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YLEISTÄ 
Ulkoministeriön Latinalaisen Amerikan ja Karibian toimintaohjelmaluonnos painottaa ennen kaikkea 
taloudelliskaupallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on Suomelle alueesta saatava taloudellinen 
hyöty. Kaupalliset intressit on ohjelmassa asetettu ensisijalle niin poliittisessa yhteistyössä kuin 
koulutus-, tutkimus-, kulttuuri- ja kehitysyhteistyössäkin. UniPIDin näkökulmasta yliopistojen 
tavoitteena on kaupallisen edun sijaan ennen kaikkea yhteistyön syventäminen ja kestävien 
kumppanuuksien rakentaminen. Tämä on vastavuoroista yhteistyötä, jossa myös Suomella on paljon 
opittavaa LAC-mailta. Varsinkin poliittisia suhteita voitaisiin syventää, jos niissä keskityttäisiin 
kaupallisten suhteiden lisäksi enemmän myös muihin politiikan alueisiin, kuten kehitys-, koulutus- ja 
kulttuuripoliittisiin kysymyksiin. Näillä alueilla on olennainen vaikutus myös taloudellisella ja 
kaupalliselle toiminnalle – tutkimus ja koulutus osaltaan takaavat tasa-arvoisempia yhteiskuntia, 
joissa esimerkiksi turvattomuus, rikollisuus ja harmaa talous vähenevät.  
 
Ohjelmassa mainitaan, että Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella ”Köyhyys ja epätasa-arvo 
vaikeuttavat vahvojen kotimarkkinoiden kehittymistä” (s. 3), silti mm. köyhyyden poistoon pyrkivän 
kehitysyhteistyön ja korkeakoulutuksen kehittämisen vaikutus sivutaan lähes kokonaan 
luonnoksessa. Kestävien kaupallisten suhteiden kehittämistä varten tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja 
luottamusta. Suomella on ollut alueella pitkäkestoista kehitys- ja tutkimusyhteistyötä, jonka 
perustalle tällaista luottamusta on hyvä rakentaa. Suomen hyvät suhteet alueen maihin 
perustuvat mm. kauppasuhteiden ja talousyhteistyön lisäksi myös pitkäaikaiseen kehitys- ja 
tutkimusyhteistyöhön, ja nämä olisi hyvä tuoda esille myös suhteiden perusteita listatessa (s. 5, luku 
4). Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan vaan hyvän vanhan perustalta on hyvä jatkaa uusiakin asioita. 
 
Team Finland -yhteistyöverkoston toiminnan käynnistyminen ja vahvistaminen on ollut erittäin 
toivottavaa. Tätä toimintaa ei kuitenkaan myöskään tulisi käynnistää ainoastaan kaupallisista 
intresseistä lähtien. Sen tulisi mahdollistaa vastavuoroisen dialogin ja yhteistyön eri toimijoiden 
kesken.  
 
TUTKIMUS- JA INNOVAATIOTOIMINTA SEKÄ KOULUTUSYHTEISTYÖ 
Ohjelmassa on mainittu, että ”Koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden osalta Latinalainen 
Amerikka jää jälkeen muista nousevista talouksista” (s. 3). Samoin korostetaan alueen kiinnostusta 
Suomeen ko. aloilla ja että Suomea pidetään ”koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden 
mallimaana” (esim. s. 10). Näiden alojen yhteistyö ja tavoitteet tulisi siis priorisoida ohjelmassakin.  
 



Ohjelmassa tutkimus- ja innovaatiotoiminta ja koulutusyhteistyö on kuitenkin määritetty ennen 
kaikkea kaupallisesta näkökulmasta (s. 10). Tutkimusyhteistyö on nähtävä akateemisen, ei vain 
kaupallisen maailman kannalta. Soveltavalla tutkimuksellakin on arvonsa, mutta pitkäkestoinen 
perustutkimus luon pohjan myös soveltavalle tutkimukselle ja innovaatioille. Alueen 
innovaatiovalmiuksien kehittämisen lisäksi tulisi tavoitteeksi ottaa (s. 11) yleisemmän alueen 
tutkimuksellisten valmiuksien ja tutkimusyhteistyön kehittämisen.  
 
Ohjelmassa on yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus jäänyt kokonaan huomioimatta. 
Näin, vaikka juuri näiden alojen tutkimus ja sen tuki edesauttaisi ohjelmassa useaan otteeseen 
tarpeelliseksi mainittua alueen maiden, kehitystrendien ja pääkielten tuntemuksen vahvistamista 
Suomessa (esim. s. 10, 11, 18).  Hyvänä tutkimusyhteistyönmallina Suomelle voisi toimia Norjan 
kehittämä NorLARNet-tutkimusyhteistyö. Tutkimusyhteistyöhön liittyvistä toimista ja tavoitteista 
tulisi käydä dialogia UM:n sekä tutkimuslaitosten ja yliopistojen välillä. UniPID voisi järjestää 
dialogille puitteet.  
 
Suomi on korkeasti koulutettu korkean osaamisen maa. Tätä tulisi korostaa ja hyödyntää alueen 
koulutusyhteistyössä. LAC- alueen koulutuksen kehittäminen on ohjelmassa kuitenkin toistamiseen 
liitetty lähinnä koulutusvientiin (s. 9, 10) joka nostetaan esille myös, kun puhutaan 
koulutusyhteistyöstä (s. 10). Ohjelmassa koulutusyhteistyöksi käsitetään mm. ”koulutuksen 
suunnittelun, hallinnon ja opettajakoulutuksen asiantuntemuksen vienti” (s. 10). Vientiin viitatessa 
yhteistyöhön liittyvä yhdessä tekeminen sekä vastavuoroinen ja tasavertainen kumppanuus jäävät 
taka-alalle. Sama pätee mainittuun hallinnollisen osaamisen vientiin (s. 10). Kaupallistaloudellisen 
sanaston käyttö antaa viitteitä kaupallisten etujen priorisoinnista myös muun alan yhteistyössä. 
Koulutusviennin sijaan koulutusyhteistyössä tulisi painottaa vastavuoroisuutta ja yhteistyön eri 
muotojen lisäämistä. Esim. Chilessä ja Brasiliassa tehdään suuria investointeja koulutuksen 
kansainvälistämiseksi. EU-LAC koulutus- ja tutkimusyhteistyön piirissä Suomi tekee jo mm. Chilen 
kanssa kattavaa yhteistyötä ja toimii yhteispuheenjohtajana ICT for Social Challenges EU-LAC 
tutkimus ja koulutusyhteistyössä. Perussa, Keski-Amerikassa ja Meksikossa on myös pitkäaikaista 
suomalaista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä. Suomessa tulisi parantaa tutkijoiden mahdollisuuksia 
päästä käsiksi sekä EU-LAC että LAC alueen tutkimusrahoitukseen.  

 
KOULUTUSYHTEISTYÖ JA KEHITYS 
Kehitysyhteistyösektorilla on tehty pitkäkestoista yhteistyötä alueen eri maiden kanssa. Samaten 
kehitystutkimuksen piirissä on monia alueen asiantuntijoita. Vaikka kehitysyhteistyön poliittinen 
ohjaus muuttuukin, aiemmassa yhteistyössä kerrytettyä tietotaitoa tulisi käyttää hyväkseen. 
Kestävien kumppanuuksien kannalta on muutenkin järkevää lähestyä tulevaisuutta jo tehdyn työn 
kautta eli hyödyntää myös tulevaisuudessa aiempaa yhteistyötä ja kokemusta. Tästä esimerkkinä 
luonnonvarojen hallintaan ja käyttöön liittyvä yhteistyö ja Keski-Amerikan kokemukset.  

Ohjelman kehitysyhteistyöosio on näin liiankin suppea. Myös maa- ja ala-aluekohtaisesta osiosta 
puuttuu ns. globaalin vastuun näkökulma kokonaan. Vaikka maiden välisiin eroihin onkin ohjelmassa 
viitattu, alueesta ja sen sosioekonomisesta tilanteesta luodaan hyvin homogeeninen kuva. Alueen 
maat käsitetään modernisoituvien maiden ryhmäksi, joissa ei enää ole entisenlaista tarvetta 
kehitysyhteistyölle, vaikka tosiasiassa alueen maiden välillä ja sisällä on suuriakin kehityseroja. (s. 1, 
11.) Ohjelman alussa (s. 2) jo mainitaan, että Suomelle on tärkeää myötävaikuttaa maanosan 



vakaaseen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Kehitysyhteistyön eri väylät olisivat 
mahdollisuus myötävaikuttaa etenkin köyhimpien väestönosien kehitykseen ja samalla koko 
alueeseen.  
 
Tuleva kehitysyhteistyö määrittyy ensisijaisesti kaupallisista intresseistä lähtien, koska siihen 
viitataan ns. osaamisen siirtona. Kaupallinen yhteistyö ja sen tuki on mainittu toistamiseen 
kehitysyhteistyön tavoitteena ja muotona (s. 11). Vaikka ohjelman alkupuolella on mainittu alueen 
yhteiskunnallisia ongelmia – kuten köyhyys, eriarvoisuus, ihmisoikeuksien loukkaukset sekä 
väkivalta- ja huumerikollisuus, heikot instituutiot ja korruptio sekä kansalaisyhteiskunnan 
kehittymättömyys – niitä on lähestytty lähinnä kaupan ja taloudellisen toiminnan esteiden 
näkökulmasta (s. 2-3), esim. miten rikollisuus ei liiemmin hankaloita ulkomaalaisten toimintaa 
alueella. Tästä puuttuu ongelmien ratkaisemiseen pyrkivä yhteistyön näkökulma. Nämä ongelmat 
on unohdettu täysin ohjelman muuta yhteistyötä koskevissa osioissa. Voi myös kysyä minne ovat 
jääneet Suomen tuoreen kehityspoliittisen toimenpideohjelman painopisteet, kuten sukupuolten 
välinen tasa-arvo, ilmastokestävyys ja eriarovoisuuden vähentäminen sekä ihmisoikeuksien, 
demokratian ja hyvän hallinnon tuki?  
 
Monien mainittujen LAC-alueen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa on avainasemassa 
kaupallisen yhteistyön sijaan nimenomaan perus- ja korkeakoulutus ja niiden kehittäminen. 
Korkeakoulujen rooliin Suomessakin kuuluu yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja globaalin vastuun 
kantaminen. Ohjelmassa tulisi avata lisää tilaa tälle toiminnalle. IKI-hankkeiden jatkaminen on 
tervetullutta. Huomautettakoon kuitenkin, että ainakaan korkeakoulujen IKI-ohjelman (HEI ICI) 
piirissä ei ole mahdollistettu esim. korkeakoulujen kipeästi kaipaamaa tutkimuksen tukea, toisin kuin 
ohjelmassa sanotaan (s. 11). Lisäksi HEI CI ohjelmassa ollaan keskittämässä tukea ainoastaan 
vähintenkehittyneisiin maihin, joihin LAC alueella kuuluu ainoastaan Haiti.  
 
Kehitysyhteistyössä tulisi huomioida myös yhteistyö alueen maiden kanssa kehitysavun antamisessa, 
kun esim. Brasilia on kasvattamassa kehitysyhteistyötään. Kiinnostusta on etenkin suomalaiseen 
koulutus-, tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön, mikä kertaalleen korostaa näiden alojen 
priorisoinnin tärkeyttä toimintaohjelmassa. Suomalaista osaamista voisi hyväksikäyttää myös poliisi- 
ja rauhanturvaamistyössä yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. 
 
Ohjelmaluonnoksen kielenkäytön poliittiseen korrektiuteen olisi myös hyvä kiinnittää huomiota. 
Viittaukset esimerkiksi populismiin ovat epäkorrekteja (s. 2, 15) ja osin täysin historiattomia. Myös 
maininnat modernisaatiosta ja sen tukemisesta (s. 7, 11) luovat helposti käsityksen ulkoapäin 
läntisistä teollisuusmaista määritetystä ja ohjautuvasta kehityksestä. Tämä ajatus on ongelmallinen 
etenkin, kun monissa Latinalaisen Amerikan maissa on pyritty vahvasti maan omista lähtökohdista ja 
itse määritetyistä tarpeista ja tavoitteista lähtevään kehitykseen.  
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UniPID on kymmenen suomalaisen yliopiston yhteistyöverkosto. UniPID pyrkii edistämään 
pitkäkestoista kumppanuuden periaatteelle rakentuvaa tutkimus- ja koulutusyhteistyötä sosio-
ekonomisen kehityksen tueksi.  
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