen (alhaalta ylöspäin lueteltuna). Kaaviossa 
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politiikkajohdonmukaisuutta (SDG 17) kuvataan kaikki hierarkian tasot läpäisevänä kaksisuun-

taisena nuolena. Tämän perusteella tärkeimpiä SDG-tavoitteita on mahdollista edistää hierarkiassa 

vähemmän merkittävien tavoitteiden kautta. Esimerkiksi Marinin hallitus korostaa hierarkiassa 

keskelle sijoittuvaa SDG-tavoitetta 7, edullista ja puhdasta energiaa, suorastaan perustavanlaatuisen 

tärkeänä: hallituksen mukaan sähköpula on kehitykselle kuin ”käsijarru” eli sen välttämätön ehto 

(Valtioneuvoston kanslia 2020a, 95). Ekosysteemipolitiikan kuvaus hierarkioista kuitenkin vain eh-

dotus, eikä sen pohjalta ole mahdollista päätellä, miten kilpailukyvyn ja kestävyys sovitetaan yhteen 

yksittäisissä ekosysteemihankkeissa. Se että hierarkiassa tärkeämpiä tavoitteita voi edistää vähem-

män merkittävien tavoitteiden avulla, pikemminkin hämärtää sitä, miten tärkeimpien tavoitteiden en-

sisijaisuus varmistetaan.14 

 

Johdonmukaisuus perustuu siis ekosysteemeissä sekä kestävyyteen että kilpailukykyyn, mutta näiden 

periaatteiden keskinäistä suhdetta ei käsitellä tarkemmin. Kenen kilpailukykyä ekosysteemipolitiikan 

malli edistää, ja millä toimialoilla sitä sovelletaan? Nämä riippuvat Afrikka-strategian toimeenpa-

nosta, joissa johdonmukaisuuden tavoittelu edellyttää kannanottoa kestävyyden ja kilpailukyvyn vä-

lisiin jännitteisiin. 

 

6.4. Kestävyyttä vai kilpailukykyä? 

Seuraavaksi analysoin tarkemmin keinoja, joiden avulla Suomi tavoittelee johdonmukaisuutta Afri-

kan mantereella (T1). Ensimmäiseksi analysoin, miten Suomi painottaa vientiä, tuontia ja 

kehitysyhteistyötä Afrikka-suhteissaan. Tämän jälkeen tarkastelen Suomen toiminnan alueellista 

jakautumista Afrikan mantereella. Kolmanneksi analysoin Suomen toiminnassa korostuvia viennin-

aloja. Viimeiseksi tarkastelen toimintaa, jonka johdonmukaisuutta on vaikeaa varmistaa.  Nämä teki-

jät rajaavat kukin Suomen mahdollisuuksia johdonmukaiseen toimintaan Afrikka-politiikassa. Tässä 

alaluvussa aineisto perustuu liitteeseen 2, josta käy ilmi Suomen valtionhallinnon ja -yhtiöiden 

toiminta sekä kehitysyhteistyön hankkeet Afrikan mantereella.  

 

 

14 Afrikan maa- ja aluestrategioiden kanssa tämä kuvaus hierarkioista sopii huonosti yhteen: ne nou-

dattavat kaikkein heikoimmin juuri muutosteoriaa 4, ilmasto ja luonnonvarat, joka on hierarkian 

perusteella tärkein (ks. luku 6.2). Maa- ja aluestrategiat eivät myöskään voi edistää tärkeimpiä 

kehitystavoitteita  välillisesti SDG-tavoitteen 7 kautta, koska se mainitaan vain Pohjois-Afrikan 

strategiassa (ks. kaavio 6.2). 
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Afrikka-strategiassa ekosysteemit liitetään ensisijaisesti vienninedistämiseen, mutta Suomen kehitys-

politiikassa on perusta myös vastavuoroiselle ekosysteemipolitiikalle. Kehityspolitiikan ylivaali-

kautisen selonteon mukaan Suomi tukee kehittyvien maiden ”elinkeinopolitiikkaa, joka tukee 

yksityissektorin vahvistumista, – – vastuullista yritystoimintaa [ja] innovointiin kannustavaa 

toimintaympäristöä” (valtioneuvosto 2021a, 11). 2020-luvulla Suomi on tukenut ekosysteemejä 

Afrikan mantereella kahdessa hankkeessa, joista toisessa keskityttiin myös suomalaiseen 

vienninedistämiseen (valtioneuvoston kanslia 2020b, 158). Lisäksi Suomi pyrkii nostamaan Afrikan 

osuutta kehityspoliittisista finanssisijoituksista 60 prosenttiin, joka ulkoministeriön mukaan 

saavutetaan jo vuoden 2023 loppuun mennessä (ulkoministeriö 2022a, 19–20). Afrikka-strategian 

mukaan kumppanimaiden kilpailukykyä tuetaan myös välillisesti muun vienninedistämisen ja koulu-

tusyhteistyön kautta (valtioneuvosto 2021c, 10–11).15 Näin kumppanimaiden elinkeinoelämää tuke-

vissa ekosysteemeissä on mukana useimmiten tavalla tai toisella myös suomalaisintressi. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön toimintasuunnitelma Afrikka-strategiasta osoittaa, että Suomen kilpai-

lukyky ja vienninedistäminen määrittävät keskeisesti toimintaa: ”Voimavarat keskitetään strategisesti 

suomalaisen osaamisen ja kilpailukyvyn kannalta potentiaalisimmille markkinoille, joilla on toden-

nettua kysyntää suomalaisille ratkaisuille” (TEM 2021a, 1). 16  Kahdenvälisesti tuonninedistäminen 

ei ole Suomen agendalla: Business Finland on toteuttanut aiheesta pilotointihankkeita mutta todennut 

investointien tarjonnan vastaavan heikosti suomalaista kysyntää. Vaikka Afrikka-strategiassa tavoit-

teena on Suomen ja Afrikan kaupan kaksinkertaistaminen, Business Finland tähtää yksipuolisemmin 

Suomen viennin kaksinkertaistamiseen vuoteen 2030 mennessä. (TEM 2021a, 1–2, 5.) Viennin kak-

sinkertaistaminen vuoteen 2030 mennessä on myös Elinkeinoelämän keskusliiton (2020) tavoite, 

koska sen avulla on mahdollista ”moninkertaistaa kehitysvaikutukset”. Vientikeskeisyys näkyy myös 

 

 

15 Esimerkkejä tällaisista hankkeista ovat vuodesta 2020 asti Suomessa toiminut YK:n innovaatio-

laboratorio Global Pulse (ent. UNTIL) sekä ympäristöministeriön johtama Kestävät rakennukset ja 

rakentaminen -ohjelma (valtioneuvoston kanslia 2020a, 76). Lisäksi Haus Oy:ltä on tilattu selvitys 

siitä, miten suomalaistoimijat voivat paremmin päästä osallisiksi EU-rahoitteisista hankkeista (tau-

lukko 8.12). 

16 Olen osallistunut toimintasuunnitelman laadintaan TEM:n korkeakouluharjoittelussa syksyllä 

2021. Tehtäväni oli koota esihenkilön opastuksella toimintasuunnitelma yhtenäiseksi dokumentiksi 

asiantuntijalausuntojen pohjalta. 
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maa- ja aluekohtaisissa muutosteorioissa, joista puuttuvat SDG-tavoitteet kehittyvien maiden inno-

vaatioiden tukemisesta (alatavoitteet 9.5 ja 9.b, ks. taulukko 6.2). 

 

Suomen valtio keskittyy siis vienninedistämiseen, koska se tukee välillisesti kohdemaan kehitystä ja 

mahdollistaa näin Suomen ja Afrikan ”yhteisiin intresseihin” perustuvaan toiminnan. Toisaalta 

Afrikka-strategiassa Suomi tunnistaa, että Afrikka on poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti 

moninainen maanosa (valtioneuvosto 2021c, 4). Näin syntyy käsitys Afrikasta, joka on 

moninaisuudestaan huolimatta tarpeeksi yhtenäinen, jotta ”yhteiset intressit” voivat toteutua kilpailu-

kyvyn perusteella jakautuvien vienninedistämishankkeiden pohjalta. Tämä subjektipositio ja siihen 

liitetty käsitys Afrikan intresseistä legitimoivat vienninedistämiseen perustuvaa toimintaa.  

 

Vienninedistämisen painotuksesta huolimatta Suomi tukee myös kehittyvien maiden julkishallintoa 

ja tasa-arvoisempaa maailmankauppaa.17 Tässä keskeinen on Afrikka-strategiassakin mainittu Vero-

tus ja kehitys -ohjelma. Siinä Suomi sitoutuu kaksinkertaistamaan tukensa kehittyvien maiden vero-

tuskyvyn vahvistamiseen Addis Tax Iniative -sitoumuksen mukaisesti. Sitoumuksen mukainen 

takaraja ylitettiin jo vuonna 2020, ja nyt Suomi pyrkiikin nostamaan rahoitustaan ja mukauttamaan 

sitä muiden Pohjoismaiden asettamalle tasolle. (Ulkoministeriö 2020c, 7, 14.) Suomi myös tukee 

pahoin velkaantuneiden HIPC-maiden velkahelpotusaloitetta (taulukko 7). Toisaalta tuki perustuu 

pää-asiassa monikansallisiin hankkeisiin ja rahastoihin, jolloin mahdollisuudet koordinoituun ja 

johdonmukaiseen yhteistyöhön hankkeiden välillä ovat heikommat (taulukot 7 ja 8 liitteessä 2). 

Kauppaa tukevan kehityksen osuus muusta kehitysrahoituksesta on merkittävä lähinnä laina-

muotoisen rahoituksen ansiosta (vrt. taulukko 6 taulukkoihin 7 ja 8). Siksi instrumentalismi on 

selkeästi läsnä talouskehitykseen tähtäävässä kehitysyhteistyössä. 

 

Seuraavaksi keskityn Suomen Afrikka-politiikan alueelliseen jakautumiseen. Toiminta keskittyy 

Afrikka-strategian mukaan ”painopistemaihin” ja ”painopistealoille”, jotka määritellään yhdessä 

muiden toimijoiden kanssa (valtioneuvosto 2021c, 10). Tämän tarkemmin painopistemaita ei tarken-

neta Afrikka-strategiassa, ja siksi toiminta muodostaa hajanaisen kokonaisuuden. 2020-luvulla 

ulkoministeriö on laajentanut edustustoverkkoaan avaamalla suurlähetystön Senegaliin sekä kunnia-

 

 

17 Tämä osoittaa myös muutosteorioiden puutteellisuuden, koska niistä puuttuu Suomen 

toiminnassa täyttyviä tavoitteita (ks. SDG 17:n alatavoitteet kaavioissa 6.1 ja 6.2). 
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konsulaatin Ruandaan (ks. kartta 6.4; ulkoministeriö 2022b, 1). Nämä laajennukset vahvistavat 

edustustoverkkoa Business Finlandin toimialueella, joka levittäytyy halki mannerta 18 maahan 

(kartta 6.5). Niistä valtaosa on muita kuin Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaita (vrt. karttaan 

6.3). Tällöin johdonmukaisuus riippuu yritystoiminnasta ja sen suhteesta kehitysyhteistyö-

järjestöihin, mikäli kehitysyhteistyötä ylipäätään rahoitetaan kohdemaissa.18 Valtion mahdollisuudet 

johdonmukaisen yhteistyön edistämiseen ovat niukat, koska se ei vastaa toiminnan strategisesta 

suunnittelusta ja koordinoinnista toisin kuin kehitysyhteistyön kumppanivaltioissa. Siksi toiminnan 

avoimuus ja ennakoitavuus heikkenevät.  

 

Business Finlandin toiminta ei välttämättä vastaa ulkoministeriön strategisia tavoitteita 

kehitysyhteistyön kumppanivaltioissa: Etiopia ja Somalia eivät kuulu Business Finlandin 

palvelualueeseen, vaikka tavoite kauppasuhteiden syventämisestä mainitaan molemmissa 

maastrategioissa (ulkoministeriö 2021k, 9; 2021h, 9–10). Vaikka Suomen toiminta kehitysyhteistyön 

kumppanimaissa on yleisesti ottaen läpinäkyvämpää ja strategisesti suunniteltua myös 

kauppapolitiikan osalta, ne eivät automaattisesti ole Suomen kauppapolitiikassa merkittävimpiä 

kohdemaita. 

 

Muiden valtionyhtiöiden ja laitosten toiminta jakaantuu samalla tavalla hajanaisesti ympäri 

mantereen keskittyen selkeimmin Itä- ja Länsi-Afrikkaan (kartta 6.6). Kaiken kaikkiaan toimintaa on 

eri muodoissa 22 valtiossa, joista Suomella ei ole maa- tai aluekohtaista strategiaa (taulukko 1). 

Erityisesti Finnfund, VTT ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) toimivat aktiiviesti tällaisissa 

maissa.19 

 

 

 

18  Business Finlandin palvelualue koostuu kuudesta maasta, joissa Suomi on rahoittanut vain 

yksittäisiä kehitysyhteistyöhankkeita 2020-luvulla (Etelä-Afrikka, Marokko, Ghana, Ruanda, 

Uganda ja Zimbabwe), sekä kuudesta maasta, joissa Suomi ei ole rahoittanut ollenkaan kahden välistä 

kehitysyhteistyötä (Angola, Namibia, Nigeria, Sambia, Senegal ja Seychellit; ks. taulukko 1). 

19 Osassa valtioista Suomi rahoittaa yksittäisiä avustusmuotoisen kehitysyhteistyön hankkeita (Etelä-

Afrikka, Ghana ja Kongon dem. tasavalta ja Uganda); osassa Suomi ei rahoita avustusmuotoisia 

hankkeita ollenkaan (Benin, Kamerun, Malawi, Nigeria, Sambia, Senegal, Sierra Leone ja Togo; toi-

mijakohtaisesti ks. kartta 6.6). Jälkimmäisen kategorian valtiot saattavat olla mukana monikansallisen 

kehitysyhteistyön hankkeissa, joiden sijaintia ei ilmoiteta tarkasti (ks. taulukko 6). 
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Finnfundin rahoituspäätöksistä 50 prosenttia pyritään kohdistamaan Afrikkaan, mutta muuten Finn-

fundin toimintaa ei säädellä alueellisesti (valtioneuvosto 2021c, 11). Finnfundin toiminta edellyttää 

tuottavia sijoituksia, mikä saattaa osaltaan hajauttaa sijoitusportfoliota. Tätä edistää myös yhtiölle 

myönnetty erityisriskirahoitus (taulukko 8), joka tukee investointeja muuten liian riskialttiissa 

kohteissa. Näin ulkoministeriö pyrkii varmistamaan rakenteellisesti johdonmukaisemman 

toimintaympäristön Finnfundin sijoitustoiminnalle, mikä saattaa helpottaa Finnfundin toimintaa 

esimerkiksi maissa, joissa Suomen valtiolla ei ole muuta toimintaa. Siksi erityisriskirahoitus voi tukea 

toiminnan eriytymistä kehitysyhteistyöhankkeista ja rajata mahdol-lisuuksia johdonmukaiseen 

toimintaan.  

 

Myös ekosysteemipolitiikassa suhtaudutaan myönteisesti vienninedistämis- ja kehitysrahoituksen 

yhteismuotoihin, koska niillä voidaan alentaa sijoitukseen liittyvää riskiä ja tehdä ekosysteemeistä 

houkuttelevampia sijoittajille (TEM 2021b, 17). Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan ”vienninrahoi- 

tuksen painopisteet lähenevät tulevaisuudessa kehitysrahoituksen kanssa – – keskittyen kestäviin, 

ilmastonmuutoksen hillintää edistäviin ratkaisuihin”. (TEM 2021a, 1–2.) Toisin sanoen kehitys- 

rahoituksen tarpeet nähdään lähtökohtaisesti yhdenmukaisina vienninedistämisen kanssa. Näin 

syntyy rajattu käsitys kehityksestä, jossa muut kuin kaupallisesti tuottavat hankkeet jäävät 

marginaaliin. Siksi vienninedistämistä ohjaa alueellisesta näkökulmasta ensisijaisesti kilpailukyky 

eikä pyrkimys luoda johdonmukaisia kokonaisuuksia vienninedistämisen ja kehitysyhteistyön välille. 

Siksi Suomen kehityspolitiikka voi toisinaan perustua lähinnä yksityisen sektorin toimintaan (ks. 

private sector for development luvussa 2.2). Tämä ei varsinaisesti johda ristiriitoihin kestävän 

kehityksen tavoittelussa, mutta se rajoittaa mahdollisuuksia synergioihin, joissa talouskehitys ja muut 

kehityksen osa-alueet muodostaisivat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. 

 

Suomen pyrkimys siirtyä kohti kauppapainotteisia suhteita voi rajata samankaltaisesti 

mahdollisuuksia johdonmukaisuuteen. Sambia on ollut Suomen pitkäaikainen kumppanivaltio 

kehitysyhteistyössä, mutta Suomi on päättänyt lopettaa vuonna 2022, koska Sambian talouskehityk- 
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Kartta 6.3 Suomen maa- ja aluestrategiat 

(ulkoministeriö 2021d– l) 

Kartta 6.5 Business Finlandin toimialue 

(Business Finland, ei pvm. –c) 

Kartta 6.4 Suomen edustustot Afrikassa 

(ulkoministeriö, ei pvm. –c) 

Kartta 6.6 Muut valtionyhtiöt ja laitokset 

(taulukot 4 ja 5)

Kartat 6.3–6.6. Suomen valtionhallinto, valtionyhtiöt ja laitokset Afrikassa 

Kartat kokoavat yhteen Suomen toimintaa Afrikan valtioissa. (Länsi-Saharaa ei ole merkitty, koska 

tämä ei ole karttapalvelussa mahdollista.) 
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sen ennuste näyttää lupaavalta ja kauppasuhteiden merkitys Suomen ja Sambian yhteistyössä on 

kasavanut. Samalla päättyy Suomen rahoittama ekosysteemihanke yksityisen sektorin kehittämiseksi. 

(Ulkoministeriö, ei pvm. –b.) Kehitysyhteistyön lopettamisen myötä ulkoministeriö ei tuota enää 

Sambiasta maastrategiaa, mikä jättää myös kaupallistaloudellisen yhteistyön tavoitteet avoimiksi. 

Siksi on epäselvää, miten kaupallinen yhteistyö jatkossa suhtautuu kehitykseen. Vaikka ulkoministe-

riö näkee Sambian valmiina kauppapainotteisiin suhteisiin, se pitää Sambiaa edelleen liian riskialt-

tiina kohdemaana PIF-instrumentin näkökulmasta (ulkoministeriö 2021o, 35). Toisin sanoen Suomi 

rajaa Sambian toimintamahdollisuuksia luokittelemalla sen taloudellisesti valmiiksi kaupalliseen yh-

teistyöhön mutta liian riskialttiiksi kehitysyhteistyövaroin tuetulle viennille. Myös kartan 6.6 perus-

teella yksityisen sektorin toiminta Sambiassa on suhteellisen vähäistä. Siksi kahdenvälisen kehitys-

yhteistyön päättäminen saattaa asettaa Sambian kehitysyhteistyö- ja kauppapainotteisten lähes-

tymistapojen välimaastoon, jossa lähtökohdat yhteisten intressien mukaiselle yhteistyölle ovat 

heikommat.20   

 

Yllä olen analysoinut, miten Suomen kauppapoliittiset hankkeet jakautuvat alueellisesti Afrikan man-

tereelle. Seuraavaksi tarkastelen Suomen toiminnassa korostuvia toimialoja. Työ- ja elinkeino- 

ministeriö kehittää ekosysteemipolitiikkaa pilottihankkeilla, jotka perustuvat merituulivoimaan, 

ilmastoälykkäisiin vesiratkaisuihin, koulutusvientiin ja kestävään proteiinituotantoon (TEM 2021a, 

2, 2021b, 30). Pilottien tarkoituksena on edistää suomalaistoimijoiden osaamista johdonmukaisista 

ratkaisuista pilottihankkeiden toimialoilla. Team Finland taas edistää Suomen vientiä Afrikassa 

toimialoilla, joita se tiedottaa suomalaisyrityksille Market Opportunities -palvelusta (taulukko 3). Osa 

näistä aloista, kuten koulutusvienti ja vesipalvelut, vastaavat ekosysteemipolitiikan pilottihankkeita. 

Sen sijaan energiateollisuus, kaivosteollisuus, maatalous ja metsäala ovat sellaisia aloja, joita Team 

Finland edistää Suomen viennissä, mutta jotka huomioidaan puutteellisesti tai ei ollenkaan ekosys-

teemipolitiikan pilottihankkeissa. Siksi pilottihankkeet voivat luoda käsitystä rajatusta johdonmu-

 

 

20 Myös ulkoministeriön evaluointiyksikkö kritisoi päätöstä lopettaa Sambian kumppanuus. Yksikkö 

suosittelee ulkoministeriötä tarkentamaan kriteerejä, joilla siirtymä kauppapainotteisiin suhteisiin 

toteutetaan (Laaksonen ym. 2021a, 60–70). Käsittelen evaluointiyksikön roolia johdonmukaisuuden 

politiikassa tarkemmin analyysin seuraavassa osassa. 
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kaisuudesta, jossa markkinoiden ja kehityksen suhde vaikuttaa systemaattiselta mutta perustuu vali-

koitujen ja lähtökohtaisesti yhteensopivien toimialojen väliseen suhteeseen. 

 

Ekosysteemipolitiikassa myös julkisilla laitoksilla, kuten tutkimuskeskuksilla, on rooli kaupallisten 

hankkeiden edistämisessä (kartta 6.6). GTK kartoittaa hankkeissaan esimerkiksi kohdemaiden 

pohjavesi- ja mineraalipotentiaalia pyrkien edistämään suomalaisyritysten osallisuutta hankkeissa 

(TEM 2021a, 6). Laitokset ja valtionyhtiöt voivat toimia myös yhteistyössä: esimerkiksi Luonnon-

varakeskus ja VTT pyrkivät yhteishankkeissaan edistämään ”kestävää ruoantuotantoa”. Niin ikään 

Suomen ympäristökeskus edistää ruoantuotantoa Itä-Afrikassa. (Taulukko 4.) 

 

Finnfundin rahoittamia toimialoja on paikoin vaikeaa arvioida, koska Finnfund sijoittaa suuren osan 

varoistaan rahastoihin. Muuten toiminnassa perustuu samoihin aloihin kuin muukin Afrikka- 

politiikka, kuten energiateollisuuteen, koulutukseen, maatalouteen ja metsäteollisuuteen. (taulukko 

5.) Tansanian maaohjelmassa ulkoministeriö näkee kehitysyhteistyön ja kaupanedistämisen synergi-

oita metsäsektorilla ja Finnfundin keskeisenä alan toimijana (ulkoministeriö 2021l, 10–12). Finnfund 

rahoittaakin Tansaniassa metsäsektorin toimintaa mutta myöntää toisaalta strategiassaan, että biodi-

versiteetin suojelu on sijoitustoiminnan ehdoilla vaikeaa (Finnfund 2021b, 2; taulukko 5). Näin Finn-

fundin toiminta tuo ilmi jännitteen synergioita painottavan johdonmukaisuuskäsityksen ja kestävyy-

den välillä.  

 

Myös ajallisesti Suomen kauppa- ja kehityspolitiikka muodostavaa vaikeasti arvioitavan kokonaisuu-

den. Vuosikymmenen loppuun asetetut tavoitteet muodostavat yhteisen nimittäjän: Suomi on sitou-

tunut kaksinkertaistamaan kaupan Afrikan kanssa sekä nostamaan kehitysyhteistyön määrärahat 

YK:ssa sovittuun 0,7 prosenttiin BKTL:sta vuoteen 2030 mennessä (valtioneuvosto 2021a, 23). Ke-

hityspolitiikan selonteon ylivaalikautisuus tukee toiminnan pitkäjänteisyyttä. Yksityiskohtaisemmat 

toimintasuunnitelmat ulottuvat silti vain vuosikymmenen alkupuoliskolle: maa- ja aluestrategiat 

jatkuvat vuoteen 2024, kehitysyhteistyön rahoitussuunnitelmat taas vuoteen 2025 asti. Siksi Suomen 

Afrikka-politiikka rakentuu lyhyen ja toisaalta pitkän aikajänteen tavoitteisiin, jotka eivät muodosta 

saumatonta jatkumoa. Siksi tiedossa olevia toimia on vaikea arvioida suhteessa pitkän aikavälin ta-

voitteisiin. Kehitysrahoituksen suhteen nykysuunnitelmat eivät kuitenkaan vaikuta lupaavilta: ulko-

ministeriön (2021r, 20) mukaan kehitysrahoituksen suhteellinen osuus BKTL:sta pidetään vuosina 
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2022–2025 0,48 prosentissa. Kehitysyhteistyön määrärahoissa ei siis ole toistaiseksi odotettavissa 

muutoksia, joiden avulla tavoite 0,7 prosentin määrärahoista ehdittäisiin saavuttaa.21 

 

6.5. Koordinaatioon, arviointiin ja oppimiseen perustuva hallinta 

Yllä olen käsitellyt, miten toimijat luovat tulkitsevat johdonmukaisuutta periaatteena ja tavoittelevat 

sitä Afrikka-politiikassa. Diskursiivisella tasolla johdonmukaisuus rajautuu ensisijaisesti synergioi-

den näkökulmaan, jonka puitteissa Afrikka-politiikkaa on mahdollista edistää vaihtelevien toiminta-

tapojen avulla. Tämä luo johdonmukaisuudelle rakenteellisia rajoitteita, jotka vaihtelevat alueellisesti 

ja toimialoittain. Suomen Afrikka-politiikka perustuu käsitykseen Afrikasta, joka on moninai-

suudestaan huolimatta tarpeeksi yhtenäisen, jotta Suomen vienninedistämishankkeet voivat edistää 

Sen intressejä. Näin syntyy Suomen ja Afrikan subjektipositiot, jotka sivuuttavat johdon-

mukaisuuden kontekstisidonnaiset rajoitteet ja jännitteet, jotka liittyvät kilpailukyvyn ja kestävyyden 

rinnakkaiseen tavoitteluun. Siten yllä olevassa analyysissa olen käsitellyt myös, miten teknologinen 

valinta rajaa johdonmukaisen politiikan mahdollisuuksia normalisoimalla käsityksiä Suomen ja 

Afrikan intresseistä. 

 

Seuraavaksi analysoin teknologista valintaa koordinaation, arvioinnin ja oppimisen näkökulmasta. 

Ne ovat käytäntöjä, joiden avulla valtio pyrkii varmistamaan, että johdonmukaisuuden periaate ja sen 

edistäminen vastaavat toisiaan. Koordinaatio keskittyy politiikkatoimien johdonmukaisuuteen ennen 

hankkeiden toteutumista ja niiden aikana, arvioinnilla taas luodaan tietoa johdonmukaisuudesta ja 

ristiriidoista hankkeiden aikana ja niiden jälkeen. Oppimisella nämä toimet pyritään yhdistämään ref-

leksiiviseksi kokonaisuudeksi, joka takaa politiikan johdonmukaistumisen. Näin syntyy tietoon ja 

toimintaan perustuva kokonaiskuva, Sumin ja Jessopin sanoin dispositiivi, joka määrittää Suomen 

edellytykset Afrikka-politiikan johdonmukaistamiseen (T2). Tämä riippuu siitä, mahdollistavatko 

koordinaation, arvioinnin ja oppimisen käytännöt refleksiivisyyden, jossa johdonmukaisuuspolitiikan 

käytännöt muovautuvat uuden tiedon valossa, vai tukevatko ne pikemminkin vallitsevien käytäntöjen 

pysyvyyttä luomalla vaikutelmaa johdonmukaisesta Afrikka-politiikasta.  

 

 

 

21 Kehitysrahoitus on silti noussut 0,41 prosentista vuodelta 2020. Tuolloin avustusmuotoisen rahoi-

tuksen osuus oli kuitenkin 66 prosenttia, kun vuosien 2021–2025 se on suunnitelmissa enintään vain 

64 prosenttia. (Ulkoministeriö 2020b, 17–18, 2021r; valtiovarainministeriö 2019, 1–3.) 
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Afrikka-strategian toimeenpanossa koordinaatio merkitsee yhteistyön tiivistämistä valtionhallinnon 

sisällä. Toimeenpanosta vastaa ohjausryhmä, jonka koordinoi toimintaa ministeriöiden välillä (ulko-

ministeriö 2021c). Näin toimeenpanossa pyritään varmistamaan prosessin tehokkuus ja johdon- 

mukaisuus poikkihallinnollisesta näkökulmasta. Ministeriökohtaisten toimintasuunnitelmien perus-

teella koordinaatio on puutteellista ministeriöiden ja valtionyhtiöiden välillä. VTT kuuluu työ- ja elin-

keinoministeriön hallinnonalalle, mutta sen hankkeista ei ole tietoa ministeriön toiminta- 

suunnitelmassa (TEM 2021a). 22  Ulkoministeriö mainitsee toimintasuunnitelmassaan Finnfundin 

mutta ei luo kokonaiskuvaa toiminnan alueellisesta jakautumisesta, toimialoista tai suhteesta kehitys-

yhteistyöhön (ulkoministeriö 2022b). Maa- ja metsätalousministeriön toimintasuunnitelmassa maini-

taan SYKEn vesidiplomatiahanke mutta ei sen sijaintia eikä ajankohtaa (MMM 2021). 

 

Oppimisen rooli johdonmukaisuuden politiikassa perustuu kehitysyhteistyöhankkeiden arviointiin ja 

sen tulosten koordinoituun soveltamiseen. Ulkoministeriö rahoittaa koordinaatiota ja arviointia eri-

tyisesti kehitysyhteistyön kumppanimaissa ja sektoreilla, joissa Suomi näkee synergisiä 

mahdollisuuksia. Tansaniassa ulkoministeriö rahoittaa kahta eri tutkimus- ja arviointihankkeita met- 

-säsektorilla. Koulutussektoria varten ulkoministeriö on myöntänyt rahoituksen osaamiskeskukselle, 

jonka tehtävänä on tukea kehityspolitiikassa laadukkaan koulutuksen edistämistä. (Taulukko 9.) 

Vaikka synergioihin suhtaudutaan pääsääntöisesti toiminnan lähtökohtaisena ominaisuutena, nämä 

lisäresurssit tukevat arviointia ja koordinaatiota, jotka luovat mahdollisuuksia syvällisempään ym-

märrykseen johdonmukaisesta toiminnasta eri vienninaloilla. 

 

Ulkoministeriön kehitysevaluoinnin yksikkö on valtionhallinnon merkittävin toimija johdonmukai-

suuden arvioinnissa. Yksikön tehtävä on tuottaa kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön toteutumisesta 

itsenäistä tietoa, jota ulkoministeriö hyödyntää toimintansa strategisessa suunnittelussa (ulkominis-

teriö 2021p, 3). 2020-luvulla evaluointiyksikkö on toteuttanut arvioinnit yksityisen sektorin instru-

menteista (taulukko 9). Yksikkö haastaa synergiakeskeiset käsitykset politiikkajohdonmukaisuudesta 

valtionhallinnossa ja -yhtiöissä kiinnittämällä huomiota toimintamallien eroavaisuuksiin ja ristiriitoi-

hin. Se on huolissaan yksityisen sektorin kehitysvaikutuksista ja muistuttaa, että niiden pitäisi olla 

väline- eikä itseisarvo. Erityisesti evaluointiyksikkö kritisoi sitä, että Suomelta puuttuu strategia 

 

 

22 VTT:n hankkeet ovat mukana aineistossa, koska ne käyvät ilmi epäsuorasti MMM:n toimintasuun-

nitelmasta. MMM:n omistajaohjaukseen kuuluvalla Lukella on yhteishankkeita VTT:n kanssa. 
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yksityisen sektorin instrumenteista. Siksi yksityisen sektorin instrumentit vastaavat vaihtelevasti 

kumppanimaan tarpeisiin. Tämä rajoittaa instrumenttien johdonmukaisuutta ja Suomen kykyä tukea 

kumppanimaiden taloudellista kehitystä. (Laaksonen ym. 2021a, 23, 36–45; 2021b.) 

 

Evaluointiyksikön rakenteellinen asema ulkoministeriön itsenäisenä yksikkönä voi rajoittaa sen arvi-

ointeihin perustuvaa oppimista. Vaikka ministeriö julkaisee evaluointiyksikön arviot, ne eivät edusta 

ministeriön virallista kantaa.  Siksi ulkoministeriö ei ole velvoitettu huomioimaan evaluointeja val-

mistellessaan uusia politiikkalinjauksia. Evaluointiyksikkö julkaisi arvionsa yksityisen sektorin ke-

hityspolitiikasta tammikuussa 2021. Afrikka-strategia julkaistiin pian tämän jälkeen maaliskuussa ja 

kehityspolitiikan ylivaalikautiset periaatteet toukokuussa. Niiden varaukseton suhtautuminen yksi-

tyisen sektorin instrumentteihin viittaa siihen, ettei evaluointeja ole huomioitu valmisteluprosessissa.  

Evaluointiyksikkö oli lisäksi kritisoinut Sambian rajaamista PIF-investointituen ulkopuolelle, mutta 

tämä rajaus säilytettiin investointituen uudessa ohjeistuksessa joulukuussa 2021 (Laaksonen ym. 

2021b, 69; ulkoministeriö 2021o, 35). 

 

Ulkoministeriö noudatti kehitysevaluoinnin yksikön suositusta ja lisäsi Afrikan maa- ja aluestrategi-

oihin 2021–2024 ensimmäistä kertaa riskianalyysit sekä suunnitelmat seurannasta, arvioinnista ja 

oppimisesta (ulkoministeriö 2021p, 11). Tästä huolimatta johdonmukaisuutta käsitellään 

riskianalyyseissä niukasti: arvioinnin ja oppimisen rooliksi jää ”vahvistaa synergioita” (ks. luku 6.2; 

ulkoministeriö 2021g, 19). Sumin ja Jessopin (2013, 477) mukaan oppiminen tuleekin erottaa oppi-

misen diskurssista, mikä kuvaa osuvasti synergioiden käsittelyä ulkoministeriön uusissa maa- ja 

alueohjelmissa. Puutteellinen koordinaatio vaikeuttaa toiminnan kehittämistä, mutta samalla koordi-

naation korostaminen luo käsitystä johdonmukaisesta prosessista. Tästä näkökulmasta on lupaavaa, 

että evaluointiyksikön alustaviin suunnitelmiin tulevista arvioinneista lukeutuu selvitys evaluointien 

käytöstä ja hyödyllisyydestä (taulukko 10). Suunnitelma tällaisesta metaevaluoinnista osoittaa, ettei 

evaluointiyksikkö ei ota ulkoministeriön sisäistä koordinaatiota ja oppimista annettuna. 

 

Evaluointiyksikön tietopohjainen vaikutusvalta on rajallinen myös suhteessa valtioneuvoston kansli-

aan, joka koordinoi kestävän kehityksen toimeenpanoa ja soveltaa omaa malliaan politiikkajohdon-

mukaisuuden arviointiin. Se perustuu neljään määrälliseen indikaattoriin: kehitysyhteistyö- 

rahoitukseen, tuontiin ja vientiin, osallistumiseen kansainväliseen kriisinhallintaan sekä CDI-
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indeksiin siltä osin, kuin se mittaa kauppapolitiikkaa.23 Niiden avulla valtioneuvoston kanslia vertai-

lee Suomea toiminnan johdonmukaisuutta kansainvälisesti. (Valtioneuvoston kanslia 2022.) Määräl-

linen ja vertaileva lähestymistapa häivyttää johdonmukaisuuden arvioinnin alueelliset eroavaisuudet 

Suomen käytännöissä. Vaikka valtioneuvoston kanslian lähestymistapa mahdollistaa johdonmukai-

suuden arvioinnin juuri kauppa- ja kehityspoliittisena kysymyksenä, se myös häivyttää kokonaisku-

vasta eri toimialojen laadulliset ominaisuudet. Siksi mallin pohjalta ei ole mahdollista arvioida, mihin 

SDG-tavoitteiden välisiin kausaalisuhteisin johdonmukaisuus perustuu. Valtio-neuvoston kanslian 

mukaan Suomi sijoittuu johdonmukaisuuden kansainvälisessä vertailussa ”erinomaisesti” (seitsemäs 

vuonna 2020; emt.). Siksi tämä arvioinnin metodologia voi pikemminkin legitimoida nykyisiä käy-

täntöjä kuin kannustaa oppimiseen evaluointiyksikön suositusten pohjalta. 

 

Kriittisestä näkökulmastaan huolimatta myös evaluointiyksikön näkemykset voivat rajoittaa oppi-

mista. Yksityisen ja julkisen sektorin intressiristiriitoihin kaksijakoisesti. Se suosittelee Suomea ”ra-

kentamaan johdonmukaisuutta” ekosysteemimäisellä lähestymistavalla pilottihankkeissa, joissa suo-

malaistoimijat rakentaisivat tiiviissä yhteistyössä kumppanuutta paikallisen yhteiskunnan kanssa.  

(Laaksonen ym. 2021a, 72.) Tässä suhteessa evaluointiyksikkö jakaa valtavirtaisen käsityksen yh-

teistyöstä, joka edistää oletusarvoisesti johdonmukaisia käytäntöjä. Toisaalta yksikkö näkee julkisen 

ja yksityisen sektorin intressit niin perustavanlaatuisesti erilaisina, että kompromissit ovat välttämät-

töminä. mitä enemmän hanketta rahoitetaan yksityisesti, sitä löyhemmin sitä on yksikön mukaan hal-

linnoitava. Tämä hinta julkisen sektorin tulee hyväksyä kehitysvaikutuksista, jotka yhteistyö 

yksityisen sektorin kanssa tekee mahdolliseksi. Siksi julkisen ja yksityisen sektorin intressit eivät voi 

olla ikinä täysin yhteneväiset. (Laaksonen ym. 2021b, 16–7.) Näin evaluointiyksikkö haastaa 

yhteisten intressien näkökulman vastakkaisella näkemyksellä, jossa yksityisen ja julkisen sektorin 

intressit ovat perustavanlaatuisesti erilaiset rakenteellisista syistä. Evaluointiyksikön mukaan 

intressiristiriita jakaa jopa ulkoministeriön henkilöstöä. Ministeriössä ei vallitse konsensusta siitä, 

mikä on kaupallisten toimijoiden rooli kehityspolitiikassa ja millä aikajänteellä Suomi tähtää hank-

keissaan köyhyyden poistamiseen. Siksi tilanne vaatisi evaluointiyksikön mukaan ”tietoisia komp-

romisseja”, koska politiikkatoimissa on pakko tasapainotella sidosryhmien risteävien päämäärien 

välillä (Laaksonen ym. 2021a, 54). Tällöin kyse ei olekaan julkista ja yksityistä sektoria rakenteel- 

 

 

23 Näitä ovat tuontitullit, maataloustuet, palveluiden ja kaupan avoimuus sekä tuonnin säätely ja 

logistiikka. CDI-indeksistä ks. luku 3.2. 
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lisesti jakavasta intressiristiriidasta, vaan julkinen sektori näyttäytyy intressien sovittelijana, joka rat-

kaisee johdonmukaisuuteen liittyvät poliittiset kiistat.  

 

Evaluointiyksikön mukaan kauppa- ja kehityspolitiikan johdonmukaistaminen edellyttää siis ekosys-

teemipohjaista koordinaatiota, toisaalta taas kompromissia yksityisen ja julkisen sektorin roolista. 

Näin yksikön suositukset jakautuvat koordinaatiota lisääviin tai poliittista kompromissia edellyttäviin 

keinoihin. Kompromissin edellytykset ovat heikot silloin, kun yksikkö korosta julkisen ja yksityisen 

sektorin intressiristiriitaa, joka kumpuaa niiden rakenteellisesta suhteesta. Evaluointiyksikön kritiikki 

luo toimijoiden, rakenteiden ja intressien dynamiikasta hajanaisen kuvan, jossa ristiriidat joko näh-

dään rakenteellisista syistä ylitsepääsemättöminä tai sivuutetaan peräänkuuluttamalla strategisempaa 

ja ekosysteemipohjaista politiikkaa. Tässä yhtälössä tietoperustaisen oppimisen mahdollisuudet vaih-

televat näkökulman mukaan. 

 

Toistaiseksi evaluointiyksikkö on tarkastellut yksityisen sektorin kehitystä vain kehitysyhteistyön 

kumppanimaissa (ks. Laaksonen ym. 2021a). Arvioinnissa ei ole perehdytty suomalaistoimintaan 

muualla Afrikassa tai Business Finlandin korostamilla vienninaloilla, kuten kaivosteollisuudessa, 

energiateollisuudessa tai maataloudessa. Evaluointiyksikön mukaan toiminnan arviointi on vaikeaa 

aloilla, joista Suomella ei ole erillistä strategiaa, ja se suosittelee  ulkoministeriötä luomaan strategian 

yksityisen sektorin roolista kehityksessä (emt., 60, 68–9).24 Erillinen strategia yksityisestä sektorista 

voi kuitenkin hajauttaa toimintaa ja vaikeuttaa sen arvioimista kokonaisuutena, jos arviointi pohjau-

tuisi muusta kehityspolitiikasta erilliseen strategiaan ja sen asettamiin kriteereihin. Afrikka-strategia 

osoittaa, etteivät erilliset strategiat välttämättä konkretisoi toiminnan periaatteita niin, että johdonmu-

kaisuuden arvioinnista tulisi helpompaa. Vielä strategian julkaisun jälkeenkin ministeriöt ovat esittä-

neet risteäviä näkemyksiä kehitysyhteistyön roolista. Strategian ohjausryhmän aloittaessa touko-

kuussa 2021 ulkoministeriön edustajat korostivat, että strategiaa ei ole tarkoitus toimeenpanna 

ainoastaan – tai toisen virkahenkilön mukaan ollenkaan – kehitysyhteistyön määrärahoilla (ulko-

ministeriö 2021a, 2). Puoli vuotta myöhemmin näkemykset asiasta vaihtelivat eri ministeriöiden 

välillä. Valtiovarainministeriö toivoi, että kehitysyhteistyövaroilla tuettaisiin kaupallista toimintaa. 

Myös valtioneuvoston kanslia peräänkuulutti yksityisen ja julkisen avun yhteistyötä. Oikeus- 

 

 

24 Evaluointiyksikön ainoa alakohtainen arviointi käsittelee Suomen vesidiplomatiaa, josta valtion-

hallinto loi strategian vuonna 2018 (de Man ym. 2021). 
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ministeriön mukaan kehitysyhteistyötä ei tulisi sulkea pois, mutta se ei ottanut tarkemmin kantaa 

kehitysyhteistyön ja kaupallisen toiminnan suhteeseen. Ympäristöministeriön mukaan kaupallinen 

yhteistyö on tärkeää, mutta resurssit ovat niukat, eikä toimeenpanoon ole siksi luvassa uusia resurs-

seja. (Ulkoministeriö 2021b.) Toisin sanoen strategiassa pyritään lisäämään kaupallista yhteistyötä, 

mutta koska resurssit ovat niukat, osa valtionhallinnosta pitää kehitysrahoitusta potentiaalisena rat-

kaisuna. Samalla kauppa- ja kehityspolitiikan lähentyminen kuvataan pikemminkin itsenäisenä pro-

sessina kuin tietoisena valintana. Kuten TEM:n toimintasuunnitelmassa todetaan, ”vienninrahoituk-

sen painopisteet lähenevät tulevaisuudessa kehitysrahoituksen kanssa – – keskittyen kestäviin, ilmas-

tonmuutoksen hillintää edistäviin ratkaisuihin” (TEM 2021a, 2). Siten kaupalliset ja kehitystavoitteet 

limittyvät strategian toimeenpanossa niin tiivisti yhteen, että on vaikeaa arvioida, kummat tavoitteista 

ovat välineellisiä ja kummat ensisijaisia. 

 

Afrikka-strategian toimeenpanoon ja rahoitukseen liittyvä epäselvyys heijastelee puutteellista koor-

dinaatiota jo strategian laadintavaiheessa. Kaavio 6.7 kuvaa Afrikka-strategian johdonmukaisuutta 

koskevia linjauksia niiden kronologisessa järjestyksessä sekä linjausten keskinäisiä yhteyksiä.  

Afrikka-strategia perustuu ensisijaisesti Ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon, jossa johdon-

mukaisuus perustuu kestävään kehitykseen ja Kehityspolitiikan ylivaalikautiseen selontekoon. Siinä 

johdonmukaisuus taas perustuu kehityspolitiikan muutosteorioihin. Siksi Afrikka-strategian yhteys 

muutosteorioihin on looginen mutta epäsuora ja jopa kyseenalaistettu. Tämä johtuu kahdesta teki-

jästä. 

 

 

Kaavio 6.7. Linjaukset johdonmukaisuudesta ja niiden yhteys Afrikka-strategiaan 

Kaavio kuvaa Afrikka-politiikkaa ohjaavien dokumenttien julkaisua kronologisesti vasemmalta 

oikealle. Harmaat nuolet osoittavat dokumenttien keskinäisiä viittaussuhteita, joiden kautta Afrikka-

strategia yhdistyy kehityspolitiikan muutosteorioihin. 

 

Ensinnäkin dokumenttien laadintajärjestys on luonut hajanaisen kokonaisuuden. Hallitusohjelman 

mukaan johdonmukaisuuden periaatteet oli määrä laatia Kehityspolitiikan ylivaalikautisessa selonte-

ossa, joka julkaistiin pian Afrikka-strategian jälkeen. Lopulta johdonmukaisuus perustuikin selonte-

ossa muutosteorioihin, ja  siksi niihin olisi ollut mahdollista viitata suoraan Afrikka-strategiassa. 
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Tämä prosessi on luonut polkuriippuvaisuutta, jossa Afrikka-politiikkaa ja politiikkajohdonmukai-

suutta lähestytään kahtena strategisesti erillisenä kokonaisuutena. Siten Afrikka-politiikka voi jatkos-

sakin perustua kauppa- ja kehityspolitiikan vaihteleviin toimintamalleihin. 

 

Toiseksi Afrikka-strategian ja politiikkajohdonmukaisuuden välinen yhteys kyseenalaistetaan epä-

suorasti ”kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön” diskurssissa. Siinä käsitteet nähdään toistensa syno-

nyymeinä niin, että kehityspolitiikan merkitys useiden politiikanalojen yläkäsitteenä kaventuu jättäen 

kauppapolitiikan ulkopuolelleen. Kehityspolitiikan ylivaalikautisessa selonteossa kehityspolitiikka 

määritellään kaikeksi kehitykseen vaikuttavaksi toiminnaksi, mutta muuten selonteossa puhutaan 

”kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä”. Esimerkiksi politiikkajohdonmukaisuus ja muutosteoriat 

mainitaan nimenomaan ”kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön” periaatteina (valtioneuvosto 2021a, 

10, 31). Valtioneuvosto kutsuu jopa itse selontekoa ”kehitysyhteistyön” selonteoksi (valtioneuvosto 

2021b). Myös Afrikka-strategiassa selonteko mainitaan ohimennen ”kehitysyhteistyön” ohjenuorana 

(valtioneuvosto 2021c, 4). Näin kehityspolitiikan määritelmä kaventuu vastaamaan kehitysyhteis-

työtä. Koska Afrikka-strategia ei keskity kehitysyhteistyöhön vaan kaupallistaloudellisiin suhteisiin, 

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko nähdään Afrikka-strategiassa marginaalisena. Miten 

tässä tilanteessa suhtaudutaan yksityisen sektorin instrumentteihin, jotka ovat sekä kehitysyhteistyötä 

että kauppapolitiikkaa? 

 

Kehitysyhteistyön eri toimintamalleja ei eritellä ”kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön” diskurssissa, 

mutta sen merkitys kaventuu tarkoittamaan avustusmuotoisia toimintaa. Tämä käy ilmi ”kolmois- 

neksus-lähestymistavasta”, jonka avulla ulkoministeriö on ryhtynyt edistämään johdonmukaisuutta 

muun muassa Afrikka-strategian toimeenpanossa (ulkoministeriö 2022b, 2). Kolmoisneksus viittaa 

”humanitaarisen avun, rauhantyön ja kehitysyhteistyön” johdonmukaisuuteen (valtioneuvosto 2021a, 

16). Ajoittain neksus-mallin tarkka sisältö vaihtelee: se koostuu humanitaarisesta avusta, rauhan-

työstä ja joko ”kehitysyhteistyöstä” (Etiopian strategia), ”kehityksestä” (Somalian strategia) tai 

”kehitysavusta” (Mosambikin strategia). Nämä vaihtelevat rajaukset luovat vaikutelmaa peri-

aatteesta, joka saattaisi koskea myös kaupallista yhteistyötä. Etiopian strategiassa ”kehitys-

yhteistyön” merkitystä ei tarkenneta, mutta taloudellinen kumppanuus mainitaan neksuksesta eril-

lisenä tavoitteena (ulkoministeriö 2021h, 9). Somalian maastrategiassa neksus-mallin ensisijainen 

tarkoitus on edistää sosiaalista, ei taloudellista kehitystä. Strategiassa kiinnitetään kyllä huomiota 

neksus-mallin ja talouskasvun väliseen yhteyteen, mutta samalla jälkimmäinen rajataan epäsuorasti 

neksus-mallin ulkopuolelle. (Ulkoministeriö 2021k, 10–11.) Mosambikin strategiassa jo sanavalinta 
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”kehitysapu” osoittaa, että yksityinen sektorin nähdään strategiassa erillisenä neksus-mallista 

(ulkoministeriö 2021j, 2, 8). Kauppapolitiikka ja yksityisen sektorin instrumentit rajataan siis kaikissa 

tapauksissa neksus-mallin ulkopuolelle. Siksi johdonmukaisuuden edistäminen mallin puitteissa 

perustuu avustusmuotoiseen kehitysyhteistyöhön. Neksuksen vaihteleva määritelmä kuitenkin peittää 

tätä rajausta, koska sanavallinnat ”kehitysyhteistyö” tai ”kehitys” luovat käsitystä laajemmasta 

perspektiivistä. Samankaltaisesti Agenda 2030 ja kestävä kehitys toimivat Afrikka-strategian 

”perustana” (valtioneuvosto 2019, 63), vaikka käytännössä johdonmukaisuutta edistetään rajatummin 

avustusmuotoisen kehitysyhteistyön näkökulmasta. 

 

Poliittisten kysymysten hahmottaminen rajatusta näkökulmasta kerrallaan ja eri tavoin eri asiayh-

teyksissä on kulttuurispoliittisen talouden mukaan tyypillinen keino ristiriitojen käsittelyyn disposi-

tiiveissa (Sum ja Jessop, 2013, 247–50). Kaiken kaikkiaan ”kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön” 

diskurssi ja heikosti koordinoitu johdonmukaisuuden politiikka muodostavat siis erottamattoman ko-

konaisuuden. Diskurssi tukee strategioita, joissa kauppa- ja kehityspolitiikkaa lähestytään erilaisten 

toimintamallien avulla (avustusmuotoisessa kehitysyhteistyössä tulosohjaus ja yksityisen sektorin 

toiminnassa erityisesti ekosysteemit). Vakiintuessaan nämä rakenteelliset käytännöt taas tukevat 

kauppa- ja kehityspolitiikan hahmottamista toisistaan erillisinä politiikanaloina. Siksi Afrikka- 

politiikassa on mahdollista luoda vaikutelmaa johdonmukaisesta ja koordinoidusta toiminnasta sa-

malla, kun se rakentuu olemassa olevien toimintamallien varaan. Tämä heikentää mahdollisuuksia 

kauppa- ja kehityspolitiikan johdonmukaistamiseen koordinoidun toiminnan avulla.  

 

Kehityspolitiikan merkitys jää diskurssissa avoimeksi, mikä mahdollistaa vallitsevien käytäntöjen 

haastamisen.  Evaluointiyksikön tulevat evaluointisuunnitelmat vuosille 2022–2024 luovat mahdol-

lisuuksia kokonaisvaltaisempaan käsitykseen johdonmukaisuudesta. Yksikkö suunnittelee evaluoin-

tia kehityspolitiikan suhteesta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (taulukko 10). Vaikka evaluointiyk-

sikön rakenteellinen asema valtionhallinnossa rajoittaa sen vaikutusvaltaa, horisontaalisen 

johdonmukaisuuden arviointi voi muokata siiloutuneita käsityksiä politiikkajohdonmukaisuudesta. 

Tämä edellyttää kuitenkin arvioinnin metodologiaa, jossa on mahdollista tutkia politiikanalojen dis-

kursiivista luonnetta ja niihin limittyviä toimintakulttuureja Suomen Afrikka-politiikassa.  
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7. Johtopäätökset 

Tässä tutkielmassa olen analysoinut, miten Suomi ymmärtää johdonmukaisuuden ja tavoittelee sitä 

Afrikan kauppa- ja kehityspolitiikassa. Aluksi analysoin diskursiivisia käytäntöjä, jotka luovat 

käsityksiä johdonmukaisuudesta ja ohjaavat sen tavoittelua. Nämä käytännöt jättävät Suomen 

Afrikka-politiikkaan liikkumavaraa, jonka puitteissa rakenteelliset käytännöt rajaavat edelleen 

johdonmukaisuuden mahdollisuuksia. Näiden käsitysten ja toimintamallien yhteensopivuutta valtio 

pyrkii edistämään koordinaation, arvioinnin ja oppimisen keinoin. Siten erilaisista käytännöistä 

muodostuu johdonmukaisuuden tavoittelua ohjaava toimintakulttuuri, jota Sum ja Jessop kutsuvat 

dispositiiviksi. Tämä kokonaiskuva määrittää, millaista muutosta Suomi tavoittelee toiminnassaan ja 

mitkä ovat Suomen edellytykset tämän muutoksen saavuttamiseen. Ensimmäinen tutkimus-

kysymykseni perustui rakenteellisten ja diskursiivisten käytäntöjen kartoittamiseen: Miten Suomen 

valtio tulkitsee johdonmukaisuutta ja tavoittelee sitä Afrikan kauppa- ja kehityspolitiikassa 2020-

luvulla? 

 

Johdonmukaisuuden periaatteesta ja kestävästä kehityksestä ei vallitse Suomen Afrikka-politiikassa 

yhtä selkeää käsitystä, vaan valtionhallinnon toimijat, valtionyhtiöt ja laitokset tulkitsevat käsitteitä 

eri tavoin. Tästä huolimatta toimintaa ohjaa johdonmukaisuuden imaginaari, jonka yhteisenä nimit-

täjänä toimii synergiakeskeinen näkökulma. Synergioilla tarkoitetaan pääsääntöisesti kahden tai 

useamman intervention holistista yhteisvaikutusta, mutta niillä voidaan tarkoittaa myös politiikka- 

toimien yksisuuntaisia vaikutuksia. Toisinaan synergia tarkoittaa yleislaatuisemmin yhteistyötä, 

jonka kausaalisia vaikutuksia ei vielä tunneta. Tämä yhteistyö tukee oletusarvoisesti yhteiskunnallista 

oppimista ja siten synergioiden ”valjastamista” käyttöön. Siksi johdonmukaisuus on toimijoille sekä 

lähtökohta että tavoite. Yksittäisillä toimijoilla näiden näkökulmien painoarvo vaihtelee sen perus-

teella, miten ne luovat kokonaiskuvaa kestävästä kehityksestä. 

 

Synergiakeskeisyys luo käsitystä yhtenäisestä ja kestävän kehityksen mukaisesta politiikasta, mutta 

toimijoiden käsitykset politiikan ristiriidoista vaihtelevat. Useimmat toimijat huomioivat myös risti-

riitojen mahdollisuuden mutta epäsuorasti tai niukemmin kuin synergiat. Siksi ristiriidat jäävät joh-

donmukaisuuden kokonaiskuvassa marginaaliin. Esimerkiksi ulkoministeriö kuvaa käsittelee 

muutosteorioissaan kestävää kehitystä ja johdonmukaisuutta poikkeuksellisen laajasti, mutta niissä 

epäjohdonmukaisuus perustuu epäsuorasti olettamusten ja riskien näkökulmaan. Ulkoministeriö ei 

myöskään käsittele johdonmukaisuutta eri muutosteorioiden välillä. Siksi kestävän kehityksen poli-

tiikasta muodostuu siiloutunut kokonaiskuva, jossa tavoitteiden keskinäinen hierarkia jää avoimeksi. 
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Yksityisen sektorin instrumenteista PIF ja Finnpartnership ja soveltavat muutosteorioiden kuvaa joh-

donmukaisuudesta.  

 

Muut yksityisen sektorin toimijat hahmottavat kestävän kehityksen suoraviivaisemmin. Finnfund yh-

distää toiminnan löyhästi kaikkiin SDG-tavoitteisiin, jolloin yksittäisten toimien ja tavoitteiden väli-

nen suhde jää avoimeksi. Yhtiö huomioi myös toimintaan liittyvät ristiriidat mutta käsittelee niitä 

erillään toimintaa ohjaavista muutosteorioista. Se pyrkii minimoimaan toiminnan epäjohdonmukai-

suuden, mutta erityisesti ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kohdalla taloudellisen kannattavuuden 

edellytys tekee siitä haastavaa. Vienninedistämisessä kestävää kehitystä ja johdon-mukaisuutta käsi-

tellään ekosysteemipolitiikan mukaisesti. Siinä valtionhallinnon, yritysten ja järjestöjen yhteistyö 

nähdään lähtökohtaisesti synergisenä, ja mahdolliset ristiriidat pyritään ratkomaan etukäteen pilotti-

hankkeissa. Tällöin käsitys ristiriidoista rajataan pilottihankkeiden näkökulmaan, joka koskee vain 

osaa Suomen vienninedistämiseen kuuluvista aloista. Yhteistyön ja oppimisen ansiosta toiminta näh-

dään jo lähtökohtaisesti kestävänä. Siksi kilpailukyky haastaa kestävän kehityksen periaatteena, joka 

ohjaa johdonmukaisuuden tavoittelua. Kestävyyttä ja kilpailukykyä pidetään rinnakkain mahdolli-

sina, koska Suomen Afrikan-vienti tukee välillisesti myös kohdemaiden kehitystä. Samalla Afrikka 

hahmotetaan moninaisuudestaan huolimatta tarpeeksi yhtenäisenä liikekumppanina, että sen kanssa 

on mahdollista edistää ”yhteisiä intressejä”. 

 

Käsitys johdonmukaisuudesta jättää Afrikka-politiikkaan liikkumavaraa, jonka puitteissa Suomen 

toiminta vaihtelee maakohtaisesti. Kauppa- ja kehityspoliittiset suhteet on mahdollista jakaa karkeasti 

kolmeen kategoriaan. Ensimmäisen kategorian muodostavat kehitysyhteistyön kahdenväliset kump-

panivaltiot, joista Suomella on maakohtaiset strategiat ja muutosteoriat (Etiopia, Kenia, Mosambik, 

Somalia ja Tansania) sekä Pohjois-Afrikan valtiot, joista Suomella on alueellinen strategia. Maa- ja 

aluekohtaiset muutosteoriat ohjaavat toimintaa kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta, mikä lisää 

Suomen toiminnan ja strategian läpinäkyvyyttä näissä valtioissa. Muuten Suomen politiikka vaihtelee 

kategorian sisällä laajasti. Muutosteorioiden yhteys kehityspolitiikan yleisiin muutosteorioihin on 

löyhä, ja kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan eri tavoin riippuen kumppanimaasta. Yksityisen 

sektorin tehtävä on mahdollistaa synergioita, mutta muuten se ei ole velvoitettu seuraamaan maa- ja 

aluestrategioita. Ajoittain strategiset tavoitteet ovat jopa ristiriidassa toiminnan kanssa: vaikka ulko-

ministeriö tavoittelee kauppasuhteiden syventämistä Etiopiassa ja Somaliassa, ne eivät kuulu 

Business Finlandin palvelualueeseen. Alemman keskitulotason maissa sekä koko Pohjois-Afrikassa 
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Suomi rajaa tavoitteen köyhyyden vähentämisestä toimintansa ulkopuolelle, mikä voi rajata sosiaali-

sen ja taloudellisen kehityksen mahdollisuuksia sekä valtioiden sisällä että alueellisesti. 

 

Toisessa kategoriassa ovat muut kuin kehitysyhteistyön kumppanivaltiot, joissa Suomen politiikka 

nojaa ensisijaisesti Afrikka-strategian varaan. Siksi toiminta vaihtelee laajasti valtioiden välillä pe-

rustuen yksittäisiin kehitysyhteistyö- ja/tai vienninedistämishankkeisiin. Hankkeet jakautuvat kaik-

kiin osiin Afrikan mannerta, mutta erityisen aktiivista toiminta on Länsi-Afrikassa. Vienninedistämi-

nen ei välttämättä nojaa olemassa olevaan kehitysyhteistyöhön, mutta kehitysrahoituksella voidaan 

tukea kaupallisia hankkeita riskialttiissa olosuhteissa. Vaikka Suomi on sitoutunut edistämään talous-

kehitystä tukemalla kehittyviä maita sekä julkisen että yksityisen sektorin näkökulmasta, ajoittain 

Suomen toiminta perustuu ainoastaan kaupallisiin hankkeisiin. Näissä maissa Suomi saattaa tukea 

talouskehitystä monikansallisten kehitysyhteistyöhankkeiden ja rahastojen kautta, mutta tiedot näistä 

hankkeista ovat puutteellisia. Siksi myös edellytykset hankkeiden väliseen yhteistyöhön ovat heikot. 

 

Kolmanteen kategoriaan kuuluu tällä hetkellä ainoastaan Sambia, jonka kanssa Suomi on juuri päät-

tänyt kehitysyhteisyön kumppanuuden ja tähtää nyt kauppapainotteisiin suhteisiin. Suomen tavoit-

teena on siis siirtää yhteistyö ensimmäisestä toiseen kategoriaan. Koska maastrategiat valmistellaan 

vain kehitysyhteistyön kumppanivaltioista, Suomen kauppapoliittiset tavoitteet Sambiassa ovat auki. 

Siksi on epävarmaa, miten Suomi pyrkii varmistamaan siirtymän ja tulevaisuuden kauppapoliittisen 

yhteistyön johdonmukaisuuden. On mahdollista, että Suomi luokittelee kehitysyhteistyön kump- 

panimaista Kenian tai Tansanian tähän tulevaisuudessa kategoriaan, koska ne lukeutuvat alemman 

keskitulotason maihin. 

 

Suomi pyrkii edistämään vientiä erityisesti energiateollisuudessa, kaivosalalla, kiertotaloudessa, kou-

lutuksessa, maa- ja metsätaloudessa sekä tietotekniikassa. Ulkoministeriön tunnistamat synergiat 

keskittyvät valikoivasti näille sektoreille. Koska useimmat alat perustuvat luontoa hyödyntäviin toi-

mialoihin, johdonmukaisuus riippuu olennaisesti hankkeiden suhteesta ympäristöön. Myös työn or-

ganisointi ja paikallisten intressiryhmien suhde hankkeisiin vaikuttaa  tapauskohtaisesti toiminnan 

johdonmukaisuuteen. 

 

Suomen Afrikka-politiikalla on kaksijakoinen aikajänne: yhtäältä kunnianhimoiset tavoitteet kestä-

västä kehityksestä asettuvat vuoteen 2030, yksityiskohtaiset suunnitelmat ulottuvat pisimmilläänkin 

vuoteen 2025 asti. Toistaiseksi resurssit pysyvät nykyisellä tasollaan, ja siksi Afrikka-strategian 
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toimeenpanoon liittyy ratkaisematon kysymys siitä, millä resursseilla kauppa- ja kehitystavoitteet py-

ritään saavuttamaan. Osa ministeriöistä näkee kehitys- ja vienninedistämis-rahoituksen yhdistämisen 

potentiaalisena vaihtoehtona.  

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä kiinnitin huomiota johdonmukaisuuden politiikasta muodostuvaan 

kokonaiskuvaan: Millaiset edellytykset Suomella on johdonmukaistaa kauppa- ja kehityspolitiikkaa 

Afrikka-suhteissa? Tässä kyse on Sumin ja Jessopin sanoin dispositiivista eli organisaatioiden, dis-

kurssien ja tietoperustaisen vallan kokonaisuudesta, joka ylläpitää tai muovaa vallitsevaa yhteiskun-

tajärjestystä. Kysymys rakentuu ensimmäisen tutkimuskysymyksen varaan siltä osin, kuin olen sen 

puitteissa kuvannut johdonmukaisen kauppa- ja kehityspolitiikan rajoitteita. Vastatakseni toiseen tut-

kimuskysymykseen analysoin myös koordinaation, arvioinnin ja oppimisen käytäntöjä, joilla Suomi 

pyrkii luomaan mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. 

 

Arvioinnissa keskeinen toimija on kehitysevaluoinnin yksikkö, joka haastaa vallitsevat käsitykset 

johdonmukaisuudesta kiinnittämällä huomiota yksityisen sektorin ja kehityspolitiikan ristiriitoihin. 

Vaikka evaluointiyksikkö laajentaa valtionhallinnon perspektiiviä johdonmukaisuudesta, yksikkö ei 

edusta ulkoministeriön virallista kantaa, ja siksi sen on vaikeaa edistää positiostaan 

johdonmukaisuuden politiikkaa. Esimerkiksi vuosien 2021–2024 maa- ja aluestrategioihin sisällytet-

tiin evaluointiyksikön suosituksesta riskiarviot, mutta se ei johtanut Suomen omaan toimintaan liit-

tyvän epäjohdonmukaisuuden arviointiin. Sumin ja Jessopin (2013) sanoin oppiminen tuleekin erot-

taa oppimisen diskurssista, joka rajoittaa yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksia. Lisäksi val-

tioneuvoston kanslian metodologia johdonmukaisuuden arvioinnissa haastaa evaluointiyksikön 

arviot johdonmukaisuuden toteutumisesta Suomen kauppa- ja kehityspolitiikassa.  

 

Myös evaluointiyksikön käsitykset voivat rajoittaa mahdollisuuksia toiminnan johdon-

mukaisamiseen. Yksikkö edellyttää ulkoministeriöltä kompromissia, joka ratkoisi yksityisen ja 

julkisen sektorin intressiristiriidat, mutta samalla se näkee kompromissin mahdollisuudet rajallisina. 

Toisaalta evaluointiyksikkö peräänkuuluttaa ekosysteemipolitiikan mukaista toimintaa ja myötäilee 

näin yleistä käsitystä lähtökohtaisesti synergisestä yhteistyöstä.  

 

Koordinaation ja oppimisen lähtökohdat ovat rajalliset erityisesti siksi, että Afrikka-strategian yhteys 

johdonmukaisuuden periaatteeseen on välillinen ja jopa kyseenalaistettu. Tämä johtuu prosessista, 

jossa johdonmukaisuutta koskevat linjaukset ja Afrikka strategia on valmisteltu, sekä diskurssista, 
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joka ylläpitää kauppa- ja kehityspolitiikan erottelua. ”Kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön” dis-

kurssi typistää kehityspolitiikan merkityksen kehitysyhteistyöhön ja kehitysyhteistyön merkityksen 

avustusmuotoiseen kehitysyhteistyöhön. Siksi Afrikka-strategiassa on mahdollista luoda vaikutelmaa 

kestävästä ja johdonmukaisesta kauppapolitiikasta ja toisaalta rajata johdonmukaisuuden edistäminen 

avustusmuotoiseen kehitysyhteistyöhön niin sanotussa neksus-mallissa. Syntyy käsitys muutoksesta, 

vaikka kauppa- ja kehityspolitiikka perustuu olemassa oleviin  toimintamalleihin. Kehitysevaluoinnin 

yksikkö ei ole toistaiseksi arvioinut yksityisen sektorin ja muun kehityspolitiikan yhteyttä poikkileik-

kaavasti, mutta tämä perspektiivi aiotaan sisällyttää tuleviin arviointeihin. Mikäli arviossa 

perehdytään käytäntöihin, jotka luovat käsitystä yli politiikanalat ylittävästä johdonmukaisuudesta 

mutta rajaavat keinot avustusmuotoisen kehitysyhteistyön piiriin, yksikkö voi luoda uusia 

mahdollisuuksia johdonmukaisuuden tavoitteluun.  

 

Suomi tavoittelee kunnianhimoisesti kaupan, siis käytännössä viennin, kaksinkertaistamista ja kehi-

tysyhteistyön määrärahojen nostamista kansainvälisesti sovitulle tasolle vuosikymmenen loppuun 

mennessä. Toisaalta resurssit Afrikka-strategian toimenpanoon ovat niukat, ja siksi toimintaa pyri-

tään tehostamaan synergioiden avulla. Toiminta perustuu ensisijaisesti olemassa oleviin käytäntöihin, 

jotka ovat yleistyneet 2010-luvulla Suomen kauppa- ja kehityspolitiikassa. Siksi Suomen edellytykset 

kauppa- ja kehityspolitiikan johdonmukaistamiseen ovat rajallisemmat kuin keskeisten toimijoiden 

ylläpitämä käsitys siitä.  



 

 

  

 

71 

8. Pohdinta 

Tämän tutkielman tulokset vahvistavat aikaisemman tutkimustuloksen, jonka mukaan kehityspoli-

tiikka ymmärretään Suomen valtionhallinnossa edelleen hyvin rajattuna toimialana, vaikka Suomi 

panostaakin kansainvälisesti verrattain paljon kestävän kehityksen poikkihallinnolliseen toimeenpa-

noon (Ylönen ja Salmivaara 2021). Tulokset vahvistavat myös kehitysevaluoinnin yksikön tulokset, 

joiden mukaan johdonmukaisuus vaihtelee yksityisen sektorin instrumenttien välillä yhdistyen hei-

kosti ulkoministeriön tulosohjaukseen (Laaksonen ym. 2021a). Lisäksi olen pyrkinyt vastaamaan joh-

donmukaisuuden tutkimusperinteessä havaittuihin metodologisiin haasteisiin tutkimalla aihetta kriit-

tisen realismin perspektiivistä: johdonmukaisuuden politiikassa käsitykset ja toimintamallit limitty-

vät toisiinsa, ja siksi niitä on tutkittava kokonaisuutena. Aiemmin kriittistä realismia on sovellettu 

politiikkajohdonmukaisuuden tutkimuksessa kuvaamaan ainoastaan periaatteen nousua poliittiselle 

agendalle (Verschaeve, Delputte ja Orbie 2016). 

 

Kulttuurispoliittisen talouden mukaan kaikki yhteiskunnalliset käytännöt yksinkertaistavat ympäröi-

vää todellisuutta, eikä tutkimus ole poikkeus (Sum ja Jessop 2013, 471). Aineiston rajaus yksinker-

taistaa johdonmukaisuudesta muodostuvaa käsitystä kehityspoliittisena ongelmana. Tämän 

tutkielman aineisto on rajallinen neljästä syystä. Ensinnäkin se sisältää ainoastaan yritystoiminnan, 

joka yhdistyy läheisesti valtion vienninedistämiseen, ja siksi osa yksityisestä sektorista jää rajauksen 

ulkopuolelle. Toiseksi aineisto ei sisällä Afrikka-strategian toimintasuunnitelmia niistä ministeri- 

öistä, jotka eivät toimittaneet suunnitelmaa julkisuuslain edellyttämässä ajassa tai ollenkaan (LVM, 

OKM, STM, VM ja YM). Kolmanneksi aineistoni on rajallinen, koska se sisältää vain 2020-luvulla 

alkaneet hankkeet. Neljänneksi olen tutkielmassa käsitellyt perinteistä kehitysyhteistyötä vain ulko-

ministeriön tulosohjauksen näkökulmasta. Siksi jatkotutkimusta tarvitaan siitä, miten järjestösekto-

rilla suhtaudutaan politiikkajohdonmukaisuuteen. 

 

Myös tutkimuskysymyksen valinta rajaa käsitystä johdonmukaisuudesta. Tässä tutkielmassa olen 

olettanut, että kestävä kehitys luo mahdollisuuksia kauppa- ja kehityspolitiikan johdonmukaistami- 

seen. Tämä ei kuitenkaan tee kestävästä kehityksestä ainoaa mahdollista mittapuuta kehitykselle; 

päinvastoin se rajaa osan johdonmukaisuuden rajoitteista tutkielman ulkopuolelle. Esimerkiksi ta-

louskasvua kritisoivat kehitysteoriat muodostavat perustavanlaatuisesti erilaisen lähestymistavan ke-

hityksen ongelmaan (ks. Laakso 2012; Sen 2000). Näkökulmani on perustunut pragmaattisesti niihin 

johdonmukaisuuden edellytyksiin, jotka kehystävät Suomen Afrikka-politiikkaa. Kuten Cox (1981, 

130) kirjoittaa: ”Kriittinen teoria sallii normatiiviset valinnat, jotka poikkeavat vallitsevasta 
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yhteiskunnallisesta ja poliittisesta järjestyksestä, mutta se rajaa vaihtoehdot niihin vaihtoehtoisiin jär-

jestyksiin, jotka ovat toteutettavissa nykyisen maailman lähtökohdista.” 

 

Koska Afrikka-strategian ja Agenda 2030:n tavoitteet ulottuvat kuluvan vuosikymmenen loppuun, 

tarvetta jatkotutkimukselle syntyy myös ajan saatossa. Parhaillaan ulkoministeriö valmistelee lin-

jausta yksityisen sektorin roolista kestävässä kehityksessä (Kehityspoliittinen toimikunta 2021, 2). 

Ulkoministeriö on siis reagoinut evaluointiyksikön suositukseen yksityistä sektoria koskevan strate-

gian luomisesta. Linjauksen valmistuttua keskeinen kysymys on, yhdistyykö se osaksi kehityspolitii-

kan ylivaalikautisia periaatteita ja muutosteorioita, vai luodaanko siinä erilliset raamit johdonmukai-

suuden periaatteesta. Myös valmisteilla olevan neksus-mallin suhde tässä tutkielmassa analysoituihin 

periaatteisiin edellyttää jatkotutkimusta sitten, kun sen ohjeistus julkaistaan. Jatkotutkimusta tarvi-

taan lisäksi siitä, mihin muihin periaatteisiin valtio suhtautuu johdonmukaisuuden perustana kestävän 

kehityksen ja kilpailukyvyn lisäksi. Entä jos kehityspolitiikan suhdetta tarkastellaan vielä laajemmin 

muuhun ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan? 

 

Coxin (1981, 129) mukaan kriittisen teorian tutkimus etenee kohti kokonaiskuvaa, jonka osatekijä 

alkuperäinen tutkimuskohde on. Tapaustutkimus Suomesta on merkittävä juuri siksi, että se tarjoaa 

näkökulman OECD-maiden yhteiseen periaatteeseen. Kokonaiskuva edellyttää silti tämän tutkielman 

tulosten sijoittamista laajempaan kontekstiin, jossa kehitys- ja kauppapolitiikan johdonmukaisuus 

riippuu pitkälti globaalin talouden rakenteista. Suomen toiminnassa olen keskittynyt ainoastaan han-

ketasolle, mutta Suomi pyrkii lisäksi edistämään vastuullisemman maailmankaupan rakenteita 

WTO:ssa, OECD:ssa, YK:ssa ja EU:ssa (valtioneuvoston kanslia 2020a, 97–103). Lisäksi johdon-

mukaisuus riippuu siitä, miten Suomen hankkeet suhteutuvat osaksi muiden toimijoiden, esimerkiksi 

EU:n hankkeita. EU:lla on oma strategia Afrikasta, jonka Suomi pyrkii myös huomioimaan toimin-

nassaan. 

 

Politiikkajohdonmukaisuuden käsite on perua OECD-maista, ja siksi sen eurosentrisyyteen on syytä 

suhtautua kriittisesti (Siitonen 2016, 5). Tässä tutkielmassa olen keskittynyt Suomen toimijuuteen (tai 

pikemminkin valtion mielikuvaan Suomen toimijuudesta), mikä rajaa kuviteltavissa olevaa kauppa- 

ja kehityspolitiikan muutosta. Näkökulmaa on suotavaa haastaa jatkotutkimuksissa. Tutkimus Suo-

men ”Afrikka-politiikasta” edellyttääkin perspektiivin laajentamista myös afrikkalaistoimijoiden 

rooliin paitsi yhteistyössä Suomen kanssa, myös laajemmin kauppa- ja kehityspolitiikan areenalla. 
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Mitä vaihtoehtoisia käsityksiä esimerkiksi Afrikan Unionin Agenda 2063 -toimintaohjelma tarjoaisi 

johdonmukaisesta kehityksestä?  

 

Tutkielmaani kehystää narratiivi uusinstrumentalismin noususta 2000-luvun kehityspolitiikassa. 

Myös kulttuurispoliittisen talouden näkökulmasta olen keskittynyt rajoitteisiin, joita yksityisen sek-

torin toiminta asettaa kehityksen johdonmukaisuudelle. Tätä taustaa vasten on korostettava, että 

Suomi edistää kehitysyhteistyössä myös kehittyvien maiden asemaa maailmankaupassa. Pyrkimys 

nostaa kehitysyhteistyön rahoitusta merkitsee, että Suomi yrittää mukautua kehityspolitiikan pohjois-

maisiin standardeihin, jotka ovat kansainvälisesti verrattain korkeat. Toistaiseksi kehitysrahoitusta 

koskevan 0,7-tavoitteen saavuttaminen näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä. Tutkielman valmistu-

misen kynnyksellä hallitus leikkasi kevään 2022 kehysriihessä myös kehitysyhteistyörahoitusta vas-

tapainona puolustusmenojen kasvattamiselle, mikä kielii kehitysrahoitusta alati varjostavasta epävar-

muudesta. Samalla Suomi vahvistaa Afrikka-politiikassa jo 2010-luvulla yleistyneitä yksityisen 

sektorin toimintamalleja, joissa johdonmukaisuuden standardit ovat löyhemmät kuin muussa 

kehityspolitiikassa. Siksi nykyisistä lähtökohdista on haastavaa luoda ”järjestelmätason muutosta”, 

jossa kauppa- ja kehityspolitiikka muodostaisivat aiempaa johdonmukaisemman kokonaisuuden.  

 

Tavoite kaupan kaksinkertaistamisesta on mahdollista nähdä jopa uhkana kestävälle kehitykselle. 

Afrikka-strategia perustuu käsitykseen kestävän kehityksen mukaisesta viennistä, joka tukee 

välillisesti myös kumppanimaan talouskehitystä. Tämä luo kuvaa Suomen ja Afrikan ”yhteisistä 

intresseistä”, joiden pohjalta on mahdollista päivittää suomalaisia mielikuvia Afrikan mantereesta. 

SDG-tavoite 10 eriarvoisuuden vähentämisestä edellyttää, että viennin tulisi ennen pitkää johtaa 

kaupan tasapainottumiseen Suomen ja Afrikan maiden välillä. Tämä tavoite uhkaa jäädä pelkäksi 

toiveeksi, jos Suomen ja Afrikan mantereen kauppatase kaksinkertaistuu Suomen eduksi – tai pysyy 

ylipäätään voitollisena Suomelle ja suurempana kuin kehitysyhteistyön rahoitus. Yksityisen sektorin 

nousua on perusteltu 2000-luvulla siten, ettei perinteinen kehitysrahoitus yksin riitä kehitys-

tavoitteiden saavuttamiseen. Siksi on erikoista, että yksityinen sektori hyödyntää blending-rahoitusta 

ja suuntautuu kohteisiin, joissa Suomi ei muuten toimi kehitysyhteistyössä. Myönteisen talous-

kehityksen maissa Suomi sivuuttaa SDG-tavoitteen 1 köyhyyden vähentämisestä, mikä on omiaan 

vaikeuttamaan eriarvoisuuden vähentämistä.  Siksi Afrikka-politiikkaan, joka tukee ”yhteisten 

intressien” mukaisesti sekä kilpailukykyä että kehitystä, on jatkossakin syytä suhtautua kriittisesti.  
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Liite 1: kestävän kehityksen tavoitteet 

Tavoite 1: Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.  

Tavoite 2: Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää 

maataloutta.  

Tavoite 3: Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.  

Tavoite 4: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset 

oppimismahdollisuudet.  

Tavoite 5: Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja 

mahdollisuuksia.  

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.  

Tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.  

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä 

säällisiä työpaikkoja.  

Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.  

Tavoite 10: Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.  

Tavoite 11: Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.  

Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.  

Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.*  

Tavoite 14: Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.  

Tavoite 15: Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää 

käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää 

maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.  

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; 

rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.  

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta. 

Tavoite 17.14: Parantaa kestävää kehitystä koskevan politiikan johdonmukaisuutta. 

 

*Ottaen huomioon, että YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimus on pääasiallinen  kansainvälinen ja 

hallitusten välinen foorumi ilmastonmuutoksen vastaisista maailmanlaajuisista toimista 

neuvoteltaessa 

 

(Yhdistyneet kansakunnat 2015b, 15.)  
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Liite 2: aineiston taulukot 

Liite koostuu taulukoista, joista ilmenee Suomen toiminta ja suunnitelmat Afrikan mantereella. 

 

Taulukko 1. Suomen toiminta maakohtaisesti ................................................................................ 3 

Taulukko 2. Keskimääräinen tulotaso kehitysyhteistyön kumppanivaltioissa ............................ 4 

Taulukko 3. Team Finlandin edistämät vienninalat ....................................................................... 4 

Taulukko 4. Valtionyhtiöiden ja laitosten hankkeet Afrikassa ..................................................... 4 

Taulukko 5. Finnfundin sijoituspäätökset ....................................................................................... 5 

Taulukko 6. Ulkoministeriön rahoituspäätökset kehitysyhteistyöhankkeille .............................. 6 

Taulukko 7. Avustusmuotoinen kehitysyhteistyö, joka tukee kauppaa ja talouskehitystä ...... 10 

Taulukko 8. Kehitysrahoitus yksityisen sektorin instrumentteihin ja talouskehitykseen ........ 11 

Taulukko 9. Kehityspolitiikan arvioinnin rahoitus ...................................................................... 12 

Taulukko 10. Hankkeet evaluointisuunnitelmassa 2022–2024 .................................................... 14 
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 Maastrategia ja 

kehitysyhteistyön 

ohjelma 

Alueellinen 

kehitys- 

yhteistyön 

strategia 

Yksittäiset 

kehitysyhteistyön 

rahoituspäätökset 

Business 

Finland 

Finnfund V 

T 

T 

L 

u 

k 

e 

G 

T 

K 

S 

Y 

K 

E 

 Algeria  X  X      

 Angola    X      

 Benin      X X   

 Botswana          

 Burkina Faso  X X  X X X   

 Burundi   X       

 Djibouti          

 Egypti  X X   X X   

 Eritrea          

 Etelä-Afrikka   X X X     

 Etelä-Sudan   X       

 Etiopia X  X   X X  X 

 Gabon          

 Gambia          

 Ghana   X X X X X   

 Guinea          

 Guinea-Bissau          

 Kamerun        X  

 Kap Verde   X       

 Kenia X  X X X X X X X 

 Keski-Afrikan          

 Komorit          

 Kongon dem. tv.   X  X     

 Kongon tv.          

 Lesotho          

 Liberia          

 Libya  X X       

 Madagaskar   X       

 Malawi     X   X  

 Mali  X X  X     

 Marokko  X X X   X   

 Mauritania  X  X      

 Mauritius          

 Mosambik X  X X X     

 Namibia    X      

 Niger  X X   X X   

 Nigeria    X X     

 Norsunluurannikko   X       

 Pvt. Guinea          

 Ruanda   X X X     

 Sambia    X  X X   

 São Tomé ja Pr.          

 Senegal    X X     

 Seychellit    X      

 Sierra Leone        X  

 Somalia X  X       

 Sudan  X X      X 

 Swazimaa          

 Tansania X  X X X  X   

 Togo     X     

 Tšad  X X       

 Tunisia  X X X X X X   

 Uganda   X X X X X X  

 Zimbabwe   X X      

Taulukko 1. Suomen toiminta maakohtaisesti  

Tiedot pohjautuvat muihin taulukkoihin tässä liitteessä. 
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Taulukko 2. Keskimääräinen tulotaso kehitysyhteistyön kumppanivaltioissa 

(Maailmanpankki 2021)

 

Taulukko 3. Team Finlandin edistämät vienninalat 

(Team Finland, ei pvm.) 

Taulukko 4. Valtionyhtiöiden ja laitosten hankkeet Afrikassa 

(Luke ja VTT 2020; MMM 2021; TEM 2021a)

Valtio Luokitus Valtio Luokitus 

Algeria Alemman keskitulotason maa Mauritania Alemman keskitulotason maa 

Burkina Faso Matalan tulotason maa Mosambik Matalan tulotason maa 

Egypti Alemman keskitulotason maa Niger Matalan tulotason maa 

Etiopia Matalan tulotason maa Somalia Matalan tulotason maa 

Kenia Alemman keskitulotason maa Sudan Matalan tulotason maa 

Libya Ylemmän keskitulotason maa Tansania Alemman keskitulotason maa 

Mali Matalan tulotason maa Tsad Matalan tulotason maa 

Marokko Alemman keskitulotason maa Tunisia Alemman keskitulotason maa 

Valtio Potentiaaliset vienninalat 

Algeria kiertotalous, metsäteollisuus, puhdas teknologia, sääteknologia, terveysteknologia 

Egypti digitalisaatio, energia, ICT, koulutusvienti 

Etelä-Afrikka 
digitalisaatio, energiateollisuus, infrastruktuurit, jätehuolto, kaivosteollisuus, kiertotalous, 

logistiikka-ala, maatalous, vesiala 

Ghana ICT, kaivosteollisuus, kiertotalous, koulutusvienti 

Kenia energiateollisuus, pakkausteollisuus 

Marokko kaivosteollisuus, logistiikka-ala, maatalousteknologia, terveysteknologia 

Mosambik energiateollisuus, kansainvälisten kehityspankkien hankinnat, koulutusvienti 

Namibia energiateollisuus, kaivosteollisuus, koulutusvienti 

Nigeria energiateollisuus, ICT, kiertotalous, koulutusvienti, terveydenhuolto 

Ruanda digitalisaatio, energiateollisuus, ICT, kaivosteollisuus, logistiikka-ala, maatalous, ruoantuotanto 

Sambia metsäsektori, koulutus 

Tansania ICT, koulutusvienti, logistiikka-la, maatalous, metsäsektori 

Tunisia digitalisaatio, energiateollisuus, ICT, kiertotalous, koulutusvienti 

Toimija Hanke Sijainti Muuta 

GTK N/A Kamerun Mineraalipotentiaalin kartoitus 

’’ ’’ Kenia Pohjavesihanke 

’’ ’’ Malawi Mineriaalipotentiaalin kartoitus 

’’ ’’ Sierra Leone geokemian alan hanke (valmisteilla) 

’’ ’’ Uganda Mineriaalipotentiaalin kartoitus 

(valmisteilla) 

Luke N/A Tansania, Sambia, Marokko  

Luke & 

VTT 

HealthyFoodAfrica Benin, Etiopia, Ghana, Kenia, 

Sambia, Uganda 

Ei mainita TEM:n toimintasuunnitelmassa 

(VTT kuuluu TEM:n omistajaohjaukseen) 

’’ InnoFoodAfrica Etelä-Afrikka, Etiopia, Kenia, 

Uganda 

’’ 

’’ SustInAfrica Burkina Faso, Egypti, Ghana, 

Niger, Tunisia 

‘’ 

SYKE WATDEV Etiopia, Kenia, Sudan Vesihuollon & maatalouden hanke 
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Taulukko 5. Finnfundin sijoituspäätökset 

(Finnfund 2022)  

Toimialue Investointikohde Pvm. Summa Ala Muuta 

Etelä-Afrikka eAdvance Proprietary 

Limited (SPARK Schools) 

10/2020 5,2 milj. $ Koulutus  

Ghana First National Bank Ghana 4/2020 10 milj. $ Asuntolaina  

Kongon 

demokraattinen 

tasavalta 

Bandwidth and Cloud 

Services Group Holdings 

(BCS) 

8/2021 12 milj. $ Telekommunikaat

io 

 

Kenia Kasha 10/2020 1 milj. $ Terveydenhuollon 

alustatalous 

 

Nigeria Starsight (SPUL Sub 2, SGL 

Sub 1) 

12/2020 10 milj. $ Energiateollisuus  

’’ Access Bank Plc 12/2020 93 milj. $ Rahasto  

Ruanda Kasha  3,4 milj. $ Terveydenhuollon 

alustatalous 

 

Ruanda, Tansania, 

Uganda 

New Forests Company 

Holdings 

6/2020 180 552 $ Metsäsektori  

Burkina Faso, 

Ghana, Mali, 

Nigeria, 

Norsunluurannikko, 

Senegal 

Uhuru Growth Fund I 3/2021 10 milj. $ Rahasto  

Malawi, Mosambik, 

Tansania 

ETC Group 4/2020 15 milj. $ Maatalous ja 

ruoantuotanto 

 

Etelä-Afrikka, 

Malawi 

Phatisa Food Fund 2 Parallel 

LLC 

1/2021 15 milj. $ Rahasto 

(maatalous) 

 

Saharan 

eteläpuoleinen 

Afrikka 

Ecobank Transnational 

Incorporated 

2/2020 20 milj. $ Pankkisektori Pääkonttori 

Togossa 

’’ ’’ 6/2021 10 milj. $ ’’ ’’ 

’’ Jumo World Ltd. 9/2020 6 milj. $ Finanssiteknologi

a, digitaaliset 

ratkaisut 

Toimii myös 

Aasiassa 

Afrikka African Development 

Partners III 

3/2021 26 milj. $ Rahasto Mm. Tunisia 

’’ AfricInvest Fund IV 6/2020 20 milj. $ Pankkisektori  

‘’ OP Finnfund Global Impact 

Fund I 

6/2020 38 milj. € Rahasto Toimii myös 

muilla 

mantereilla. 

Afrikassa 

mm. Etiopia. 

N/A Interact Climate Change 

Facility (ICCF) 

5/2020 426,9 milj. € Ilmastorahoitus  

N/A European Financing Partners 

S.A. 

7/2020 10 milj. $ Rahasto  

Yhteensä: 266,78 milj. $ ja 464,9 milj. €  
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Taulukko 6. Ulkoministeriön rahoituspäätökset kehitysyhteistyöhankkeille 

(ulkoministeriö 2022c)

 

 

(jatkuu seuraavalla sivulla)  

Sijainti 

(kahdenväliset 

kumppanimaat, 

muut Afrikan maat, 

alueelliset, 

globaalit) 

Toimija 

(ulkoministeriö, 

muut suomalaiset, 

monikansalliset 

toimijat) 

Hanke Päivämäärä Summa, € Muuta 

Etiopia Ulkoministeriö Kehitysyhteistyön suunnittelu 17.02.2022 360 000  

’’ ’’ Suurlähetystön 

suunnitteluvarat 

9.12.2021 61 000  

’’ Ulkoministeriö, 

yksityisen sektorin 

kumppanit 

Investointituki kehitysmaille 

(PIF): Etiopian 

ilmatieteenlaitoksen 

säähavaintoinfrastruktuurin ja 

ennustejärjestelmän 

kehittäminen 

9.3.2021 7 386 062 ”Hankkeen 

tavoitteena on tukea 

Etiopian kapasiteettia 

varautumisessa ja 

sopeutumisessa sään 

ääri-ilmiöihin ja 

ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin. Hanke 

edistää [mm. 

maatalouden] 

kehitystä.” 

’’ Maailmanpankki Tasa-arvoisen koulutuksen 

laadun parantamisohjelma 

14.12.2021 4 000 000  

’’ Niras Finland Oy Tuki maanhallinnan 

kehittämiseen, toinen vaihe 

7.5.2021 700 000 Osa maaohjelman 

REILA-hanketta 

’’ Plan International Humanitaarinen apu 11.3.2020 500 000  

’’ Suomen 

pakolaisapu 

’’ 11.3.2020 800 000 Summa jaetaan 

Etiopian ja 

Bangladeshin 

hankkeisiin. 

’’ Education cannot 

wait -rahasto 

Opetuksen resilienssin 

vahvistaminen 

11.6.2021 2 000 000  

’’ UNHCR Etiopian alueellinen 

hätäapuvetoomus (Tigray) 

12.2.2021 2 000 000  

’’ UNICEF Opetuksen resilienssin 

vahvistaminen Etiopiassa 

kriisialueilla, MYRP Amhara 

8.12.2021 4 000 000  

’’ ’’ Humanitaarinen apu  10.12.2020 2 000 000   

’’ WFP Tuki WFP:n operaatiolle 

Etiopiassa 

3.12.2021 4 100 000  

Kenia Kirkon 

ulkomaanapu 

Humanitaarinen apu 2020 17.11.2020 500 000   

’’ Kenya Red Cross 

Society (KRCS) 

Sukupuolittuneen väkivallan 

vastainen 

kansalaisjärjestöhanke 

14.12.2021 2 000 000  

’’ WFP Covi-19-tuki 25.6.2020 1 000 000   

Mosambik Ulkoministeriö Ohjelmasuunnittelu 28.4.2020 250 000   

’’ UNOPS Rauhanrahaston jatkotuki 29.6.2020 300 000   
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(jatkuu seuraavalla sivulla) 

  

Sijainti 

(kahdenväliset 

kumppanimaat, 

muut Afrikan maat, 

alueelliset, 

globaalit) 

Toimija 

(ulkoministeriö, 

muut suomalaiset, 

monikansalliset 

toimijat) 

Hanke Päivämäärä Summa, € Muuta 

Somalia Ulkoministeriö kehitysyhteistyön suunnittelu 17.02.2022 120 000   

’’ ’’ Kehitysyhteistyön suunnittelu 8.9.2020 76 000  

’’ ’’ ’’ 26.8.2020 110 000  

’’ HALO Trust Humanitaarinen 

miinatoiminta 

8.12.2020 1 500 000   

’’ Kirkon 

ulkomaanapu 

Mideeye, sovintoprosessien 

ja paikallishallinnon tuki 

Somaliassa 

7.4.2021 4 500 000  

’’ ’’ Kansallisen ja paikallisen 

tason sovintoprosessien tuki, 

vaihe II 

10.12.2020 204 233  

’’ Pelastakaa Lapset 

ry 

Humanitaarinen apu 2020 11.3.2020 1 700 000  

’’ UNFPA Naisten ja tyttöjen 

hyvinvointi 

17.12.2020 25 000 000 Vuosille 2021–2025 

’’ UNFPA ’’ 20.3.2020 2 000 000 Vuodelle 2020 

’’ UNHCR Humanitaarinen apu 10.12.2020 2 550 000  

’’ UNICEF Opetussektorin kehittäminen 8.6.2021 7 650 000  

Somalimaa IOM Lisääntymisterveyshanke 

(MIDA FINNSOM, vaihe V) 

9.12.2021 3 075 000 Kansainvälinen 

siirtolaisjärjestö 

’’ IOM, THL Terveyssektorin tuki (MIDA 

Finnsom IV) 

19.5.2020 264 000  

Tansania Ulkoministeriö Ohjelman suunnittelu 17.2.2022 158 000 ”Varoja käytetään myös 

– – maaohjelman ja 

Team Finland -

toiminnan synergioiden 

edistämiseen.” 

’’ ’’ ’’ 4.10.2021 99 566 ’’ 

’’ UNFPA Naisten ja tyttöjen oikeudet 14.12.2020 5 250 000  

’’ ’’ Covid-19-tuki 22.6.2020 900 000  

’’ UNICEF ’’ ’’ 1 000 000  

’’ UNICEF ’’ 14.10.2021 3 500 000  

Etelä-Sudan UNHCR Humanitaarinen apu 23.3.3021 2 000 000  

’’ Punainen risti ’’ 11.3.2020 7 800 000 Summa jaetaan lisäksi 

Syyriaan, Ukrainaan ja 

Jemeniin. 

Kongon 

demokraattinen 

tasavalta 

Fida Humanitaarisen apu 2020 17.11.2020 500 000  

’’ UNHCR ’’ 9.3.2020 3 000 000  

’’ ’’ ’’ 11.3.2020 1 800 000 Summa jaetaan lisäksi 

Jemeniin. 

Niger Punainen Risti ja 

Punainen Puolikuu 

(IFRC) 

Tartuntatauteihin ja 

ravitsemukseen keskittyvä 

operaatio 

4.12.2020 600 000  
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(jatkuu seuraavalla sivulla) 

Sijainti 

(kahdenväliset 

kumppanimaat, 

muut Afrikan maat, 

alueelliset, 

globaalit) 

Toimija 

(ulkoministeriö, 

muut suomalaiset, 

monikansalliset 

toimijat) 

Hanke Päivämäärä Summa, € Muuta 

Sudan Ilmatieteenlaitos; 

Sudan 

Meteorological 

Authority 

Ilmastonmuutokseen 

sopeuttamishanke (FERSAD) 

29.6.2020 600 000  

’’ Sudanin 

transitiohallinto, 

Maailmanpankki 

Käteistukiohjelma (SFSP) 2.12.2020 1 000 000 Tavoitteena pehmentää 

talousreformien 

vaikutusta 

yhteiskuntaan. 

’’ UNHCR Humanitaarinen apu 9.3.2020 2 000 000  

Zimbabwe Plan International Humanitaarinen apu 2020 17.11.2020 500 000  

’’ Punainen risti Katastrofivalmiuden 

lisääminen instituutioissa 

haavoittuvilla alueilla 

22.3.2021 30 435  

Pohjois-Afrikka  

Egypti, Libya, 

Marokko, Sudan, 

Tunisia 

Kansainvälinen 

siirtolaisjärjestö 

IOM 

Kauttakulkusiirtolaisten 

terveydenhuollon 

parantaminen 

22.6.2020 3 500 000 Summa jaetaan lisäksi 

Jemeniin. 

Egypti, Marokko, 

Tunisia 

ILO Ihmisarvoista työtä naisille - 

vaihe III 

14.12.2021 2 850 000 Vuosille 2022–2024 

Sahel (Burkina 

Faso, Mali. Niger 

Tsad) 

WFP Tuki kouluruokailuohjelmalle 4.12.2020 2 500 000  

Burkina Faso, Mali 

ja Niger 

’’ Ruoka-apu 4.3.2020 3 000 000  

Pohjois-Afrikka ja 

Lähi-itä 

Ulkoministeriö Suunnittelu ja arviointi 9.2.2020 93 396  

’’ International Peace 

Institute 

Vuosittainen tuki  2.12.2021 200 000  

’’ UN Women  Naiset, rauha ja turvallisuus -

ohjelma – vaihe II 

10.12.2021 836 762  

’’ ’’ ’’ 22.6.2020 600 000  

Itä-Afrikka  

Burundi ja Uganda  Suomen World 

Vision 

Humanitaarinen apu 11.3.2020 1 800 000  

Etelä-Sudan ja 

Uganda 

Kirkon 

ulkomaanapu 

’’ 11.3.2020 2 200 000 Summa jaetaan lisäksi 

Bangladeshiin. 

Etiopia, Kenia, 

Tansania ja Uganda 

UNHCR Covid-19-apu 22.4.2020 2 170 000  

Etiopia ja Somalia Punainen risti Humanitaariset operaatiot 4.12.2020 2 400 000  

Kenia, Tansania ja 

Ruanda 

Ilmatieteenlaitos Ruanda/Tansania/Kenia 

alueellinen ilmastoyhteistyö 

14.12.2021 2 500 000  

Afrikan sarvi UNHCR Covid-19-tuki 1.12.2021 3 000 000  

’’ IGAD Tuki IGADin 

yhteisrahoitusohjelmalle, 

ISAP IV 

27.10.2021 1 500 000  

Itä-Afrikka OHCHR Naisten oikeudet ja 

sukupuolten välinen tasa-

arvo 

7.7.2020 200 000 Osa ulkoasiainhallinnon 

ihmisoikeusstrategian 

kärkihankkeiden 

edistämistä. 

’’ Trademark East 

Africa 

Tuki Itä-Afrikan yhteisön 

taloudelliselle integraatiolle 

(1. lisämyöntö) 

17.12.2020 10 500 000 Vuosille 2021–2023 

’’ ’’ tuki COVID-19-

toimintaohjelmalle 

9.11.2020 600 000  
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(taulukko päättyy.)  

Sijainti 

(kahdenväliset 

kumppanimaat, 

muut Afrikan maat, 

alueelliset, 

globaalit) 

Toimija 

(ulkoministeriö, 

muut suomalaiset, 

monikansalliset 

toimijat) 

Hanke Päivämäärä Summa, € Muuta 

Eteläinen Afrikka  

Etelä-Afrikka, 

Mosambik, Sambia 

UNIDO  kestävän kehityksen 

kumppanuudet 

17.6.2021 3 600 000 Etelä-Afrikassa ja 

Mosambikissa 

metsäsektorin teknistä 

koulutusta; Sambiassa 

kaivossektorin 

koulutusta. Tukee 

siirtymää 

kiertotalouteen, 

sukupuolten välistä 

tasa-arvoa ja 

yrityskumppanuuksia. 

      

Muut Afrikan monikansalliset 

hankkeet  

 

Afrikka YK, seksuaalisen 

väkivallan 

oikeusvaltiotiimi 

Hankkeet Afrikassa 14.12.2021 100 000  

’’ Freedom Online 

Coalition 

Kansalaisyhteiskunnan ja 

vapaan internetin 

edistäminen 

9.12.2020 45 000  

Sahel, Afrikan 

sarvi, Pohjois-

Afrikka 

EU:n 

hätätukirahasto 

Hätätukirahasto 

muuttoliikkeen lähtösyihin 

vaikuttamiseksi 

8.6.2020 2 000 000  

      

Mannertenväliset hankkeet  

N/A YK (UNFCCC) Ilmastonmuutoksen 

sopeutumisrahasto 

9.12.2021 7 000 000 Afrikka on rahaston 

suurin yksittäinen 

kohdemaanosa. 

LDC-maat Vähiten 

kehittyneiden 

maiden rahasto 

(LDCF) 

Ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen 

3.12.2021 2 000 000  

’’ ’’ ’’ 3.12.2020 5 000 000  

’’ ’’  25.5.2020 2 000 000  

Mm. Kenia, 

Uganda 

Global Equality 

Fund 

LHBTI-oikeuksien 

edistäminen erityisesti 

Afrikassa 

1.6.2021 1 000 000  

’’’ ’’ ’’ 8.6.2020 500 000  

 Kirkon 

ulkomaanapu 

uskonnollisten ja perinteisten 

johtajien 

rauhanvälitysverkosto 

28.10.2021 1 300 000  

Yhteensä: 176 439 454  
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Taulukko 7. Avustusmuotoinen kehitysyhteistyö, joka tukee kauppaa ja talouskehitystä 

(ulkoministeriö 2022c)

 

  

Toimija Hanke Pvm. Summa, € Muuta 

Verohallinnon kehittämishankkeet  

Afrikan 

verohallintojen 

foorumi (ATAF) 

N/A 28.4.2020 2 100 000 Veroyhteistyöfoorumin kehittäminen, 

verohallintojen osaamisen vahvistaminen, tutkimus 

ja tilastointi, Afrikan edustus globaalissa 

veropolitiikassa 

Tax Justice 

Network Africa 

Verovälttelyn 

estämiseksi tehtävään 

työhön 

28.4.2020 1 200 000 ’’ 

UNDP Vero-ohjelma Tax 

Inspectors Without 

Borders (TIWB) 

7.5.2021 9 200 000 Toimialueena Afrikka 

Kauppaa tukevat hankkeet  

EIF-ohjelma Tuki LDC-maiden 

kauppakapasiteetin 

vahvistamiseksi 

4.3.2021 2 000 000  

’’ ’’ 27.5.2020 1 000 000  

FCG International 

Ltd 

Metsätalous ja 

arvoketjujen 

kehittäminen -hanke 

(FORVAC) 

10.12.2021 4 200 000 Tukee yksityissektoria ja kyläyhteisöjä 

luonnonmetsien hoitamisessa ja hyödyntämisessä. 

IDA ja AfDB Monenkeskinen 

velkahelpoitusaloite 

(MDRI) 

17.11.2020 45 527 589 HIPC-maat 

ILO Kauppa ja 

ihmisarvoinen työ 

17.6.2021 1 000 000 Kap Verde, Norsunluurannikko, Ghana, 

Madagaskar ja Mosambik 

International 

Trade Centre 

(ITC) 

Pk-yritysten, naisten 

ja nuorten yrittäjien, 

sekä vihreän kaupan 

tukemiseen 

9.12.2020 5 000 000 ” UNCTADin ja WTO:n yhteinen teknisen avun 

järjestö, jonka missio on edistää kehitysmaiden 

inklusiivista ja kestävää kasvua ja kehitystä 

vahvistamalla mikro-, pienten ja keskisuurten 

yritysten kilpailukykyä.” Tuesta ”lähes 90 

prosenttia” Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan 
UNIDO Jäsenmaksu 2.2.2022 491 532 Edistää erityisesti SDG-tavoitteita 9 ja 8. Lisäksi 

tukee tavoitteita 1, 2, 5, 7, 12, 13 ja 17. 

’’ ’’ 11.2.2021 481 374  

’’ ’’ 5.2.2020 476 327  

WTO Kauppaan liittyvä 

tekninen apu 

7.5.2021 1 000 000 Tarkoituksena on edesauttaa kumppanimaita 

kasvattamaan osuuttaan maailmankaupasta ja 

edistämään kestävää kehitystä. 

Yhteensä: 73 676 822  
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Taulukko 8. Kehitysrahoitus yksityisen sektorin instrumentteihin ja talouskehitykseen 

(ulkoministeriö 2022c)  

Toimija Hanke Pvm. Summa, € Muuta 

Yksityisen sektorin instrumentit  

Ulkoministeriö Finnpartnership 1.6.2021 4 200 000 Vuosille 2022–2024; optiona vuoden 2027 

loppuun  

Ulkoministeriö; 

UNOPS 

Investointituki 

kehitysmaille (PIF) 

25.3.2021 500 000 Tuki kumppanimaiden hankintakapasiteetin 

vahvistamiseksi 

Finnfund Erityisriskirahoitus 9.11.2020 2 183 163 Mahdollistaa korkean riskin investointeja, ”joilla 

on huomattavia, myönteisiä kehitys- ja 

ympäristövaikutuksia, joita ei muutoin olisi 

saavutettavissa”. 

Monikansalliset rahastot  

IFAD (YK) IFAD:n 12. 

lisärahoitus 

12.2.2021 15 000 000 Kv. Maatalouden kehittämisrahasto, kohdistuu 

55-prosenttisesti Afrikkaan sekä 100-

prosenttisesti LIC- ja MIC-maihin 

IFC-rahasto; 

Yksityisen 

sektorin 

kehityksen 

avunantajakomite

a, DCED; 

N/A 9.12.2020 200 000 Vuosille 2020–2024, IFC:n rahaston kautta. 

Tavoitteena on edistää taloudellista kehitystä 

köyhyyden vähentämiseksi harmonisoimalla 

avunantajien yrityssektoriin kohdistuvaa 

yhteistyötä sekä parantamalla sen tuloksellisuutta 

ja vaikuttavuutta. 

Pohjoismaiden 

kehitysrahasto 

NDF 

Pääomakorotus 25.11.2020 4 980 000 Vähintään 60 % hankkeista kohdistuu Saharan 

eteläpuoleiseen Afrikkaan. 

Yhteensä: 27 063 163  

     

Poikkeuksellisen suuri ja pitkäkestoinen lainapäätös ennen vuotta 2020: 
 

IFC Suomi-IFC 

ilmastorahasto-

ohjelma 

8.1.2018 114 000 000 Rahaston kesto 25 vuotta. ”[T]avoitteena on 

luoda markkinoita, katalysoida innovatiivisia 

sijoituksia ja houkutella yksityistä pääomaa 

yksityisen sektorin ilmastohankkeisiin 

kehitysmaissa, – –. – – lisäksi rahoitus tähtää 

kehitysvaikutuksiin, kuten työpaikkojen ja 

verotulojen lisääntymiseen, ja sitä kautta 

köyhyyden vähentämiseen.” 

Yhteensä: 141 063 163  
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Taulukko 9. Kehityspolitiikan arvioinnin rahoitus 

(ulkoministeriö 2022c)

Toimija Hanke Pvm. Summa Muuta 

Ulkoministeriö Kehityspoliittinen ja 

kehitysyhteistyökoulutu

s 

26.11.2020 120 000 Kohderyhmä: ministeriön ja edustustojen 

kehitysyhteistyöasioita hoitava henkilökunta sekä 

kansainvälisiin kehitysyhteistyötehtäviin 

rekrytoitavat UM:n ulkopuoliset henkilöt.” 
Ulkoministeriö Kehitysevaluointipalvel

uja koskeva 

puitejärjestely 

1.6.2020 4 600 000 ”[T]arkoitus on tarjota uusi evaluointien 

hallinnointiin ja fasilitointiin liittyvä 

palvelukokonaisuus. Palvelulähtöinen toimintatapa 

sallii joustavamman evaluointiosaamisen 

hyödyntämisen myös arviointeja suunniteltaessa. 

Ulkoisia asiantuntijoita tarvitaan erityisesti 

evaluointitoimeksiantojen viimeistelyssä, 

metodologiaan liittyvissä kysymyksissä ja 

määriteltäessä arviointitiimien kokoonpanoa ja 

osaamisprofiileja.” 

’’ Kehitysyhteistyön 

toimintatapauudistus 

1.6.2020 200 000 Tavoitteina kehitysyhteistyön prosessien 

resurssitehokkuus on sekä hallinnollinen ja 

laadullinen yhdenmukaisuus. Kohdistuu kolmeen 

kokonaisuuteen: 1) strateginen johtaminen, 2) 

prosessit ja järjestelmät, ja 3) henkilöstö. 

’’ Korkotukihankkeiden 

arviointi  

21.2.2020 500 000 ”Hankkeen tavoite on varmistaa PIF-hankkeiden 

korkea laatu, ml. OECD:n periaatteiden ja 

kehityspoliittisten tavoitteiden mukaisuus.” 

’’ Kansainvälisen 

rahoituslaitospolitiikan 

vaikuttavuuden 

vahvistaminen 

21.2.2020 50 000 Vaikuttamis- ja laadunvarmistamistyötä kohdistuen 

KEO-50-osaston rahoittamiin 

kehitysyhteistyöinstrumentteihin, joilla tuetaan 

kehittyvien maiden yksityisen sektorin vahvistamista 

(mm. Finnfund, Finnpartnership, PIF, verotus ja 

kehitys -ohjelma). 

Ulkoministeriö; 

IISD 

Kauppa ja kehitys: 

Suunnittelu, seuranta ja 

vaikuttaminen 

25.2.2021 300 000 ”Hankkeen välitön tavoite on edistää Suomen 

monenkeskisen kauppaa tukevan kehitysyhteistyön 

suunnittelua, seurantaa ja vaikuttamista.” 

Haus 

kehittämiskesku

s Oy 

Selvitys: 

Kehityspolitiikka ja 

EU:n uusi 

ulkosuhderahoitusjärjest

elmä ja EU-strategiat 

(erityisesti Global 

Gateway) 

13.1.2022 60 000 ”Tarkoituksena on esittää suosituksia siitä, miten 

Suomi voisi tehokkaimmin edistää suomalaisten 

yritysten ja muiden toimijoiden pääsyä Global 

Gatewayn puitteissa rahoitettaviin hankkeisiin, mitkä 

olisivat tässä työssä keskeiset suomalaiset toimijat 

(esim. Business Finland, Finnvera, Finnfund jne), 

millaiset roolit niillä voisi olla osallistumisen 

edistäjinä ja/tai osarahoittajina sekä miten Global 

Gateway:hin liittyvää työtä voitaisiin parhaiten 

sovittaa yhteen olemassa olevien, suomalaista 

intressiä ja kokonaisratkaisuja edistävien rakenteiden 

kanssa, mm. BF /International Business Innovations, 

Developing Markets Platform / IFI- ja YK-järjestöjen 

hankintatyö, D4D-työ/innovaatiot sekä suomalaisten 

finanssisijoitusten (ADB Venture Fund, WB IFC) 

kanssa.” 

IUFRO Strateginen 

kumppanuus 

9.9.2021 400 000 ”[P]äätavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa metsien 

ja ihmisen terveyden välisestä suhteesta sekä tietoa 

siitä, miten metsien kunnostaminen edistää kestävän 

kehityksen tavoitteita tieteellisen tarkastelun 

apuvälineenä. Tuettava hanke on globaali, mutta 

hyödyttää erityisesti kehitysmaita.” 

Opetushallitus Opetusalan 

kehitysyhteistyön 

osaamiskeskus 

5.7.2021 4 000 000 ”[V]ahvistaa suomalaisten opetusalan toimijoiden 

valmiuksia toimia kehitysyhteistyössä, edistää 

opetusalan osaamisen saamista kehittyvien maiden ja 

monenkeskisten toimijoiden käyttöön, ja tukee 

kehitysyhteistyön kumppanimaiden pyrkimyksiä 

laadukkaan koulutuksen tarjoamiseksi Suomen 

kehityspoliittisen linjausten mukaisesti.” 
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(jatkuu seuraavalla sivulla) 

 

(taulukko päättyy.) 

 

  

Toimija Hanke Pvm. Summa Muuta 
Particip GmbH Tansanian 

metsähankkeiden seuranta 

ja evaluointi 

26.2.2021 513 000 Tansanian kolmen metsähankkeen ulkoinen seuranta, 

arviointi ja evaluointi. 1) 

Yksityismetsätalousohjelman toinen vaihe (PFP2); 

Metsätalous- ja arvoketjujen kehittämishanke 

(FORVAC); Sopimusmetsityksen tukiohjelma 

(TOSP). 

Pohjoismainen 

Afrikka-

instituutti 

Tutkimusrahoitus 15.12.202

1 

1 500 000  

’’ ’’ 25.3.2020 1 000 000  

IOCEn 

(International 

Organization for 

Cooperation) ja 

EvalPartners 

Tuki kehitysmaiden 

kansallisten 

arviointijärjestelmien 

kehittämiselle 

19.2.2020 255 200 Tuki kehitysevaluoinnin yksikön esityksestä 

yhteistyöaloitteelle, jonka tavoitteena on vahvistaa 

kansallisia evaluointijärjestelmiä ja jakaa hyviä 

käytäntöjä erityisesti Agenda 2030 arvioinnin 

näkökulmasta. 

Global 

Partnership for 

Effective 

Development 

Cooperation 

(GPEDC) 

Tuki Maailmanpankin 

aloitteelle globaalin 

evaluointikapasiteetin 

kehittämiseksi 

22.4.2020 250 000 ”Taustaselvityksen mukaan osoitti, että vain 35 

prosentilla valtioista on olemassa tietoa ja 

järjestelmä, jolla seurata toimeenpanoa, vaikka 91 % 

kansallisista kehitysstrategioista viittaa 

Agenda2030:een. 

  Yhteensä 13 748 200  
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Taulukko 10. Hankkeet evaluointisuunnitelmassa 2022–2024 

(ulkoministeriö, ei pvm. –a.)

  

Tila Ajoitus Hanke Muuta 

Varmistunut 2022 Selvitys keskitettyjen evaluointien 

käytöstä ja hyödyllisyydestä 

”Selvitys keskitetyistä evaluoinneista syventää 

analyysiä evaluointien käytöstä, hyödyllisyydestä 

ja muutosvoimasta yhtenä tietojohtamisen 

välineenä. Selvityksessä arvioidaan myös 

suositusten relevanssia, toimeenpanoa ja takaisin 

raportointia.” 

’’ 2022–23 Ihmisoikeudet ja 

ihmisoikeusperustaisuus 

kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä 

 

’’ ’’ Luonnonvarat, ilmastonmuutos ja 

luontokato – osana kehityspolitiikan 

painopistettä 4 

 

’’ ’’ Vaikuttaminen kehitysviestinnän 

avulla 

” Evaluoinnissa arvioidaan viestinnän 

vaikuttavuutta, ts. missä määrin ulkoministeriön 

rahoittama kehitysviestintä kokonaisuutena on 

saavuttanut tavoitteensa lisätä suomalaisten 

tietoisuutta Suomen kehityspolitiikasta sekä 

kehityskysymyksistä.” 

’’ ’’ YK:n apulaisasiantuntijaohjelma ja 

kansainväliset rekrytoinnit 

 

Suunnitteilla 2023 Verotus ja kehitys ohjelman arviointi  

’’ ’’ Oikeus koulutukseen, oikeus 

oppimiseen 

”Evaluoinnissa arvioidaan uusien aloitteiden 

toimeenpanoa, kehitysyhteistyön ja 

koulutusviennin synergioita sekä annetaan 

näkemyksiä tulevaisuuteen, miten vahvistaa 

Suomen vaikuttavuutta koulutuksen ja oppimisen 

alalla.” 

’’ 2023–24 Maaohjelmien evaluointi ”Maaohjelmien evaluointi alkaa vuonna 2023 ja 

on valmis keväällä 2024, jotta evaluoinnin 

tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää seuraavien 

maaohjelmien laatimisessa.” 

Huomioidaan seur. 

evaluointisuunnitelman 

laadinnassa 

N/A Kehityspolitiikka osana ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka 

 

’’ ’’ Kehityspolitiikan painopiste 4 

(luonnonvarat osana taloudellista 

kehitystä) 

Painopistettä (eli muutosteoriaa) 2 ei mainita, 

mutta hankkeessa lienee kyse painopisteiden 2 ja 

4 suhteen arvioinnista.  

’’ ’’ Vammaisinkluusio  

’’ ’’ tulosjohtamisen temaattisen 

evaluoinnin jatkaminen 

 

’’ ’’ kehitysyhteistyö alkuperäiskansojen 

oikeuksien ja aseman edistämiseksi 

 

’’ ’’ ohjelmatukijärjestöjen meta-analyysi  
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