Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 227/2015 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen ulkoasiainministeriön viestintä- ja
globaalikasvatustuella rahoitetusta Israelin vastaisesta kampanjasta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Peter Östmanin /kd ym. näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 227 vp:
Katsooko hallitus, että yhden näkökulman kampanjat edistävät rauhanprosessia Lähiidässä,
katsooko hallitus, että Muurinmurtajat-hanke julkistetun materiaalin perusteella täyttää
ulkoasiainministeriön asettamat viestintä- ja globaalikasvatustuen käyttöä koskevia
ehdot,
onko yksittäisen valtion vastaisen toiminnan rahoittaminen julkisista varoista hyväksyttävää sekä
aikooko ministeriö tarkastaa hankkeen, niin kuin valtionavustuslain 15 § velvoittaa, eli
valtionapuviranomaisen tulee huolehtia valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittävästä
valvonnasta?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
1. Edistävätkö yhden näkökulman kampanjat rauhanprosessia Lähi-idässä
Suomi on EU:n yhteisen linjan mukaisesti sitoutunut neuvotteluteitse saavutettuun kahden valtion ratkaisuun. Osapuolten väliset neuvottelut tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on ainoa vaihtoehto rauhan saavuttamiseksi. Suomi EU:n tavoin pyrkii toimimaan niin, että kahden valtion
mallin elinkelpoisuus säilyy ja toisaalta edistämään osapuolten neuvotteluvalmiutta. Tämän linjan mukaisesti hallitus pyrkii suhtautumisessaan osapuoliin tasapuolisuuteen, intressissämme ei
ole lisätä vastakkainasettelua. Kansalaisjärjestökentän toimijat painottavat usein Lähi-idän rauhanprosessin kohdalla jomman kumman konfliktin osapuolen näkemyksiä. Hallitus pitää tärkeänä taata kansalaisjärjestöjen toiminnan vapaus, johon liittyy myös vastuunkantaminen toiminnasta.
2. Täyttääkö Muurinmurtajat-hankkeessa julkistettu materiaali ulkoasiainministeriön asettamat
viestintä- ja globaalikasvatustuen käyttöä koskevia ehdot
Ulkoasiainministeriö tukee kehityspoliittisen ohjelman mukaan suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysviestintää ja globaalikasvatusta. Näillä toimilla suomalaisia kannustetaan sitoutumaan globaaliin vastuunkantoon ja osallistumaan kehitysyhteistyöhön. Viestintä- ja globaali-
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kasvatus-tuki (VGK-tuki) on Suomen antamaa OECD:n kehitysapukomitea DAC:n määritelmän
mukaista julkista kehitysapua.
Viestintä- ja globaalikasvatuksen päätavoitteena on lisätä kohderyhmien tietoisuutta kehitysyhteistyöstä sekä vahvistaa julkista tukea kehitysyhteistyölle ja kiinnostusta kehityskysymyksiä
kohtaan. Kansalaisjärjestöjen työllä on merkittävä rooli kansalaismielipiteeseen vaikuttamisessa
ja kehitysyhteistyöhön liittyvän tiedon jakamisessa.
Tukea myönnetään erilaisiin ja erilaiselta arvopohjalta ponnistavien järjestöjen hankkeisiin. Vasemmistonuoret ry:n VGK-hanke ”Muurinmurtajat.fi” sai valtionavustusta alkuvuodesta 2015 ja
hanke päättyy helmikuussa 2016.
3. Onko yksittäisen valtion vastaisen toiminnan rahoittaminen julkisista varoista hyväksyttävää?
Ministeriö ei myönnä avustuksia lainvastaiseen/muuhunkaan itsenäisiä valtioita loukkaavaan
toimintaa.
4. Aikooko ministeriö tarkastaa hankkeen, niin kuin valtionavustuslain 15 § velvoittaa, eli valtionapuviranomaisen tulee huolehtia valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta?
Valtionavustuslain 15 §:n pykälässä säädetään valtionapuviranomaisen velvollisuudesta huolehtia valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta. Valvonnan keinoiksi pykälässä
säädetään valtionavustuksen käyttö- ja seurantatietojen sekä muiden tietojen hankkiminen ja
tarvittaessa tarkastusten tekeminen. Perustana valtionavustuksen valvonnassa ovat valtionavustuksen saajalta saatavat tiedot. Näitä tietoja todentavia muita tietoja ovat muun muassa valtionavustuksen saajan tilintarkastajan antama lausuma valtionavustuksen käytöstä sekä saajan taloutta ja toimintaa yleensä koskevat tilintarkastuskertomukset.
Valvonnan on pykälän mukaan oltava asianmukaista ja riittävää. Valvonnan asianmukaisuudella
tarkoitetaan, että valvonnan avulla saadaan kohtuullinen varmuus valtionavustuksen käytöstä
oikealla tavalla ja varmistetaan oikeat ja riittävät tiedot valtionavustuksen käytöstä ja sen tuloksellisuudesta. Asianmukaisessa valvonnassa siitä valtionapuviranomaiselle aiheutuvat kustannukset ovat järkevässä suhteessa valtionavustukseen liittyviin taloudellisiin riskeihin. Valtionapuviranomaisen valvonnan tavoitteena on todeta riskeihin ja kulloinkin kyseessä olevan valtionavustuksen taloudelliseen merkitykseen nähden riittävällä varmuudella: 1) ovatko valtionavustuksen myöntämisen, käyttämisen ja maksamisen edellytykset olleet olemassa ja 2) onko
valtionavustuksen käytössä muutoin toimittu hyvän taloudenhoidon edellyttämällä tavalla”
Ulkoministeriö valvoo valtionavustusta saavia hankkeita eri keinoin hanketoteutuksen eri vaiheissa. Kansalaisyhteiskuntayksikössä tarkastetaan järjestöä koskevat tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vuosikertomus sekä hanketta koskevat vuosiraportti ja auktorisoidun tilintarkastajan
hankkeesta antama tilintarkastuskertomus. Järjestölle annetaan kirjallisesti palautetta hankeraportin tarkastuksen yhteydessä (hyväksytään/pyydetään lisätietoja). Hankkeiden pääasiallinen
arviointi tapahtuu vuosiraporttien pohjalta. Vasemmistonuoret ry:n hankkeen osalta vuosiraport-
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ti tulee olla toimitettu ministeriöön 30.4.2016 mennessä. Hankeraportin tarkastuksessa toteutumista verrataan hakemuksessa esitettyyn suunnitelmaan sekä mahdollisilla käyttötarkoituksen
muutoksilla tehtyihin muutoksiin.
Helsingissä 2.11.2015

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka

