
 

 

Asia: O 70/2017 vp Valiokunnan oma asia: Järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustuki  

Kepan lausunto valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle 8.12.2017  

Viestintä- ja globaalikasvatustuki sisältyy vuoden 2018 talousarvioesityksessä momentin 66. kohtaan 8. Tuki 

kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön ja kehitysyhteistyöviestintään sekä kuntien kehitysyhteistyöhön. 

Esityksessä kirjataan, että määrärahaa voidaan käyttää myös kansalaisjärjestöjen Suomessa tapahtuvaan 

kehitysviestintään ja globaalikasvatukseen.  

Ulkoministeriö ja Opetushallitus ovat valmistelleet kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustuen 

(VGK) siirtämistä Opetushallituksen hallinnoitavaksi. Ehdotuksen mukaisesti järjestöt eivät voisi enää 

jatkossa olla tuen hakijoita, vaan rahoitus olisi suunnattu opetuksenjärjestäjille koulujen 

globaalikasvatuksen kehittämiseen. Järjestöt voisivat jatkossa toimia hankkeissa kumppaneina.  

Esitämme, että hallinto- ja turvallisuusjaosto kirjaa budjettia koskevaan mietintöönsä, että viestintä- ja 

globaalikasvatustuki suunnataan jatkossakin järjestöjen omaehtoiseen ja monimuotoiseen työhön 

kehityskysymysten parissa, ja että se säilyy kokonaisuudessaan kansalaisjärjestöjen haettavissa.  

VGK-tuella on koulutettu opettajia, kannustettu lapsia ja nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen, tehty laadukasta 

mediatyötä, kampanjoitu ja perehdytetty yritystoimijoita vastuulliseen liiketoimintaan. Kyseessä on ainoa 

tukimuoto, jolla tällaista työtä voidaan tehdä.  

Tukea myönnettiin edellisellä hakukierroksella vuonna 2016 yhteensä 1,4 miljoonaa euroa kahdelle vuodelle, 

joka oli 65 prosenttia vähemmän kuin aikaisemmin. Kehitysyhteistyömäärärahoihin kohdistetut leikkaukset 

kohdistuivat erityisen rajusti viestintä- ja globaalikasvatustukeen, jonka turvin pienet ja keskisuuret järjestöt 

ovat voineet toimia.  

VGK-tuella rahoitetuissa hankkeissa tehdään järjestöjen kautta suuri määrä vapaaehtoistyötä, joka 

menetettäisiin muutoksen myötä. Ulkoministeriön laskelmien perusteella vapaaehtoistyötä tehtiin vuonna 

2013 yli 100 000 euron edestä.  

Tuen siirtäminen pois järjestöiltä vaikeuttaa merkittävästi järjestöjen työtä. Ilman omaa rahoitusta järjestöt 

eivät voi tarjota ja kehittää asiantuntevaa, opetussuunnitelmien mukaista tukea kouluille. Muutos tarkoittaisi 

käytännössä loppua monen toimijan globaalikasvatus- ja viestintätyölle.  

Kouluyhteistyö on ollut vain osa VGK-tuella rahoitettua toimintaa. Pidämme tärkeänä, että järjestöt voivat 

jatkaa moninaista työtään kehitysviestinnän ja globaalikasvatuksen saralla.  

Vaikka tukimuoto päätettäisiin siirtää Opetushallituksen hallinnoitavaksi, keskeistä on säilyttää se 

järjestöjen haettavissa. Juridisia esteitä tälle ei ole.  

Kepan suositus on, että valtiovarainvaliokunta kirjaa mietintöönsä:  

• Viestintä- ja globaalikasvatustuki suunnataan jatkossakin järjestöjen omaehtoiseen ja 

monimuotoiseen työhön kehityskysymysten parissa ja se säilyy kokonaisuudessaan 

kansalaisjärjestöjen haettavissa. 
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