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Suomi pyrkii kehityspolitiikallaan köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseen sekä kestävän kehityksen edistämiseen. Vuoden 2012 kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa linjataan, että kehityspolitiikan tavoitteena on
vahvistaa kansainvälistä vakautta, turvallisuutta, rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä sekä edistää oikeusvaltiota, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Suomen kehityspolitiikan lähtökohta on ihmisoikeusperustaisuus.
Tarkastuksen kohteena ollut monenkeskinen kehitysyhteistyö on Suomen toimintaa YK-järjestöissä, ohjelmissa, rahastoissa ja kehitysrahoituslaitoksissa.
Tarkastus kohdistui Suomen monenkeskisen kehitysyhteistyön suuntaamiseen, Suomen vaikuttamistyöhön kansainvälisissä järjestöissä ja siihen,
onko ulkoasiainministeriö selvittänyt monenkeskisen avun onnistumista.
Tarkastus koski ensisijaisesti vuosia 2013–2015. Kehitysyhteistyön määrärahoihin kohdistuneiden leikkausten vuoksi tarkastuksessa on kuitenkin
käsitelty kehitystä myös vuoden 2015 jälkeen. Tarkastuksen tavoitteena oli
selvittää sitä, miten hyvin Suomen monenkeskistä kehitysyhteistyötä on
toimeenpantu kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa esitetyllä tavalla.
Varsinainen kehitysyhteistyö -momentin käyttösuunnitelmakohdalta
monenkeskinen kehitysyhteistyö on käytetty vuosina 2013–2015 yhteensä
hieman alle miljardi euroa. Samana ajankohtana kansainvälisille järjestöille on maksettu apua myös momentin muilta käyttösuunnitelmakohdilta ja
myös muiden ministeriöiden momenteilta. Yhteensä maksatukset ovat vuosina 2013–2015 olleet yli kaksi miljardia euroa.
YK:n jäsenmaat sopivat syksyllä 2015 kestävän kehityksen toiminta
ohjelma Agenda 2030:sta, joka tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen
sekä kestävään kehitykseen. Ohjelma on vuonna 2000 sovittuja vuosituhat
tavoitteita laajempi: se kattaa niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristö
ulottuvuuden. Uuden ohjelman tavoitteet tulivat voimaan vuoden 2016
alussa. Tätä nykyä Suomen kehitysyhteistyössä keskitytään valtioneuvoston vuoden 2016 selonteossa valittuihin painopistealueisiin, jotka edistävät useita Agendan tavoitteita. Näitä ovat esimerkiksi naisten ja tyttöjen
oikeuksien ja aseman parantuminen ja kehitysmaiden talouksien kehittyminen. Tarkastus koskee aikaa ennen Agenda 2030:tä, mutta Suomen kehitys
poliittiset tavoitteet ovat olleet perinteisesti samankaltaisia useiden Agendan tavoitteiden kanssa.
Tulosperustaisuus ja tilivelvollisuus ovat olleet jo yli vuosikymmenen
kehitysyhteistyössä keskeisessä asemassa maailmanlaajuisesti. Tulos
perustaisuus on myös vuoden 2012 toimenpideohjelman keskeinen l injaus.
Tarkastushavaintojen mukaan ulkoasiainministeriö onkin johdonmukaisesti pyrkinyt kehittämään kehitysyhteistyön tuloksellisuutta. Ministeriö on
teettänyt tulosohjauksesta ulkopuolisen arvion, jonka perusteella on päätetty kehittämistoimista. Vaikuttamistyön tehostamiseksi on laadittu järjestö
kohtaisia vaikuttamissuunnitelmia; raportointia ja tietojärjestelmiä on ke-
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hitetty. Vaikka tuloksellisuuden parantamiseksi on tehty paljon, tehtävää
vielä riittää. Ylätason kehittämistyö ei konkretisoidu aina käytännön työhön.
Tarkastushavaintojen mukaan ulkoasiainministeriön toiminta Suomen
rahoittamissa kansainvälisissä järjestöissä on ollut aktiivista ja yhteistyö
hakuista. Toimimalla taitavasti johtokunnissa ja yhdessä muiden samoja
tavoitteita ajavien avunantajien kanssa Suomi on saanut avustusmääräänsä
verrattuna suurempaa vaikutusvaltaa kansainvälisissä järjestöissä. Määrä
rahojen vähetessä osaavan henkilöstön merkitys vaikuttamistyössä korostuu.
Ulkoasiainministeriössä kehitysyhteistyötä tehdään kehityspoliittisen
osaston lisäksi myös muilla osastoilla. Apua myöntäviä yksikköjä eri osastoilla on yli 20. Tarkastuksessa havaittiin, että tämänkaltainen organisaatio
tekee toiminnan koordinoimisen haastavaksi. Hajautunut organisaatio on
riski tehokkaalle tiedonkululle ja -hallinnalle. Lisäksi tulosohjauksen edellytykset heikkenevät. Nämä seikat yhdessä voivat heikentää toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.
Kehitysyhteistyön tavoitteita oli vuoden 2012 toimenpideohjelmassa
lukumääräisesti paljon, eikä niitä ollut asetettu tärkeysjärjestykseen. Toimintaa oli silti joissain tapauksissa pakko priorisoida. Tarkastuksessa havaittiin, että vaikuttamistyötä ei juurikaan suunnattu strategisen analyysin
pohjalta, vaikka näin oli toimenpideohjelmaan kirjattu.
Uudessa, vuoden 2016 alussa hyväksytyssä valtioneuvoston selonteossa
Suomen kehityspolitiikasta tavoitteita on vähemmän, ja selonteko on aiempaa toimenpideohjelmaa tiiviimpi. Uusi selonteko vaikuttaa siten parannukselta toimenpideohjelmaan verrattuna.
Vaikuttamistyön vuosiraporteissa usein keskitytään siihen, mitä
tarkasteluajanjaksolla on tehty, ei niinkään siihen, mitä vaikutuksia on saatu aikaan. Ulkoasiainministeriö tukeutuu vaikuttavuuden arvioinnissa avunantajien yhteisen arviointijärjestön MOPAN:n tuottamaan tietoon järjestöjen organisatorisesta tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta. Tämä on Suomen
kaltaisen pienen avunantajamaan resurssien käytön kannalta tarkoituksenmukaista. Tarkastuksen perusteella järjestöjen omien evaluointiyksikköjen
asema on itsenäinen ja niiden tuottamaa tieto ohjelmatyön edistymisestä
maa-, alue- ja globaalitasolla yleisesti ottaen laadukasta. Mahdollisuuksia
avustettavien järjestöjen oman ohjelmatyön toimeenpanon evaluoinnin
tuottaman tiedon suurempaan hyödyntämiseen ministeriön vaikuttamistyössä tulisi selvittää.
Tarkastuksessa havaittiin, että ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön
asiakirjahallinnassa on puutteita. Kehitysyhteistyön tulosten kokoaminen
ja yhdistäminen ei onnistu nykyisillä tietojärjestelmillä. Tiedonhallintaa
kehittämällä luotaisiin edellytyksiä toiminnan vaikuttavuuden paremmalle arvioinnille ja siitä raportoinnille.
Tarkastuksessa oli työlästä selvittää, miten paljon monenkeskistä kehitys
yhteistyötä rahoitetaan. Monenkeskisellä kehitysyhteistyöllä voidaan käsit-
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tää hyvin erilaisia asiakokonaisuuksia, ja sitä rahoitetaan monelta osastolta. Toiminnan suuntaamisen ja seurannan kannalta on tärkeää, että myös
rahoitus on läpinäkyvää.
Ulkoasiainministeriö antaa vuonna 2018 eduskunnalle selvityksen
kehityspolitiikan ja -yhteistyön tuloksista. Tämä edellyttää tulosten ja vaikutusten nykyistä parempaa mittaamista ja arviointia sekä näitä palvelevien tietojärjestelmien kehittämistä. Raportointia kehittämällä toimintaa
voidaan suunnata tehokkaammin ja vaikuttavammin. Tulosvastuullisuuden, avoimuuden ja läpinäkyvyyden kannalta on suotavaa, että ministeriö
julkistaa tietoja kehitysyhteistyöstä nykyistä laajemmin verkkosivuillaan.

Tarkastusviraston suositukset
Tarkastusvirasto suosittaa, että ulkoasiainministeriö
1. parantaa kehitysyhteistyön koordinaatiota ministeriön sisällä siten, että se tukee vaikuttamistoimintaa nykyistä paremmin
2. keskittyy rajalliseen määrään mahdollisimman selkeitä ja konkreettisia sekä mitattavissa olevia kehitysyhteistyötavoitteita
3. kehittää tietojärjestelmiä siten, että niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti kehitysyhteistyön tulosten kokoamisessa sekä toiminnan raportoinnissa ja kehittämisessä
4. selvittää mahdollisuuksia hyödyntää järjestöjen tuottamaa tietoa nykyistäkin enemmän vaikuttamistyön tukena
5. kehittää budjetointia siten, että kokonaisrahoitus monenkeskisille järjestöille on läpinäkyvämpää ja että tietoa rahoituksen kohdentumisesta
sekä jakaantumisesta yleisrahoitukseen ja korvamerkittyyn rahoitukseen on paremmin saatavilla.
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Mitä tarkastettiin

Monenkeskistä kehitysyhteistyötä on Suomen toiminta YK-järjestöissä,
erilaisissa kehitysyhteistyötä tukevissa rahastoissa ja kehitysrahoitus
laitoksissa. Monenkeskinen yhteistyö tarjoaa Suomelle kanavan vaikuttaa
kehitysrahoituksen suuntaamiseen ja kehitysmaiden olojen parantamiseen.
Vaikuttamisen kanavia ovat muun muassa YK:n yleiskokous, järjestöjen ja
rahoituslaitosten johtokunnat, erilaiset kahdenväliset tapaamiset ja vierailut sekä kehitysrahoituslaitosten lisärahoitusneuvottelut.
Kehitysrahoituslaitokset, kuten Maailmanpankki, ovat usean maan omistamia laitoksia. Esimerkiksi Maailmanpankin osana toimiva Kansainvälinen
kehitysjärjestö IDA tarjoaa kehitysmaille pehmeäehtoisia lainoja, lahjamuotoista tukea ja teknistä apua. Kansainväliset kehitysrahoituslaitokset
ovat kehitysmaissa merkittäviä rahoittajia, joille Suomi myöntää avustuksensa pääosin yleisrahoituksena. Suomen pitkäaikainen linjaus ennen vuoden 2016 leikkauksia on ollut, että kehitysyhteistyön rahoituksen monenkeskisille järjestöille tulisi olla pääosin yleisrahoitusta. Rahoituksen käyttöä
määrittävät rahoituslaitosten mandaatit ja lisärahoitusneuvotteluissa sovitut painopisteet.
Suomi rahoittaa myös useita YK:n järjestöjä. Suomi panostaa erityisesti niihin järjestöihin, jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa,
eriarvoisuuden vähentämistä sekä ympäristön kestävää kehitystä. Myös
YK-järjestöjen rahoitus on suurimmalta osin yleisrahoitusta. Suomi tukee
YK:n ja sen järjestöjen sekä muiden keskeisten monenkeskisten toimijoiden
toimintatapojen tehostamista ja niiden keskinäisen yhteistyön vahvistamista.
Tarkastus kohdistui Suomen monenkeskisen kehitysyhteistyön suuntaamiseen, Suomen vaikuttamistyöhön kansainvälisissä järjestöissä sekä
siihen, onko ulkoasiainministeriö selvittänyt monenkeskisen avun onnistumista. Tarkastus koski ensisijaisesti vuosia 2013–2015. Tarkastuksessa
kuvataan myös kehitysyhteistyössä tapahtuneita muutoksia vuoden 2015
jälkeen. Tarkastuksessa monenkeskiseksi kehitysyhteistyöksi määritellään rahoitus niille kansainvälisille organisaatioille, jotka OECD on listannut kehitysyhteistyökelpoisiksi. Monenkeskisen tuen sisältö voi vaihdella
eri yhteyksissä. Tarkastuksessa käsitellään YK-järjestöjä, kehitysrahoituslaitoksia ja rahastoja.
Kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa1 (valtioneuvoston periaatepäätös 16.2.2012) linjattiin, että kehityspolitiikan tavoitteena on vahvistaa
kansainvälistä vakautta, turvallisuutta, rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä sekä edistää oikeusvaltiota, demokratiaa ja ihmisoikeuksia.
Suomen kehityspolitiikan ensisijainen päämäärä on poistaa äärimmäinen
köyhyys ja turvata ihmisarvoinen elämä kaikille YK:n vuosituhatjulistuksen
kehitystavoitteiden mukaisesti. Suomen kehityspolitiikassa lähtökohtana
on ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen.
Toimenpideohjelman mukaan kehityspolitiikan ja -yhteistyön paino
pisteet ovat ihmisoikeuksia edistävä, demokraattinen ja vastuullinen yhteis
kunta, osallistava ja työllistävä vihreä talous, luonnonvarojen kestävä hallinta ja ympäristönsuojelu sekä inhimillinen kehitys. Kehityspolitiikalle
ja -yhteistyölle on määritelty läpileikkaavat tavoitteet, joita edistetään
kahdenvälisessä, monenkeskisessä ja EU-yhteistyössä sekä viestinnäs-
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sä. Läpileikkaavat tavoitteet ovat sukupuolten tasa-arvon edistäminen,
ilmastokestävyyden edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Suomen kehityspolitiikan toimintatapoihin kuuluvat demokraattinen omistajuus, vastuullisuus, avoimuus, läpinäkyvyys, tuloksellisuus, vaikuttavuus,
johdonmukaisuus ja keskittyminen vähiten kehittyneisiin maihin. Kehityspolitiikan perustana ovat kansainväliset sitoumukset, vuosina 2013–2015 erityisesti vuonna 2000 sovitut YK:n vuosituhattavoitteet ja vuodesta 2015 alkaen kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 20302.
Tässä tarkastuksessa huomioidaan monenkeskisenä apuna kaikki
kansainvälisille järjestöille myönnetty apu, riippumatta siitä, miltä varsinaisen kehitysyhteistyön momentin käyttösuunnitelmakohdalta se myönnetään.
Monenkeskisen kehitysyhteistyön käyttösuunnitelmakohdalta (24.30.66.1
Varsinainen kehitysyhteistyö/Monenkeskinen yhteistyö) on käytetty varoja vuosina 2013–2015 yhteensä hieman alle miljardi euroa. Samana ajan
jaksona kansainvälisille järjestöille on maksettu apua myös momentin muilta
käyttösuunnitelmakohdilta. Kaikkiaan momentin maksatukset mainittuina vuosina olivat yhteensä yli 1,8 miljardia euroa. Lisäksi monenkeskiseen
kehitysyhteistyöhön lasketaan mukaan eriä muilta hallinnonaloilta, joten
Suomen maksatukset monenkeskisille järjestöille vuosina 2013–2015 olivat yli 2,2 miljardia euroa.
EU:n kehitysyhteistyöbudjetti ja -rahasto sekä humanitäärinen apu
on jätetty tämän tarkastuksen ulkopuolelle. Maailmanpankin osalta ulko
asiainministeriön vaikuttamisen tarkastus rajoittuu pankin alaiseen Kansain
väliseen kehitysjärjestöön IDA:aan, joka on pankin kanava antaa pehmeäehtoista rahoitusta ja lahja-apua köyhimmille kehitysmaille, sekä pankin
hallinnoimaan Maailmanlaajuiseen ympäristörahastoon (GEF). Toinen tarkastukseen sisältyvä kehityspankki on Afrikan kehityspankki, jossa rajoituttiin vaikuttamiseen sen alaisessa Afrikan kehitysrahastossa. YK-järjestöistä
tarkastukseen valittiin Suomelta eniten rahoitusta saaneet YK:n väestö
järjestö UNFPA, YK:n kehitysohjelma UNDP, YK:n lastenrahasto UNICEF
ja YK:n tasa-arvojärjestö UN Women.
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Suomen monenkeskisen
kehitysyhteistyön maksatukset
järjestöille vuosina 2013–2015
olivat yli 2,2 miljardia euroa

2

Onko Suomen monenkeskinen
apu suunnattu kehityspoliittisen
toimenpideohjelman mukaisesti?

Monenkeskistä kehitysyhteistyötä rahoitetaan varsinaisen kehitysyhteistyön momentilta myös muilta kuin monenkeskisen kehitysyhteistyön käyttö
suunnitelmakohdalta. Lisäksi sitä rahoitetaan muiden ministeriöiden momenteilta. Rahoituksen määrän ja jakautumisen selvittäminen on työlästä.
Apua ei kohdennettu Kehityspoliittisen toimenpideohjelman velvoittamana
tehdyn strategisen analyysin perusteella tehokkaimmille järjestöille. Suomen antamasta monenkeskisestä avusta ei saa ulkoasiainministeriön verkko
sivuilta kattavaa kuvaa, ja kuva on osin harhaanjohtava.

2.1 Onko avun määrä ja kohdentaminen
muuttunut?
Monenkeskistä apua maksetaan usealta taholta
Vuosina 2013–2015 Suomen avun maksatukset kansainvälisille järjestöille olivat 666–804 miljoonaa euroa. Suurin osa, vuosittain yli neljä viidesosaa, monenkeskisen avun maksatuksista oli peräisin ulkoasiainministeriön
hallinnoimalta varsinaisen kehitysyhteistyön momentilta 24.30.66. Maksatuksiin lasketaan jälkikäteen mukaan myös muiden hallinnonalojen momenteilta tulevaa rahoitusta. Tämä laskennallinen osuus oli vuosina 2013–
2015 noin 18 prosenttia monenkeskistä kehitysyhteistyöstä, ja se sisältää
lähinnä muiden ministeriöiden yleisavustuksia kansainvälisille järjestöille. Esimerkiksi valiovarainministeriön kehitysyhteistyöhön kohdistettavat
määrärahat olivat vuonna 2015 lähes 100 miljoonaa euroa. Ulkoasiainministeriön lisäksi valtion kehitysyhteistyöhön kohdistettavia määrärahoja
oli kahdeksan muun ministeriön talousarviossa. Kaikki ei toki ole monen
keskistä kehitysyhteistyötä.
Ulkoasiainministeriön varsinaisen kehitysyhteistyön momentilla on yhdeksän käyttösuunnitelmakohtaa, joista monenkeskinen kehitysyhteistyö on
ollut tarkasteluajanjaksolla 2013–2015 suurin tai toiseksi suurin. Mainitun
käyttösuunnitelmakohdan lisäksi apua myönnetään myös muun muassa maaja aluekohtainen kehitysyhteistyö- sekä maittain kohdentamaton kehitys
yhteistyö -käyttösuunnitelmakohdilta.
Tarkastelemalla ainoastaan ulkoasiainministeriön talousarvioesityksen
edellä mainitun momentin monenkeskinen kehitysyhteistyö -käyttö
suunnitelmakohtaa saa liian suppean kuvan monenkeskisen avun kokonaisrahoituksesta. Lisäksi apu eroaa käyttösuunnitelmakohdittain merkittävästi
sen suhteen, onko kyseessä yleis- vai hankeavustus. Käyttösuunnitelma
kohta monenkeskinen kehitysyhteistyö on yli 95-prosenttisesti yleistukea.
Sitä vastoin maa- ja aluekohtaiselta käyttösuunnitelmakohdalta myönnettävä rahoitus on korvamerkittyä tietylle hankkeelle tai ohjelmalle budjettituki pois lukien. Monenkeskisellä kehitysyhteistyöllä saatetaan myös viitata
eri asioihin eri yhteyksissä. Monenkeskisen kehitysavun määrän selvittämi-
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nen ei siten ole aivan yksinkertainen tehtävä. Kuviossa 1 on havainnollistettu ulkoasiainministeriön organisaatiota ja prosesseja, joiden kautta monenkeskistä kehitysyhteistyötä toimeenpannaan Suomen kehityspolitiikka
-selonteon pohjalta.

Eduskunta

Ratkaisuvalta määrärahojen
ja valtuuksien käytössä
– ministeri
– kehityspoliittisen osaston päällikkö
500 000 euroon saakka
Kehityspoliittinen
ohjausryhmä

Sisäinen
tarkastus

Laaturyhmä

Kehitysevaluointi

Raportointi

Agenda
2030
Hallitus
ohjelma

Sidosryhmä
kuuleminen

Suomen
kehityspolitiikka
VNS 1/2016 vp
neljä
painopistealuetta

Eri
kehitysyhteistyö
instrumenttien
linjaukset
ja ohjeet

Monenkeskinen
kehitysyhteistyö
2017 määrärahat 145 milj. €
2017 valtuudet 115 milj. €

KEO-40
KEO-50
KEO-60

Edustustot

Kehityspoliittinen osasto (KEO), mm.
– kehitysyhteistyön kokonaissuunnittelu
ja seuranta
– talousarvion valmistelu, taloushallinto,
tilastointi ja raportointi
– laadun valvonta ja kehittäminen
– tietojärjestelmät ja
asianhallintajärjestelmä AHA-KYT

YK-järjestöt
Kv. rahoituslaitokset
Ympäristörahastot

Maa- ja aluekohtainen
kehitysyhteistyö
2017 määrärahat 154 milj. €
2017 valtuudet 186 milj. €
Euroopan kehitysrahasto
2017 määrärahat 54 milj. €
Maittain kohdentamaton
kehitysyhteistyö
2017 määrärahat 34 milj. €
2017 valtuudet 40 milj. €
Humanitäärinen apu
2017 määrärahat 71 milj. €
2017 valtuudet 6 milj. €
Kehitysyhteistyösuunnittelu
2017 määrärahat 5 milj. €

UM:n
alueosastot,
-yksiköt ja
edustustot
Suomen kahdenvälinen yhteistyö
kumppanimaissa
+ muut maat
ja alueet

Kehitysyhteistyöevaluoinnit
ja sisäinen tarkastus
2017 määrärahat 2 milj. €
Kansalasisjärjestöjen
kehitysyhteistyö
2017 määrärahat 65 milj. €
2017 valtuudet 15 milj. €
Korkotuki-instrumentti
2017 määrärahat 6 milj. €
2017 valtuudet 15 milj. €

Kuvio 1: Kehitysyhteistyön prosessikaavio

Lähes 70 prosenttia kaikesta monenkeskisestä avusta maksettiin yleistukina kansainvälisille järjestöille. Pelkästään varsinaisen kehitysyhteistyön
momentilta maksetusta avusta 65 prosenttia oli yleistukea. Loput maksetusta avusta oli korvamerkittyä tai projektirahoitusta. Korvamerkityn tuen
osuuden kasvu on ollut viime vuosina trendi erityisesti kansainvälisesti mutta myös Suomen monenkeskisessä avussa.
Kaikki korvamerkitty apu perustuu käytännössä monivuotisiin, yleensä 3–4-vuotisiin, sopimuksiin. Myös lähes kaikki yleistuki perustuu moni
vuotisiin sopimuksiin lukuun ottamatta ministeriön kehityspoliittisen osaston YK:n kehitysasioiden yksikön YK-järjestöille maksamia yleisavustuksia
sekä osaa kehityspoliittisen osaston kansainvälisen ympäristöpolitiikan
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UM:n vaikuttamissuunnitelmat ja
muu vaikuttamistyö
järjestöissä ja raportointi
---------------------------------Järjestöjen ulkoinen arviointi
– MOPAN-arvioinnit
– järjestöjen teettämät
arvioinnit
---------------------------------Järjestöjen oma suunnittelu,
seuranta, arviointi ja
raportointi ml. tulosten
mittaamisjärjestelmä
Maaohjelmat
Suunnittelu, toteutus,
seuranta ja vuosittainen
raportti ministeriölle
---------------------------------UM:n seurannan
ja arvioinnin välineitä
– osallistuminen
hankeohjaukseen ja
-seurantaan
– tilintarkastusten
teettäminen
– kehitysevaluointien ja
hajautettujen evaluointien
teettäminen
---------------------------------Hankkeiden oma
suunnittelu, seuranta,
arviointi ja raportointi
ml. tulosten mittaamis
järjestelmä

yksikön maksamista yleisavustuksista. Näistä tehdään yksivuotiset sopimukset. Esimerkiksi vuonna 2015 lähes 80 prosenttia kansainvälisille
hallitustenvälisille järjestöille maksetuista avustuksista perustui moni
vuotisiin sopimuksiin talousarvion myöntö- ja sopimusvaltuuksista tehtyjen monivuotisten myöntöjen pohjalta.
Vuosina 2013–2015 Suomen maksamat monenkeskisen kehitysyhteistyön avustukset jakautuivat 156 kansainväliselle järjestölle. Suurimpia avunsaajia olivat seuraavat:
–– Euroopan komissio (osuus EU:n kehitysyhteistyöbudjetista)
–– Euroopan kehitysrahasto
–– Maailmanpankkiryhmään kuuluva Kansainvälinen kehitysjärjestö
(International Development Association, IDA)
–– Afrikan kehityspankkiin kuuluva Afrikan kehitysrahasto (African
Development Fund, ADF)
–– YK:n väestörahasto (United Nations Population Fund, UNFPA)
–– YK:n kehitysohjelma (United Nations Development Programme,
UNDP)
–– YK:n lastenrahasto (United Nations Children's Fund, UNICEF)
–– Maailman ruokaohjelma (World Food Programme, WFP)
–– YK:n pakolaisasioiden päävaltuutetun toimisto (United Nations Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR)
–– Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (Global Environment Facility, GEF)
–– YK:n tasa-arvojärjestö (United Nations Entity for Gender Equality
and the Empowerment of Women, UN Women)
–– YK:n yhteinen AIDS-ohjelma (Joint United Nations Programme on
HIV and AIDS, UN Aids)
–– Maailman terveysjärjestö (World Health Organization, WHO)
–– Vihreä ilmastorahasto (Green Climate Fund, GCF)
–– YK:n vapaaehtoisohjelma (United Nations Volunteers, UNV).
Yhteensä nämä 15 kansainvälistä järjestöä vastaanottivat Suomelta vuosina 2013–2015 noin 1,7 miljardia euroa, joka on noin 76 prosenttia koko
monenkeskisestä avusta samana aikana.
Tarkastuksen rajauksen johdosta (ks. luku 1) seuraavat vuosien 2013–
2015 maksatusten mukaan suurimmat kansainväliset järjestöt valittiin lähempään tarkasteluun:
–– Kansainvälinen kehitysjärjestö IDA
–– Afrikan kehitysrahasto
–– YK:n väestörahasto UNFPA
–– YK:n kehitysohjelma UNDP
–– YK:n lastenrahasto UNICEF
–– YK:n tasa-arvojärjestö UN Women
–– Maailmanlaajuinen ympäristörahasto GEF

Apu vaihteli vuosina 2013–2015 ja pieneni sen jälkeen merkittävästi
Monenkeskinen apu kasvoi viidenneksen vuonna 2014 verrattuna edellisvuoteen. Vuonna 2015 apu puolestaan pieneni hiukan (neljä prosenttia)
vuoteen 2014 verrattuna, mutta pysyi kuitenkin edelleen vuotta 2013 korkeammalla tasolla. Yksi keskeisimmistä muutoksista rahoituksessa oli vih-

Avun taso vaihteli melkoisesti
ajanjaksolla 2013–2015
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reän ilmastorahaston (GCF) rahoituksen aloittaminen vuonna 2015. Lisäksi
Maailmanpankin (Kansainvälinen kehitysjärjestö) tuki kasvoi vielä vuodesta 2014 vuoteen 2015. YK-järjestöjen UNICEF:n, UNDP:n ja UNFPA:n tuet
laskivat vuonna 2015 jopa hieman vuoden 2013 tasoa alemmaksi.
Kehitys vuodesta 2014 vuoteen 2015 heijastaa sitä, että kehitysyhteistyön määrärahoihin (varsinaisen kehitysyhteistyön momentti) tehtiin 90
miljoonan euron leikkaus. Määrärahojen leikkaus jatkui vuoden 2015 jälkeen yhä voimistuen. Vuonna 2016 varsinaisen kehitysyhteistyön momentin määrärahat olivat 300 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2015.
On kuitenkin syytä todeta, että varsinaisen kehitysyhteistyön määrä
rahojen lisäksi yleistukeen kanavoitiin vuoteen 2015 asti merkittävä määrä päästöhuutokauppatuloja, joiden vuositason määrä ei ollut täysin ennakoitavissa.
Leikkaukset ovat kohdistuneet voimakkaasti varsinaisen kehitysyhteistyön momentin ensimmäiselle käyttösuunnitelmakohdalle (monenkeskinen
kehitysyhteistyö). Määräraha on vuonna 2017 alle puolet vuoden 2014 tasosta. Vuodelle 2016 budjetoitu määräraha oli vielä vuoden 2017 määrärahaakin
pienempi. Käyttösuunnitelmakohdalta on kuitenkin käytetty merkittävästi budjetoitua enemmän määrärahoja, mikä johtuu edellisiltä vuosilta siirtyneiden erien käytöstä.3 Tämä entisestään vaikeuttaa kokonaiskuvan hahmottamista siitä, miten paljon varoja monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön
kaikkiaan käytetään.
Taulukko 1: Varsinaisen kehitysyhteistyön käyttösuunnitelmakohdan monenkeskinen
kehitysyhteistyö budjetoitu ja käytetty rahoitus vuosina 2013–2017, miljoonaa euroa

2013

2014

2015

2016

2017

Budjetoitu

262

299

269

119

145

Käytetty

278

352

344

142

Järjestökohtaisten avustusten määrät pienenivät siten huomattavasti. Suurin menettäjä oli UNDP, jonka saama apu vuonna 2016 oli noin 6,5
prosenttia vuoden 2015 avusta (vuonna 2015 apu oli 15,6 miljoonaa euroa,
vuonna 2016 yksi miljoona). Vastaavasti UNICEF:n vuoden 2016 apu oli 35
prosenttia, UNFPA:n vajaat 60 prosenttia ja UN Womenin runsaat 70 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Maailmanpankin rahoitus vuonna 2016 oli
noin 40 prosenttia vuoden 2015 tasosta. Maailmanpankin saamasta avusta
valtaosa on Kansainvälisen kehitysjärjestön rahoitusta.
UNDP:n apu
vuonna 2016
6,5 %
vuoden 2015
avusta

UNICEF:n apu
vuonna 2016
35 %
vuoden 2015
avusta

UNFPA:n apu
vuonna 2016

UN Womenin apu
vuonna 2016

60 %
vuoden 2015
avusta

Kuvio 2: YK-järjestöjen rahoitus vuonna 2016 prosentteina vuoden 2015 rahoituksesta
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Järjestöistä suurin
menettäjä oli UNDP

70 %
vuoden 2015
avusta

Toimenpideohjelman linjaukset näkyivät rahoituksessa vain osittain
Kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa on asetettu tavat toimia, läpi
leikkaavat tavoitteet sekä painopistealueet (ks. luku 1). Monenkeskisestä
avusta toimenpideohjelmassa mainitaan seuraavaa: ”Suomi vahvistaa panostusta monenkeskisiin järjestöihin ja kehitysrahoituslaitoksiin ja toimii
niissä tavoitteellisemmin ja strategisemmin. Vaikuttamistyötä terävöitetään keskittymällä rajallisiin kokonaisuuksiin. Yhteistyöstä tehdään strateginen analyysi, jonka pohjalta suunnataan tuki niille järjestöille ja rahoituslaitoksille, joiden kautta vaikuttamalla voidaan saavuttaa parhaat tulokset.”
Toimenpideohjelman mukaisesti ulkoasiainministeriö teki vuonna 2013
Suomen monenkeskisen yhteistyön strategisen analyysin4. Analyysin alussa todetaan, että sen tavoitteena oli tukea monenkeskisen kehitysyhteistyön vaikuttavuuden lisäämistä sekä avun pirstaleisuuden vähentämistä.
Analyysiin valittiin seitsemän Suomen kehitysyhteistyön kannalta keskeistä arviointitekijää. Nämä olivat tulosjohtaminen, vastuullisuus ja tili
velvollisuus, kustannustehokkuus, itsenäinen evaluaatioyksikkö ja -toiminto,
avoimuus ja läpinäkyvyys, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä osallistavuus.
Analyysin tuloksia oli määrä käyttää monenkeskisen kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja tehokkuuden parantamisessa. Analyysi koostui
muiden maiden ja maaryhmien aiemmin kansainvälisistä järjestöistä tekemistä arvioista. Lisäksi tehtiin ministeriön sisäinen arviointi Suomen
monenkeskisistä yhteistyökumppaneista. Analyysissä kansainväliset järjestöt laitettiin paremmuusjärjestykseen tehokkuuden perusteella. Arvio
kohdistui 29 järjestöön ja rahastoon, joita Suomi tukee yli miljoonalla eurolla vuodessa.
Monenkeskistä rahoitusta kansainvälisille järjestöille lisättiin lähes viidenneksellä vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoituksen lisäys
on toimenpideohjelman linjauksen mukaista. Sen sijaan tarkastuksessa ei
havaittu viitteitä siitä, että monenkeskisen avun pirstaleisuutta olisi pyritty
vähentämään. Rahoitettavien järjestöjen määrä säilyi lähes ennallaan. Apua
ei varsinaisesti suunnattu uudelleen, joten toimenpideohjelman linjaus rajallisiin kokonaisuuksiin keskittymisestä strategisen analyysin perusteella
ei toteutunut vuonna 2014.
Vuonna 2015 monenkeskinen apu järjestöille puolestaan pieneni vuoteen 2014 verrattuna, mutta pysyi vuotta 2013 korkeammalla tasolla. Linjauksen mukainen panostuksen vahvistaminen monenkeskisiin järjestöihin siten toteutui tarkasteluajanjaksolla. Yksi keskeisimmistä muutoksista
rahoituksessa oli GCF-rahoituksen (Vihreä ilmastorahasto) aloittaminen
vuonna 2015. Mainitun rahaston rahoituksen aloittaminen voidaan tulkita toimenpideohjelman mukaiseksi panostuksen vahvistamiseksi. Samalla rahoitus monenkeskisiin järjestöihin kuitenkin pirstaloitui entisestään.

Apua ei kohdennettu strategisen
analyysin perusteella
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3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

0,5
0,0

ICRC
WFP
WBG
EBRD
AsDB
GEF
UNHCR
IFAD
IDB
UNICEF
OCHA
UNDP
CERF
UNFPA
PBF
UNHCHR
UNRWA
UNODC
AfDB
UNAIDS
GFATM
WHO
CGIAR
ISDR
UNEP
ILO
UNESCO
FAO
UNW

1,0

1 heikko, 2 tyydyttävä, 3 hyvä, 4 erinomainen

Kuvio 3: Suurimmat Suomen tukemat järjestöt tehokkuusjärjestyksessä. Tarkastukseen
valitut järjestöt korostettuna.
Lähde: UM, Suomen monenkeskisen yhteistyön strateginen analyysi

Ulkoasiainministeriön vuonna 2013 teettämään monenkeskisen yhteis
työn strategiseen analyysiin heijastettuna monenkeskisen avun keski
määräinen tehokkuus väheni leikkausten vuoksi. Näin voidaan arvioida siksi,
että määrärahoja leikattiin eniten (vuonna 2016, pois lukien UNDP) kahdelta tehokkaimmalta järjestöltä. Maailmanpankki oli strategisen analyysin
kolmanneksi tehokkain järjestö ja UNICEF tehokkain YK-järjestöistä. Tätä
taustaa vasten on erikoista, että juuri näiden järjestöjen osalta leikkaukset
olivat näin suuret. Tarkastushaastatteluissa todettiin, että kehitysyhteistyön
kokonaismäärärahojen leikkaukset olivat huomattavia, joten niitä jouduttiin kohdentamaan lyhyessä ajassa sinne, mihin oli mahdollista.
Mielenkiintoinen painotuksen muutos on myös se, että leikkausten seurauksena UN Women on UNFPA:n jälkeen Suomelta eniten apua saava YKjärjestö. UN Women menestyi strategisessa analyysissä arvioiduista järjestöistä kaikkein heikoimmin.
On hyvä huomioida, että UM:n strateginen analyysi ei ollut luonteeltaan
tieteellinen tarkastelu. Analyysi on kuitenkin oleellinen kehityspoliittisen
toimenpideohjelman linjauksen vuoksi. Tarkastushaastatteluissa kerrottiin, että analyysin tuloksia ei ole suoraan sovellettu avun suuntaamiseen tai
määrään. Strateginen analyysi on saanut aikaan keskustelua ministeriössä,
ja se on ollut avuksi ministeriölle oman toiminnan kehittämisessä. Haastatteluissa todettiin, että analyysi oli antanut tuen monenkeskisen avun jatkamiselle kuten ennen, sillä analyysin mukaisesti isoimpien järjestöjen ja rahastojen tehokkuus oli vähintään tyydyttävällä tasolla. Siten rahoitusta ei
suunnattu uudestaan analyysin mukaisesti. Eräässä haastattelussa mainittiin jopa päätetyn, ettei tulosten annettaisi vaikuttaa avun kohdentamiseen.
Korostettiin, että arvioitaessa rahoituslaitosten ja järjestöjen toimintaa ja
niille annettavan rahoituksen tasoa tärkeää on arvioiden trendi, ei niinkään
yksittäinen arvio. Jos rahoituslaitoksen tai järjestön toiminnan tuloksellisuuden trendi on positiivinen, on rahoituksen jatkolle perusteet.
Rahoituksen jakautumisesta edellä tehdyt havainnot ja haastatteluissa
kuullut arviot ovat linjassa keskenään. Strateginen analyysi ei vaikuttanut
avun jakoon järjestöjen kesken vuosina 2013–2015. Monenkeskisen avun
kokonaisvaltaisesti tavoitteellisemmasta tai strategisemmasta toiminnasta
tarkasteluajankohtana ei siten rahoituksen valossa löydy näyttöä. Lisäksi
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Apua leikattiin tehokkailta
järjestöiltä

Strategisemmasta panostuksesta
ei löytynyt näyttöä

panostuksen vahvistaminen kehitysyhteistyöhön kohdistuneiden suurten
leikkausten myötä heikkeni vuonna 2015 ja kääntyi panostuksen vähentämiseksi vuonna 2016.
Avun myöntämiseen ja suuntaamiseen vaikuttavat toimenpideohjelman
lisäksi muutkin asiat. Ministeriössä tehtyjen haastattelujen perusteella avun
tasoon vaikuttavat avun aikaisempi määrä, muiden maiden avun taso, käytettävissä olevat määrärahat ja avustettavan järjestön tarpeet, järjestön sopiminen Suomen prioriteetteihin ja sen mahdollisuudet saada rahoitusta
muualta. Voi myös olla, että kun yhteistyö jonkin järjestön kanssa kerran
aloitetaan, siitä irrottautuminen on syystä tai toisesta vaikeaa.
Kehitysrahoituslaitoksissa lisärahoitussopimuksiin perustuvat maksatukset ulottuvat jopa kymmenelle vuodelle, eikä sopimuksesta irtaantuminen ole realistinen vaihtoehto, tai ainakin se olisi hyvin hankalaa. Myös
tämä vaikeuttaa avun suuntaamista uudelleen lyhyellä aikavälillä. YK-järjestöjen kanssa tehtävät yleisrahoitusta koskevat sopimukset ovat pääosin
vuoden mittaisia, joten niiden muuttaminen on huomattavasti helpompaa.
Yksivuotiset sopimukset ovat YK-järjestöille hankalia, sillä ne vaikuettavat
toiminnan suunnittelua myös tuloksellisuuden näkökulmasta. Avun myöntäminen ja jakautuminen on lopulta ennen kaikkea poliittinen päätös.

Kehityspoliittisten tavoitteiden seuraamisessa on parannettavaa
Suomella kuten muillakin avunantajamailla on omat kehityspoliittiset tavoitteensa, joiden toteutumista ne seuraavat. Toisaalta OECD on määrittänyt kehitysyhteistyön raportoinnin tavoitteita, joita tulisi raportointi
kriteereiden mukaisesti asettaa kaikille interventioille5. Nämä tavoitteet
ovat sukupuolten välinen tasa-arvo, osallistava demokratia ja hyvä hallinto,
ympäristöapu, biodiversiteetin edistäminen, ilmastonmuutoksen ehkäisy,
ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä aavikoitumisen ehkäisy. OECD:n
tavoitteissa jokainen interventio arvioidaan sen mukaan, onko tietty tavoite
ko. hankkeen pääasiallinen tavoite (2) vai osatavoite (1). Jos hanke ei kohdistu ko. tavoitteeseen, se saa arvon 0, ja tyhjän, jos tavoitetta ei ole ollenkaan arvioitu hankkeen osalta. OECD:n seuraamat tavoitteet kattavat kuitenkin vain osan kehityspoliittisen toimenpideohjelman edellä kuvatuista
tavoitteista. Siten kaikkia ohjelman tavoitteita ei pysty OECD:n määrittämillä markkereilla seuraamaan. Joitakin OECD:n määrittämien tavoitteiden ulkopuolella olevaista tavoitteista voi kuitenkin ainakin osittain seurata tilastoista muun muassa sektorikoodien avulla. Esimerkiksi inhimillisen
kehityksen tukemista voisi arvioida vaikkapa koulutukseen ja terveydenhuoltoon suunnattua rahoitusta tarkastelemalla.
Osallistavaa ja työllistävää vihreää taloutta Suomi edistää muun muassa yksityistä sektoria vahvistamalla ja veroyhteistyöllä, mutta kaiken tähän
aiheeseen kohdistuvan rahoituksen löytäminen kattavasti tilastoista on lähes mahdotonta. Tavoitteiden seuraamisen esteenä on myös se, että suurinta osaa monenkeskisestä avusta ei ole ollenkaan eritelty sektoreittain. Tämä
johtuu siitä, että yleistukia ei voida suurimmalta osalta jakaa tietylle sektorille vaan se kohdistuu useimmiten monille eri sektoreille. Vuoden 2016
alussa tavoitteiden seuraamiseen on tullut muutoksia. Nyt tietoa on tarkoitus kerätä laajemmin kehityspoliittisten tavoitteiden osalta. Jokaiselle interventiolle tulee merkitä, mitä painopistealuetta se edistää ja miten ihmisoikeusperustainen hanke on.

Yleistuki kohdistuu eri sektoreille
eikä tavoitteita voi seurata
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Tilastojen mukaan vuosina 2013–2014 sukupuolten välisen tasa-arvon
markkerin sai yli puolet kehitysyhteistyömomentin monenvälisen avun interventioista; samoin yli puolet interventioista sai hyvän hallinnon markkerin, lähes 40 prosenttia ympäristöavun markkerin, viidennes ilmastonmuutokseen sopeutumisen tai ehkäisemisen markkerin ja biodiversiteetin
edistämisen tai aavikoitumisen ehkäisemisen markkerin noin 5–7 prosenttia hankkeista. Alle 15 prosentilla hankkeista oli pääasiallisena tavoitteena
sukupuolisen tasa-arvon tai hyvän hallinnon edistäminen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että puolet monenkeskisestä avusta tavoittelee tilastojen
mukaan ainakin osittain sukupuolten tasa-arvon ja hyvän hallinnon edistämistä ja viidennes ilmastonmuutokseen sopeutumista tai sen ehkäisemistä.
Osatavoitteista on vaikeaa arvioida, kuinka pieni tai merkittävä osa kunkin intervention rahoituksesta suuntautuu lopulta ko. tavoitteeseen. Huomattavaa on, että ainoastaan pienellä osalla hankkeista on jokin näistä tavoitteista pääasiallisena tavoitteenaan.
Tavoitteiden seurantatiedot löytyvät OECD:n sivuilta6. Sieltä selviää
muun muassa se, että tavoitteisiin kohdistuva rahoitus Suomessa on verrattain vaatimatonta. Esimerkiksi koko kehitysyhteistyön avustukset hankkeisiin, joiden tavoite on sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, olivat
Suomessa vuonna 2014 vain 13 prosenttia Ruotsin vastaavasta panostuksesta.
Vielä suurempi ero oli ympäristötavoitteisiin kohdistuvassa avussa: Suomen
avustukset biodiversiteettiä edistäviin hankkeisiin olivat vain runsaat kolme
prosenttia Ruotsin vastaavista avustuksista. Tämä viittaa siihen, että Suomi
ei panosta näihin tavoitteisiin yhtä vahvasti kuin naapurimaamme. Myöskään seuranta tai raportointi ei ole Suomessa yhtä kattavaa kuin Ruotsissa.

2.2 Onko monenkeskisen avun määrä ja
sisältö läpinäkyvä?
Monenkeskistä apua maksettiin vuosina 2013–2015 ulkoasiainministe
riön varsinaisen kehitysyhteistyön momentin (24.30.66) jokaiselta käyttö
suunnitelman kohdalta lukuun ottamatta korkotuki-instrumenttia. Viideltä
käyttösuunnitelman kohdalta apu oli merkittävää. Taulukossa 2 on esitetty, miten monenkeskinen apu on jakautunut eri käyttösuunnitelmakohdille tarkasteluvuosina. Kaikesta monenkeskisestä avusta noin 18 prosenttia
tulee varsinaisen kehitysyhteistyön momentin ulkopuolelta.
Taulukko 2: Monenkeskisen kehitysyhteistyön avun jakautuminen
prosentteina ulkoasiainministeriön varsinaisen kehitysyhteistyön momentilta
käyttösuunnitelmakohdittain vuosina 2013–2015
2013

2014

2015

1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö

51,6

52,4

54,0

2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö

16,1

20,4

19,4

3. Euroopan kehitysrahasto

8,7

7,1

7,8

4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö

8,1

6,9

6,2

5. Humanitaarinen apu

13,9

12,2

11,6

6. Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoimet sekä tiedotus

0,5

0,2

0,2

7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus

0,2

0,0

0,0

8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle
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1,0

0,9

0,9

100,0

100,0

100,0

Taulukosta havaitaan, että ainoastaan hiukan yli puolet monenkeskisestä
avusta on peräisin monenkeskisen kehitysyhteistyön käyttösuunnitelma
kohdalta. Tämän seurauksena monenkeskisen avun sisällöstä on vaikeaa
saada selkeää kokonaiskuvaa. Jos käyttösuunnitelmakohtaista jakoa edelleen käytetään, tulisi sitä selkeyttää tai täydentää siten, että muiltakin käyttö
suunnitelmakohdilta monenkeskiseen apuun kohdistettavat summat tulisivat esille. Tämä tieto voitaisiin esittää talousarvioesityksessä vaikkapa
taulukkona, jossa olisi tiedot monenkeskisen avun tarkemmasta jakautumisesta. Tiedot monenkeskisen avun kokonaisuudesta (yleisapu, korva
merkitty apu) tulisi tarjota kootusti. Lisäksi saatavilla pitäisi olla tieto myönnetyn avun määrästä sekä päätöksiin ja interventioihin liittyvät dokumentit
järjestökohtaisesti. Mikäli tällaiselle tarkemmalle jaottelulle ei ole tilaa
talousarvioesityksessä, tulisi tietojen löytyä ainakin ministeriön verkko
sivuilta ja taloussuunnitteluasiakirjoista.
Tiedonsaanti on tärkeä kehitysyhteistyön läpinäkyvyyden ja avoimuuden kannalta. Asia liittyy niin hallinnon kuin kehitysyhteistyön tuloksellisuuden edistämiseen läpinäkyvämmän toiminnan avulla. Suomen kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa läpinäkyvyys ja avoimuus nostetaan
esille tuloksellisen ja vaikuttavan kehitysyhteistyön edellytyksinä. Ohjelman mukaan avunantajamaiden tulee varmistaa, että julkinen päätöksenteko ja varainkäyttö ovat läpinäkyviä ja ennakoitavia sekä niiden omille että kumppanimaiden kansalaisille.
Kansainvälisen läpinäkyvyyden aloite IATI (International Aid Trans
parency Initiative) arvioi kehitysavun antajien toiminnan läpinäkyvyyttä. IATI:n arvioissa Suomi ei ole menestynyt hyvin. Vuonna 2013 Suomen
läpinäkyvyys arvioitiin huonoksi (poor), seuraavina kahtena vuotena tyydyttäväksi (fair) ja vuonna 2016 jälleen huonoksi. Käytetty asteikko on
viisiportainen ja arvosana ”huono” on siinä toiseksi alin, ”tyydyttävä” keskimmäinen. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Ruotsin arvio oli vuonna
2013 toiseksi ylin, eli hyvä, sen jälkeen arvio on ollut korkein eli erittäin hyvä.7

Rahoituksen läpinäkyvyys
ei toteudu

Verkkosivujen tiedot kehitysyhteistyöstä ovat niukat
Tarkastuksessa arvioitiin ulkoasiainministeriön verkkosivujen kehitys
yhteistyötä koskevaa sisältöä alkusyksystä 2016 sekä alkuvuodesta 2017.
Verkkosivuja oli päivitetty ajanjakson aikana. Sivuilla kerrotaan muun
muassa kehitysyhteistyön tavoitteista ja periaatteista, tuloksista ja määrärahoista. Määrärahojen alla sivustolla esitellään kehitysyhteistyöhankkeiden ja -ohjelmien rahoituspäätöksiä esimerkiksi alueiden, tavoitteiden tai
toimialojen perusteella jaoteltuna.
Rahoituspäätösten antama informaatio on melko vähäinen. Niistä käy
ilmi hankkeen kuvaus, avustuksen määrä, kohdemaa, toimiala, tuen tyyppi,
rahoituskanava ja hanketta hoitava yksikkö. Muita hankkeita koskevia dokumentteja ei yleensä julkaista. Tarkastuksessa ilmeni, että tämä johtuu lähinnä resurssien puutteesta sekä tietojärjestelmien rajoitteista.
Ulkoasiainministeriön sivuilta löytyy kuitenkin joitain evaluaatio- ja
seurantatoiminnan tietoja. Suomi ei ole arvioinut erikseen monenkeskistä
apua, mutta joissakin Suomen avun tuloksellisuutta tarkastelevissa raporteissa on omat monenkeskistä kehitysyhteistyötä koskevat osionsa. Verkkosivuilla on myös kuvioita kehitysyhteistyön jakaantumisesta sektoreittain ja
maittain. Lisäksi siellä on linkit OECD:n ja kansainvälisen läpinäkyvyyden
aloitteen sivuille, joista löytyy tarkempia kehitysyhteistyötilastoja kaikkien
avunantajamaiden, myös Suomen osalta.
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Ulkoasiainministeriön verkkosivuille on koottu tietoa myös kehitys
yhteistyön tuloksista. Kehitysyhteistyön tuloksia on lueteltu niin puhtaan
veden saatavuuden ja käymälöiden määrän lisääntymisen, opetuksen laadun
parantamisen kuin työpaikkojen luomisen ja miinojen raivaamisen muodossa. Ne koskevat kuitenkin ainoastaan tiettyjen hankkeiden, sektoreiden tai
maiden tuloksia eivätkä Suomen kehitysyhteistyön tuloksia kokonaisuudessaan. Monenkeskisen kehitysyhteistyön tuloksia ei ole eroteltu tarkemmin,
vaikka osa edellä luetelluista tuloksista koskee juuri monenkeskistä apua.
Kokonaistuloksia ei ole esillä tai koottuna missään laajemmin.

Verkkosivujen tieto
kehitysyhteistyöstä on satunnaista

Monenkeskisestä avusta saa verkkosivuilta pinnallisen käsityksen
Tietoa monenkeskisestä kehitysavusta on vaikeaa löytää ulkoministeriön
verkkosivuilta, sillä monenkeskistä apua ei edes ole olemassa sivuhierar
kiassa. Kansainväliset järjestöt ja rahoituslaitokset -kohdassa kuitenkin kerrotaan, mitä monenkeskinen kehitysyhteistyö Suomen osalta tarkoittaa ja
mitä organisaatioita Suomi tukee. EU sivuutetaan tässä yhteydessä l yhyellä
maininnalla. Eri avunsaajien suhteellista osuutta ja niiden saamia vuosittaisia tai absoluuttisia summia ei mainita. Tämän vuoksi jää varsin epäselväksi, millainen on monenkeskisen avun sisältö ja kokonaisuus.
Kehitysyhteistyön määrärahat -nimiseltä sivulta löytyy taulukko, joka sisältää tietoa yleistuista (Taulukko 5. ”Yleistuet monenkeskisille yhteistyö
kanaville, kehitysyhteistyöksi laskettavat maksatukset 2008–2015”). Taulukossa on eritelty eri järjestöjen ja rahastojen toteutuneet maksatukset.
Taulukossa on useita virheitä, sillä tämä kokonaissumma on kaikkina muina vuosina paitsi vuonna 2015 eri kuin monenkeskisen avun kokonaissumma. Taulukon otsikko ei myöskään voi pitää paikkansa, sillä kaikki monen
keskinen apu ei ole yleistukea vaan yhä enemmän myös korvamerkittyä
apua. Taulukon summat ovat aivan liian suuria sisältääkseen pelkästään
yleistuet. Siten monenkeskisestä avusta saa tästäkin taulukosta osittain virheellisen kuvan.
Monenkeskisen avun sisällöstä, ja erityisesti siitä, paljonko avusta on
yleistukea ja paljonko korvamerkittyä apua, on melkein mahdotonta saada
selkoa ulkoasiainministeriön verkkosivujen tiedon perusteella. Erityisesti korvamerkitty apu on vaikeasti löydettävissä. Yleistuet löytyvät suurimmalta osaltaan monenkeskisen avun käyttösuunnitelmakohdasta. Kokonaisuutena arvioiden verkkosivujen antama informaatio kehitysavusta on
satunnaista. Toimenpideohjelman linjaus varainkäytön läpinäkyvyydestä
toteutuu osin puutteellisesti.
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Onko Suomen vaikuttamistyö
tehokasta ja tarkoituksenmukaista?

Kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjaukset näkyvät vaikuttamistyön
dokumenteissa. Myös suomalaisten asiantuntijoiden toiminta kansainvälisten järjestöjen toimielimissä on vienyt Suomen kehityspoliittisia tavoitteita
eteenpäin. Ministeriö on kehittänyt jo vuosia aktiivisesti tulosjohtamista. Silti tehtävää riittää edelleen. Ministeriön sisäistä koordinaatiota, yhteistyötä
ja tiedonvälitystä tulisi parantaa. Kehitysyhteistyön määrärahojen pienentyessä Suomen vaikuttamismahdollisuudet avun suuntaamiseen järjestöissä heikkenevät. Yhteys ei ole kuitenkaan suoraviivainen, vaan taitavalla vaikuttamistyöllä Suomen on mahdollista saada esiin näkemyksiään.

3.1 Onko vaikuttamistyötä rajattu ja
suunnattu toimenpideohjelman
mukaisesti?
Tuloksellisuus ja tasa-arvo erottuivat parhaiten vaikuttamistyössä
Luvussa 3.1 arvioidaan aluksi yleisesti toimenpideohjelman linjausten näkyvyyttä vaikuttamistyön asiakirjoissa. Sen jälkeen arvioidaan yksityis
kohtaisemmin kahden vaikuttamistyön keskeisimmän asiakirjan, neuvottelumandaatin ja vaikuttamissuunnitelman, sisältöä. Vaikuttamissuunnitelmien
osalta on perehdytty myös niiden vuosiraportteihin, tuloksellisuus
matriiseihin ja johdon vastineisiin. Lisäksi aineistona on käytetty hankkeiden hanke-esityksiä.
Kehityspoliittinen toimenpideohjelma linjasi Suomen kehitysyhteistyötä kolmella eri tavalla: ihmisoikeusperusteinen toimintatapa, läpileikkaavat
tavoitteet ja kehityspolitiikan ja -yhteistyön painopisteet (ks. tarkemmin
luku 1.). Kokonaisuus on jokseenkin sekava. Toimintatavoissa, tavoitteissa
ja painopisteissä on päällekkäisyyttä. Ohjaavaksi asiakirjaksi toimenpideohjelma on varsin vaikeasti hahmottuva, ja erilaisia toiminnalle asetettuja ehtoja on niin paljon, että niiden kaikkien huomioiminen on haastavaa.
Tästä huolimatta edellä mainituissa vaikuttamistyön asiakirjoissa avun
perustuminen kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjauksiin on yleisesti ottaen hyvin dokumentoitu. Dokumentit ovat pääosin lyhyitä, noin
3–10 sivun mittaisia. Avun perusteet on sidottu kehityspoliittiseen linjaukseen asianmukaisesti.
Suomen kehitysyhteistyön ihmisoikeusperustaisuus välittyy tarkastus
dokumenteista selkeästi. Aineiston perusteella voi todeta, että ihmis
oikeusperustaisuus on sisäistetty kehitysyhteistyön lähtökohta. Toimenpideohjelmassa kerrotaan, että Suomi noudattaa kansainvälisesti sovittuja
toimintaperiaatteita ja hyviä käytäntöjä. Näistä selvimmin esiin nousevat
tuloksellisuus ja vaikuttavuus, joiden merkitys on korostunut vuoden 2005
Pariisin julistuksen jälkeen. Tätä voinee kutsua kehitysyhteistyön kansainvälisesti merkittävimmäksi trendiksi kuluneen runsaan kymmenen vuoden aikana. Tarkastusaineiston perusteella Suomen vaikuttamistyössä tu-

Toimenpideohjelma sisältää
paljon tavoitteita

27

loksellisuuteen ja vaikuttavuuteen on pyritty sillä, että Suomi on järjestöjen
johtokunnissa ja myös muilla foorumeilla korostanut evaluoinnin itsenäisyyttä, sen riittävän resursoinnin tarvetta ja evaluaatioiden suositusten huomioon ottamista järjestöjen toiminnassa. Tarkastushaastatteluiden perusteella Suomen aktiivisuus on tukenut järjestöjen evaluaatiotoimia. Suomen
aktiivisuutta arvostetaan järjestöissä.
Keskittyminen vähiten kehittyneisiin maihin on Suomen kehitysyhteistyön pitkäaikainen linjaus. Linjauksen mukaan kehitysyhteistyön paino
pistettä on siirretty enemmän apua tarvitseviin maihin, kun jokin aiemmin
tuettu maa on noussut alemman keskitulon maaksi.
Muiden toimintatapojen osalta, joita ministeriön vaikuttamisasiakirjojen
perusteella voidaan arvioida, demokraattinen omistajuus ja vastuullisuus on
hyvin huomioitu. Usein asiakirjoissa kuvataan sitä, miten apua saavan maan
omia instituutioita pyritään sitouttamaan hankkeisiin ja mitä se Suomelta
edellyttää. Samaan tapaan on kiinnitetty huomiota apua saavien maiden päätöksenteon ja varainkäytön avoimuuden tarpeeseen. Tosin kehitysyhteistyön
määrärahojen ja niiden jakautumisen osalta avoimuuden vaatimus ei Suomessa toteudu hyvin, kuten luvussa 2 kuvattiin.
Kehitysyhteistyön läpileikkaavista tavoitteista keskeisimmin tarkastus
aineistosta esiin nousee sukupuolten välisen tasa-arvon parantaminen.
Tavoitteen tärkeys ja siihen panostaminen Suomen kehityspolitiikassa ilmenevät selvästi vaikuttavuusdokumenteista. Myös järjestöissä tehdyissä haastatteluissa asia nousi vahvasti esiin. Tarkastushavaintojen perusteella Suomen toiminta vaikuttamisen eri tasoilla oli aktiivista ja näkyvää.
Vaikuttaminen naisten asemaan on ollut menestyksellistä esimerkiksi Maailmanpankissa, jossa Suomi toimii osana Pohjoismaiden ja Baltian
maiden äänestysryhmää. Äänestysryhmä on profiloitunut erityisesti sukupuolten tasa-arvon korostajana. Pankin johtokunnassa tehty työ on johtanut sukupuolinäkökulman sisällyttämiseen pankin strategiaan ja sitä kautta kaikkiin hankkeisiin.
Muista läpileikkaavista tavoitteista eriarvoisuuden vähentäminen sekä
ilmastokestävyys tai ilmastoasiat yleisemmin ovat myös säännöllisesti esillä asiakirjoissa. Samalla voimalla kuin sukupuolten tasa-arvo ne eivät kuitenkaan erottuneet, eivät varsinkaan järjestöissä tehdyissä haastatteluissa. Tällainen tuskin olisi realististakaan käytettävissä olevilla resursseilla.
Toisaalta eriarvoisuuden vähentämisen voidaan katsoa sisältyvän kaikkeen
Suomen kehitysyhteistyöhön.
Kehityspolitiikan ja -yhteistyön painopisteet on myös huomioitu
vaikuttamisdokumenteissa asianmukaisesti – osallistava talous mainittiin
usein kuten myös kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu. Inhimillinen kehitys ja ihmisoikeuksien edistäminen näkyvät kaikessa kehitysyhteistyössä.
Kokonaisuutena arvioiden voidaan todeta, että kehityspoliittisen toimen
pideohjelman linjaukset ovat löytäneet tiensä vaikuttamistyön dokumentteihin vähintäänkin tyydyttävästi. Näin siitä huolimatta, että toimenpide
ohjelman monitasoisuus jätti paljon toivomisen varaa selkeyden ja
ohjaavuuden suhteen. Tarkastushaastatteluiden perusteella linjaukset ovat
vaikuttaneet myös käytännön työssä. Osa ohjelman linjauksista muodostaa
vaikuttamistyön ytimen, johon on panostettu huomattavasti. Suomen ihmisoikeusperustainen tapa toimia näkyy kaikkein selvimmin kehitysyhteistyön
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden painottamisena. Läpileikkaavista tavoitteista päällimmäisenä olivat sukupuolten tasa-arvoon liittyvät asiat, joissa
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Sukupuolten välinen tasaarvo on hyvin esillä

Toimenpideohjelman linjaukset
näkyvät vaikuttamistyössä

on saavutettu myös tuloksia. Osa linjauksista puolestaan erottuu tarkastus
aineistosta heikommin. Mahdollista toki on sekin, että kaikki asiat eivät
nousseet tarkastusaineistosta esiin ansaitsemallaan painolla.

Toimenpideohjelman linjaukset ovat väljiä
Kehityspoliittinen toimenpideohjelma on laaja ja väljästi muotoiltu. Se sisältää ihmisoikeusperustaisen toimintatavan, jossa on seitsemän alakohtaa,
läpileikkaavat tavoitteet, joita on kolme, sekä kehityspolitiikan ja -yhteistyön
painopisteet, joita on neljä. Ohjausvaikutus ei ole siten erityisen voimakas,
vaan asettaa lähinnä yleiset linjat. Priorisointia on vaikea löytää toimen
pideohjelmasta. Niinpä operatiivisesta toiminnasta vastaava virkamies voi
toimia sen alla varsin vapaasti. Tarkastushaastatteluiden perusteella tätä ei
yleisesti koettu ongelmallisena. Joissain tapauksissa toimenpideohjelman
väljät linjaukset kaipaisivat kuitenkin johdolta selventäviä kantoja. Eräässä haastattelussa todettiin esimerkkinä, että ei voi olla vastuuvirkamiehen
tehtävä päättää priorisoinneista, jos sellaisiin on mentävä.
Haastateltavien mukaan eri avunantajamaiden – muun muassa Suomen äänestysryhmään kuuluvien maiden – tavoitteet ovat hyvin saman
kaltaiset. Tämän perusteella toimenpideohjelman väljien rajausten yhteen
sovittaminen yhteistyömaiden kanssa ei ollut vaikeaa. Haastatteluissa tuotiin
kuitenkin esiin näkemys, että järjestökohtaisten tavoitteiden sijaan voitaisiin siirtyä yhteisiin kehityspoliittiseen toimintaohjelmaan tukeutuviin tavoitteisiin tai laajempiin politiikkatavoitteisiin. Esimerkiksi otettiin erityisesti Ruotsi, jonka toiminta keskittyy selkeästi muutamiin teemoihin, joita
nostetaan esiin kaikilla foorumeilla ja jokaisessa järjestössä. Tämän kaltaiseen vaikuttamistyöhön verrattuna Suomen vaikuttamisen katsottiin olevan
paljon hajanaisempaa. Vaikuttamistyötä voitaisiin tehostaa keskittymällä
muutamaan selkeästi muotoiltuun tavoitteeseen kaikissa avustetuissa järjestöissä. Läpileikkaavia teemoja ei voi pitää tässä tarkoitettuna toiminnan
fokusoimisena, sillä niiden ohella on määritelty järjestökohtaisia tavoitteita.
Helmikuussa 2016 eduskunnalle annettiin valtioneuvoston selonteko
Suomen kehityspolitiikasta. Selonteko on vuoden 2012 kehityspoliittista
toimenpideohjelmaa jossain määrin konkreettisempi ja tiiviimpi. Selon
teossa mainitaan muun muassa, että Suomen kehityspoliittinen vaikuttaminen vahvistuu ja Suomi edistää kehityspoliittisia tavoitteitaan entistä tavoitteellisemmin sekä kahden- että monenvälisten kumppaniensa kanssa.
Suomen rahallista panostusta on tarkoitus keskittää niihin toimijoihin, jotka parhaiten edistävät Suomen kehityspolitiikan painopisteitä. Selonteossa
on vain neljä työtä ohjaavaa painopistealuetta. Selonteko on siten toimenpideohjelmaan verrattuna askel temaattisemman vaikuttamisen suuntaan.
Pohdinnan arvoinen asia olisi rajata tai kohdistaa vaikuttamista entistä tarkemmin, varsinkin kun kehitysapuun on kohdistunut suuria leikkauksia.
Niukkojen resurssien keskittäminen harvempaan asiakokonaisuuteen saattaisi lisätä vaikuttamistyön tehoa.

Keskittyminen harvempiin
teemoihin voisi tehostaa
vaikuttamistyötä

Neuvottelumandaatit ovat seuranneet toimenpideohjelman linjauksia
Neuvottelumandaatit ovat ulkoasiainministeriön mukaan keskeisiä
vaikuttamistyön ohjausvälineitä, tärkeämpiä kuin järjestöille laaditut
vaikuttamissuunnitelmat. Neuvottelumandaateiksi sanotaan esimerkik-
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si kehitysrahoituslaitosten tai rahastojen lisärahoitusneuvotteluja varten
laadittuja toimintaohjeita.
Lisärahoitusneuvottelut käydään yleensä 3–4 vuoden välein. Lisä
rahoitusneuvottelujen alussa hyväksytään neuvottelujen aloittamis
päätöslauselma ja samalla nimetään pääneuvottelija, esimerkiksi
yksikönpäällikkö ulkoasiainministeriöstä. Lisärahoituskokouksia on vähintään kolme, ja niiden aikana ministeriössä neuvotteluihin osallistuvat pääneuvottelijan lisäksi neuvonantajat ja edustustot kommentoimalla
neuvotteluasiakirjoja. Varainmyöntö käsitellään tarvittaessa valtioneuvoston
raha-asiainvaliokunnassa. Kehitysyhteistyöministeri tekee rahoitus
päätöksen. Lopuksi avunantajien pääneuvottelijat hyväksyvät neuvottelujen loppuasiakirjan, jonka sisällön hyväksyy järjestön hallintoneuvosto tai
muu vastaava johtoelin. Toteutusvaiheessa on epävirallisia konsultaatioita ja johtokuntatyötä, ja lisärahoituskierroksen keskivaiheilla tehdään kat
saus tuloksiin. Ulkoasiainministeriö esittää vuosittain määrärahoja talous
arvioon. Kehitysyhteistyöministeri allokoi varat vuosittain ministeriön
sisäisessä budjetissa.
Neuvottelumandaateissa määritellään Suomen tavoitteet kullakin lisä
rahoituskierroksella tai kussakin kokouksessa ottaen huomioon yleiset
kehityspoliittiset tavoitteet. Lisärahoitusneuvottelut ovat vaikuttamisen
keskeinen foorumi. Lisärahoitusneuvotteluissa neuvotellaan suurimmaksi
osaksi siitä, mitä järjestö lupaa tehdä. Neuvottelut ovat siten oiva vaikuttamisen paikka. Lisärahoitusneuvotteluissa Suomi on esimerkiksi nostanut
esiin toimenpideohjelman linjauksia, kuten sukupuolten välistä tasa-arvoa
ja ilmastokysymyksiä.

Esimerkki kolmesta lisärahoituskierroksesta
Tarkastuksessa perehdyttiin Kansainvälisen kehitysjärjestön 17. lisärahoitus
kierroksen (IDA-17), Afrikan kehitysrahaston 13. lisärahoituskierroksen
(ADF-13) ja Maailmanlaajuisen ympäristörahaston lisärahoituskierroksen
(GEF-6) neuvottelumandaatteihin. Lisärahoitusneuvottelut käytiin vuosina 2013–2014. Keskeisiä kysymyksiä neuvotteluissa olivat rahoituksen
kohdentamista koskeva yleinen tavoitteenasettelu, tuki hauraille ja konflikteista kärsiville maille (kehityspankkien osalta), rahoituslaitosten soveltamat suoritusarviointimekanismit sekä rahoituslaitosten pitkän aikavälin
rahoituskestävyyden turvaaminen. Suomi edellytti myös kiinteää yhteistyötä rahoituslaitosten kesken. Seuraavassa käsitellään ensin Kansainvälisen
kehitysjärjestön ja Afrikan kehitysrahaston lisärahoitusneuvotteluja ja niiden jälkeen Maailmanlaajuisen ympäristörahaston lisärahoitusneuvottelua.
Kansainvälisen kehitysjärjestön ja Afrikan kehitysrahaston neuvottelumandaatit on laadittu keväällä 2013, ja sisällöllisesti ne poikkeavat toisistaan
jonkin verran. Afrikan kehitysrahaston mandaatissa käsitellään aluksi rahaston taustaa ja pitkälti sitä, miten Afrikan kehityspankki on valmistautunut lisärahoitusneuvotteluihin. Tämän jälkeen käsitellään lyhyesti Suomen
rahoitustasoa lisärahoituskierroksella ja noin sivun verran Suomen keskeisimpiä tavoitteita. Neuvottelumandaatissa todetaan, että kehityspankki menestyi strategisessa analyysissä heikoiten. Kappaleessa kerrotaan pankissa
käynnistyneistä uudistuksista ja todetaan, että ministeriön arvion mukaan
pankin toiminta kehittyy myönteiseen suuntaan.
Maailmanpankin neuvottelumandaatissa käsitellään johdannossa sitä,
että neuvotteluja käydään samaan aikaan Afrikan kehityspankin kanssa ja
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että ajankohta on avunantajille huono yleisen taloustilanteen vuoksi. Seuraavaksi mandaatissa käsitellään mahdollisia lisärahoituskierroksen pääteemoja. Suomen tavoitteita mandaatissa selvitetään varsin perusteellisesti. Tavoitteet on jaettu yleisiin tavoitteisiin, sisältötavoitteisiin, metodisiin
kysymyksiin, rahoitukseen ja Suomen rahoitusosuuteen. Lopuksi mandaatissa kerrotaan, että Kansainvälinen kehitysjärjestö on kehityspoliittisen
ohjelman toimeenpanon kannalta Suomen keskeisin yhteistyökumppani.
Kansainvälisen kehitysjärjestön hyvää menestymistä kansainvälisissä evaluaatioissa käsitellään neuvottelumandaatissa lyhyesti.
Kyseiset lisärahoituskierrokset olivat Suomelle monellakin tapaa erityiset. Suomen taloustilanne oli neuvottelujen alkaessa heikentynyt jo pitkään,
minkä seurauksena molemmissa mandaateissa Suomen rahoitus oli aiempaa kierrosta pienempi. Tämä tosin muuttui myöhemmin. Merkittävä syy
muutokseen oli se, että molemmissa rahoituslaitoksissa oli Suomen vuoro toimia äänestysryhmänsä edustajana ja katsottiin, että rahoitusosuuden
pienentäminen olisi tässä yhteydessä ollut väärä signaali.
Neuvottelumandaateista ei ilmene, tehtiinkö niiden laadinnassa yhteis
työtä. Kummassakaan ei ole mainintaa siitä, että toisessakin rahoitus
laitoksessa Suomi on äänestysryhmänsä edustaja kolmivuotiskauden vuodesta 2013 eteenpäin. Molemmissa mandaateissa mainitaan toki se, että
kyseisen pankin äänestysryhmän edustaja on suomalainen, mutta tämäkin vain rahoitusosuuden pienentämisen ja sen vaikutuksen yhteydessä.
Mandaatteihin kirjatut Suomen tavoitteet ovat suurelta osin yhtenevät ja linjausten mukaiset. Molemmista löytyy osallistava ja vihreä talous
kasvu, tuen lisääminen hauraille valtioille, ilmastokestävyys, sukupuolten
tasa-arvo ja toiminnan tuloksellisuuden lisääminen. Loput tavoitteet ovat
lähinnä pankkikohtaisia.
Ulkoasiainministeriön muistioiden mukaan Suomi saavutti asettamiaan tavoitteita lisärahoituskierroksilla. IDA-17:n osalta todetaan, että
Suomi aktiivisesti painotti avun tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamista, koordinaatiota muiden kehitystoimijoiden kanssa ja osallistavan talouskasvun merkitystä äärimmäisen köyhyyden poistamisessa. Ministeriö arvioi, että mandaatin sisältötavoitteet ovat pääosin toteutuneet.
Lisärahoituskierroksella sovittiin neljästä erityisteemasta, jotka tulevat näkymään strategisina painopisteinä. Nämä ovat osallistava talouskasvu, suku
puolten välinen tasa-arvo, ilmastonmuutos ja hauraat ja konfliktivaltiot. Myös
ADF-13:n osalta saavutettiin mandaatissa asetettuja tavoitteita. Neuvottelu
tavoitteiden mukaisesti lisäresursseja kohdennetaan hauraille ja konflikteista kärsiville maille sekä alueelliseen yhteistyöhön. Läpileikkaavista tavoitteista seuraavalla kaudella esillä on sukupuolten tasa-arvo.
Maailmanlaajuisen ympäristörahaston tarkoituksena on sen peruskirjan
mukaisesti saavuttaa globaaleja ympäristöhyötyjä ja toimia monenvälisten
ympäristösopimusten rahoitusinstrumenttina. Ympäristörahasto on Suomen
kansainvälisen ympäristöpolitiikan päärahoitusinstrumentti, jonka tukemiseen Suomi on sitoutunut osana kansainvälisten velvoitteidensa täyttämistä.
Rahastoa koskevat kuudennet lisärahoitusneuvottelut käynnistyivät
huhtikuussa 2013, ja ne saatiin päätökseen vuotta myöhemmin. Neuvotteluissa sovittiin rahaston toiminnan suuntaviivoista, uudistuksista ja rahoituksen tasosta ajanjaksolle vuodesta 2014 vuoteen 2018. Suomen alustavat
neuvottelutavoitteet (substanssi- ja rahoitustavoitteet) on kirjattu ministeriön kehityspoliittisen osaston kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikössä
keväällä 2013 laadittuun muistioon, joka on esitelty osaston johtoryhmälle.

Lisärahoitusneuvotteluiden
tavoitteet kehityspankeissa
saavutettiin pääosin
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Asiakirjoista ei ilmene, onko johtoryhmä muodollisesti hyväksynyt tavoitteet. Ympäristörahaston neuvottelumandaatti poikkeaa IDA-17- ja ADF-13-
mandaateista siltä osin, että siihen on kirjattu ainoastaan alustavia tavoitteita.
Muistion mukaan Suomen yksityiskohtaisempien kantojen muodostaminen aloitetaan ensimmäisen kokouksen yhteydessä. Tätä varten koottiin ulkoasiainministeriön, ympäristöministeriön ja valtiovarainministeriön virka
miehistä koostuva UM:n johdolla toiminut työryhmä. Suomen kokouskannat
on dokumentoitu ulkoasiainministeriön ASKI-järjestelmään. Lisärahoitusneuvottelujen neljästä kokouksesta on ministeriössä laadittu muistiot, joissa selostetaan kokousten kulkua ja Suomen niissä pitämiä puheenvuoroja.
Muistioiden perusteella ei suoraan ole pääteltävissä, miltä osin Suomen tavoitteita saatiin neuvotteluissa läpi.
Neuvottelukierroksen viimeinen kokous pidettiin Genevessä huhtikuussa 2014, jolloin hyväksyttiin lopullisesti lisärahoituskierrokseen liittyvät politiikka- ja ohjelma-asiakirjat esitettäviksi ympäristörahaston yleis
kokouksessa toukokuussa 2014.
Neuvottelumandaatin tavoitteet ovat selkeästi johdettavissa kehitys
poliittisen toimenpideohjelman ilmastokestävyyttä sekä luonnonvarojen
kestävää hallintaa ja ympäristönsuojelua koskevista linjauksista.
Kokonaisuutena voidaan todeta, että neuvottelumandaattien tavoitteet
ovat perustuneet asiaankuuluvalla tavalla toimenpideohjelman linjauksiin.
Ottaen huomioon sen, että lisärahoitusneuvotteluissa on lukuisia muita maita ja äänestysryhmiä ja osin näiden tavoitteet ja pankkien omat tavoitteet
eroavat Suomen tavoitteista, toimenpideohjelman linjauksia on saatu tehtyihin lisärahoitussopimuksiin hyvin mukaan.

Vaikuttamissuunnitelmat ovat hyödyttäneet vaikuttamistoimintaa
Toinen vaikuttamistyön keskeinen ohje on yli miljoonan euron avustuksen saaneille järjestöille laadittu vaikuttamissuunnitelma. Ensimmäiset
vaikuttamissuunnitelmat, joita laadittiin vuosina 2012–2014 kehityspankeille
ja YK-järjestöille, eivät olleet rakenteeltaan keskenään yhdenmukaisia. Yksiköt saattoivat soveltaa ohjeita, jolloin suunnitelmista tuli erilaisia. Vuoden 2016 uudistuksen jälkeen suunnitelmat on laadittu yhtenäisen mallin
mukaan kaikille järjestöille. Tarkastuksessa perehdyttiin Maailmanpankin
ja Afrikan kehityspankin sekä edellä mainittujen neljän YK-järjestön ensimmäisen kierroksen vaikuttamissuunnitelmiin ja niiden vuosien 2014
vuosiraportteihin, johdon vastineiseiin ja kehityspankkien osalta tulosmatriiseihin. Seuraavassa arvioidaan ensin pankkien ja sitten YK-järjestöjen vaikuttamisdokumentteja.
Kehityspankkien suunnitelmat ovat 7–13 sivun mittaisia ja niiden asiasisältö on karkeasti ottaen samanlainen. Vaikuttamissuunnitelmat alkavat
lyhyellä johdannolla, jossa lyhyesti kuvataan esimerkiksi Suomen kehityspoliittisia tavoitteita yleensä, käsiteltävän kehityspankin tavoitetta tai sen
merkitystä Suomen kehitysyhteistyössä. Johdannon jälkeen jokaisessa vaikuttamissuunnitelmassa listataan kehityspankin kanssa tehtävää yhteis
työtä ohjaavan vaikuttamistyön painopisteet. Painopisteet ovat temaattinen
vaikuttaminen, toimintatavat ja organisaation tehokkuus ja tuloksellisuus.
Maailmanpankin vaikuttamissuunnitelma on Afrikan kehityspankin
suunnitelmaa selvästi pidempi ja otsikoinniltaan yksityiskohtaisempi.
Maailmanpankin suunnitelmassa vaikuttamistyön tavoitteita on käsitel-
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ty huomattavasti pidemmin kuin Afrikan kehityspankin suunnitelmassa.
Vaikuttamistyön painopisteinä oli molemmissa vaikuttamissuunnitelmissa temaattisen vaikuttamisen osalta luonnonvarojen kestävämpi hallinta,
toimintatapoihin vaikuttamisen osalta sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja organisaation tehokkuuden ja tuloksellisuuden osalta toiminnan
tehostaminen sekä yhteistyö muiden kehitystoimijoiden kanssa.
Vaikuttamistyön tavoitteiden jälkeen molemmissa suunnitelmissa käsitellään pankkien merkitystä Suomen kehityspoliittisille tavoitteille. Maailman
pankista todetaan asiallisesti sama kuin IDA-17-neuvottelumandaatissa eli
että pankki on tärkeä Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden kannalta. Afrikan kehityspankin osalta kerrotaan, että se tarjoaa Suomelle mahdollisuudet laajentaa kehityspoliittista toimintaa koko mantereen alueella ja edistää kehityspoliittisen tavoitteenasettelun toteutumista. Lisäksi molemmissa
vaikuttamissuunnitelmissa käsitellään pankkien toiminnan tuloksellisuutta ja kehittämistarpeita. Maailmanpankki todetaan tutkitusti tehokkaaksi.
Afrikan kehityspankin menestystä strategisessa analyysissä käsitellään laajasti, sen todetaan jääneen vertailun viimeiseksi kehityspankkien joukossa
ja sen heikkouksia ja vahvuuksia kuvaillaan.
Vaikuttamissuunnitelmissa kuvataan edelleen Suomen vaikuttamisen
tasoja ja keinoja. Näitä ovat esimerkiksi omistajavaikuttaminen, suora vaikuttaminen ja vuosikokoukset. Suunnitelmissa kerrotaan Suomen toimineen osana äänestysryhmää ja Suomen olevan äänestysryhmänsä edustaja.
Lisäksi vaikuttamissuunnitelmissa käsitellään muun muassa toiminta
tapoja ja seurantaa. Molemmissa suunnitelmissa todetaan, että vaikuttamis
suunnitelman toimeenpano edellyttää ministeriön yksiköiden ja edustustojen
sekä ulkoisten verkostojen vahvistamista ja tehokkaampaa hyödyntämistä.
Vuosiraportit ovat vaikuttamissuunnitelmia lyhyempiä asiakirjoja ja
saman sisältöiset molemmille pankeille. Raporteissa käsitellään temaattisiin tavoitteisiin vaikuttamista, toimintatapoihin ja tuloksellisuuteen vaikuttamista sekä tavoitteita suomalaisten asiantuntemuksen ja vaikuttavuuden lisäämiseksi järjestöissä. Molemmissa kuvataan Suomen toimintaa
äänestysryhmänsä edustajana ja koordinoijana sekä sitä, mitä muita merkittäviä vaikuttamisen mahdollisuuksia Suomella on raportointikaudella ollut.
Vuosiraporteissa keskitytään pääosin toiminnan kuvaukseen – vähemmälle jää se, mitä vaikutusta Suomen toiminnalla on ollut.
Vaikuttamis- tai tuloksellisuusmatriiseissa on arvioitu tavoitteiden toteutumista luettelemalla keinot, indikaattorit ja vastuutahot. Tavoitteita on
varsinkin Maailmanpankin matriisissa suuri määrä, samoin keinoja ja indikaattoreita. Molemmissa matriiseissa kuitenkin lähinnä kuvataan tehtyjä tai tekemättä jätettyjä asioita. Suuri osa indikaattoreista ei siten ole varsinaisia vaikuttavuuden tai tuloksellisuuden indikaattoreita.
Johdon tiiviiseen muotoon laadituissa vuosiraporttien vastineissa kiinnitetään huomiota erityisesti juuri kuvattuihin tuloksellisuuden raportoinnin ongelmiin. Toisessa todetaan suoraan, ettei matriisin perusteella voi saada kuvaa Suomen toiminnan konkreettisista vaikutuksista pankin työhön.
Jatkotoimiksi ehdotetaan tavoitteiden priorisointia.

Tuloksellisuusmatriisien
indikaattoreissa on
parantamisen tarvetta

YK-järjestöjen asiakirjat
YK-järjestöjen vaikuttamissuunnitelmat ovat lyhyempiä kuin edellä kuvattujen Maailmanpankin ja Afrikan kehityspankin vaikuttamissuunnitelmat.
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Ne ovat otsikoinniltaan identtisiä ja osin myös tekstiltään. Rakenne YK-
järjestöjen suunnitelmissa on siten strukturoidumpi kuin kehitysrahoituslaitosten suunnitelmissa.
Suunnitelmat sisältävät kahdeksan lukua: suunnitelman sisältö ja tavoitteet, järjestön rooli ja sen relevanssi Suomen kehityspolitiikalle, vaikuttamistoiminnan temaattiset painopisteet, toiminnan tuloksellisuuteen
liittyvät tavoitteet, suomalaisten rekrytoituminen, vaikuttamistoiminnan
kanavat, henkilöresurssit ja seuranta. Vaikuttamissuunnitelmien voi siten
arvioida kattavan vaikuttamistyön tärkeät osa-alueet. Sisällöllisesti ne kokoavat keskeiset asiat hyvin yhteen.
Käsitellyistä asioista mainittakoon vaikuttamistoiminnan painopisteet,
jotka noudattavat toimenpideohjelman linjauksia. Esiin nostetaan demokraattinen hallinto ja oikeusvaltiokehitys sekä sukupuolten tasa-arvo. Jokaisessa suunnitelmassa kerrataan järjestön saamat MOPAN-arviot sekä
viitataan myös ministeriön strategiseen analyysiin. MOPAN (The Multi
lateral Organisation Performance Assessment Network) perustettiin vuonna 2002 arvioimaan monenkeskistä kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen
toimintaa. MOPAN:n tehtävä on tukea jäseniään kehitys- tai humanitaarista
rahoitusta saavien monenkeskisten järjestöjen tehokkuuden arvioimisessa.
Suunnitelmissa todetaan samoin sanakääntein, että rahallinen tuki on
Suomen käytössä olevista resursseista ja panostuksista keskeisin. Edelleen
todetaan, että sen taso sekä korvamerkityn ja yleisrahoituksen suhde ovat
potentiaalisesti hyvin merkittäviä ohjausvaikutukseltaan.
Vuotta 2014 koskeneet vuosiraportit ovat tiiviitä, ja niissä raportoidaan
vaikuttamissuunnitelman edistymisestä sekä tulostiedon keräämisestä.
Usein kuvaus painottuu siihen, mitä oli tehty, eikä niinkään saavutettuihin
tuloksiin. Kerrotaan esimerkiksi pidetyistä puheenvuoroista tai siitä, mitä
toimenpideohjelman linjausta oli nostettu esiin. Toisaalta raporteista löytyy tietoja tuloksistakin. Kerrotaan esimerkiksi, että Suomen toiminnan
ansiosta saatiin johtokuntapäätökseen maininta sukupuolten tasa-arvoa
koskevassa asiassa. Toki tämäkin on vasta hallinnollinen toimenpide, mutta kuitenkin enemmän kuin yleiset maininnat pidetyistä puheenvuoroista.
Erityisen voimakkaasti vuosiraporteista nousee esiin vaikuttaminen sukupuolten väliseen tasa-arvoon.
Tulostiedon kerääminen on vielä vuoden 2014 vuosiraporteissa ollut
vaatimatonta. Kyse on anekdoottimaisista esimerkeistä järjestön työn tuloksista. Tarkastuksessa arvioitiin myös kolmen järjestön osalta vuotta 2015
koskevia vuosiraportteja. Uudemmissa vuosiraporteissa anekdooteista on
luovuttu. Vuoden 2015 raporteissa nostetaan esiin vaikuttavuuden vahvistamista koskevassa luvussa se, että vaikuttaminen saattaisi hyötyä harvemmista, fokusoiduista ja konkreettisista tavoitteista. Ministeriön sisäistä
yhteistyötä, parempaa koordinaatiota ja tiedonvaihtoa tulisi kehittää, samoin
tietojärjestelmiä. Kaikki nämä ovat kannatettavia tavoitteita.
Vaikuttamissuunnitelmien uudistuksen yhteydessä myös raportointia
voisi kehittää siten, että se katsoisi pidemmälle taaksepäin. Vuosiraporteissa voisi lyhyesti kuvata muutaman aiemman vuoden tuloksia sekä sitä, mikä on jäänyt kesken ja mitä on jatkettu usean vuoden ajan.
Johdon vastineissa todetaan yhtä lukuun ottamatta, että vuosiraporteissa kuvataan tavoitteita ja toimia, ei tuloksia. Lisäksi joissain tapauksissa toimintaa ei kuvata kaikkien tulostavoitteiden osalta ollenkaan. Johtopäätöksenä todetaan, että tulostavoitteita on ilmeisesti ollut liikaa. Vuosiraporttien
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sekä johdon vastineiden perusteella on pääteltävissä, että vaikuttamistyössä
on tosiasiallisesti tehty priorisointeja resurssien mukaan. Priorisointia ei
löydy toimenpideohjelmasta eikä vaikuttamissuunnitelmista. Tarkastuksessa ilmeni, että ainakin yhden yksikön tapauksessa priorisointi on tapahtunut jatkuvasti johdon tuella. Priorisointi on ollut epäilemättä pakon sanelemaa, mutta se tulisi tehdä jo suunnitteluvaiheessa. Priorisointien tulisi
perustua yhtenäisiin kriteereihin, joten niiden tulisi olla johdon tekemiä.
Yleisvaikutelma vaikuttamissuunnitelmista on positiivinen. Melko tiiviissä muodossa on esitetty ne keskeiset asiat ja keinot, jotka vaikuttamistyössä tulee huomioida. Vaikuttamissuunnitelman voi siten arvioida tukevan
vaikuttamistyötä ja olevan hyödyllinen asiakirja. Vaikuttamissuunnitelmien
vuosiraporttien hyöty jää vähäisemmäksi, ja niissä keskitytään vaikutusten
sijasta toiminnan kuvaamiseen. Toisaalta vaikutusten raportointi vuosittain
on monessa tapauksessa hyödytöntä, sillä vaikutuksia nähdään usein vasta
pitkän ajan kuluessa. Siten vuosiraportteihin voisi lisätä katsauksen muutaman vuoden aikana saavutetuista tuloksista. Vaikuttamistyössä vuosi on
lyhyt aika, joten pidemmän ajanjakson tarkastelu auttaa näkemään selvemmin, mihin suuntaan on menty ja mitä saavutettu.
Kehityspankkien vuosiraporttien vaikuttamismatriisien hyöty näyttäytyy vähäisenä. Niiden sisältämät indikaattorit eivät yleisesti ottaen mittaa
vaikuttavuutta tai tuloksellisuutta. Johdon tiiviit vastineet kiinnittävät huomiota oikeisiin kehittämiskohteisiin. Koska vaikuttamistyötä ei ole prio
risoitu toimenpideohjelmassa eikä muuallakaan, tulisi priorisointia tehdä viimeistään johdon vastineessa. Näin oli joissain tapauksissa tehtykin.
Vain organisaation ylätasolla tehty priorisointi mahdollistaa yhtenäisen
linjan eri järjestöissä.
Ministeriöhaastatteluiden perusteella suhtautuminen ensimmäisen
kierroksen vaikuttamissuunnitelmiin oli virkamiesten keskuudessa jossain määrin ristiriitainen. Niiden tarvetta ei varsinaisesti kyseenalaistettu,
ja kiitostakin suunnitelmat saivat. Positiivisena kommenttina haastatteluissa kerrottiin, että vaikuttamissuunnitelmat ovat tuoneet järjestelmällisyyttä vaikuttamistyöhön ja tukea siihen, mihin keskitytään.
Pääasiassa vaikuttamissuunnitelmissa nähtiin kuitenkin puutteita tai
niiden hyötyä ei pidetty erityisen suurena. Haastatteluissa todettiin, että
vaikuttamissuunnitelmat eivät oikeastaan muuttaneet toimintaa, vaan niihin kirjatut asiat olivat jo aiemminkin tiedossa ja sovellettavana. Suunnitelmissa katsottiin olevan selkeyttämisen ja kirkastamisen tarvetta. Se mitä
todella halutaan, olisi tuotava selkeästi esiin. Suunnitelmissa tulisi keskittyä myös vaikutuksiin ja muutoksiin. Todettiin myös, että suunnitelmat eivät palvele johdon tarpeita ja että tavoitteiden tulisi olla yleisempiä ja laajempia, kaikkia järjestöjä koskevia. Suunnitelmien katsottiin tukevan hyvin
operatiivista ja yksikkötasoa, mutta myös strategisen tason vaikuttamiseen
tarvitaan lisähuomiota.
Strategisen tason lisähuomion tarvetta heijastaa sekin, että haastatteluissa kaivattiin kokonaisvaltaisempaa otetta vaikuttavuuteen tai vaikuttamistyöhön. Erilaisten ohjaavien asiakirjojen, kuten hallitusohjelman, kehityspoliittisen toimenpideohjelman, ministeriön talous- ja toimintasuunnitelman
sekä vaikuttamissuunnitelmien, tulisi muodostaa toimiva kokonaisuus. Tavoitteena tulisi olla selkeämpi poliittinen ohjaus, horisontaaliset, kaikkia järjestöjä koskevat ohjeet ja edellisessä luvussa mainitut temaattiset tavoitteet,
joita ajetaan kaikissa organisaatioissa. Tällaisesta on saadun tiedon mukaan
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ollutkin keskustelua kehityspoliittisen osaston johtoryhmässä. Lisäksi ulko
asiainministeriön eri osastojen tulisi koordinoida kehitysyhteistyötä nykyistä
paremmin, mihin myös vaikuttamissuunnitelmissa viitataan. Lisäksi viran
omaisyhteistyötä ministeriöiden rajojen yli tulisi kehittää.

Vaikuttamissuunnitelmia on arvioitu ja kehitetty
Ulkoasiainministeriö on tehnyt vuosina 2015 ja 2016 synteesin edellistä
vuotta koskeneista vaikuttamissuunnitelmien vuosiraporteista. Synteesi
raporttien tarkoituksena oli arvioida, miten vaikuttamissuunnitelmien
toimeenpanossa on edistytty. Lisäksi tarkoitus oli löytää monenkeskiseen
vaikuttamiseen liittyviä trendejä ja keinoja, joiden avulla vaikuttamista voidaan kehittää toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti. Synteesien ongelmana on ollut se, että ensimmäisen kierroksen vaikuttamissuunnitelmille
ei ole luotu yhteistä formaattia. Tämä on tehnyt haasteelliseksi tehdä kattavia
arviointeja siitä, miten monenkeskisissä vaikuttamistavoitteissa on edistytty.
Synteeseissä kiinnitetään huomiota siihen, että vaikuttamis
suunnitelmissa on lukumääräisesti monia tavoitteita. Niiden selkeämpää
priorisointia tulisikin pohtia. Monenkeskinen vaikuttaminen on tätä nykyä
järjestökohtaista: jokaiselle järjestölle määritellään tavoitteet erikseen. Toisaalta synteeseissä todetaan, että Suomi toimii hyvin koherentisti eri järjestöissä. Läpileikkaavia tavoitteita käsitellään lähes jokaisessa vaikuttamissuunnitelmassa. Sukupuolten tasa-arvoon liittyviä tavoitteita käsitellään
laajalti, ilmastokestävyyteen liittyviä vähemmän.
Sen sijaan ei ole asetettu laajempia temaattisia tavoitteita, joita edistettäisiin useissa järjestöissä. Suomi on yleisesti profiloitunut sukupuolten
tasa-arvoon vaikuttamisessa, mutta siinäkin vaikuttamista on suunniteltu pääosin pelkästään järjestökohtaisesti. Suomi ei siten ole vaikuttamisen suunnittelussa ja toimeenpanossa hyödyntänyt laajan ja fokusoidun
temaattisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Synteeseissä todetaan, että
yhteisellä temaattisella tavoitteenasettelulla ja kokemuksien jakamisella
ja oppimisella voitaisiin vahvistaa Suomen vaikuttavuutta. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että vuosiraporteissa ei niinkään kuvata konkreettisia vaikuttamistuloksia ja arviointia. Pikemminkin raportit keskittyvät
vaikuttamistoiminnan kuvaukseen.
Kehityspoliittisten ohjelmien evaluoinnin jälkeen (ks. luku 3.2) päätettiin, että vaikuttamissuunnitelmia on kehitettävä edelleen, erityisesti tulosperustaisuuden suhteen. Vaikuttamissuunnitelmien keväällä 2016 julkistetussa päivitysohjeessa korostetaan koordinaation tärkeyttä kaikkien
rahoitusta antavien osastojen ja yksiköiden kanssa. Suunnitelmien rakenne
yhtenäistetään ja tavoitteet määritellään kahden tavoitealueen sisällä, jotka
ovat temaattinen vaikuttaminen ja järjestön tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen vaikuttaminen. Vaikuttamissuunnitelmille luodaan tuloskortit ja indikaattorit vaikuttamisen seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Vaikuttamissuunnitelmiin on lisäksi lisätty alkuun lista tärkeimmistä tavoitteista ko. järjestössä.
Tarkastuksessa tehdyt havainnot ovat varsin yhteneviä synteesiraporttien
havaintojen kanssa. On oletettavaa, että kehitysyhteistyön henkilöresurssien
ja kehitysyhteistyön määrärahojen leikkaamisen jälkeen vaikuttamistyö
kansainvälisissä järjestöissä tulee aiempaa haasteellisemmaksi. Kehitysyhteistyön vaikuttamistyön tehostamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi olisi pyrittävä löytämään uusia keinoja. Yksi mahdollisuus olisi syntee-
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seissä esiin nostetulla tavalla keskittyä harvoihin asiakokonaisuuksiin, joita
edistettäisiin kaikissa järjestöissä. Vaikuttamistyö suunniteltaisiin kaikille
järjestöille yhteisesti eikä kaikille erikseen. Kuten edellä todettiin, Suomen
vuoden 2016 kehityspolitiikkaa koskevan valtioneuvoston selonteon ja uusien vaikuttamissuunnitelmien voidaan arvioida olevan tässä suhteessa parannuksia entiseen.

Laaturyhmä yhtenäistää hanke-esityksiä
Tarkastukseen valittujen YK-järjestöjen yleisavustuksia koskevat esitykset olivat otsikoinniltaan samanlaisia. Yleisen esittelyn jälkeen järjestöistä kerrottiin järjestön toiminnan painopisteet, järjestön merkitys Suomen
kehitysyhteistyön tavoitteiden toteuttajana ja Suomen tuki järjestölle. Esitykset olivat tarkasteluajanjaksolla sisällöltään samanlaisia, ja niitä tehtiin
yhteensä 2–4 järjestöä kohden, samoin rahoituspäätöksiä.
Esityksissä järjestöjen merkitystä Suomen kehityspolitiikan kannalta sekä toimenpideohjelman linjausten mukaisuutta on avattu erityisesti
sukupuolten välisen tasa-arvon osalta. Lisäksi ihmisoikeusperustaisuus ja
demokratia nousivat esiin, samoin tulosperustaisuus, joka liittyi evaluaatio
toiminnan vahvistamiseen. Osin perustelut ovat melko yleisluonteisia. Esityksissä ei ole juuri perusteltu avustusten tasoa eikä järjestöltä odotettavissa
olevia tuloksia. Riskianalyyseistä ei ole mainintaa. Yleisavustuksia ei yleensä käsitellä laaturyhmässä.
Tarkastuksessa arvioitiin viisi multi-bi-hanketta. Multi-bi-hankkeita toteutetaan kahdenvälisen kehitysyhteistyön maaohjelmien puitteissa. Arvioi
duista hankkeista YK-järjestö hallinnoi kahta ja Maailmanpankki kolmea.
Kaikki arvioidut hankkeet sijoittuivat Afrikkaan. Hanke-esitysten perustelut ovat kattavat. Niissä on kuvattu riittävässä määrin hankkeiden taustaa
ja tavoitteita. Hankkeita on perusteltu sekä kehityspoliittisella ohjelmalla
että maaohjelmilla.
Myös hankkeiden tavoitteita on kyseisissä esityksissä selvitetty hyvin.
Esityksissä on kuvattu kohdemaassa tavoiteltavia tuloksia sekä sitä, miten
hankkeiden tavoitteet edesauttavat Suomen kehityspoliittisia tavoitteita.
Hankkeiden linkittymistä Suomen kehityspoliittisiin tavoitteisiin kuvataan
hanke-esityksissä useassa kohdassa.
Tavoitteiden relevanssia on arvioitu toteutus- ja toteutettavuusarvio
-kappaleissa ja yhdessä hanke-esityksessä hankkeen toteutettavuus
-kappaleessa. Myös hankkeiden riskejä on arvioitu kaikissa asiakirjoissa,
samoin hankkeiden rahoitusta. Tavoitteet, perustelut, relevanssi, rahoitus ja riskit on asiakirjoissa esitetty asiallisesti ja informatiivisesti. Edellisiin asiakokonaisuuksiin verrattuna hankkeiden seurantaa ja ohjausta on
hanke-esityksissä käsitelty vaihtelevammin.
Yleisavustusta ja multi-bi-hankkeita koskevat esitykset eroavat toisistaan
selkeästi. Yleisavustusta koskevat esitykset ovat yleisiä, eikä niissä käsitellä
juuri tavoitteita tai arvioida järjestön tehokkuutta. Tämä tosin johtuu siitä,
että yleisavustuksella tuetaan järjestön oman nelivuotisstrategian mukaista
toimintaa ja tavoitteet ilmenevät strategiasta. Esimerkiksi riskianalyysit ovat
järjestöjen tekemiä, eikä niitä toisteta yleisavustuksissa. M
 ulti-bi-hankkeiden
esityksissä tilanne on toinen. Niihin on yleensä sisällytetty olennaiset asiat
kohtalaisen tiiviisti.
Ulkoasiainministeriön laaturyhmä käsittelee suurimman osan hanke-
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esityksistä. Laaturyhmä ei päätä hankkeista vaan ainoastaan puoltaa esityksiä ja tarvittaessa ehdottaa niihin lisäyksiä tai korjauksia. Laaturyhmä ei
kuitenkaan käsittele vaikuttamissuunnitelmia eikä yleisavustusten esityksiä niille järjestöille, joista tehdään vaikuttamissuunnitelma. Vaikuttamissuunnitelma tehdään niille kansainvälisille järjestöille, jotka saavat yli miljoonan euron vuosittaisen avun.
Hanke-esitysten osalta toimenpideohjelman linjausten hyvä huomiointi johtunee osin laaturyhmän ja sektoriasiantuntijoiden työn vaikutuksesta. Laaturyhmän toimintaa on joitakin vuosia sitten uudistettu systemaattisempaan suuntaan. Laaturyhmän hyödystä kertoo myös se tarkastuksessa
tehty havainto, että laaturyhmän käsittelemät hanke-esitykset vaikuttavat
paremmin perustelluilta kuin yleisavustusten hanke-esitykset.

Laaturyhmä on ollut hyödyksi

3.2 Mitä haasteita tuloksellisuuden
parantaminen asettaa?
Pariisin julistus kehitysavun tuloksellisuudesta on vaikuttanut keskeisesti
ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöhön – ainakin jos asiaa arvioi ministeriön tekemän tai teettämän tulosjohtamista ja tulosperustaisuutta koskevan selvitys- ja kehittämistyön perusteella. Tuloksellisuus oli myös kehityspoliittisen toimenpideohjelman keskeinen teema. Tuloksellisen toiminnan
tavoittelulle on ollut vahvat perusteet.
Heti toimenpideohjelman julkaisun jälkeen vuonna 2012 ulkoasiain
ministeriö laati toimintaohjelman tulosperusteisen toiminnan kehittämiseksi Suomen kehitysyhteistyössä. Toimintaohjelma kattoi vuodet 2013–2014.
Siinä kuvataan muun muassa asiakirjojen ja tietojen hallintaa, monen
keskisen vaikuttamistyön kehittämistä, politiikkatason tuloksellisuuden
ohjausjärjestelmän kehittämistä ja osaamisen hallintaa.
Vuonna 2015 ministeriö teetti ulkoisen arvion Suomen kehityspoliittisista
toimenpideohjelmista tulosjohtamisen näkökulmasta. Arvio sisältää yksitoista suositusta, joista esimerkkinä mainittakoon suositus korvata kehitys
poliittinen ohjelma jatkossa tiiviillä (3–5 sivua) kehityspoliittisella lausunnolla, suositus kehittää ja sitoutua realistiseen tulosjohtamisstrategiaan ja
suositus integroida ja kehittää nykyisiä informaatiojärjestelmiä käyttäjä
ystävällisiksi johdon tietojärjestelmiksi, joista on saatavilla sekä taloudellinen että tulosperustainen tieto. Ulkoasiainministeriö on tehnyt arvioinnin
tulosten toimeenpanosta päätöksen, jossa todetaan esimerkiksi, että ministeriö laatii tiiviin kehityspoliittisen linjauksen. Työ oli päätöstä annettaessa jo loppuvaiheessa, sillä päätös tehtiin joulukuussa 2015 ja valtioneuvoston selonteko Suomen kehityspolitiikasta annettiin jo helmikuussa 2016.
Edelleen päätöksessä pyritään parantamaan tiedon saatavuutta nojautumalla kertyvään tietoon ja sähköiseen asiointiin. Tässä yhteydessä viitataan muun muassa vaikuttamissuunnitelmiin sekä mainitaan, että tietojärjestelmiä kehitetään palvelemaan tavoitteita. Edelleen kehitystä tukevaa
politiikkajohdonmukaisuutta vahvistetaan.8
Lisäksi päätöksessä kerrotaan, että tulosohjauksen työryhmä valmistelee
toimintasuunnitelman vuosille 2016–2018. Kyseinen toimintasuunnitelma
julkaistiin maaliskuussa 2016, ja sen yleisenä tavoitteena on edistää kehityspoliittisen selonteon (2016) päämäärää parantaa kehitysyhteistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Toimintasuunnitelma sisältää liitteen, jossa on
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määritelty toimenpiteet, tietolähteet, aikataulu ja vastuutaho. Toimenpiteistä
mainittakoon tulosraportointijärjestelmän kehittäminen, monenkeskisten
vaikuttamissuunnitelmien laaja päivitys, laaturyhmän ohjeistuksen uudistus sekä tietojärjestelmien kehittämisen tulosohjauksen vahvistamiseksi.
Vuonna 2016 on myös tehty suunnitelma kehityspolitiikan tulosraportointi
järjestelmän kehittämiseksi.
Ulkoasiainministeriön pyrkimys tuloksellisuuden parantamiseksi
kehitysyhteistyössä on selvästi ollut aktiivista. Toimintaa on arvioitu, ar
vioinneista on tehty päätöksiä ja päätöksiä on toimeenpantu. Viimeksi mainituista esimerkkinä mainittakoon monenkeskisten järjestöjen vaikuttamissuunnitelmien päivitys. On kuitenkin epäselvää, miten paljon tuloksellisuus
on kuvattujen toimien tuloksena parantunut, eikä sen selvittäminen ole
yksinkertaista. Tarkastushaastatteluissa esitettiin epäileviäkin käsityksiä
ministeriön toiminnan tuloksellisuudesta. Huomiota kiinnitettiin ensinnäkin siihen, että ohjausdokumentit, kuten toimenpideohjelma, hallitusohjelma, ministeriön strategia ja vaikuttamissuunnitelmia koskeva ohjeistus, eivät muodosta toimivaa kokonaisuutta. Tämän arveltiin haittaavan
tulosraportointia.
Tarkastuksessa ilmeni, että ulkoasiainministeriön dokumentinhallinnassa
on kehittämisen tarvetta. Tätä nykyä ministeriössä ei ole sellaista sähköistä järjestelmää, josta asiakirjat (sopimukset, seuranta-aineistot jne.) saisi
koottua ilman manuaalista työpanosta. Osa tarkastusviraston pyytämästä
aineistosta jouduttiin keräämään virallisesta paperiarkistosta sekä sellaisista tietojärjestelmistä, joissa pyydettyjä asiakirjoja ei ole eritelty omaksi asiakirjatyypikseen.
Ministeriön käyttämistä tietojärjestelmistä keskeisin on AHA-kyt-asianhallintajärjestelmä, jonka kautta kaikki hanke-esitykset ja päätökset tehdään.
Muita järjestelmiä ovat taloussuunnittelujärjestelmä TASU, päätösrekisteri
PÄRE sekä asiakirjajärjestelmä ASKI, jota käytetään edelleen muun muassa poliittiseen raportointiin sekä multiedustustoissa. ASKI-järjestelmä tultaneen korvaamaan lähivuosina valtionhallinnon yleisellä VAHVA-järjestelmällä. Mikään nyt käytössä olevista järjestelmistä ei nykyisellään palvele
seurannan ja ulkoisen raportoinnin tarpeita.
Ulkoasiainministeriön organisaatiorakenteen vuoksi kansainvälisille
järjestöille myönnetään kehitysyhteistyövaroja muiltakin kuin kehitys
poliittiselta osastolta. Pääosa kehityspoliittisen osaston ulkopuolelta myönnettävästä avusta tulee ministeriön alueosastoilta, kuten esimerkiksi Afrikan
ja Lähi-idän osastolta. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö -käyttö
suunnitelmakohdalta myönnetään avustuksia kehitysrahoituslaitoksille ja
YK-järjestöille niiden kanssa tehtävää maakohtaista tai alueellista temaattista kehitysyhteistyötä varten. Maittain kohdistamaton kehitysyhteistyö
-käyttösuunnitelmakohdalta avustetaan YK-järjestöjen, ohjelmien ja rahastojen sekä kehitysrahoituslaitosten muita kuin tiettyyn maahan tai alueeseen
liittyviä temaattisia hankkeita. Edellä mainittuihin kuuluvat esimerkiksi niin
sanotut multi-bi-avustukset. Vuonna 2015 yhteensä 23 ministeriön yksikköä myönsi avustuksia mainituilta käyttösuunnitelmakohdilta. Huomattava
osa kansainvälisille järjestöille suunnatun avun kokonaismäärästä kohdistuu multi-bi-hankkesiin. Tämä ei kuitenkaan tule selkeästi esiin budjetissa.
Toiminnan koordinointi, tuloksellisuuden seuranta ja tulostiedon keruu, dokumentointi ja rahoituspäätökset hajautuvat ministeriön sisällä
useille eri tahoille. Niinpä ulkoasiainministeriön hallinnoiman kehitysyh-
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teistyön kokonaisuuden hahmottaminen tuottaa melkoista vaivaa. Eräässä
tarkastushaastattelussa katsottiin, että kokonaisvastuu kehitysyhteistyöstä
ja sen tuloksellisuudesta ei ole selkeästi kenelläkään ministeriössä. Tulosohjaus hajaantuu eri tahoille, kokonaisuuksien hahmottaminen on hankalaa, ja tulosraportoinnissa olisi kehitettävää.
Tarkastuksessa ilmeni myös, että tieto ei kulje riittävän hyvin ministeriön sisällä kehitysyhteistyötä tekevien yksiköiden ja osastojen välillä. Yksittäisenä esimerkkinä tarkastuksessa tuli esiin tilanne, jossa edustusto sai
tiedon alueosaston myöntämästä rahoituksesta rahoituksen saaneen järjestön twiitistä.
Huomio edellä kuvatuissa arvioinneissa ja kehittämistoimissa kiinnittyy siihen, että niissä ei juuri puututa kehitysyhteistyön organisointiin ulko
asiainministeriössä. Kun toiminta hajaantuu ministeriön sisällä usealle osastolle ja vielä useammalle yksikölle, tällainen tilanne ei voi olla tulosohjauksen
näkökulmasta toimiva. Haastatteluissa ilmaistut käsitykset raportoinnin
ja tulosohjauksen hajanaisuudesta tai kokonaisvastuun puuttumisesta eivät varmaankaan pidä paikkaansa ministeriön työjärjestyksen valossa. Ne
ovat kuitenkin tärkeitä huomioita siitä, minkälaisia ongelmia organisaatio
rakenne nykyisellään aiheuttaa.
Ministeriössä toimii kehityspoliittinen ohjausryhmä. Sen tehtävä on toimia ministeriön osastojen ja ministeriön johdon tukena. Ohjausryhmä antaa strategisia suosituksia kehityspoliittisten tavoitteiden asettamisessa,
resurssien jakamisessa sekä tulosten arvioinnissa ja hyödyntämisessä vaikuttavuuden parantamiseksi.9 Varsinaista tässä tarkoitettua koordinoivaa
roolia sillä ei kuitenkaan ole.
Ulkoasiainministeriön sisällä keskitetyllä ja systemaattisella tuloksellisuuden seurannalla ja asiakirjahallinnolla voisi sopivalla työkalulla olla mahdollista yhtenäistää ja jäsennellä tietoa vaikuttamistyön tueksi. Asiakirja
hallinnon kehittämisen tarve on noussut esiin monessa yhteydessä, ja sitä
on pyrittykin parantamaan. Työ on tarkastushavaintojen valossa edelleen
kesken. Ministeriön sisäistä tiedottamista voisi parantaa ministeriön sisäisen verkon sivustolla. Verkkoon voisi rakentaa sivuston, josta ilmenisivät
käyttäjäystävällisesti ajankohtaisimmat asiat, kuten esimerkiksi rahoitus
päätökset ja suunnittelussa olevat hankkeet. Ministeriön organisaatio
rakenteen tuottamien haasteiden ratkaiseminen on vaikeampi tehtävä.
Akuutein ratkaisu olisi todennäköisesti pyrkiä kehittämään yhteistyötä ja
tiedonkulkua yksikkö- ja osastorajojen yli.

3.3 Onko rahoitus ainoa merkittävä tekijä
vaikuttamisessa?
Yleinen näkemys on se, että maan antaman kehitysavun taso vaikuttaa keskeisesti siihen, miten paljon vaikutusvaltaa kehitysavun suuntaamiseen maa
voi saada kansainvälisissä järjestöissä. Tämä näkemys toistui usein myös tarkastushaastatteluissa. Rahoituksen taso ei kuitenkaan ole ainoa merkittävä tekijä vaikuttamistyössä.
Keskeinen foorumi vaikuttamistyölle kehitysrahoituslaitoksissa on niiden kanssa säännöllisesti käytävät lisärahoitusneuvottelut, joissa suurin
osa ajasta käytetään siihen, mitä järjestö lupaa tulevaisuudessa tehdä. YKjärjestöjen osalta vastaava vaikuttamistyön foorumi on neuvottelu järjes-
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tön nelivuotisstrategiasta. Kun maa laskee rahoituksen tasoa, tämä näkyy
suoraan vaikuttamismahdollisuuksissa. Puheenvuorot johtokuntatapaamisissa tai muissa päätöksenteon kannalta keskeisissä tilaisuuksissa – tai ylipäätään paikka johtokunnassa – jaetaan usein rahoitusosuuden mukaan.
Suuri lahjoittaja saa vaikuttavuutta. Suomen kaltaisen pienen avunantajamaan voi siten olla vaikeaa päästä vaikuttamisen foorumeille. Esimerkiksi
UNICEF:n kaltaisessa suuressa organisaatiossa Suomella ei ole edellytyksiä päästä suurimpien lahjoittajien joukkoon. Suomi määrittää tukitasonsa
mm. sen mukaan, mikä katsotaan velvoitteeksi, mikä on muiden lahjoittajien taso ja mikä on ollut aiemmin oma taso.
Vaikka annetun rahoituksen taso ei olisikaan korkea, vaikutusvaltaa on
kuitenkin mahdollista saada. Kehitysrahoituslaitoksissa äänestysryhmän
jäsenenä toimiminen tuo koko ryhmän vaikutusvallan. Suomi on toiminut
äänestysryhmänsä edustajana Maailmanpankin ja Afrikan kehityspankin
johtokunnissa vuosina 2013–2016. Tällainen tehtävä tuo luonnollisesti lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia. Johtokuntaedustajan lähettänyt maa
vastaa äänestysryhmän sisäisestä koordinaatiosta ja pääsee muotoilemaan
sen kantoja, joten mahdollisuudet äänestysryhmän sisällä vaikuttamiseen
lisääntyvät. Ulkoasiainministeriön vuoden 2015 tilinpäätöksessä todetaan,
että kolmivuotiset johtokuntaedustajakaudet Maailmanpankissa ja Afrikan kehityspankissa ovat vahvistaneet Suomen vaikutusvaltaa rahoitus
laitoksissa. Tilinpäätöksen mukaan Suomen myötävaikutuksella ihmisoikeusperustaisuus on juurtumassa osaksi Maailmanpankin toiminnan
valtavirtaa. Afrikan kehityspankissa ihmisoikeudet sisällytettiin toimintaa
ohjaavaan turvalausekepolitiikkaan. Myös työ sukupuolten välisen tasa-
arvon edistämiseksi on ollut tuloksellista ainakin siinä mielessä, että molempien pankkien maakohtaisiin strategioihin on sisällytetty keinoja tilanteen parantamiseksi.10
Lisäksi useissa haastatteluissa todettiin, että perehtymällä asioihin ja
toimimalla aktiivisesti johtokunnissa ja erilaisissa avunantajien kokouksissa voi saada päätöksiin omia tavoitteitaan. Näin ollen täysin suoraviivaisesti
ei voi sanoa, että esimerkiksi sellaiset kehitysyhteistyömäärärahojen leik
kaukset, joita Suomikin on tehnyt, johtaisivat vastaavassa suhteessa vaikutus
mahdollisuuksien heikkenemiseen. Taitavasti toimien osana äänestysryhmää (kehitysrahoituslaitoksissa) ei oman rahoitusosuuden lasku välttämättä
vähennä vaikutusmahdollisuuksia.
Suomi on pitkään korostanut sitä, että mahdollisimman suuren osan
kehitysavusta tulisi olla yleistukea. Suomen kehitysavusta yleistuki on myös
muodostanut selvästi suuremman osuuden kuin monella muulla maalla. Viime vuosina yleistuen osuus annetusta kehitysavusta on pienentynyt useilla avunantajilla, ja erityisesti YK-järjestöissä tämä aiheuttaa suurta huolta.
Haastatteluissa YK-järjestöissä kerrottiin, että yleisrahoitus on historiallisen alhaisella tasolla. Ongelmallista tämä on esimerkiksi siksi, että yleisrahoitus tuo järjestöjen toimintaan joustavuutta. Yleistuen turvin voidaan
reagoida yllättäviin kriiseihin.
Hankerahoituksen yleistyminen liittyy ainakin osittain siihen, että avunantajamaat haluavat osoittaa veronmaksajilleen, mitä annetulla tuella on
saatu aikaan. Yleistuen osalta vaikutusten osoittaminen on hankalaa; hankkeissa voidaan helpommin osoittaa saavutettuja tuloksia ja tarvittaessa suunnata apua uudelleen.

Asiantunteva toiminta
tuo vaikutusvaltaa
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Suomen kokonaisrahoituksen tason laskiessa yleisrahoitus voi nousta entistä tärkeämmäksi ja sitä voi tarkastella myös vaikuttamispoliittisesti. Yleisrahoituksen korkeaan tasoon sitoutuminen, sen merkityksen korostaminen
ja muiden avunantajien rohkaiseminen yleisrahoituksen tason nostoon järjestöjen johtokunnissa ja muilla areenoilla saattavat tuoda järjestöissä sellaista lisäarvoa, joka voi lisätä Suomen vaikuttamismahdollisuuksia. Toisaalta yksi Suomen prioriteeteista, hauraiden valtioiden tukeminen, usein
toteutuu ns. multi-bi-rahoituksella, joka on hankemuotoista apua. On myös
todettava, että myös Suomen antaman yleisrahoituksen taso on laskenut samalla kun korvamerkittyä hanketukea on lisätty.
Tarkastuksen havaintojen perusteella voi päätyä siihen johtopäätökseen,
että ulkoasiainministeriön virkamiehet ovat kyenneet pitämään Suomen
kehityspoliittisia tavoitteita esillä niissä kansainvälisissä järjestöissä, joihin
tarkastuksessa perehdyttiin. Tarkastuksessa haastateltujen kansainvälisten
järjestöjen edustajat poikkeuksetta arvostivat suomalaisten toimintaa. Sitä
kuvattiin muun muassa asiantuntevaksi, aktiiviseksi ja yhteistyöhakuiseksi.
Vaikutusvaltaa on mahdollista saavuttaa asioissa, joissa on asiantuntemusta
ja rakentavaa sanottavaa, ja tätä seikkaa suomalaiset ovat osanneet hyödyntää. On kohtuullista arvioida, että kehitysavun leikkauksen jälkeen ammatti
taitoisen ja sitoutuneen henkilöstön arvo ja merkitys vaikuttamistyössä
kasvaa yhä suuremmaksi. Eri asia on, mitä suomalaisten toiminta on viime
kädessä muuttanut. Toiminta voi olla laadukasta, mutta tulokset kokonaisuuteen nähden vaatimattomia.
Suomi pyrkii aktiivisesti saamaan kansalaisiaan monenkeskisten kehitys
apua antavien organisaatioiden tehtäviin. Tämä nähdään keinoksi saada vaikuttavuutta ja omia näkemyksiä esille. Asian merkittävyydestä kertoo se, että
vaikuttamissuunnitelmissa ja vuosiraporteissa asiaa käsitellään säännön
mukaisesti. Ministeriö pyrkii seuraamaan avoimeksi tulevia tehtäviä ja
tunnistamaan sopivia kandidaatteja. Hakijoita saatetaan tukea suosittelu
kirjeellä.
Ulkoasianministeriö on pitkään rahoittanut apulaisasiantuntijoita ja
myös kokeneempia asiantuntijoita sekä YK-vapaaehtoisia eri järjestöihin.
Asiantuntijoiden palkkaaminen (sekondeeraaminen) on ollut hyvä keino
saada suomalaisia järjestöuran alkuun. Asiantuntijoiden rahoittaminen on
sekä katsottu yhdeksi Suomen monenkeskisen kehitysyhteistyön välineeksi
että mahdollisuudeksi saada suomalaista asiantuntemusta ja ajattelutapaa
järjestöihin, mikä puolestaan lisää välillisesti Suomen vaikutusvaltaa järjestöjen toiminnassa. Tätä toimintaa on kuitenkin vähennetty säästösyistä.
Vaikuttamistyötä ajatellen asiantuntijoiden rahoittamisesta säästäminen
on haastateltavien mukaan lyhytnäköistä. Ajan mittaan suomalaisten työntekijöiden määrä järjestöissä saattaa vähentyä ja vaikuttamismahdollisuudet siten kaventua.
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Yleisrahoitukseen sitoutuminen
on strateginen linjaus

4

Onko ulkoasiainministeriö seurannut
riittävällä tavalla monenkeskisen
avun onnistumista?

Kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävät sopimukset ovat luonteeltaan
yksityisoikeudellisia. Tarkastuksen perusteella sopimukset eivät olleet vastoin niitä valtionavustuslain säännöksiä, joita sovelletaan näihin avustuksiin. Suomi käyttää pääasiassa järjestöjen omia sopimuspohjia. Ulkoasiainministeriöllä ei ole omia resursseja kehitysyhteistyön evaluointiin. Suomi
tukeutuu MOPAN:n ja järjestöjen teettämiin arvioihin. Näiden nykyistä suurempaakin hyödyntämistä tulisi edistää. Järjestöjen evaluaatioyksiköt ovat
itsenäisiä ja niiden tuottamaa tietoa pidetään yleisesti asiallisena.

4.1 Onko avustusten käyttö ollut sopimusten
mukaista?
Kansainvälisiin järjestöihin valtionavustuslakia sovelletaan vain
rajallisesti
Monenkeskinen apu on valtionavustuslain tarkoittama valtionavustus. Lain
1. pykälän 3. momentin mukaan valtionavustukseen, joka on myönnetty vieraalle valtiolle tai sen toimielimelle taikka valtioiden väliselle kansainväliselle järjestölle, sovelletaan vain lain 5. pykälää (Valtionavustuslajit), 6. pykälää (Valtionavustuksen määrä), 7. pykälää (Valtionavustuksen myöntämisen
yleiset edellytykset), 8. pykälää (Tarkemmat säännökset valtionavustuksesta,
asetuksen antamisvaltuus) ja 11. pykälän 5. momenttia (mahdollisuus tehdä
valtionavun saajan kanssa sopimus valtionavun käytöstä ja sen ehdoista).11
Valtionavustus ulkomaalaiselle valtionavustuksen saajalle Suomen alueen
ulkopuolella käytettäväksi on yksityisoikeudellinen sopimus. Kansain
välisissä avustuksissa sopimus on valtionapuviranomaisen hallintopäätöstä käytännöllisempi väline vahvistaa avustuksen käytön ehdot. Sopimuksen
perusteella valtionapuviranomainen saa tarvittaessa myös ulkomaan viranomaisissa helpommin oikeussuojaa kuin valtionapuviranomaisen päätöksen perusteella.
Sopimukseen tulee momentin 5 mukaan sisällyttää valtionavustuksen
talousarvion mukaisen käyttämisen sekä käytön valvonnan kannalta tarpeelliset ehdot, joita on lueteltu valtionavustuslain 11. pykälän 1.–4. momenteissa. Koska valtionavustuslakia voidaan periaatteessa soveltaa vain Suomen
oikeuskäytännön piirissä, sopimukseen on yleensä tarpeellista sisällyttää
määräykset valtionavustuksen käyttämisestä, käytön valvonnasta ja siinä
tehtävistä tarkastuksista sekä tietojensaantioikeuksista.12
Ulkoasiainministeriön ja kansainvälisten järjestöjen väliset avun myöntämistä koskevat sopimukset vaihtelevat sisällöltään ja muodoltaan avun tarkoituksen ja vastaanottajan mukaan. Sopimuksiin on mahdollista tehdä Suomen toiveesta lisäyksiä, jos järjestön esittämää sopimusta ei pidetä riittävänä.
Ministeriön työjärjestyksen mukaan sopimusten teko kuuluu substanssiosastojen vastuulle. Kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksiköllä on asiassa
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neuvoa-antava rooli. Ministeriön rahoitussopimusmallin standardit tai suositukset sisältävät muun muassa seuraavia kohtia: tuen määrä, tuen tarkoitus,
tuen maksatus, tilintarkastukset, raportointi, ilmoitusvelvollisuus muutoksista, lahjonnan kielto, mahdollisuus osallistua evaluaatioihin, kolmannen
osapuolen kanssa tehtäviä sopimuksia koskevat ehdot, korkojen palauttaminen ja vastuuvapauslauseke.
Käytännössä sopimuksen tarkka sisältö on aina neuvottelukysymys rahoituksen saajan kanssa. Usein ensimmäinen sopimusluonnosversio tulee
rahoituksen saajalta, ja tätä verrataan ministeriön sopimusmalliin. Usein
kaikkia omia vaateita ei sopimukseen kuitenkaan saada, kuten esimerkiksi
oikeutta erityistilintarkastukseen.
On kuitenkin syytä todeta, että Suomi on YK:n jäsenmaana ollut hyväksymässä järjestelmän taloushallintoa koskevat määräykset ja säännökset. Näin ollen ei ole johdonmukaista olettaa, että Suomi tekisi omat sopimuksensa YK-järjestöjen sopimuksista poikkeaviksi. Suomi on sitoutunut
tehokkuuden periaatteisiin. Suomen tulee välttää omien erityisehtojen tai
menettelytapojen käyttöä yhteisesti sovittujen sijasta.

Sopimukseen ei aina saada
kaikkia Suomen toivomia kohtia

Yleisavustuksia koskevista sopimuksista ei suoraan ilmene avun
käyttötarkoitus ja miten sen käytöstä raportoidaan
Yleisavustusta koskeva ulkoasiainministeriön ja YK-järjestön välinen sopimus syntyy avun myöntäjän ja vastaanottajan välisen sopimuskirjeen
vaihdon pohjalta. Järjestölle osoitetussa kirjeessä kehityspoliittisen osaston
osastopäällikkö vahvistaa ministeriön päättäneen myöntää tietynsuuruisen
avustuksen järjestön tietyn vuoden sääntömääräiseen toimintaan (regular
resources) käytettäväksi järjestön taloudenhoitoa koskevien sääntöjen ja
määräysten mukaisesti. Lisäksi kirjeessä pyydetään vastaanottajaa hyväksymään järjestölle myönnetty avustus vastaamalla kirjeeseen ja sisällyttämällä siihen avustusta koskeva maksatuspyyntö pankkiyhteystietoineen.
Sopimukset ovat yksivuotisia ja vakiomallin mukaisia. Sopimuksen perusteella ei ole mahdollista päätellä, mihin tarkoituksiin avustusta käytetään ja
miten sen käytöstä raportoidaan. Ministeriön vastuuvirkamiesten mukaan
yleisavustuksella tuetaan järjestön strategian toteuttamista. Käytännössä avun käytöstä raportoidaan YK-järjestöjen hallintoelimissä hyväksyttyjen raportointimääräysten mukaisesti. Suomi ei ole asettanut raportoinnille erityisvaatimuksia.
Suomen lisärahoituksesta Kansainväliseen kehitysjärjestöön sovitaan kolmen vuoden välein. IDA-17-lisärahoitusta koskevan ulkoasiain
ministeriön ja Maailmanpankin välisen sopimuksen allekirjoitti Suomen
puolesta kehitysyhteistyöministeri. Sopimuksessa viitataan Kansainvälisen
kehitysjärjestön hallintoneuvoston hyväksymään lisärahoitusneuvottelujen
päätösasiakirjaan (Deputie´s Report). Raporttiin kirjatut kehitysjärjestön
politiikkasitoumukset sisältävät tavoitteet sille, mitä lisärahoituksella on tarkoitus kauden aikana saavuttaa. Sopimuksen liitteenä on maksuaikataulu,
jonka mukaan lisärahoitus maksetaan yhdeksässä erässä vuosina 2015–2021.
Sopimuksista ei ilmene, miten avustuksen käytöstä raportoidaan. Käytännössä avun käytöstä raportoidaan pankin omien käytäntöjen mukaisesti.
Afrikan kehitysrahaston lisärahoitusneuvottelut ja niihin liittyvät
sopimus- ja maksukäytännöt ovat pitkälti samat kuin Kansainvälisessä
kehitysjärjestössä.

46

Suomi maksaa samalle järjestölle
useita lisärahoituskierroksia
päällekkäin

Suomen lisärahoituksesta Maailmanpankin alaisessa Maailman
laajuisessa ympäristörahastossa GEF:ssä sovitaan neljän vuoden välein.
GEF:n kuudetta lisärahoitusta koskevan ulkoasiainministeriön ja Maailman
pankin välisen sopimuksen allekirjoitti Suomen puolesta ministeriön
kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö. Sopimuksen mukaan avustuksesta maksetaan kolmannes ilman varaumia ja loput kaksi kolmasosaa edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen tarvittavat varat. Sopimuksessa viitataan pankin johtokunnan hyväksymään lisärahoitusneuvottelujen
päätösasiakirjaan, josta ilmenevät mm. tavoitteet sille, mitä rahoituskauden
aikana on tarkoitus saavuttaa. Maksuaikataulu on nelivuotinen.
Sopimuksen liiteasiakirjoista ilmenee avustuksen käyttötarkoitus mutta ei sitä, miten avustuksen käytöstä raportoidaan. Käytännössä avun käytöstä raportoidaan Maailmanpankin omien raportointikäytäntöjen mukaisesti. Suomi ei ole asettanut raportoinnille erityisvaatimuksia.
Tarkastuksessa lähemmän arvioinnin kohteina olleiden ulkoasiain
ministeriön ja järjestöjen välisiin multi-bi-hankkeita koskeviin sopimuksiin on kirjattu muun muassa avun käyttöä, hallinnointia, kirjanpitoa,
tilintarkastusta, evaluointia ja avun käytön raportointia koskevat ehdot.
Tarkastushaastatteluissa kerrottiin, että järjestöt suhtautuvat asiallisesti
huomautuksiin sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Järjestöillä on motivaatio laittaa asiat kuntoon.
Ulkoasiainministeriön tekemät sopimukset eri kansainvälisten järjestöjen kanssa näyttävät olevan valtionavustuslain vähimmäisvaatimuksien mukaisia. Järjestöjen normaalikäytännöistä poikkeavista seuranta- tai arviointi
tiedoista jouduttaisiin maksamaan, joten niiden esittämiselle tulisikin olla
hyvät perusteet. Sopimukset perustuvat yhä enemmän vakiomalleihin. Esimerkkinä tästä on Maailmanpankin rahastoihin sovellettava hallinnollinen sopimus (Maailmanpankilla on noin 600 rahastoa, joista Suomi tukee
noin 40:tä). Aikaisemmin neuvoteltiin avunantajan ja pankin väillä jokaisesta sopimuksesta. Nyt on olemassa yhteisesti hyväksytty malli, jossa on
otettu huomioon avunantajien vaatimukset ja pyritty sovittamaan ne yhteen. Vakiomallien käyttö osaltaan pienentää järjestöjen hallintokuluja ja
on myös avunantajille helpompi järjestely.

4.2 Miten avun vaikuttavuutta seurataan ja
siitä raportoidaan?
Kehitysyhteistyön tulosten systemaattinen seuranta on tärkeä osa
vaikuttamistyötä. Kun saavutetut tulokset tiedetään, on toimintaa mahdollista sekä kehittää että suunnata tarkemmin ja uudelleen niihin kohteisiin,
jotka katsotaan tärkeimmiksi. Tärkeää on myös viestiä kehitysavun tuloksista kansalaisille ja eduskunnalle. Tulosten seuranta on lisäksi olennainen
osa tulosperustaista toimintaa. Kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa
todetaankin, että tulosperustaisen lähestymistavan vahvistamiseen kuuluu muun muassa tulosten seuranta ja evaluointi sekä tuloksista oppiminen ja viestintä.
Vaikuttamistyön toteutumisen seurannassa keskeiset asiakirjat ovat
vaikuttamissuunnitelmien vuosiraportit, tulosmatriisit, ministeriön tekemä strateginen analyysi, järjestöjen omat evaluaatiot ja MOPAN:n raportit.
Kaksi viimeksi mainittua ovat ministeriön ulkopuolisen toimijan arvioita.

Tulosten seuranta on olennaista
vaikuttavuuden parantamiseksi
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Monenkeskisen kehitysyhteistyön strateginen analyysi oli puolestaan kerran toteutettu arvio, ja sen tuottaman tiedon käytettävyys vanhenee ajan
mittaan. Näin ollen hankekohtaisten raporttien ohella vaikuttamissuunnitelmien vuosiraportit ja tulosmatriisit ovat ainoat monenkeskisen kehitys
yhteistyön seurantaraportit, joita ministeriö säännöllisesti tuottaa.
Ulkoasiainministeriö arvioi järjestöjen toimintaa vuosittain. Kehitysyhteistyön tapaisessa toiminnassa vuosi on kuitenkin lyhyt aika muutosten
ja vaikutusten arvioimiseksi. Esimerkiksi vuoden 2014 kehityspoliittisessa
selonteossa todetaan, että tulosten seuranta on tärkeää toiminnan ohjaamiseksi, mutta tuloksia ei yleensä voida odottaa hetkessä. Kansainvälisesti
usein käytetty aikajänne on selonteon mukaan 15 vuotta.
Ulkoasiainministeriö seuraa järjestöjen tehokkuutta ja tuloksellisuutta
myös niiden omien arvioiden avulla. Haastatteluiden perusteella ministe
riön virkamiehet seuraavat järjestöjen tuottamaa tietoa resurssiensa suomien
mahdollisuuksien mukaan ja tietoa lisätään järjestökohtaisiin vaikuttamissuunnitelmiin. Yleisen seurannan lisäksi järjestöjen raportointia hyödynnetään esimerkiksi Afrikan kehitysrahaston, Kansainvälisen kehitysjärjestön
ja GEF:n lisärahoitusneuvotteluissa.
Järjestöjen evaluoinnit toteutetaan OECD/DAC -evaluointistandardien
mukaisesti. Evaluointiyksiköt tekevät yleensä ns. korkeamman tason evaluointeja järjestön johtokunnan hyväksymän suunnitelman pohjalta. Yksiköt eivät yleensä tee hankekohtaisia evaluointeja mutta huolehtivat esimerkiksi niiden laadunvarmistuksesta ja siitä, että kaikki hankkeet tulevat
evaluoiduiksi. Yleisesti avunantajien, Suomi mukaan lukien, luottamus järjestöjen evaluointitoimintaan on vahvaa. Suomi on osallistunut aktiivisesti useiden järjestöjen evaluointitoimen kehittämiseen, ja tätä aktiivisuutta
arvostetaan järjestöissä.
Tarkastuksessa tehdyissä haastatteluissa perehdyttiin Maailman
pankin, GEF:n, UNDP:n, UNFPA:n, UNICEF:n ja UN Womenin arviointi- tai
evaluointitoimeen. Tarkastushavaintojen perusteella kyseisten organisaatioiden sisäistä tarkastusta ja evaluaatiotoimia voi pitää hyvin järjestettyinä. Niiden asema on itsenäinen suhteessa toimivaan johtoon ja tuki johtokunnalta
miltei aina hyvä. Tältä pohjalta arvioiden ministeriöllä on perusteet luottaa
niiden tuottamaan tietoon ja käyttää sitä päätöksenteon tukena.
Suomen ja sen tukemien järjestöjen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön
tavoitteet ovat monesti samat tai samansuuntaiset. Tästä voidaan esimerkkinä mainita naisten ja tyttöjen aseman parantaminen ja eriarvoisuuden poistaminen, jota koskeva tavoite on sisällytetty useiden järjestöjen toiminta
strategioihin. Näiden tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi järjestöillä
on käytössään tarkoitukseen soveltuvia indikaattoreita.
Tarkastuksen perusteella järjestöjen raportointi on laadukasta ja monipuolista. Toisaalta esimerkiksi ministeriön vaikuttamissuunnitelmien yhteydessä käyttämien tuloksellisuusmatriisien indikaattoreissa olisi parantamisen varaa. Ne eivät nykyisellään anna tietoa toiminnan vaikuttavuudesta.
Olisi pohdinnan arvoinen asia, voisiko ulkoasiainministeriön ulkoinen tuloksellisuusraportointi samoin kuin oman toiminnan seurantaa varten tehty
raportointi järjestöjen harjoittamasta kehitysyhteistyöstä ainakin osin perustua järjestöjen omaan tuloksellisuusraportointiin. Haastattelujen ja saatujen dokumenttien perusteella järjestöillä on kyky tuottaa koottua tulostietoa integroidun seurantajärjestelmän avulla. Vaihtelua järjestöjen välillä
toki esiintyy, mutta evaluointiin ja raportointiin suhtaudutaan järjestöissä
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Pysyviä tuloksia ei
kehitysyhteistyössä yleensä
saada aikaan vuodessa

vakavasti ja ne nähdään olennaisina asioina oman toiminnan kehittämisessä.
Järjestöjen tulosraportointi on siis kattavaa ja muodostaa hyvän perustan ulkoministeriön vastuuvirkamiehille seurata hoidettavinaan olevien järjestöjen tuloksellisuutta ja sen kehitystä. Järjestöjen tulos- ym. raportointi on laajasti esillä järjestöjen verkkosivuilla. Tämä on positiivista järjestön
toiminnan tilivelvollisuuden ja avoimuuden näkökulmasta.
Tarkastuksessa selvisi, että ministeriön vastuuvirkamiehet seuraavat
myös MOPAN:n laatimia arviointeja vastuullaan olevista järjestöistä ja niiden tietoja voidaan käyttää niin taustatietona kuin muussa dokumentaa
tiossa, kuten vaikuttamissuunnitelmissa.
Myös tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomuksissa raportointia koskeviin kysymyksiin on aika ajoin kiinnitetty huomiota. Viimeksi asiaa
on käsitelty ulkoasiainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmää koskevassa tuloksellisuustarkastuskertomuksessa13 ja jälkiseurantaraportissa.
Jälkiseurannan perusteella ulkoasiainministeriön ulkoisen raportoinnin
(ml. kehitysyhteistyön raportointi) laadussa on edelleen toivomisen varaa.
Raportoinnin haasteena on tavoitteenasettelun epämääräisyys ja selkeiden
arviointimittareiden puute. Tämä heikentää osaltaan mahdollisuutta arvioida
tavoitteiden toteutumista laadukkaasti ja läpinäkyvästi. Raportoinnin edelleen kehittäminen edellyttää nykyistä selkeämpiä tulostavoitteita ja mittareita tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi sekä parempia tietojärjestelmiä.
Kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä koskeva toimenpidekertomus annettiin
eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen liitteenä vuoteen 2013 saakka.
Tästä käytännöstä luovuttiin osittain lainsäädännöllisen muutoksen vuoksi,
osin eduskunnan toiveesta saada toimenpidekertomuksen sijaan analyyttisempi toiminnan vaikuttavuutta koskeva raportti. Toimenpidekertomuksen
sijaan hallitus antoi vuonna 2014 eduskunnalle kehityspolitiikan vaikuttavuutta ja johdonmukaisuutta koskevan selonteon. Selontekomenettelyn mukaisesti siitä keskusteltiin valiokunnissa ja täysistunnossa, jossa hyväksyttiin eduskunnan kirjelmä hallitukselle. Valtioneuvosto hyväksyi kirjelmässä
esitetyt toimenpiteet toteutettavaksi. Eduskunta edellytti kirjelmässään jatkossa kerran hallituskaudessa annettavan selonteon laatimista. Selonteko
menettely mahdollistaa kehityspolitiikasta ja -yhteistyöstä eduskunnassa
käytävän aikaisempaa syvällisemmän keskustelun ja korostaa tuloksellisuustietojen tuottamisen merkitystä.
Seurannan, tulostiedon keruun ja indikaattoreiden kehittämisen tärkeys
on ollut ulkoasiainministeriössä viime vuosina erityisen keskeisessä asemassa senkin vuoksi, että ministeriön tulee raportoida eduskunnalle vuonna 2018 kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tuloksista. Kertomuksen laatimisen valmistelutyöt ovat ministeriössä käynnissä muun muassa luvussa
3.2 kuvatun tulosjohtamisen evaluoinnin suositusten pohjalta.
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Liite: Miten tarkastettiin

Liite

Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja minkälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite
Tarkastuksen tavoitteena on ollut arvioida, miten hyvin Suomen monenkeskistä kehitysyhteistyötä on toimeenpantu kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa esitetyllä tavalla. Tarkastuksessa on arvioitu Suomen
monenkeskisen avun suuntaamista, Suomen vaikuttamistyötä ja sitä, onko
ulkoasiainministeriö selvittänyt riittävästi avun onnistumista. Tarkastus rajattiin vuosiin 2013–2015. Tarkastustuloksia voidaan hyödyntää ulkoasiainministeriön monenkeskisen kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kehittämisessä.

Tarkastuksen kohde
Monenkeskisen kehitysyhteistyön vastuuministeriönä toimii ulkoasiain
ministeriö. Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunto ulkoasiainministeriöltä, joka antoi lausunnon. Lausunnossa annettu palaute on otettu huomioon lopullista tarkastuskertomusta laadittaessa. Lausunto ja siitä
tehty yhteenveto löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta.

Tarkastuksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät
Tarkastuskysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät on lyhyesti kuvattu seuraavalla sivulla.
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Liite

Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

1.

Kriteerit: Apu suunnataan niille järjestöille ja rahoitus
laitoksille, joiden kautta vaikuttamalla voidaan saavuttaa parhaat tulokset. Tämän perustaksi yhteistyöstä
tehdään strateginen analyysi. Analyysissa Suomi hyödyntää muiden avunantajien kanssa tehtyjä yhteis
arviointeja monenkeskisten järjestöjen tehokkuudesta.
Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös 16.2.2012.

––
––

Onko Suomen monenkeskinen apu suunnattu kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti?
1.1 Onko avun määrä ja kohdentaminen muuttunut?
1.2 Onko monenkeskisen avun määrä ja sisältö
läpinäkyvä?

Aineistot: Monenkeskisten järjestöjen avustustiedot
vuosilta 2013–2016. Hankesuunnitelmat ja vaikuttamis
työn dokumentit. Haastattelut ulkoasianministeriössä
ja kansainvälisissä järjestöissä.
Analyysimenetelmät: Tilastotietojen kuvaileva analyysi ja laadullinen sisältöanalyysi
2.
––
––
––

Onko Suomen vaikuttamistyö tehokasta ja tarkoituksenmukaista?
2.1 Onko vaikuttamistyötä rajattu ja suunnattu
toimenpideohjelman mukaisesti?
2.2 Mitä haasteita tuloksellisuuden parantaminen asettaa?
2.3 Onko rahoitus ainoa merkittävä tekijä vaikuttamisessa?

Kriteerit: Vaikuttamistyö on tavoitteellisempaa ja strategisempaa, kun sitä terävöitetään keskittymällä rajallisiin kokonaisuuksiin ja se keskitetään niille järjestöille
ja rahoituslaitoksille, joiden kautta vaikuttamalla voidaan saavuttaa parhaat tulokset. Suomi pyrkii saamaan
monenkeskiset toimijat vähentämään oman toimintansa pirstaloitumista. Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös 16.2.2012.
Aineistot: Hankesuunnitelmat ja niihin liittyvät asiakirjat sekä vaikuttamistyön dokumentit. Haastattelut
ulkoasianministeriössä ja kansainvälisissä järjestöissä.
Analyysimenetelmät: Laadullinen sisältöanalyysi

3.
––
––

Onko ulkoasiainministeriö seurannut riittävällä
tavalla monenkeskisen avun onnistumista?
3.1 Onko avustusten käyttö ollut sopimusten mukaista?
3.2 Miten avun vaikuttavuutta seurataan ja siitä
raportoidaan?

Kriteerit: Järjestöjen omien tavoitteiden ja Suomen
vaikuttamistyön tavoitteiden toteutumista seurataan ja tuloksista raportoidaan vuosittain. Suomen
kehityspoliittinen toimenpideohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös 16.2.2012.
Aineistot: Hankesuunnitelmat ja niihin liittyvät asia
kirjat, sopimukset ja vaikuttamistyön dokumentit.
Haastattelut ulkoasianministeriössä ja kansainvälisissä
järjestöissä.
Analyysimenetelmät: Laadullinen sisältöanalyysi
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Liite

Tarkastuksen toteutusaika
Tarkastus toteutettiin 9.5.2016–9.5.2017. Haastatteluja tehtiin ulkoasiain
ministeriössä kesäkuusta 2016 tammikuuhun 2017. Haastatteluja tehtiin
Washingtonissa (Maailmanpankki ja GEF) ja New Yorkissa (UNICEF, UNDP,
UNFPA, UN Women) tammikuussa 2017.

Tarkastuksen tekijät
Tarkastuksen tekivät johtava tuloksellisuustarkastaja Berndt Lindman,
johtava tuloksellisuustarkastaja Juho Nurminen sekä tarkastaja Eliisa
Mäkelä. Tarkastusta ohjasi tuloksellisuustarkastuspäällikkö Anna-Liisa
Pasanen. Tarkastuskertomuksen laadunvarmistajana toimi tuloksellisuustarkastusjohtaja Jarmo Soukainen.
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