
 

 

 

 

 

 

Järjestöjen kirje 19.3.2020 kehyspäätöksen valmisteluun: humanitaarisen avun tasoa nostettava 

 

 

Hyvä pääministeri Sanna Marin, 

lähestymme teitä humanitaarista apua antavien suomalaisten järjestöjen puolesta hallituksen 

kehyspäätöksen valmisteluun liittyen.  

• Esitämme vakavan pyynnön, että Suomi lisäisi antamansa humanitaarisen avun määrää ja pyrkisi 

palauttamaan avun määrän viime vaalikauden leikkauksia edeltäneelle tasolle.  

Tänä vuonna lähes 168 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua. 1 Avun tarve on korkeimmillaan 

toisen maailmansodan jälkeen. Samalla humanitaarisen avun tarpeesta on tullut entistä 

pitkäkestoisempaa. Konfliktien keskimääräinen kesto on kaksinkertaistunut vuoden 1990 jälkeen.2 

Maailman pakolaisista 78 % elää yli viisi vuotta kestäneissä kriiseissä.3  

 

• Joka kuudes lapsi maailmassa – 415 miljoonaa lasta – elää konfliktialueella.4 

• Pakolaisten määrä niin valtioiden sisällä (41,3 miljoonaa) kuin ulkopuolella (25,9 miljoonaa) on 

ennätyskorkealla.5  

• Ilmastonmuutos lisää luonnonkatastrofien riskiä. 

• Noin 15 % maailman väestöstä on vammaisia ja he menehtyvät katastrofitilanteissa jopa neljä 

kertaa muuta väestöä useammin.6 

• Konfliktit ja kriisitilanteet vaikuttavat erityisellä tavalla naisiin ja tyttöihin, kun muun muassa 

sukupuolittunut väkivalta lisääntyy.7 

• Konfliktit ja humanitaariset katastrofit estävät liian usein lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa 

pääsyn koulutuksen ja sen myötä turvallisemman tulevaisuuden pariin. Humanitaarisesta 

rahoituksesta vain 2 % käytetään koulutukseen. 8   

 

Humanitaarisen avun tarve maailmalla kasvaa, mutta globaali rahoitus ei riitä kattamaan avuntarvetta. 

Myös Suomen humanitaarisen avun määrä on laskenut merkittävästi. Vuoden 2020 talousarviossa 

humanitaariseen apuun on varattu 72,5 miljoonaa euroa. Vielä 2014 Suomen humanitaarinen apu oli 105,7 

miljoonaa.9 Avun tasoa on leikattu 30 % samaan aikaan, kun apua tarvitsevia ihmisiä on 90 miljoonaa 

                                                           
1 UN OCHA: The Global Humanitarian Overview (GHO) 2020, s. 25 
2 ODI: Time to let go - A three-point proposal to change the humanitarian system (2016)   
3 UN OCHA: The Global Humanitarian Overview (GHO) 2020, s. 13 
4 Save the Children 2020: Stop the War on Children report https://www.pelastakaalapset.fi/uutiset/lapsiin-kohdistuva-vakivalta-kiihtyy-
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5 UN OCHA: The Global Humanitarian Overview (GHO) 2020, s. 13 
6 UN OHCA: The Global Humanitarian Overview (GHO) 2020, s. 75 
7 UN OCHA: The Global Humanitarian Overview (GHO) 2020, s. 15 
8 Education cannot wait: https://www.educationcannotwait.org/the-situation/ 
9 https://yle.fi/uutiset/3-7695664 



enemmän.10 Verrattuna muihin Pohjoismaihin on Suomen tuki alhainen: esimerkiksi Tanska on allokoinut 

humanitaariseen apuun noin 350 miljoonaa euroa.11  

Olemme erityisen huolissamme siitä, että humanitaaristen operaatioiden aliresursointi on vuosi vuodelta 

kasvanut.12 Tämä entisestään syventää ja kroonistaa luonnonkatastrofien ja konfliktien aiheuttamaa 

kurjuutta ja lisää haitallisia selviytymiskeinoja kuten lapsiavioliittoja ja lapsityötä. Voidaan puhua 

”korjausvelan” kasvusta, kun toipuminen ja vakauden rakentaminen käy entistä vaikeammaksi ja 

kalliimmaksi. On myös Suomen etu, että kriisien ratkaisemiseksi ja niiden seurausten hillitsemiseksi 

toimitaan ajoissa ja riittävän kunnianhimoisesti.  

Suomalaiset humanitaarista apua antavat järjestöt tekevät tehokasta avustustyötä maailman kriisi- ja 

konfliktialueilla. Toivomme, että järjestöjen tekemä laadukas työ näkyy myös entistä vahvempana 

rahoituksena tulevina vuosina. 

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin ja tulemme tarvittaessa kertomaan teille lisää teemasta. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Hanna Markkula-Kivisilta, pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry. 

Harri Hakola, Fida International ry. 

Juha-Erkki Mäntyniemi, Fingo ry. 

Jouni Hemberg, toiminnanjohtaja, Kirkon Ulkomaanapu 

Ossi Heinänen, pääsihteeri, Plan International Suomi 

Annu Lehtinen, toiminnanjohtaja, Suomen Pakolaisapu ry.  

                                                           
10 UN OCHA:  The Global Humanitarian Overview (GHO) 2015 avun tarpeessa oli 77,9 miljoonaa ihmistä. 
11 The Government of Denmark, Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2019 
12 UN OCHA: The Global Humanitarian Overview (GHO) 2020, s. 27 

 


