
Kepan kommentit UM:n kansalaisjärjestöyksikön suunnitelmaan 
kansalaisjärjestöjen hanketuen uudistamisesta (31.3.2011) ja  hanketuen 
käsikirjoihin (2005)

Kiitämme UM:n kansalaisjärjestöyksikköä mahdollisuudesta kommentoida hanketuen käsikirjan 
uudistamista jo suunnitteluvaiheessa. Kepan kommentit perustuvat viime vuosina järjestöiltä 
saamaamme runsaaseen palautteeseen sekä omiin huomioihimme järjestöjen kehitysyhteistyöstä. 
Osa ehdotuksistamme toteutuu jo käytännössä hanketuen hallinnoinnissa, mutta olemme 
kirjanneet tähän kuitenkin varmuuden kaikki ne asiat, jotka eivät ole vielä hanketuen käsikirjoissa 
selkeästi esillä.

Yleiset kommentit ja Kepan tavoitteet

1. Hyvän hallintotavan mukaisesti päätösten on pohjauduttava tiedossa oleviin ja 
toimintaa monipuolisesti arvioiviin kriteereihin, jotka ovat yksiselitteiset ja 
järjestöjen tiedossa jo hakuvaiheessa. Laadun on oltava etusijalle hakemusten 
arvioinnissa. Laadulla käsitämme Kepassa yksinkertaistettuna sitä, että tehdään oikeita 
asioita oikealla tavalla ja oikeaan aikaan, ja parannetaan systemaattisesti toimintaa. Kepa 
jäsenjärjestöineen olisi mielellään mukana tarkempien laatukriteereiden muodostamisessa.

2. Esitämme, että hanketuen sisällä olisi mahdollista antaa institutionaalista tukea Etelän 
kumppanijärjestöille. Tämä edesauttaisi keventämään Etelän raportointivelvoitteita, mikä on 
meidän kaikkien toimijoiden yhteinen tavoite ja linjassa Accran toimintaohjelman kanssa. 

3. Ehdotamme omarahoitusosuuden rahallisen osuuden laskua vapaaehtoistoimintaa 
paljon hyödyntäville järjestöille. Kokonaisuudessaan omarahoitusosuus säilyisi 15%:ssa, 
mutta rahana vaadittaisiin vähintään 5%  ja vapaaehtoistyönä 10%. Nykyisellään 
varainhankinta on monille järjestöille työlästä ja selkeästi kehitysyhteistyöhankkeiden kokoa 
rajaava tekijä. Omarahoituksen laskun tulisi koskea myös vammaishankkeita ja konflikti- ja 
katastrofitilanteissa tehtävää työtä niin, että rahallinen omarahoitus olisi 
kokonaisuudessaan 5 %.

4. Esitämme rahoitusta myös hankkeen suunnitteluun ja valmisteluun joko osana 
hanketukea, hankevalmistelumatkatuen laajennuksena tai erillisenä rahoitusikkunana 
esimerkiksi yhdistettynä jälkievaluaatioiden rahoituksekseen. Vuoden mittainen 
hankesuunnittelujakso vaikuttaisi myönteisesti työn laatuun ja pitkäjänteisyyteen. Se 
mahdollistaisi myös nopeamman yhteistyön aloituksen humanitaarisen kriisin jälkeisessä 
jälleenrakennusvaiheessa. Tällainen rahoitusmuoto mahdollistaisi myös uusien 
innovaatioiden pilotoinnin. Järjestöjen kannalta olisi ihanteellista, jos hakuaika olisi ympäri 
vuoden tai useamman kerran vuodessa ja hakemukset käsiteltäisiin nopeasti. 

5. Hankevalmistelumatkan tukeen ehdotamme mahdollisuutta saada rahoitusta Etelän 
kumppanin kuluihin, ei vain suomalaisen järjestön matkakuluihin. Lisäksi perustellusta 
syystä rahoitusta tulisi olla mahdollista saada yli kahden viikon matkaan ja vastavuoroiseen 
hankesuunnittelumatkaan eli Etelän kumppanijärjestön matkaan Suomeen.
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6. Pienten toimijoiden kannalta hanketuen kevennetty menettely hakemusten ja 
raportoinnin osalta mahdollistaisi ruohonjuuritason kehitysyhteistyön myös 
vapaaehtoispohjalta. Asia on huomioitu lomakkeiden uusimisen yhteydessä, mutta lisäksi 
on tarpeen selkeä ohjeistus siitä, mikä on pieni/iso hanke (100.000€ kokonaisbudjetti 
kolmelle vuodelle jne.). 

7. Vaikuttamistyö niin Etelässä kuin Pohjoisessakin on tärkeä osa kansalaisyhteiskuntien 
vahvistamista. Tämä olisi hyvä tuoda selkeämmin esille hanketuen käsikirjassa ja samalla 
määritellä nykyistä tarkemmin ulkoasiainministeriön tukimuotojen tarjoamat mahdollisuudet 
kotimaan vaikuttamistyön rahoituksessa. Tähän liittyen ehdotamme, että hankkeeseen 
sisältyvän kotimaan vaikuttamistyön voisi rinnastaa hanketiedottamiseen ja samalla 
esitämme prosentuaalisen katon (nykyisin 5%) poistamista hanketiedotukselta. 

8. Hanketuen käsikirjoista, muista ohjeista sekä haku- ja raportointilomakkeista toivomme 
useita kieliversioita, jotta ne olisivat myös Etelän kumppaneiden käytettävissä. Järjestöjen 
useimmin käyttämiä kieliä ovat englanti, espanja, portugali, ranska ja somalia. 

9. Päätöksentekoprosessin ja päätösten tulisi olla julkisia siten, että päätökset 
perusteluineen ja lausuntoineen olisivat luettavissa uudessa sähköisessä järjestelmässä. 
Tämä auttaisi myös Kepaa järjestöille suunnatun neuvonnan ja koulutuksen suunnittelussa. 

10.  Vuoropuhelun ja yhteistyön jatkumiseksi ehdotamme, että järjestöt voivat osallistua 
ohjeiden ja kriteerien uudistamiseen jatkossakin.

Kommentit suunnitelman työpaperiin

Käsikirjan yleistarkastus:
• Rakenteeksi mieluiten yksi kokonaisuus
• Ensin selkeät kriteerit ja kuvaus päätöksentekoprosessista ja järjestöjen 

raportointivelvollisuudesta sekä ulkoministeriön valtionapuviranomaisen vaateista  (sama 
ilmoitettu hakuilmoituksessa aikatauluineen). Muutoin suunnitelmassa kuvattu rakenne 
vaikuttaa loogiselta. 

• Mukaan selkeät budjetointiohjeet. Budjetoinnin tulisi perustua toimintakokonaisuuksiin. 
Ideaalitilanne olisi, jos budjettipohjissa ja raportoinnissa siirryttäisiin kohti yhtenäisiä 
käytäntöjä eri rahoittajien kesken.

• Listaus siitä, mitä ei voi (= maanosto) sisällyttää hankebudjettiin ja mikä vaatii erityiset 
perustelut (esim. tavaran rahtaus). Entä koskevatko nämä rajoitukset myös hankkeen 
omarahoitusosuutta? Samassa yhteydessä voisi lyhyesti kertoa, miksi näitä rajoituksia on 
tehty ja miksi tiettyjä toimintoja ei suositella.

• Ohjeissa voisi maininta, että etenkin hankkeen 1.vuonna rahat eivät ole käytettävissä 
tammikuun alussa ellei sähköinen asiointi aikaista päätöksentekoa huomattavasti.

• Hakuun tarvittavien liitteiden lista ja tieto siitä, mitä on pakko ja mitä kannattaa laittaa 
liitteeksi. Entä jos järjestöllä on useampi hanke?

• Raportoinnin ohjeet ja tarvittavien liitteiden lista (vrt. edellinen kommentti). 
• Ohjeet tilintarkastajille ja kirjanpitäjille sekä Suomessa että toimintamaassa useilla eri 

kielillä. Käsikirjassa on myös  selkeästi kerrottava kirjanpidon ja tilintarkastuksen 
vaihtoehdoista a) Suomessa ja b) Etelässä (KPMG:n tarkastusten mukaiset) 

• Käsikirjaan mukaan hankevalmistelumatkatuen hakemisen ja raportoinnin ohjeistus. 
• Terminologia ja järjestys yhdenmukaisesti sähköisten lomakkeiden kanssa
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Kansalaisyhteiskuntalinjauksen mukanaan tuomaa: 
• Kannatamme ohjeistuksen päivitystä kansalaisyhteiskuntalinjauksen mukaisesti. Erityisesti 

toivomme selkeämmin esille kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen merkitystä ja keinoja.
• Kansalaisjärjestöjen omaehtoisuus ja itsenäisyys kehitysyhteistyön toimijoina ja toiminnan 

mahdollisuus ulkoministeriön tuella järjestöjen valitsemilla sektoreilla ODA-kelpoisissa 
maissa olisi hyvä todeta jälleen kerran.

• Huomiota tulisi kiinnittää siihen, että ohjeistuksessa ilmaistaan selkeästi mitä eri termeillä 
tarkoitetaan ja millä tarkkuudella tietoja hakemukseen kaivataan. Esimerkiksi 
oikeusperustaisuuden ja suomalaisen lisäarvon käsitteitä tulisi avata mikäli ne tulevat 
sisältymään ohjeistuksiin. Samoin laatu-käsite vaatisi tarkempaa pohdintaa (vrt. alun 
yleinen kommentti 1).

• Etenkin läpileikkaavien teemojen kohdalla järjestöt tarvitsevat varmasti ohjeistusta ja 
käsikirjaan voisikin sisältyä linkkejä/listoja lisätiedon lähteistä (esim. Kepan hankeneuvonta 
ja Kepa.fi-sivusto). 

• Järjestöjen tuloksellisuudesta puhuttaessa olisi hyvä mainita kansainvälinen, 
kansalaisliikkeiden oma Open Forum for CSO Development Effectiveness -prosessi.

Yhteistyökumppani toteutusmaassa: 
• Pidämme hyvänä asiana, että yhteistyökumppani tunnetaan hyvin ja että siitä kysytään 

myös hakemuksessa. Kuten suunnitelmassa lukeekin, on tärkeä huomioida, ettei kysymys 
saa ohjata vain ”ennestään vahvojen” kumppaneiden valintaan.

• Toivoisimme tässä kohtaa tuotavan esille, ettei kapasiteetti tarkoita vain hallinnollista ja 
taloudellista kykyä, vaan olennaisempaa on sekä kyky ja mahdollisuudet toimia että oikeus 
olla olemassa,  ja näin ollen vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa. 

• Ohjeissa kannattaisi tuoda myös esille, että suomalainen järjestö voi tukea kumppaninsa 
kapasiteettia hankkeen muodossa tai sen osana.

• Mukaan voisi liittää mallin yhteistyösopimuksesta (esim. linkki Kepan verkkosivuille.)

Tilintarkastuksen ohjeistus 
• Tarkoittaako tilintarkastussuositus 800 poistaminen, että institutionaalinen tuki Etelän 

kumppanijärjestölle on mahdollista ja että järjestön (ei pelkän hankkeen) tilintarkastus 
Etelässä on riittävä? Tämä olisi Kepankin tavoitteiden mukaista. 

• Onko tarkoitus tehdä erillinen kartoitus tarkastusohjeiden muutostarpeista? Joka 
tapauksessa ohjeistusten uusimisen yhteydessä tulisi tarkastella talousraportoinnin 
yksityiskohtien tarkoituksenmukaisuutta ja antaa selkeät ohjeet vaadittavasta tarkkuudesta.

Henkilöstökuluohjeiden tarkentaminen sekä muuta taloushallintoon liittyvää:
• Ohjeet vapaaehtoistyön laskemiseksi ja niin, että vapaaehtoistyö saa ansaitsemansa arvon 

työn vaativuuden mukaan. Entä mitä kuluja vapaaehtoistyöntekijälle voidaan maksaa?
• Palkka- ja asiantuntijakulujen tulisi perustua työn vaativuuden mukaan ja ko. maan 

palkkatason mukaisia. Näiden kulujen laskemista varten olisi hyvä antaa ohjeet siitä, mitä 
eri yksityiskohtia kannattaa selvittää, koska periaatteet vaihtelevat maittain. 

• Selkeytettävä milloin maksetaan palkkaa, milloin päivärahaa. Nyt ohjeissa lukee, ettei 
makseta samanaikaisesti. Voisiko vapaaehtoiselle työntekijälle maksaa päivärahoja esim. 
seurantamatkalla? Ehdotus voisi olla: ”Lähetetylle työntekijälle ei makseta päivärahoja 
hankekohteessa, jos hän samanaikaisesti saa palkkaa. Päivärahoja maksetaan maan 
sisäisiltä hankkeeseen liittyviltä matkoilta ja ulkomaanmatkoilta. Suunnittelu-, seuranta- 
ja/tai arviointimatkalla voidaan maksaa sekä palkkaa että päivärahoja.”

• Ohjeistus valuuttakurssin muutoksien huomioimisesta (mitä KPMG hyväksyy 'oikeana 
tapana'?) 
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• Rajanveto tiedotuskulujen ja varainhankinnan kulujen välillä tulisi ilmaista selkeästi.

Omarahoitusosuus: 
• Tarkennus omarahoitukseen kelpaavista lähteistä on tarpeellinen. 
• Kepa ehdottaa samalla omarahoitusosuuden rahallisen osuuden laskua siten, että 

vähintään 5% rahana ja 10% vapaaehtoistyönä. Omarahoituksen laskun tulisi koskea myös 
vammaishankkeita ja konflikti- ja katastrofitilanteissa tehtävää työtä niin, että rahallinen 
omarahoitus olisi kokonaisuudessaan 5 % (vrt. yleinen kommentti 3).

Päättyneiden hankkeiden seuranta: 
• Jälkievaluaation mahdollisuus ja rahoitus on kannatettava uudistus, etenkin jos rahoitusta 

voi hakea kevyemmällä menetellyllä (vrt. yleinen kommentti 4). Myös ns. exit-strategian 
ja/tai phase over -vaiheen toimeenpano voisi sisältyä tähän menettelyyn toiminnan 
kestävyyden takaamiseksi. Ohjeissa voisi lyhyesti kertoa, mitä suomalaisen järjestön ja 
paikallisen kumppanin kannattaisi huomioida etukäteen suomalaisen rahoituksen 
lähestyessä loppuaan.  

Käyttötarkoituksen muutokset:
• Pidämme hyvänä, että tämä asia tulee mukaan ohjeisiin. Suunnitelmassa selitetyt 

periaatteet vaikuttavat selkeiltä ja nykyisen käytännön mukaisilta. Lisätä voisi myös ohjeen 
siitä, miten hankkeen lopussa kokonaan käyttämättä jääneet rahat siirretään, mitä pitää 
UM:lle ilmoittaa ja milloin.

Immateriaalioikeudet: 
• Esitys immateriaalioikeuksien pidättämisestä edellyttää ehdottomasti

lakimiesten arviointia ja jatkokeskustelua. 
• Kepan ensinäkemyksen mukaan oikeuksien tulisi säilyä järjestöillä. 
• Kepan jäsenjärjestöjen keskuudessa asia on jo herättänyt huolta ja yhteistä tekijänoikeutta 

pidetään hankalana. Esimerkiksi jos hankkeessa julkaistaan ja levitetään 
sarjakuvamanuaali, voiko ministeriö halutessaan antaa luvan sen (tai sen osien) 
julkaisemiselle muualla? Entä hankkeessa syntyneet sarjakuvat? Järjestöillä tulisi olla 
vähintään mahdollisuus rajata ministeriön edelleenjulkaisuoikeutta.

• Kuulisimme myös mielellämme, miksi UM on nähnyt immateriaalioikeudet itselleen 
tärkeinä.

Määrittely rakennusten käyttöajasta ja tarkoituksesta: 
• Hyvä tarkennus, mutta lisäohjeita tarvitaan siitä, mitä pitää tehdä, jos olosuhteet muuttuvat. 

Ohjeeseen voisi varmasti sisällyttää myös muut investoinnit kuin rakennukset.

Vammaishankkeet: 
• Hienoa, että vammaishankkeet on tarkasti määritelty. Omarahoitusosuudeksi ehdotamme 

5% (vrt. yleinen kommentti 3).

Mikrolainat: 
• Selkeä ohjeistus tulee tarpeeseen ja tästä toivomme jatkokeskustelua UM:n ja järjestöjen 

välillä.
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Muita kommentteja käsikirjoihin
• Avattava, mitä tarkoittaa ehto ”30 jäsentä tai MUU riittävä kapasiteetti”
• Yhteistyöhön kannustaminen järjestöjen välillä ja muiden toimijoiden kanssa tulisi tuoda 

myös käsikirjassa esille ja samalla kertoa yhteistyön tuomista mahdollisuuksista. 
Järjestöjen kanta on kuitenkin se, ettei yhteistyön tarvitse tarkoittaa 'sopimuksilla sidottuja 
yhteishankkeita' eikä siihen näin ollen voi pakottaa. Sen sijaan järjestöjä voisi kannustaa 
löytämään oikeat sidosryhmät, joiden kanssa verkostoitua. Samassa yhteydessä voisi ehkä 
kertoa, miten järjestöt voivat hankesuunnittelussaan ja toteutuksessaan hyödyntää 
Ulkoministeriön ja edustustojen palveluista ja tietolähteitä.

• Ohje korruption ennaltaehkäisyyn vastaavasti kuin kumppanuusjärjestöjen ohjeissa. 

Helsingissä 29.4.2011

Ystävällisin terveisin,

Timo Lappalainen
Kepan toiminnanjohtaja
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