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Arkkipiispa Kari Mäkinen: 

Kehitysyhteistyörahojen leikkaus kertoo kovista arvoista 

Valtion kehitysyhteistyöbudjettiin esitetään yli 300 miljoonan euron vähennystä. Tieto 
hätkähdytti. Se tarkoittaa, että valtiontaloutta tasapainotettaessa suhteessa suurin leikkaus 
kohdistuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Se ei ole oikeus eikä kohtuus.  

Talouden vaikeudet eivät muuta sitä tosiasiaa, että olemme yksi maailman vauraimmista maista. 
Täällä joudutaan raskaisiin yt-neuvotteluihin, kun kansalaisjärjestöjen, kuten lähetysjärjestöjen ja 
Kirkon Ulkomaanavun kautta kanavoitu rahoitus vähenee 43 %. Monet teistä tietävät, mitä se 
merkitsee. Mutta ne miljoonat ihmiset, jotka leikkauksista ennen muuta kärsivät, kamppailevat 
elämästään olosuhteissa, joita on täällä vaikea kuvitella.  

Leikkaukset tehdään saman tien ilman, että käynnissä olevia hankkeita voidaan ajaa alas hallitusti 
ja huolehtien siitä, että niihin tähän mennessä osoitettu panostus ei valu hiekkaan. Minusta tämä 
vaikuttaa piittaamattomalta.  

Eniten minua kuitenkin hätkähdyttää se, mitä linjaus kertoo eettiseltä kannalta. Se on arvolinjaus.  

Kultaisen säännön etiikka 

Suomalaista yhteiskuntaa on pitkässä kaaressa rakennettu eetoksella, joka on ohjannut 
kantamaan yhteistä vastuuta kaikista ja erityisesti niistä, jotka ovat kaikkein heikoimmilla. Tämä on 
vastannut kirkon opetusta. Kultainen sääntö on otettu yhteiselämän perustaksi niin kuin Jeesus 
sen Matteuksen evankeliumissa sanoo: 

"Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat." (Matt. 
7:12) 
 
Tämä eettinen pohja on ollut hyvinvoinnin rakentamisen kannalta perustavampi kuin taloudellinen 
menestys. Sen varassa on kohdattu vaikeatkin vaiheet. Globaalin tietoisuuden lisääntyessä ja vaurauden 
kasvaessa se on ohjannut myös sitä tapaa, jolla olemme pyrkineet kantamaan vastuuta, ei vain omasta 
menestyksestä vaan yhteisestä maailmasta. Jeesus ei tarkoittanut kultaista sääntöä vain suomalaisen 
yhteiskunnan sisäiseen käyttöön. Se koskee kaikkia ihmisiä, erottelematta. Kyse on vastavuoroisuudesta. 
Vaikeissa vaiheissa myös me olemme saaneet apua, jota olemme tarvinneet. Olemme puolestamme 
sitoutuneet YK:n suositukseen ohjata 0,7 % BKT:sta kehitysyhteistyöhön, vaikka lupauksen pitämiseen 
suhtaudutaan yhä välinpitämättömämmin.  
 
Koska perimmäinen eetos on ollut yhdensuuntainen, on ollut luontevaa, että valtion 
kehityspoliittisia tavoitteita ovat edistäneet myös kirkolliset järjestöt, joiden työtä valtio on 
tukenut. Jotain tästä yhteisestä eetoksesta tunnistin, kun muuan Swapon entinen johtaja viime 
syksynä Namibiassa totesi, että vaikeimmissa apartheidin vaiheissa suomalaiset lähetystyöntekijät 
olivat niitä valkoisia, jotka katsoivat heitä silmiin ja samalta tasolta.   



Pääasia että me pärjäämme 

Nyt tehdyt kehitysyhteistyölinjaukset tuntuvat välittävän toisenlaisen viestin. Yksi maailman 
vauraimmista maista viestittää sekä omille kansalaisilleen että kansainväliselle yhteisölle: - Sillä ei 
ole niin paljon väliä, mitä muille maailmassa tapahtuu. Pääasia, että me pärjäämme. 

Viestin kaiut kuuluvat myös niissä äänenpainoissa, jotka sanovat, että ensin on autettava kotimaan 
köyhiä. Jumalan silmissä tällaista erottelua ei ole.  

Ymmärrän taustalla olevan epävarmuuden ja turvattomuudentunteen.  Ymmärrän, että 
globaalitalouden kilpailupaineet vaikuttavat säälimättömiltä. Siitä huolimatta nyt annettu viesti on 
erittäin kova. Se on ristiriidassa kultaisen säännön etiikan kanssa. Se murentaa sellaista sosiaalista 
vastuuta, jossa päätöksiä katsotaan heikoimmassa asemassa olevien näkökulmasta. Se ohjaa 
ihmisiä pitämään ensi sijassa huolta itsestään ja omasta pärjäämisestään. Se henkii suostumista 
sellaiseen yhteiskuntaan ja maailmaan, jossa vahvat pitävät omastaan kiinni ja ne, jotka eivät 
selviydy, jäävät oman onnensa nojaan. Tähän viestiin kirkko ei voi yhtyä.  

Kansankirkko on globaalin vastuun kirkko 

Kirkkomme on yhä kansankirkko. Kirkon tehtävä maailmassa ei kuitenkaan ole puolustaa 
kansallista etua. Kirkko on lähetetty maailmaan kaikkia Jumalan luomia ja lunastamia ihmisiä 
varten, erottelematta ja rajoja piirtämättä.  

Kirkkomme itseymmärrys on vähitellen kehittynyt kansalliskirkosta kansankirkoksi, joka ymmärtää 
itsensä osana maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa. Muutos on merkittävä. Siihen ovat ohjanneet 
lähetystyö sekä ekumeeniset ja kansainväliset yhteydet.  

Juuri nyt kirkon äänelle globaalin vastuun ja maailman kaikkein hauraimmassa asemassa olevien 
puolesta on erityinen tarve, kun toisenlaiset äänenpainot näyttävät vahvistuvan.  

Vastuuta ei kanneta vain yksittäisinä ihmisinä vaan yhdessä. Seurakuntien viesti on tärkeä. 
Piispainkokous on suosittanut, että seurakunnat osoittaisivat budjetissaan 3 % verotuloista 
lähetyksen ja kansainvälisen diakonian tukemiseen. Seurakunnat ovat vastanneet niin, että viime 
vuonna luku oli 2,5 %.  

Kannustan seurakuntia tavoittelemaan vuonna 2016 4 % osuutta verotuloista lähetykseen ja 
kansainväliseen diakoniaan. Valtion kehitysyhteistyövarojen leikkauksia niin ei korvata. Suomen 
kansainvälisen vastuun kantaa jatkossakin Suomen valtio. Kirkko voi kuitenkin antaa omalla 
toiminnallaan selvän viestin ja näyttää esimerkkiä.  

Eettinen suunta 

Suomen talouden ongelmia ei pidä vähätellä. Niistä huolimatta olemme kuitenkin edelleen erittäin 
rikas maa ja kirkko. Jos me täällä sanomme, että meillä ei ole varaa kantaa globaalia vastuutamme, 
se ei ole uskottavaa.  



Kun päätetään kehitysyhteistyövaroista, ei päätetä vain niiden elämästä, jotka ovat tässä 
maailmassa kaikkein heikoimmilla. Eikä silloin päätetä vain joidenkin hankkeiden jatkosta tai 
järjestöjen roolista kansalaisyhteiskunnassa. Silloin linjataan myös sitä eetosta, jonka varassa 
suomalaista tulevaisuutta rakennetaan ja johon nojaudutaan, kun joudutaan tekemään vaikeita 
päätöksiä.  

Mikäli eduskunta päättää katkaista äkillisesti näin suuren osan kehitysyhteistyön toiminnoista, se 
merkitsee, että kovat arvot ovat niskan päällä. Vetoan poliittisiin päättäjiin, että näin ei tapahtuisi.  

En sano tätä ulkopuolelta. Tiedän, että itse olen ja kirkkoni on osa tätä yhteiskuntaa. Sen 
arvoristiriidat vaikuttavat kirkossa, ne vaikuttavat minussa. Lähetystyössä, kansainvälisessä 
diakoniassa ja kehitysyhteistyössä on hitaasti ja vaivalloisesti havahduttu ylemmyydentuntoisesta 
auttamisesta tasaveroiseen ja vastavuoroiseen yhteistyöhön. Moraalinen ylemmyys hiipii helposti 
myös yhteiskuntaeettiseen arviointiin. Se on salakavala tapa sysätä vastuuta toisille. Siihen ei 
kirkossa ole varaa. On katsottava peiliin, kun puhutaan siitä, millaiset arvot täällä vaikuttavat.  

Silti ja juuri siksi: ollakseen uskollinen Herralleen, Kristuksen kirkon on pelkäämättä puolustettava 
jokaisen Jumalan luoman ja lunastaman ihmisen luovuttamatonta ja ehdotonta arvoa. Aina ja 
kaikkialla. On väsymättä muistutettava toisia ja itseä: Kristus on se, jonka puhtaasta vedestä 
Etiopiassa on kysymys; Kristus on se, jonka koulutuksesta Nepalissa puhutaan; Kristus on se, joka 
tulee Välimeren yli pelastaakseen henkensä. 

Lopulta, kun kaikki kirjat aukaistaan, kirkon Herralla on vain yksi kysymys: mitä olette tehneet, tai 
jättäneet tekemättä, yhdelle näistä vähimmistä (Matt. 25:31 46). 


