Toimintasuunnitelma 2018

1. YLEISTÄ
Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry on suomalaisten järjestöjen vaikuttajaverkosto, joka ajaa
globaalisti kestävämpää Euroopan unionia. Kehys on eurooppalaisten järjestöjen CONCORDin kansallinen
taho.
Kehyksen visio on kestävä maailma, jossa köyhyys on poistunut, eriarvoisuus vähentynyt, ihmisoikeuksia
kunnioitetaan ja kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua.
Kehyksen missio on omalta osaltaan osallistua köyhyyden poistamiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen
maailmasta vaikuttamalla ennen kaikkea Euroopan unionin päätöksentekoon ja rakenteisiin yhteistyössä
jäsenjärjestöjen ja muiden verkostojen kanssa.
Kehyksen toiminnan tavoitteena on vaikuttaa siihen, että sekä EU:n että globaalien päätöksenteon ja
hallinnon rakenteet tukevat ja mahdollistavat kestävän kehityksen edistymistä. Erityisesti Kehys vaikuttaa
siihen, että EU:n keskeiset politiikkarakenteet ovat linjassa Agenda 2030:n kanssa ja tukevat sen
johdonmukaista toimeenpanoa koko hallinnossa. Globaalilla tasolla Kehys vaikuttaa Agenda 2030:n
seurantaan ja politiikkajohdonmukaisuutta edistävien keinojen kehittämiseen.
Rakenteisiin kohdistuvan Kehyksen vaikuttamisen
kansalaisyhteiskunnan vaikuttamismahdollisuuksille.

tarkoituksena

on

samalla

luoda

tilaa

Kehys on suomalaisten järjestöjen vaikuttajaverkosto ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaja. Kehyksen toiminta
nojaa verkostoitumiseen kansallisella tasolla, Euroopassa ja globaalisti.
Mikäli syyskokous marraskuussa 2017 päättää perustaa uuden yhteistyö- ja kattojärjestön ja riippuen sen
perustamistavasta, saatetaan Kehys ry lakkauttaa ja sen toiminnot ja varallisuus siirtyvät tässä tapauksessa
uuteen organisaatioon. Tämä toimintasuunnitelma ohjaa Kehyksen puolelta uuteen organisaatioon tulevia
sen strategian mukaisia painopisteitä sekä olemassa olevien sitoumusten toimeenpanoa. Mikäli uutta
organisaatiota ei perusteta, jatkaa Kehys näiden painopisteiden toteuttamista itsenäisenä organisaationa.

2. TEMAATTISET PAINOPISTEET
Kehyksen temaattiset painopisteet ovat:
A.
B.
C.
D.
E.

Johdonmukaisuus
EU:n kehityspolitiikka
Kestävä talous
Turvallisuus
Globaali kansalaiskasvatus

Temaattisia painopisteitä A-C toteutetaan ulkoministeriön ohjelmatuella, jos ohjelmatukea vuosille 20182021 myönnetään haetussa laajuudessa. Temaattisen painopiste D:n toimeenpano edellyttää
erillisrahoitusta, jota haetaan vuoden aikana. Temaattista painopistettä E toteutetaan Euroopan komission
myöntämällä rahoituksella Bridge 47 – Building Global Citizenship -hankkeeseen.

Temaattiset painopisteet seuraavat Kehyksen nykyistä strategiaa. Niiden tarkemmat sisällöt määritellään
jäsenistöä ja muita sidosryhmiä osallistaen muun muassa osana Kehyksen työryhmien toimintaa.

A. Johdonmukaisuus
Kehyksen vaikuttamistyön tavoitteena on ajaa globaalisti kestävämpää Euroopan unionia, jonka
päätöksenteon ja hallinnon rakenteet ovat linjassa Agenda 2030:n kanssa ja tukevat sen johdonmukaista
toimeenpanoa koko hallinnossa. Rakenteisiin vaikuttamalla luodaan myös tilaa kansalaisyhteiskunnan
vaikuttamismahdollisuuksille.
Kehys pyrkii siten vaikuttamaan siihen, että Agenda 2030:n asema EU:n politiikkojen ohjaajana vahvistuisi.
Agenda 2030:n tulisi ohjata mahdollisimman voimakkaasti Eurooppa 2020 -strategian seuraajaa, uuden
parlamentin valiokuntien ja puheenjohtajien järjestäytymistä sekä vuoden 2020 jälkeistä EU:n
rahoituskehystä. Käytännössä vaikutetaan Suomen kantoihin sekä Euroopan parlamenttiin ja komissioon.
Agenda 2030:n vahvistamiseen tähtäävää vaikuttamistyötä tehdään eurooppalaisten verkostojen
CONCORDin ja SDG Watchin kanssa. Vuonna 2018 keskeisenä vaikuttamistyön prosessina on erityisesti
komission valmistelema keskusteluasiakirja Agenda 2030:n toimeenpanosta.
Johdonmukaisuusmekanismien kehittämisen ja käyttöönoton edistäminen on ollut pitkään Kehyksen
vaikuttamistyön keskiössä. Agenda 2030:n myötä politiikkajohdonmukaisuuden tarve on kasvanut
entisestään ja sen skaala on laajentunut kehityspoliittisesta johdonmukaisuudesta (PCD) kattamaan kestävän
kehityksen eri ulottuvuudet globaalisti (PCSD). Kestävän kehityksen johdonmukaisuutta (PCSD) tukeville
mekanismeille on tarvetta niin EU:ssa kuin globaalisti. Erityisenä työalana on johdonmukaisuusindikaattorien
ja vaikutusarviointityökalujen kehittäminen.
Kestävän kehityksen johdonmukaisuuden edistämiseksi Kehys osallistuu muun muassa CONCORDin
johdonmukaisuustyöhön sekä OECD:n Policy Coherence for Sustainable Development Partnershipin ja
European Sustainable Development Networkin toimintaan. Suomessa Kehys tukee Agenda 2030 -selonteossa
mainittuja
vaikutusarviointityökalujen
kehittämistä
ja
kokonaisvaltaista
selvitystä
politiikkajohdonmukaisuudesta sekä osallistuu kansalliseen Agenda 2030:n seurantaa valmistelevaan
asiantuntijaryhmään. EU:ssa vaikutetaan muun muassa osallistumalla komission kehitysyhteistyön
pääosaston vetämän johdonmukaisuusevaluoinnin konsultaatioihin sekä evaluoinnin tuloksena laadittavaan
valmisteluasiakirjaan johdonmukaisuusmekanismien kehittämisestä.
Ohjelmakaudelle osuva Suomen EU-puheenjohtajuuskausi (heinä–joulukuu 2019) heijastuu myös Kehyksen
vaikuttamistyön painotuksiin ja tavoitteisiin. Kehys valmistaa ja koordinoi suomalaista järjestökenttää
puheenjohtajuuskautta varten sekä tukee ulkoasiainministeriötä ja valtioneuvoston kansliaa Suomen EUpuheenjohtajuuskauden valmistelussa. Tavoitteena on, että kestävä kehitys ja kestävää kehitystä tukeva
politiikkajohdonmukaisuus sekä muut kansalaisjärjestöjen esiin nostamat teemat olisivat osa Suomen
puheenjohtajuuskauden painopisteitä. Vaikuttaminen Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen alkaa
välittömästi ohjelman alusta ja pitää sisällään muun muassa vaikuttamisen EU-puheenjohtajatroikan
ohjelmaan ja komission vuoden 2019 työohjelmaan.

B. EU:n kehityspolitiikka
Kehyksen vaikuttamistyö EU:n kehityspolitiikkaan liittyen pitää sisällään EU:n yleiset kehityspoliittiset
linjaukset, rahoitusinstrumentit sekä kolme painopisteteemaa: muuttoliike, eriarvoisuuden vähentäminen
ja ruokaturva. EU:n kehityspolitiikka on juuri uudistettu kehityspoliittisen konsensuksen päivittämisen
myötä. Konsensuksen toimeenpanossa ensimmäiset merkittävät askeleet tulevat olemaan vuodesta 2021
alkava rahoituskehys sekä EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden välisen sopimuksen
uudistaminen, joita molempia valmistellaan aktiivisesti jo vuonna 2018.
Uusi rahoituskehys ja sen alle sovittavat rahoitusvälineet, -mekanismit ja -ohjelmat ovat keskeisiä myös
suomalaisten
kansalaisjärjestöjen
EU-rahoituksen
kannalta.
Kehyksellä
on
suomalaisten
kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-kysymysten edunvalvojana tärkeä tehtävä vaikuttaa rahoituskehyksistä
käytäviin
neuvotteluihin.
Kehys
pyrkii
vaikuttamaan
EU:n
rahoituskehykseen
ja
kehitysyhteistyörahoitusinstrumentteihin sekä välittää suomalaisten järjestöjen kantoja muihin
ajankohtaisiin kehityspoliittisiin prosesseihin.
Kehys välittää tietoa muuttoliikettä koskevista EU:n kehityspolitiikan käänteistä, muun muassa
muuttoliikekumppanuusviitekehyksestä sekä edesauttaa muuttoliikkeeseen ja kehityspolitiikkaan liittyvää
järjestöjen vaikuttamistyötä muun muassa koordinoimalla siirtolaisuus ja kehitys -työryhmää. Lisäksi Kehys
välittää suomalaisten järjestöjen kantoja ja osaamista CONCORDin Migration and Development -työryhmään.
Kehys koordinoi kansallista gender ja kehitys -työryhmää, jonka toimintaa laajennetaan ohjelmakauden
aikana kattamaan eriarvoisuuden vähentämistä sukupuolten välistä tasa-arvoa laajemmin, pitäen jatkossa
sisällään myös esimerkiksi vammaisten henkilöiden oikeudet ja aseman. Työryhmä välittää tietoa
eriarvoisuuden vähentymisen toteutumisesta osana EU:n kehityspolitiikkaa (muun muassa Gender Action
Plan II:n toimeenpano) sekä välittää suomalaisten järjestöjen kantoja ja osaamista päätöksentekijöille sekä
CONCORDin työhön, esimerkiksi CONCORDin gender-referenssiryhmään.
Kehys koordinoi kansallista ruokaturva ja toimeentulo -työryhmää ja seuraa maailman ruokaturvakomiteaa
erityisesti suhteessa Agenda 2030:een. Lisäksi Kehys seuraa EU:n ruokaturvapolitiikan toimeenpanoa sekä
kauppa-, maatalous- ja ruokaturvapolitiikkojen välistä johdonmukaisuutta CONCORDin kestävän kulutuksen
ja tuotannon työryhmän kautta.

C. Kestävä talous
Kehyksen kestävän ja vihreän talouden vaikuttamistyötä ohjaavat Agenda 2030:n kestävän kehityksen
tavoitteet köyhyyden poistamisesta, säällisestä työstä, ekologisesta kestävyydestä sekä eriarvoisuuden
vähentämisestä maiden sisällä ja välillä. Vuonna 2018 vihreän ja kestävän talouden vaikuttamistyössä
painottuvat muun muassa kestävää kehitystä tukevan kauppapolitiikan sekä kestävää tuotantoa ja
kulutusta tukevien eurooppalaisten politiikkojen edistäminen, kasvuparadigman haastaminen sekä BKT:ta
täydentävien kehityksen ja hyvinvoinnin mittareiden roolin vahvistaminen.
Kehys koordinoi kestävän ja vihreän talouden työryhmää, tuo yhteen järjestötoimijoita sekä muita kestävän
ja vihreän talouden teemoista kiinnostuneita toimijoita. Vuoden 2018 aikana pyritään myös luomaan uusia
linkkejä kestävän talouden teemojen sekä muiden Kehyksen työryhmien seuraamien teemojen välille.

Kehys seuraa EU:n kauppa- ja investointipolitiikan johdonmukaisuutta kehityspoliittisten tavoitteiden sekä
kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja pyrkii varmistamaan, että Suomi ajaa EU:ssa
ihmisoikeusperustaista ja kestävän kehityksen tavoitteita tukevaa kauppapolitiikkaa. Kehys vahvistaa
järjestöjen kapasiteettia osallistua kauppapolitiikkaa koskevaan keskusteluun sekä osallistuu myös itse
aktiivisesti keskusteluun kestävän ja vastuullisen kauppapolitiikan sisällöistä ja mahdollisuuksista EU:ssa.
Vuonna 2018 kauppapoliittisessa vaikuttamistyössä hyödynnetään edellisvuonna laadittua järjestöjen
yhteistä kestävän kauppapolitiikan visiota, ja tuodaan kauppapoliittiseen keskusteluun siinä esitettyjä
teemoja. Lisäksi Kehys edesauttaa tiedonvaihtoa, yhteistyötä ja verkostoitumista EU:n kauppapolitiikan
parissa työskentelevien virkamiesten, päättäjien, järjestötoimijoiden sekä muiden asiantuntijoiden välillä.
Kauppapolitiikan rinnalla Kehys seuraa muun muassa EU:n ulkoisen investointiohjelma EIP:n ja siihen
sisältyvän kestävän kehityksen rahaston (EKKR) toimintaa, ja nostaa esiin järjestöjen näkökulmia koskien
ohjelman investointien kestävyyden varmistamista.
Kauppa- ja investointipolitiikan rinnalla Kehys seuraa myös yritysvastuukysymyksiä ja muita
tuotantoketjujen ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta koskevia politiikkoja EU-tasolla ja Suomessa, sekä
nostaa keskusteluun kansalaisyhteiskunnan parista nousevia avauksia siitä, kuinka kestävää kulutusta ja
tuotantoa voidaan edistää yhteiskunnan eri osa-alueilla.
Kehys vaikuttaa EU-tasolla ja kansallisesti edistääkseen uusien kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin
mittareiden käyttöönottoa osana Agenda 2030:n toimeenpanoa. BKT:ta täydentävien mittareiden käytön
edistäminen kietoutuu tiiviisti myös laajempaan talouskasvuparadigman haastamiseen. Kehys kartoittaa ja
tuo yhteen BKT:ta täydentäviin hyvinvoinnin mittareihin sekä talouskasvuparadigman vaihtoehtoihin
perehtyneitä toimijoita, sekä selvittää yhteistyössä heidän kanssaan keinoja nostaa vaihtoehtoisia mittareita
laajempaan tietoisuuteen ja vahvistaa niiden roolia poliittisen päätöksenteon ohjaajina.

HANKERAHOITUKSELLA TOTEUTETTAVAT STRATEGIAN MUKAISET PAINOPISTEET

D. Turvallisuus
Kehys tarkastelee turvallisuus-painopistettä ennen kaikkea jatkumotyön, yhteiskunnan vakauden ja
demokratian edistämisen näkökulmasta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kestävän
kehityksen rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja hyvää hallintoa koskeva tavoite 16 huomioitaisiin Suomen ja
EU:n ulkosuhteita koskevissa päätöksissä, ja esimerkiksi rauhanrakentaminen ja konfliktit kestävän
kehityksen tavoitteiden ja toimintaohjelman toimeenpanossa.
Kehyksen turvallisuus ja kehitys -työryhmä on pitänyt esillä ratkaisumalleja ns. jatkumotyön parantamiseksi.
Lisäksi Kehys on vahvistanut yhteistyötään relevanttien kansainvälisten verkostojen kanssa ja tuonut omia
näkemyksiään eurooppalaiseen keskusteluun.
Vuoden 2018 aikana painopisteen alla olisi mahdollisuus seurata ja osallistua keskusteluun virallisen
kehitysavun turvallistamisesta, eli sen ohjaamisesta esimerkiksi sotilaallisiin tarkoituksiin. Jatkumotyö
kehityksen, turvallisuuden ja humanitaarisen avun johdonmukaisuuden edistämiseksi linkittyy tähän tiiviisti.
Myös kestävän kehityksen tavoitteen 16 edistyminen Suomessa ja EU:ssa vaatisi tarkempaa seuraamista.

Kehys hakee vuonna 2018 hankerahoitusta näiden teemojen parissa työskentelemiseen. Turvallisuuden ja
kehityksen suhdetta pidetään esillä myös, kun Kehys vaikuttaa EU:n seuraavaan rahoituskehykseen.
E. Globaali kansalaiskasvatus
Kehyksen koordinoima, pääasiassa EU-rahoitteinen, Bridge 47 – Building Global Citizenship -hanke käynnistyi
lokakuussa 2017, ja alkaa toden teolla vuoden 2018 alusta, kun hankkeen henkilökunta aloittaa. Kehyksessä
aloittaa hankkeen myötä 4-5 uutta työntekijää. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on aktivoida globaali
kansalaisyhteiskunta edistämään maailmanlaajuista oikeudenmukaisuutta ja köyhyyden poistamista
globaalin kansalaiskasvatuksen kautta. Hankkeen neljä alatavoitetta on: Bridge 47 -verkoston kehittäminen,
vaikuttamistyö YK:n tasolla, Euroopassa ja kansallisilla tasoilla, uusien kumppanuuksien kehittäminen sekä
uudet innovaatiot ja kapasiteetin vahvistaminen.
Kehys on vastuussa 16 kumppanin hankkeen yleisestä koordinoinnista sekä ensimmäisestä alatavoitteesta,
eli Bridge 47 -verkoston kehittämisestä. Verkoston kehittämiseen kuuluu myös yhden suuren globaalin
konferenssin järjestäminen vuosittain. Konferenssit tuovat Bridge 47 -verkoston toimijat yhteen jakamaan
kokemuksia ja suunnittelemaan yhteistyötä, sekä lisäävät verkoston tunnettavuutta. Lisäksi globaalit
konferenssit tuovat yhteen hankkeen kaikki neljä osa-aluetta. Vuoden 2018 konferenssi järjestetään
loppuvuodesta yhteistyössä Civicuksen tai ICAE:n kanssa.
Kehyksen koulutus ja kasvatus -työryhmä jatkaa toimintaansa vuoden 2018 aikana. Työryhmä käy
keskustelua kestävän kehityksen tavoite neljän toteutumisesta Suomessa, Euroopassa ja globaalisti, sekä
vaikuttaa sen toimeenpanon puolesta. Työryhmässä koordinoidaan järjestöjen ja muiden toimijoiden
yhteistä vaikuttamistyötä. Lisäksi Kehys osallistuu edelleen aktiivisesti CONCORDin Hub 4:n (Global
Citizenship Education & People Engagement) työhön.

3. ORGANISAATIO JA SEN KEHITTÄMINEN
Kehyksen toiminnan pohjana on kestävä ja suunnitelmallinen hallinto, joka luo toimintaedellytykset
pitkäjänteiselle ja vaikuttavalle toiminnalle. Toimintaa kehitetään jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö ja
jäsenten toiveet huomioiden. Kehyksen suunnittelu- ja arviointijärjestelmät tukevat strategian
toteuttamista.
Kehys toimii omien arvojensa mukaisesti. Kehys on tehnyt yhteiskuntasitoumuksen, jossa muun muassa
sitoudutaan
huomioimaan
ympäristönäkökulmat
kaikissa
hankinnoissa,
huomioimaan
esteettömyysnäkökulmat tapahtumia järjestäessä ja vähentämään toimistopaperin kulutusta. Myös
Kehyksen viestintä heijastaa yhdistyksen arvoja ja periaatteita.
Kehyksen sihteeristössä työskentelee vuonna 2018 vakituisissa työsuhteissa kolme henkeä, ja
määräaikaisissa työsuhteissa ulkoministeriön ohjelmatuella lisäksi hallintokoordinaattori ja vaikuttamistyön
koordinaattori. Non-State Actors: Partnership and skills for sustainable development -projektissa
työskentelee projektikoordinaattori. Bridge 47 -projektissa työskentelee projektinjohtaja,
hallintokoordinaattori, talouskoordinaattori, verkostokoordinaattori sekä tiedottaja. Lisäksi toimistolle
otetaan harjoittelijoita ja mahdollisesti muita työntekijöitä projektirahoituksen kautta.

Kehyksen asiantuntijuus rakentuu yhteistyössä jäsenistön kanssa. Sihteeristöllä on tärkeä rooli toimia eri
prosessien koordinaattorina ja tuoda yhteen kentän erilaista osaamista. Kunkin työntekijän toimenkuvaan
kuuluu vaikuttamistyön ohella kouluttamista, verkostotyöskentelyä, viestintää ja hallintoa. EUrahoitusneuvontaa antavat pääsihteeri, toinen vaikuttamistyön koordinaattori sekä erillisrahoitteisten
hankkeiden hallinnosta vastaavat työntekijät.
Mikäli syyskokous marraskuussa 2017 päättää perustaa uuden yhteistyö- ja kattojärjestön ja riippuen sen
perustamistavasta, saatetaan Kehys ry lakkauttaa vuoden 2018 aikana. Sen toiminnot, varallisuus ja
henkilökunta siirtyvät tässä tapauksessa uuteen organisaatioon vuoden aikana.

4. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
Outcome 1: Suomalaiset järjestöt edistävät globaalisti kestävämpää ja johdonmukaisempaa
Euroopan unionia
Kehys vahvistaa eri toimillaan suomalaisten järjestöjen vaikuttamis-, verkosto- ja tietokapasiteettia, jotta
suomalaiset kansalaisjärjestöt voisivat tehdä entistä vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa vaikuttamistyötä
Euroopan unionin politiikkoihin globaalin kestävän kehityksen edistämiseksi.
Mittarit: Suomalaisten järjestöjen kantojen näkyminen EU:n ja Suomen kestävän kehityksen politiikoissa ja
kannoissa (esim. MFF, konsensuksen toimeenpano, Suomen pj-kausi, EU:n A2030-toimeenpano)

Odotettu tulos 1.1. Kansalaisjärjestöjen vaikuttamiskapasiteetti vahvistuu
Kehys vahvistaa kansalaisjärjestöjen vaikuttamiskapasiteettia koordinoimalla painopisteisiin liittyvää yhteistä
vaikuttamistyötä, esimerkiksi yhteisten kannanottojen ja kirjeiden muodossa sekä fasilitoimalla järjestöille
tapaamisia päättäjien kanssa. Kehys tarjoaa järjestöille myös tukea ja palvelua vaikuttamistyön
toteuttamiseen antamalla vaikuttamistyöhön liittyvää neuvontaa, järjestämällä vaikuttamiskoulutuksia,
järjestömatkoja sekä sivutapahtumia kansainvälisten konferenssien yhteydessä. Vuonna 2018 Kehys tuottaa
uuden painoksen EU-vaikuttamisoppaastaan, tarkoituksena vahvistaa järjestöjen yhteistä institutionaalista
muistia EU-vaikuttamistyöstä EU-parlamenttivaaleja ja Suomen EU-puheenjohtajuuskautta vuonna 2019
silmällä pitäen.

1.1.1. Laaditaan järjestöjen yhteisiä ja järjestöjä konsultoiden kannanottoja, kirjeitä ja lausuntoja
vaikuttamistyön painopisteissä määritellyissä prosesseissa ja teemoissa
Vuoden 2018 aikana vaikuttamistyössä korostuvat erityisesti Suomen EU-puheenjohtajuuskausi,
vaikuttaminen EU-parlamenttivaaleihin ja uuden komission painopisteisiin sekä vuoden 2020
jälkeiseen EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen.
Mittarit: Kehyksen kannanottoihin osallistuneiden määrä; Kehyksen toimintaan aktiivisesti
osallistuneiden jäsenten osuus

1.1.2. Järjestetään järjestöjen ja päättäjien fasilitoituja tapaamisia
Vuoden 2018 aikana järjestetään vähintään seitsemän fasilitoitua tapaamista, joissa järjestöt voivat
käydä dialogia päättäjien kanssa ajankohtaisista vaikuttamistyön painopisteisiin liittyvistä teemoista.
Fasilitoidut tapaamiset ovat esimerkiksi meppikahveja, työpajoja ja keskustelutilaisuuksia.
Mittarit: Fasilitoitujen poliitikkotapaamisten
järjestämissä tilaisuuksissa

määrä;

järjestöjen

puheenvuorot

Kehyksen

1.1.3. Järjestetään järjestöjen kapasiteettia vahvistavia koulutuksia ja annetaan neuvontaa
Vuoden 2018 aikana järjestetään alustavasti kaksi EU-vaikuttamiskoulutusta ja yksi järjestöjen
vaikuttamistyötä ja verkostoitumista vahvistava järjestömatka.
Mittarit: Vaikuttamiskoulutuksiin osallistuneiden määrä; koulutusten palaute oppimisesta
1.1.4. Tuotetaan uusi painos Kehyksen EU-vaikuttamisoppaasta
Päivitetään ja painetaan uusi painos Kehyksen EU-vaikuttamisoppaasta, tavoitteena vahvistaa
järjestöjen yhteistä institutionaalista muistia EU-vaikuttamistyöstä EU-parlamenttivaaleja ja Suomen
EU-puheenjohtajuuskautta syksyllä 2019 silmällä pitäen.
Odotettu tulos 1.2. Kansalaisjärjestöjen verkostoituminen vahvistuu
Kehys koordinoi temaattisia työryhmiä, jotka antavat järjestöille mahdollisuuden verkostoitua keskenään ja
muiden toimijoiden, kuten virkamiesten ja tutkijoiden kanssa, jakaa tietoa ja tehdä yhteistä vaikuttamistyötä.
Kehys osallistuu aktiivisesti myös muiden kansallisten järjestöverkostojen, kuten Eurooppalaisen Suomen,
Finnwatchin, Maailma.netin ja perjantairyhmän toimintaan.
Kansallisten työryhmien ja verkostojen lisäksi Kehys tukee suomalaisten kansalaisjärjestöjen kansainvälistä
verkostoitumista, etenkin Euroopassa. Keskeisiä kansalaisjärjestöverkostoja ovat muun muassa CONCORD,
SDG Watch, Action for Sustainable Development, International Forum for National Platforms, Bridge 47
Network ja NGO Major Group. Kehys tukee suomalaisten järjestöjen verkostoitumista myös suurissa
kansainvälisissä konferensseissa kuten Maailman ruokaturvakomiteassa ja Global Forum on Migration and
Developmentissa.
1.2.1. Koordinoidaan temaattisia työryhmiä
Vuoden 2018 aikana Kehys jatkaa temaattisten työryhmien koordinoimista aiheista siirtolaisuus ja
kehitys, ruokaturva ja toimeentulo, koulutus ja kasvatus, vihreä ja kestävä talous sekä turvallisuus ja
kehitys. Kehyksen gender ja kehitys -työryhmä aloittaa vuoden 2018 aikana toimintansa
laajentamisen niin, että se jatkossa käsittelee laajemmin eriarvoisuuden vähentämiseen liittyviä

aiheita. Kehys kutsuu temaattiset työryhmät vuoden aikana koolle yhteensä noin 12 kertaa, eli
arviolta kaksi kertaa per työryhmä.
Mittarit: Työryhmien kävijämäärät; työryhmien kokousten määrä; Kehyksen toimintaan aktiivisesti
osallistuvien jäsenten osuus
1.2.2. Osallistutaan aktiivisesti kansallisiin järjestöverkostoihin
Vuoden 2018 aikana Kehys osallistuu aktiivisesti Eurooppalaisen Suomen, Finnwatchin, Suomen
OneWorld-portaaliyhdistyksen Maailma.netin, Suomen Anna Lindh -verkoston ja perjantairyhmän
toimintaan, tavoitteena edistää EU:n kehityspolitiikkaan ja kestävään kehitykseen liittyviä teemoja
kyseisten järjestöverkostojen toiminnassa ja viestinnässä sekä tarjota kyseisiin aiheisiin liittyvää
asiantuntemustaan järjestöverkostojen käyttöön.
Mittarit: Aktiivisuus kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa
1.2.3. Aktiivinen osallistuminen kansainvälisiin järjestöverkostoihin
Kehys osallistuu aktiivisesti CONCORDin, SDG Watchin, Action for Sustainable Developmentin,
International Forum for National Platformsin, EU-Russia CSF:n, Seattle to Brusselsin ja NGO Major
Groupin toimintaan. Kehys vie kyseisiin verkostoihin suomalaisten järjestöjen kantoja ja näkemyksiä,
sekä tuo kansainvälisistä järjestöverkostoista tulevia aloitteita ja kantoja suomalaisten järjestöjen
tietoisuuteen.
Mittarit: Aktiivisuus kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa

Odotettu tulos 1.3. Kansalaisjärjestöjen tietoisuus lisääntyy
Kehys lisää kansalaisjärjestöjen tietoisuutta EU:n kehityspolitiikasta ja kestävästä kehityksestä. Kehyksellä on
merkittävä rooli EU:n globaalin toiminnan ajankohtaisessa ja ymmärrettävässä uutisoinnissa ja
tiedonvälityksessä.
Kansalaisjärjestöjen tietokapasiteettia EU:n kehityspolitiikasta ja kestävästä kehityksestä lisätään tuottamalla
materiaalia verkkosivuille, sosiaaliseen mediaan ja uutiskirjeisiin. Muita viestinnän välineitä ovat
sähköpostilistat, mukaan lukien Kehyksen koordinoimien temaattisten työryhmien sähköpostilistat,
tiedotteet, asiantuntijakirjoitukset, julkaisut, tilaisuudet sekä osallistuminen muiden järjestämiin tilaisuuksiin
ja erilaisiin yleisötapahtumiin. Medianäkyvyyden ensisijainen tarkoitus on tukea Kehyksen vaikuttamistyötä,
mutta se vahvistaa samalla kansalaisjärjestöjen tietokapasiteettia.

1.3.1. Viestitään EU:n kehityspolitiikasta ja kestävästä kehityksestä temaattisissa painopisteissä

Ensisijaisesti kansalaisjärjestöille suunnattua, mutta myös päättäjien tietoisuutta lisäävää viestintää
toteutetaan julkaisemalla temaattisiin painopisteisiin liittyvistä teemoista Kehyksen verkkosivuilla
uutisia ja blogeja noin kerran viikossa, lähettämällä uutiskirje joka toinen viikko, päivittämällä
Kehyksen sosiaalisen median kanavia säännöllisesti ja välittämällä tietoa avoimista
vaikuttamismahdollisuuksista Kehyksen sähköpostilistalle ja työryhmille.
Järjestöjen tietoisuutta lisätään myös ensisijaisesti päättäjille suunnatulla viestinnällä, kirjoittamalla
EU:n kehityspolitiikkaan ja kestävään kehitykseen liittyvistä aiheista ulkopuolisissa julkaisuissa ja
medioissa,
lähettämällä
keskeisimmistä
vaikuttamistyön
painopisteistä
tiedotteita,
mediakontakteilla, ja puhumalla muiden järjestäjien aiheisiin liittyvissä tilaisuuksissa.
Mittarit: Kehyksen verkkosivujen kävijämäärät; sosiaalisen median näkyvyys; uutisten ja blogien
lukumäärä; mediaosumat; Kehyksen kirjoitukset ulkopuolisissa julkaisuissa ja medioissa; Kehykseltä
pyydetyt puheenvuorot
1.3.2. Järjestetään tapahtumia vaikuttamistyön painopisteistä
Järjestetään yhteensä arviolta 10 kaikille avointa tapahtumaa, esimerkiksi meppikahveja,
seminaareja, työpajoja tai muita yleisötilaisuuksia, temaattisissa painopisteissä mainituista aiheista.
Useat tapahtumista ovat samalla fasilitoituja päättäjätapaamisia, jotka vahvistavat järjestöjen
vaikuttamiskapasiteettia.
Mittarit: Tilaisuuksien kävijämäärät
1.3.3. Käynnistetään EU-parlamenttivaaleihin ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen liittyvien
järjestökampanjoiden suunnittelu
Kartoitetaan järjestöjen näkemyksiä ja tarvetta yhteisille kampanjoille EU-parlamenttivaaleihin
(kevät 2019) ja Suomen EU-puhteenjohtajuuskauteen (syksy 2019) liittyen, ja haetaan näille
erillisrahoitusta.

Outcome 2: Suomalaiset järjestöt tuottavat laadukkaita hakemuksia EU:n kehitysyhteistyön
toteuttamiseksi
Kehys tukee suomalaisten kansalaisjärjestöjen kapasiteettia hakea EU-rahoitusta. Vahvistunut kapasiteetti
lisää suomalaisten järjestöjen jättämien hakemusten lukumäärää ja läpimenomahdollisuuksia. Samalla
suomalaisten järjestöjen osallistuminen EU:n kehitysyhteistyöhön parantaa sen tuloksellisuutta.
Mittarit: Suomalaisten järjestöjen jättämät hakemukset

Odotettu tulos 2.1. Kansalaisjärjestöjen kapasiteetti hakea EU-rahoitusta kasvaa

Kehys tukee suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kapasiteettia hakea EU-rahoitusta järjestämällä
koulutuksia, tarjoamalla järjestökohtaista rahoitusneuvontaa sekä tukemalla suomalaisten järjestöjen uusia
kumppanuuksia ja osallistumista suurempiin eurooppalaisiin konsortioihin. EU-rahoitukseen liittyvään
koulutustarjontaan kuuluvat säännölliset EU-rahoitusinfot, LFA-koulutukset, EU- hakemuskoulutukset sekä
EU-hankehallinto ja budjetointi -koulutus. Koulutuksia kehitetään järjestöjen tarpeiden mukaan säännöllistä
palautetta keräämällä.

2.1.1. Järjestetään järjestöjen kapasiteettia vahvistavia koulutuksia
Vuoden 2018 aikana järjestetään alustavasti neljä EU-rahoitusinfoa, kaksi LFA-koulutusta, kaksi EUhakemuskoulutusta ja yksi budjetointi- ja hankehallintokoulutus.
Rahoitusinfoissa jaetaan tietoa avautuvista hauista ja niihin liittyvistä käytännöistä. LFAkoulutuksessa perehdytään loogiseen viitekehykseen hankesuunnittelun ja –seurannan työkaluna.
Hakemuskoulutuksessa käydään läpi EU-hakemusten rakennetta ja kysymyksiä ja parhaita tapoja
vastata kysymyksiin. Budjetointi- ja hankehallintokoulutuksessa opetetaan EU-hankkeiden
taloushallinnon käytäntöjä.
Mittarit: Rahoituskoulutuksiin osallistuneiden määrä; koulutusten palaute oppimisesta
2.1.2. Annetaan EU-rahoitusneuvontaa
Annetaan järjestökohtaista EU-rahoitusneuvontaa, autetaan suomalaisia järjestöjä löytämään uusia
yhteistyökumppaneita sekä jaetaan tietoa järjestöjä mahdollisesti kiinnostavista avoimista EUrahoitushauista Kehyksen verkkosivuilla ja uutiskirjeessä.
Mittarit: Järjestökohtainen hankeneuvonta; Kehyksen avulla uuden yhteistyön aloittaneiden
järjestöjen määrä

Outcome 3: Päätöksentekijät ja virkamiehet hyödyntävät kansalaisyhteiskunnan osaamista
kestävän kehityksen ja johdonmukaisuuskysymyksissä
Kehys vahvistaa eri toimillaan päätöksentekijöiden ja virkamiesten verkosto- ja tietokapasiteettia, jotta
päätöksentekijät ja virkamiehet entistä vahvemmin huomioisivat ja hyödyntäisivät kansalaisyhteiskunnan
osaamista kestävän kehityksen ja johdonmukaisuuskysymyksissä.
Mittarit: Kansalaisjärjestöjen osallistuminen delegaatioihin; Kehykseltä pyydetyt lausunnot, tieto- ja
kommenttipyynnöt ja puheenvuorot

Odotettu tulos 3.1. Päätöksentekijöiden ja virkamiesten verkostoituminen vahvistuu
Kansalaisjärjestöjen lisäksi Kehys tukee myös päätöksentekijöiden ja virkamiesten verkostoitumista
kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kehys kutsuu virkamiehiä omien työryhmiensä
toimintaan. Työryhmätoiminta, joka kuvataan tarkemmin toimenpiteessä 1.2.1., tukee myös vahvasti
virkamiesten verkostoitumisen vahvistamista.
Kehys osallistuu aktiivisesti eduskunnan ja ministeriöiden erilaisten asiantuntija- ja koordinaatioverkostojen
toimintaan. Kehys tukee päättäjien ja virkamiesten verkostoitumista osallistumalla aktiivisesti myös
kansainvälisten verkostojen kuten OECD:n Policy Coherence for Sustainable Development Partnershipin ja
European Sustainable Development Networkin (ESDN) toimintaan.

3.1.1. Koordinoidaan temaattisia työryhmiä
Kehys koordinoi temaattisia työryhmiä aiheista siirtolaisuus ja kehitys, ruokaturva ja toimeentulo,
koulutus ja kasvatus, vihreä ja kestävä talous, turvallisuus ja kehitys sekä gender ja kehitys (joka
laajentaa toimintaansa käsittelemään laajemmin eriarvoisuuden vähentämistä), sekä kutsuu
työryhmien kokouksiin myös aiheiden kannalta keskeisiä virkamiehiä.
Mittarit: Virkamiesten osallistuminen Kehyksen työryhmiin
3.1.2. Osallistutaan aktiivisesti eduskunnan asiantuntijaelinten ja ministeriöiden asiantuntija- ja
koordinaatioverkostojen toimintaan
Vuoden 2018 aikana Kehys osallistuu aktiivisesti kehityspoliittisen toimikunnan ja kestävän
kehityksen toimikunnan sekä ministeriöiden erilaisten asiantuntija- ja koordinaatioverkostojen
toimintaan (esimerkiksi EU-jaostot, kansallinen ruokaturvaryhmä, globaalin muuttoliikkeen
yhteysryhmä, verotus ja kehitys -koordinaatioverkosto, itäisen kumppanuuden koordinaatioryhmä
ja rauhanvälityksen koordinaatioryhmä). Osallistumalla verkostojen toimintaan Kehys edistää EU:n
kehityspolitiikan ja kestävän kehityksen huomioimista kyseisten verkostojen toiminnassa sekä tarjoa
kyseisiin aiheisiin liittyvää omaa ja jäsenjärjestöjensä asiantuntemusta päätöksentekijöiden
käyttöön.
Mittarit: Aktiivisuus kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa
3.1.3. Osallistutaan kansainvälisten valtiovetoisten verkostojen toimintaan
Vuonna 2018 Kehys osallistuu aktiivisesti OECD:n Policy Coherence for Sustainable Development
(PCSD) Partnershipin ja European Sustainable Development Networkin (ESDN) toimintaan. PCSD
Partnership on Kehykselle kanava tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tietoa eri maiden ja toimijoiden kesken
politiikkajohdonmukaisuuden edistämiseen tähtäävien keinojen kehittämiseksi. ESDN:n jäsenenä

Kehys seuraa kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n jalkauttamista eri maissa ja
auttaa verkoston virkamiehiä verkostoitumaan kansalaisjärjestöjen kanssa.
Mittarit: Aktiivisuus kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa

Odotettu tulos 3.2. Päätöksentekijöiden ja virkamiesten tietoisuus lisääntyy
Kehys lisää päätöksentekijöiden ja virkamiesten tietoisuutta EU:n kehityspolitiikasta ja kestävästä
kehityksestä. Kehyksellä on merkittävä rooli EU:n globaalin toiminnan ajankohtaisessa ja ymmärrettävässä
uutisoinnissa ja tiedonvälityksessä.
Päätöksentekijöiden ja virkamiesten tietokapasiteettia EU:n kehityspolitiikasta ja kestävästä kehityksestä
lisätään kannanotoilla, kirjeillä ja lausunnoilla, tilaisuuksilla ja tapaamisilla sekä tuottamalla materiaalia
verkkosivuille, sosiaaliseen mediaan ja uutiskirjeisiin. Viestinnän välineitä ovat myös sähköpostilistat,
mukaan lukien Kehyksen koordinoimien temaattisten työryhmien sähköpostilistat, tiedotteet,
asiantuntijakirjoitukset, julkaisut sekä osallistuminen muiden järjestämiin tilaisuuksiin ja erilaisiin
yleisötapahtumiin. Virkamiehet ovat lisäksi tervetulleita osallistumaan Kehyksen temaattisten työryhmien
toimintaan. Medianäkyvyys ja julkinen paine ovat keskeinen osa Kehyksen vaikuttamistyötä, mutta
vahvistavat samalla poliittisten päättäjien ja virkamiesten tietokapasiteettia.

3.2.1. Lähetetään kannanottoja, kirjeitä ja lausuntoja temaattisista painopisteistä
Laaditaan päättäjille suunnattuja kannanottoja, kirjeitä ja lausuntoja temaattisista painopisteistä
työryhmiä sekä jäsenistöä laajemmin konsultoiden, sekä lähetetään nämä päättäjille. Vuoden 2018
aikana erityisen tärkeässä osassa ovat EU:n kehityspoliittisen konsensuksen toimeenpano, mukaan
lukien EU:n monivuotinen budjetti (rahoituskehykset), Suomen EU-puheenjohtajuuskausi sekä
Agenda 2030:n toimeenpano.
Mittarit: Kehyksen kannanottojen ja kirjeiden määrä
3.2.2. Tavataan päätöksentekijöitä ja virkamiehiä keskeisissä temaattisissa painopisteissä ja prosesseissa
Tavataan päätöksentekijöitä ja virkamiehiä säännöllisesti keskeisissä temaattisissa painopisteissä ja
prosesseissa, sekä yksin että yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Tapaamiset vahvistavat virkamiesten
ja päätöksentekijöiden tietokapasiteettia tuomalla heille eri kansainvälisistä verkostoista kerättyä
tietoa sekä järjestöjen kantoja keskeisissä prosesseissa.
Mittarit: Sihteeristön lobbaustapaamiset

3.2.3. Viestitään EU:n kehityspolitiikasta ja kestävästä kehityksestä vaikuttamistyön painopisteissä
Ensisijaisesti päättäjille suunnattua, mutta myös järjestöjen tietoisuutta lisäävää viestintää
toteutetaan kirjoittamalla EU:n kehityspolitiikkaan ja kestävään kehitykseen liittyvistä aiheista
ulkopuolisissa julkaisuissa ja medioissa, lähettämällä keskeisimmistä vaikuttamistyön painopisteistä
tiedotteita, mediakontakteilla ja puhumalla muiden järjestäjien aiheisiin liittyvissä tilaisuuksissa.
Päättäjien tietoisuus lisääntyy myös ensisijaisesti kansalaisjärjestöille suunnatun viestinnän avulla,
julkaisemalla temaattisiin painopisteisiin liittyvistä teemoista Kehyksen verkkosivuilla uutisia ja
blogeja noin kerran viikossa, lähettämällä uutiskirje joka toinen viikko, päivittämällä Kehyksen
sosiaalisen median kanavia säännöllisesti ja välittämällä tietoa ajankohtaisista prosesseista Kehyksen
sähköpostilistalle ja työryhmille.
Mittarit: Mediaosumat; Kehyksen kirjoitukset ulkopuolisissa julkaisuissa ja medioissa; Kehykseltä
pyydetyt puheenvuorot
3.2.4. Järjestetään tapahtumia temaattisista painopisteistä
Järjestetään yhteensä arviolta 10 kaikille avointa tapahtumaa, esimerkiksi meppikahveja,
seminaareja, työpajoja tai muita yleisötilaisuuksia, temaattisissa painopisteissä mainituista aiheista,
ja kutsutaan näihin päättäjiä ja virkamiehiä puhujiksi ja osallistujiksi.
Mittarit: Tilaisuuksien kävijämäärät; fasilitoitujen päättäjätapaamisten määrä

4. Organisaatio ja sen kehittäminen
Odotettu tulos 4.1. Kehyksen organisaatio tukee Kehyksen tavoitteiden saavuttamista
4.1.1. Suunnittelu ja arviointijärjestelmien toimeenpano
Kehyksen suunnittelu- ja arviointijärjestelmää kehitetään edelleen ja toimeenpannaan. Järjestelmä
auttaa tehtävien priorisoinnissa ja parantaa työn laatua.
4.1.2. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen toimeenpano
Kehys jatkaa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksensa toimeenpanoa ja seurantaa, sekä
kehittää sitoumusta tarpeelliseksi kokiessaan eteenpäin.

4.1.3. Jatketaan uuden yhteistyö- ja kattojärjestön valmistelua
Syyskokousten näin päättäessä, Kehys jatkaa vuoden 2018 aikana uuden yhteistyö- ja kattojärjestön
valmistelua yhdessä Kepan kanssa. Perustamistavasta riippuen, saattaa tämä pitää sisällään Kehys
ry:n lakkauttamisen vuoden 2018 aikana, jolloin toiminnot, varallisuus ja henkilökunta siirtyvät
uuteen organisaation.
Odotettu tulos 4.2. Kehyksen projektit tukevat Kehyksen tavoitteiden saavuttamista
4.2.1. Laajennetaan Kehyksen rahoituspohjaa
Kehys hakee vuoden 2018 aikana rahoitusta Suomen EU-puheenjohtajuuskautta ja EUparlamenttivaaleihin koskeviin projekteihin, sekä turvallisuutta koskevan temaattisen painopisteen
toteuttamiseen.
4.2.2. Jatketaan Non-State Actors: Parternship and skills for sustainable development -projektin
toimeenpanoa
Helmikuussa 2017 alkaneen ja tammikuussa 2018 päättyvän, Pohjoismaiden ministerineuvoston
rahoittaman venäläisten ja pohjoismaalaisten kansalaisjärjestöjen verkostoitumista tukevan
hankkeen toimeenpanoa jatketaan alkuvuodesta 2018. Hankkeesta tuotetaan myös loppuraportti
Pohjoismaiden ministerineuvostolle.
4.2.3. Luodaan kestävät rakenteet Bridge 47 – Building Global Citizenship -hankkeen toimeenpanolle
Lokakuussa 2017 käynnistyneen EU-rahoitteisen Bridge 47 – Building Global Citizenship -hankkeen
työntekijät aloittavat viimeistään alkuvuodesta 2018. 16 kumppanin hankkeen toimeenpanolle
luodaan vuoden aikana kestävät rakenteet, ja hankkeen varsinaisten toimintojen toimeenpano
aloitetaan.

