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KEPAN YKSITYISKOHTAISET KOMMENTIT UM:N HANKETUEN OHJEISTUKSEN 
LUONNOSTEKSTIIN 

I Hanketuen periaatteet ja menettelytavat

Tämä osuus  on luonnostekstin paras ja selkein. Osan näistä ehdotuksista voisi sisällyttää 
vaihtoehtoisesti lomakkeiden täyttöohjeisiin. 

Yleisenä kommenttina toivomme johdonmukaisuutta ja selkeyttä käytettyihin termeihin. 
Esimerkiksi kun mainitaan järjestö, tarkoitetaan suomalaista järjestöä, ja kun puhutaan 
kehitysmaan toimijasta, niin pitäisi käyttää ilmaisua kehitysmaan kumppani. Samoin ohjeistuksessa 
olisi selkeästi erotettava, mikä on hankesuunnitelma, mikä vain isoilta hankkeilta vaadittava 
hankeasiakirja. 

1.1  Järjestön rekisteröityminen ja lailliset perusteet:  Avattava, mitä tarkoittaa ehto ”30 jäsentä 
tai muulla tavoin osoitettu kyky hoitaa kehitysyhteistyöhanketta”. Ehdotamme lisättäväksi: 
”esimerkiksi aiemman hanketoiminnan tai asiantuntemuksen kautta”. 

1.4  Järjestöjen tiedotustyö: 
• Lauseeseen ”...Suomessa tapahtuvaa tiedotusta, jonka tarkoituksena on kertoa hankkeesta 

ja sen kohdemaasta ” ehdotetaan lisättäväksi: ”ja/tai hankkeen linkittymisestä laajempiin 
kehityskysymyksiin ja Suomen kehityspolitiikkaan”. 

• 1.kpl lopussa termin ”kansainvälistymiskasvatus” tilalle esitämme termiä ”globaalikasvatus”.

1.5  Suomalaisen järjestön omarahoitus: 
Omarahoituksen rahallinen osuus:

• Voisi olla hyödyllistä täsmentää, että muutakin julkista rahoitusta hankkeeseen saa 
vastaanottaa, mutta sitä ei voi laskea osaksi omarahoitusosuutta. Myös laskuesimerkki 
saattaisi olla hyödyllinen esimerkiksi lomakkeiden täyttöohjeissa.
Vapaaehtoistyö omarahoituksena: 

• Varainkeruussa tehtävää vapaaehtoistyötä ei luonnoksen mukaan voi laskea hankkeen 
omarahoitukseksi. Tämä olisi kohtuutonta pienille, vapaaehtoisvoimin toimiville järjestöille. 
Hallintokuluihin kuuluvaa vapaaehtoistyötä on nykyisin mahdollista budjetoida osaksi 
omarahoitusta eikä ole mielekästä poistaa tätä mahdollisuutta. Pienen järjestön kohdalla on 
tärkeää pystyä budjetoimaan rahaa esimerkiksi kirjanpitopalveluihin, mutta varainhankinta 
tehdään lähes poikkeuksetta vapaaehtoistyönä. 

• Lisättävä, että vapaaehtoistyötä pitää seurata tuntikirjanpitolomakkeella ja laskentaperuste 
aina sen mukaan, mitä työtä tehdään. Näistä voisi olla muutamia esimerkkejä esim. 
lomakkeiden täyttöohjeissa.

1.6  Paikallinen kumppani:  Ministeriön huhtikuisessa työpaperissa oli maininta, ettei kysymys 
paikallisen kumppanin kapasiteetista saa ohjata vain ”ennestään vahvojen” kumppaneiden 
valintaan. Tämä ei tule nyt tekstissä esiin. Luonnoksessa korostuu paikallisen kumppanin 
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hallinnollinen ja taloudellinen toimintakyky. Niiden lisäksi paikallisen kumppanin valinnassa ja 
kuvauksessa tulisi kiinnittää huomiota kumppanin vahvuuksiin. Tärkeää on myös kumppanin rooli 
ja mahdollisuudet toimia kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi. 

1.7 Kansainväliset yhteistyökumppanit: Ohjeissa voisi esittää selkeämmin mitä tarkoitetaan 
sillä, että ”suomalaisen tuen välitön hyödynsaajaryhmä määritetään selkeästi” - tiukan tulkinnan 
mukaan tämä kasvattaa huomattavasti paikallisen yhteistyökumppanin raportointitaakkaa (vrt. 
yleinen kommentti 5 sekä kommentti 2.4.).

1.8  Järjestön ja Suomen edustustojen yhteistyö: luvussa olisi hyvä kuvailla, minkälaista 
yhteistyötä tai tukea suomalaiset järjestöt voivat odottaa edustustoilta  hankesuunnittelussaan ja 
toteutuksessaan.

2.1 Kehitysyhteistyön yleiset periaatteet:  
• Linkitys olennaisiin dokumentteihin ja periaatteisiin on tehtävä selkeämmäksi ja 

täsmällisemmin.  Verkkosivu ”Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö” ei anna juurikaan 
kansalaisjärjestöille suunnattuja ohjeita vaan tärkeämpi on ”Järjestöille”. 

• Samoin tässä tai seuraavassa luvussa 2.2. Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tavoitteet 
ja periaatteet olisi hyvä tuoda esille kehityspoliittinen kansalaisyhteiskuntalinjaus.

• Lopussa lause: ”Yhteistyön tulosten tulee olla pysyviä” tulisi mieluummin ilmasta ” tulee 
saada aikaa kestäviä muutoksia. 

2.3. Yhteistyö, kumppanuus ja kansalaisyhteiskunnan tukeminen: 
• Luku yleisesti ottaen hyvä, mutta lisäksi voisi mainita, että myös suomalaisella järjestöllä on 

opittavaa kumppanijärjestöltä yhteistyössä.
• Jos ja kun yhteistyöhön halutaan kannustaa, tulisi samalla kertoa yhteistyön tuomista 

mahdollisuuksista ja eduista. On huomioitava, että yhteistyö vaatii myös resursseja.

2.4 Hankkeen rajaus
• Esitämme, että hanketuen sisällä olisi mahdollista antaa toimintatukea, ns. 

institutionaalista tukea Etelän kumppanijärjestöille. Tämä edesauttaisi keventämään 
Etelän järjestöjen raportointivelvoitteita ja osaltaan parantaisi järjestöjen työn tehokkuutta ja 
tuloksellisuutta. 

• Lause: Hanketukea ei myönnetä järjestön yleiseen toimintaan...  Tässä olisi hyvä 
tarkentaa, että organisaation kapasiteetin vahvistamiseen saa rahoitusta. 

• Termi: kumppanijärjestön (ei sisar-)

2.5. Hankkeiden toteutusmaat ja toimialat:  hyvä

2.6. Vammaishankkeet – hyvä, että määritelty

2.7. Hankkeen yhteensopivuus yhteistyömaan kehityspolitiikan kanssa: koordinointi tärkeää, 
mutta myös haasteellista etenkin pienille järjestöille. Suunnitteilla olevista hankkeista on vaikea 
saada tietoa.

2.8 Hankkeen kestävyys ja määräaikaisuus: 
• Lause: ”...on paikallista henkilökuntaa usein koulutettava...”  Ehdotamme: ”on analysoitava 

kumppanijärjestön toimintakykyä jatkaa toimintaa tulevaisuudessa ja tarvittaessa 
järjestettävä koulutusta paikalliselle henkilökunnalle ja muita tukitoimia....”  .

• Kapasiteetin vahvistaminen ei tarkoita ainoastaan koulutusta. Se voi olla muun kaltaisia 
toimenpiteitä kuten suhteiden luomista toisiin toimijoihin, esimerkiksi Etelä-Etelä yhteistyötä. 
(Vrt. kapasiteetin vahvistaminen luvussa termit ja käsitteet.) 

• Hyvä, että suomalaisen järjestön vetäytymissuunnitelma on mainittu, mutta jää avoimeksi, 
millä tasolla suunnitelman tulisi olla. 
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2.9  Pienrahoitus kansalaisjärjestöhankkeissa. Hyviä, tarpeellisia ohjeita. Ensisijaisen 
vaihtoehdon lisäksi voisi kuitenkin esittää muitakin tai vähintään viitata termit ja käsitteet -lukuun.

2.10  Rakennusten käyttöaika ja -tarkoitus. 
• Ohjeistuksessa käytettyä kieltä voisi selkeyttää. 
• Ohjeissa lukee, että omistus- tai hallinto-oikeutta ei saa luovuttaa valtionavustus-

päätöksessä määrättynä käyttöaikana. Ohje voisi olla, että suomalainen järjestö ja Etelän 
kumppani esittävät hankesuunnitelmassa Ulkoministeriölle ko. toimintaympäristöön 
soveltuvan tavan varmistaa, että rakennus/perusparannuskohde/hankittu omaisuus 
käytetään siihen tarkoitukseen kuin se on suunniteltu. Näin ohje olisi yhdenmukainen luvun 
2.7 kanssa.

• Lisäksi: Jos olosuhteet muuttuvat, niin etsitään toinen ratkaisu. 
• Epäselvää, koskeeko vain rakennuksia vai muutakin omaisuutta.

2.11 Immateriaalioikeudet: 
• Vaikea asia, joka on Kepan jäsenjärjestöjen keskuudessa jo herättänyt huolta. 

Yhteistä/yleistä tekijänoikeutta pidetään hankalana. 
• Asiasta toivotaan lisätietoa, käytännön esimerkkejä ja keskustelua ministeriön ja järjestöjen 

välillä.

3.1. Järjestöjen hanketuen hakuajat, lomakkeet ja oppaat
• Liitteisiin: Aie- tai yhteistyösopimus kumppanin kanssa (voisi olla vapaaehtoinen, mutta 

tässä kohtaa voisi suosituksesta kuitenkin muistuttaa, yhteistyösopimus pakollinen 1. 
vuosiraportissa) 

• Liitteisiin: Hankesuunnitelma (yli 100,000 euron kokonaisbudjetin hankkeissa) 

3.2 Hanketukihakemusten käsittely, päätös ja järjestön sitoumus
• Hyvä, että mukana
• Mitä hakemusten käsittely sisältää? Hyvän hallintotavan mukaisesti päätösten on 

pohjauduttava tiedossa oleviin ja toimintaa monipuolisesti arvioiviin kriteereihin, jotka ovat 
yksiselitteiset ja järjestöjen tiedossa jo hakuvaiheessa. 

• Asiointitili = sähköinen asiointitili
• Olisi hyvä kertoa myös, mitä ovat ehdolliset päätökset ja mitä ministeriö tekee kielteisten 

päätösten suhteen. 
• 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.

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

periaatteet vaikuttavat selkeiltä ja nykyisen käytännön mukaisilta. 
• Erillisenä kohtana voisi olla ohje siitä, miten hankkeen lopussa kokonaan käyttämättä 

jääneet rahat siirretään, mitä pitää ulkoministeriölle ilmoittaa ja milloin.
• Ilmaistava selkeästi, mikä on budjettirivi ja miten suhteutuu toimintakohtaiseen budjetointiin. 

4.  Budjetointia koskevaan ohjeistukseen toivoisimme selkeästi esille sen, onko toimintakohtaisen 
budjetoinnin lisäksi budjettilinjoja.

4.2 Hankkeen henkilöstökulut....
• Sana 'välttämättömät' voisi vaihtaa sanaan 'tarpeelliset'. Silti tämä määritelmä voi jatkossa 

aiheuttaa tulkinnanvaraisuutta
• Lause: ”Palkkiota ja päivärahaa ei voi maksaa samanaikaisesti”. Tämä tulisi korjata siten, 
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että päivärahaa maksetaan työntekijöille ko. maan lakien mukaan. Erikseen voisi mainita, 
miten Suomessa tai Suomesta lähtevälle asiantuntijalle/työntekijälle/ 
vapaaehtoistyöntekijälle maksetaan, koska tämä todennäköisesti yleisin tilanne.

• Hyvä, että suositellaan paikallista henkilöstöä
• Suomalaisen henkilöstön ja vapaaehtoistyöntekijöiden koulutus myös tärkeää oppimisen 

kannalta ja hankkeen laadun parantamiseksi, joten näihin budjetoitavat kulut voisivat olla 
mainittuna. 

4.3 -4.5.  hieman toistoa 

4.6.-4.7. 
• 4.6. Tilintarkastuskuluihin voisi tarkentaa esimerkiksi seuraavasti: ”Hankkeen 

tilintarkastuskulut ovat osa seuranta-, arviointi- ja valvontakuluja. Jos hankkeen 
tilintarkastus tapahtuu kohdemaassa ja suomalainen rahoitus on järjestön pääasiallinen 
rahoitusmuoto, hyväksytään myös etelän järjestön tilintarkastuskulut seuranta-, arviointi- ja 
valvontakuluiksi.” 

• 4.7. Jos suomalaisen järjestön pääasiallinen rahoitus on UM:n hanketuki, lakisääteiset 
tilintarkastuskulut voidaan kokonaisuudessaan hyväksyä osaksi hankkeen hallintokuluja. 

• Kohtien 4.6 ja 4.7 osalta jää edelleen epäselväksi, ovatko hankeen tilintarkastuskulut 
seuranta-, arviointi- ja valvontakuluja vai hallintokuluja. On huomattava, että 
tilintarkastuskustannukset voivat olla Suomessa korkeat ja viedä helposti koko osuuden 
sallituista hallintokuluista (10% kokonaiskuluista). 

• Voisi tarkentaa, korvaako ulkoministeriö järjestöille ja kumppanille aiheutuneet 
kustannukset, jos UM tekee/teettää erillisiä arviointeja hankkeesta.

• Ohjeistus valuuttakurssin muutoksien huomioimisesta

4.8. Tiedotus
• vrt. kommentti 1.4
• Alussa sanotaan ”kehityskysymyksistä tiedottaminen”, mutta sitten tulee rajaus ”hankkeesta 

ja kohdemaasta” - jää epäselväksi.

5.1 Loppuraportti:  Raportoinnissa voisi painottaa enemmän oppimista: ei pelkästään raportoida 
tuloksista vaan kerrotaan minkälaiset asiat ovat edistäneet hankkeen tulosten saavuttamista ja 
missä taas on ollut takapakkia ja mitä siitä on opittu. 

5.2-5.3 
• Hyvä, että erilliset ohjeet vuosiraportille (saisiko vielä selkeämmin, sillä tärkeä osuus?)  ja 

loppuraportille (entä jos haetaan jatkoa hankkeelle?)
• Ohjeistusten uusimisen yhteydessä tulisi tarkastella talousraportoinnin yksityiskohtien 

tarkoituksenmukaisuutta ja antaa selkeät ohjeet vaadittavasta tarkkuudesta. 
• Lisäksi vielä epäselvää millainen hakulomake tulee olemaan ja miten siinä tulee eritellä 

kulut (toimintakohtainen vai budjettilinjat vai molemmat?) 

6.1  Kehitysyhteistyöhankkeen valmistelukulut: 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 lisäksi uusien innovaatioiden 
pilotoinnin. Järjestöjen kannalta olisi ihanteellista, jos hakuaika olisi ympäri vuoden tai useamman 
kerran vuodessa ja hakemukset käsiteltäisiin nopeasti.

Nykyisessä luonnoksessa hankevalmistelumatkatuki kattaa vain kahden henkilön matkakulut 
päivärahoineen. Samalla ohjeissa kannustetaan tekemään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 
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Esitämme, että hankevalmistelutukea saisi myös pidempään matkaan perustelluissa tapauksissa 
(esimerkiksi pitkät sisäiset matka-ajat kohdemaassa) ja tuki kattaisi myös sellaiset perustellut 
kohdemaassa syntyvät hankevalmistelun kulut, jotka eivät ole suoraan suomalaisten henkilöiden 
matkakuluja. 

II Termit ja käsitteet

• Terminologiaosio on pitkä. Terminologian voisi luokitella sanastoon, joka liittyy 
kehitysyhteistyön perusperiaatteisiin ja toisaalta hankehallinnon sanastoon sekä tekniseen 
sanastoon. Kaikki termit sekä suomeksi että englanniksi. 

• Arviointi: 

• 3. Loppuarviointi? 

• Kommentti/lisäysehdotus: Hankkeen seurantaa voidaan tehdä arvioiden ja 
analyyttisesti. Arviointeja tehdään määräajoin, yleensä silloin kun tarvitaan lisätietoa 
siirryttäessä uuteen vaiheeseen tai jos on ilmennyt jotain erityisen kriittistä, johon on 
vastattava. Hankkeita arvioidaan myös niiden loputtua. Kansalaisjärjestöhankkeissa 
itsearviointi tai fasilitoitu itsearviointi on usein tarkoituksenmukaisinta ja tukee 
jatkuvaa kehittämistä eli laatutyötä. Tarkoituksenmukaisuus koskien ulkoista tai 
itsearviointia riippuu hankkeen toimialasta, koosta ja vaiheesta.  

• Lisättävä: Hankeasiakirja, hankehakemus

• Hankinnat: voisi lisätä suoran linkin hankintalakiin. Pienten hankkeiden kannalta olisi myös 
hyödyllistä tietää, mikäli tietyn summan alittavat hankinnat voi tehdä suoraan ilman esim. 
tarjouskilpailua. 

• Harmonisaatio – tärkeä asia, jota ei ohjeistuksessa kuitenkaan käsitelty. Vrt. Kepan 
yleinen kommentti 5. 

• Hyvä hallinto – Good governance ja good admistration. Olisi hyvä selkiyttää tätä eroa. 
Hyvän hallinnon voisi ilmaista myös näin:

• Hyvä hallinto on yleisnimike niille vaatimuksille, joita hallinnon toimintaan kohdistuu 
sen takaamiseksi, että asiat käsitellään asianmukaisesti ja oikeusturvan täyttävällä 
tavalla. Hyvän hallinnon periaatteita ovat laatu, tehokkuus, läpinäkyvyys, 
yhdenvertaisuus, tilivelvollisuus ja kuulemisvelvollisuus. Hyvän hallinnon periaatteet 
koskevat kehitysyhteistyönkin kontekstissa kaikkia osapuolia, ilman niitä kestäviä 
kehitysvaikutuksia on vaikeaa, jollei mahdotontakin saavuttaa. Jotta hyvän hallinnon 
periaatteet toteutuisivat sekä teoriassa että käytännössä, tulee kansalaisilla ja 
kansalaisyhteiskunnalla olla mahdollisuudet osallistua poliittiseen päätöksentekoon 
merkityksellisellä tavalla. Tällä tarkoitetaan sitä, että osallistaminen on todellista, ei 
vain näennäistä ja päälle liimattua.

• Ihmisoikeusperustaisuus - Tätä voisi konkretisoida hankeyhteistyössä seuraavasti: 

• Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa perustuu ja saa oikeutuksensa yhteisesti 
sovittujen ihmisoikeusnormien noudattamisesta. Ihmisoikeusperustaisessa 
lähestymistavassa tunnistetaan oikeuksien haltijat sekä vastaavasti vastuuta 
kantavat tahot. Kansalaisjärjestöjen hankkeissa ja ohjelmissa  pyritään 
vahvistamaan oikeuksien haltijoiden - erityisesti marginalisoitujen ryhmien - kykyä ja 
mahdollisuutta vaatia ja saada oikeuksiaan toteutumaan sekä tuetaan vastuun 
kantajien kykyä kantaa vastuunsa.

• Immateriaalioikeudet – vrt. termi ohjeistuksen muissa osissa ja Kepan kommentti  2.11
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• Lisätään: Institutionaalinen tuki - toimintatuki

• Kansalaisyhteiskunta -  Vaihtoehtoinen muotoilu:

• Kansalaisyhteiskunta on yhteiskunnan kolmas sektori yksityisen ja julkisen rinnalla 
(ks. Kansalaisyhteiskuntalinjaus). Se on vapaaehtoisuutta korostava tila, missä 
kansalaisilla on mahdollisuus tuoda mielipiteitään esille, järjestäytyä ja vaikuttaa 
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Demokraattinen yhteiskunta sallii ja 
mahdollistaa monimuotoisen ja elävän kansalaisyhteiskunnan, joka parhaimmillaan 
luo uusia innovatiivisia käytäntöjä, edistää oikeudenmukaisuutta ja estää 
väärinkäytöksiä.  

• Kapasiteetin vahvistaminen – hyvä määritelmä, voisi vielä lisätä: Olennainen osa 
kapasiteettia on mahdollisuus ja kyky vaikuttaa yhteiskunnallisiin prosesseihin.

• Kehityspoliittiset vuosituhattavoitteet (MDG) – määritelmään voisi lisätä maininnan 
YK:sta

• Kehitystavoite - Päämäärä johon hanke pitkällä aikavälillä myötävaikuttaa. Hankkeen 
täsmällistä osuutta on mahdoton mitata, jos pyritään vaikuttamaan ihmisten toimintaan 
monimutkaisessa yhteiskunnallisessa todellisuudessa. Siksi mittaamisen sijaan olisi 
parempi arvioida todennettavia merkkejä muutoksesta sekä valittujen toimintatapojen tai 
tukitoimien onnistumista.

• Kestävyys - Mietittävä kuka tai mikä taho vastaa hankkeen loputtua toiminnan 
jatkuvuudesta tai onko hanke sellainen, että siinä saadaan aikaan muutos, joka vaikuttaa 
toimintatapoihin tai yhteiskunnallisiin rakenteisiin hankkeen jälkeenkin. Jo hankkeen 
alkuvaiheessa tulee miettiä kenen vastuulle mahdolliset jatkettavat toiminnat tai instituutiot 
siirtyvät ja kenelle vastuu toiminnan ylläpitämisestä lopulta kuuluu.

• Käyttötarkoituksen muutos - Määritelmää voisi tarkentaa.  

• Laatu - Järjestön laatutyö tähtää jatkuvaan parantamiseen ja oppimiseen. Tulokset 
paranevat, kun toimintaa kehitetään. Toimintatapoja ja tuloksia analysoidaan, arvioidaan ja 
kehitetään.

• LDC-maat = vähiten kehittyneet maat

• Loppuraportti – vain useita vuosia kestäneestä hankkeesta?

• Looginen viitekehys – Korjaus: Lähestymistapa, jolla määritellään hankkeen tavoitteet, 
tarkoitus, mittarit ja voimavarat sekä projektin tärkeimmät tulokset. (Tämän lisäksi tarpeen 
lisätä  esimerkkejä muista lähestymistavoista.)

• Läpileikkaavat teemat – harhaanjohtavaa viitata vain 2007 kehityspoliittisessa ohjelmassa 
sovittuihin periaatteisiin, kun samalla valmistellaan uutta kehityspoliittista ohjelmaa. Itse 
termi laajempi.  

• Mittarit – Korjausehdotus: Tieto, jota kerätään ja jolla seurataan määrällisten ja 
laadullisten tavoitteiden saavuttamista ja hankkeella aikaansaatua muutosta. Hankkeessa 
voidaan seurata myös valittujen toiminta- ja menettelytapojen toimivuutta ja 
toimintaympäristön muutoksia. Mittari- tai indikaattoritermin lisäksi käytössä on muita 
termejä kuten edistymisen merkit ja todistusaineisto.

• ODA ja ODA-maat - linkki maalistaan

• Lisätään Outcome mapping: 

• Outcome mapping on osallistava lähestymistapa suunnitteluun, seurantaan ja 
arviointiin, jossa muutostavoite määritellään ihmisten ja organisaatioiden 
käyttäytymisen tai toiminnan muutoksena. Outcome mapping -lähestymistavassa 
painottuu oppiminen esimerkiksi seuraamalla ja arvioimalla sekä hankkeen 
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saavutuksia että valittuja menettelytapoja.

• Muita lähestymistapoja suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin ovat esimerkiksi 
Appreciative inquiry ja Most significant change.

• Pienlainat – yleisesti käytetty englanniksi termiä micro credits. Luetteloon voisi myös lisätä 
”lainapiirit”.

• Seuranta – Korjausehdotus:

• Seurannalla tarkastellaan mitä saadaan aikaiseksi ja onko suunta oikea hankkeen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Seuranta kohdistuu lyhyen ajan suunnitelmien 
toteutumisen ja kustannusten seurantaan. Hankkeessa voidaan seurata myös 
valittujen toiminta- ja menettelytapojen toimivuutta ja toimintaympäristön muutoksia. 
Seurantaa on usein tarpeen tukea arvioinneilla (evaluoinneilla). Seurannassa 
voidaan käyttää apuna kysymyksiä: olemmeko tehneet mitä lupasimme, teemmekö 
oikeita asioita oikealla tavalla ja minkälaisia merkkejä muutoksesta olemme 
havainneet.

• Kommentti: Kansalaisjärjestöhankkeissa itsearviointi tai fasilitoitu itsearviointi on 
usein tarkoituksenmukaisinta ja tukee jatkuvaa kehittämistä eli laatutyötä, joten 
ulkopuolinen arvioija ei välttämätön.

• Suoriteperusteinen kirjanpito – Lause  "tulo syntyy kun... ...päätös valtionavusta on 
saatu" voi sekoittaa enemmän kuin selkiyttää asiaa. Haasteena on ollut, että Etelään 
lähettyjä rahoja on kirjattu suoraan kuluksi rahalähetysten perusteella, mikä ei ole 
suoriteperusteista vaan maksuperusteista kirjanpitoa.  Tämä ohje kannattaisi siis selkiyttää.

• Toimialakohtaiset linjaukset:- kannattaa täsmentää 

• Toimintaympäristö - miksi viittaus kansalaisyhteiskuntalinjaukseen?

• Tuloksellisuus – esimerkki:

• Kansalaisliikkeiden kehitysyhteistyön tuloksellisuusprosessissa (Open Forum for 
CSO development effectiveness) kehitystuloksellisuus eli tuloksellinen toiminta, joka 
saa aikaan kehitystä (development effectiveness) on määritelty seuraavasti 
(englanniksi): ”promoting sustainable positive change within a democratic framework 
that addresses the causes as well as the symptoms of poverty, inequality, and 
marginalisation, through the diversity and complementarity of instruments, policies 
and actors.”    http://www.cso-effectiveness.org/

• Kepa tulee syksyn aikana pohtimaan tuloksellisuuden käsitettä ja merkitystä 
yhdessä järjestöjen kanssa ja mielellämme toimitamme myöhemmin lisätietoa 
ulkoministeriöönkin.

Kehitysyhteistyöhankkeen lähtökohdat     
• Luku kuuluisi selkeästi suunnitteluosuuteen eikä terminologia osuuteen. Nämä luvut tulisi 

yhdistää ja lopuksi välttää päällekkäisyydet.

• Jälleen terminologiasta: hankesuunnitelma/hankeasiakirja?

• 2.1. mainittu, ettei hanke saa kestää yli viittä vuotta. Hankkeen kestoa on tarpeetonta 
määritellä yleisohjeena. Sen sijaan tulisi korostaa pitkäjänteistä yhteistyötä ja sitä, että 
hankkeen kesto riippuu aina niistä tavoitteista, joita halutaan saavuttaa. 

• 2.3. Hienoa, että mainittu mahdollisuus oppia 
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III Suunnittelun vaiheet

• Pitkä ja sekava, pitäisi yhdistää ”kehitysyhteistyöhankkeen lähtökohdat” -luvun kanssa 
(jälkimmäinen selkeämpi!) ja tiivistää. Pitäisi myös olla yhtenevä lomakkeiden kanssa.

• Esimerkit havainnollistavat hyvin ohjeita. Esimerkeistä moni koskee kuitenkin 
palveluntuotantohankkeita. Ohjeistuksen soisi antavan esimerkkejä myös 
kansalaisyhteiskunnan roolin ja kansalaisten yhteiskunnallisen osallistumisen tukemiseen 
keskittyvistä hankkeista. Esimerkit kannattaisi esittää visuaalisesti yhtenevällä tavalla. 
Kappaleen 3.4.1 esimerkkiluettelo ei toimiva.

• Lukuun ottamatta kappaletta 3.3.1, tässä liitteessä  korostuu 'ongelmalähtöisyys', mikä on 
loogisen viitekehyksen lähestymistavan malli. Tämä on perusteltu ajattelutapa esimerkiksi 
rakennushankkeisiin, mutta ei välttämättä sovellu toisentyyppisiin hankkeisiin (esimerkiksi 
tietoisuuden lisääminen ja vaikuttaminen), joissa sekä hyödynsaajat (osalliset) että 
keskeiset sidosryhmät ovat itse mukana määrittelemässä sekä lähtötilannetta ja siihen 
sopivia ratkaisuja (toimenpiteitä ja edistysaskelia). Kepan näkemyksen mukaan 
positiivisempi lähestymistapa olisi 'lähtötilanteen kartoittaminen'.

• Asioita on niputettu turhaan saman otsikon alle (esimerkiksi sidosryhmien ja ongelmien 
tunnistaminen; työsuunnitelma ja yhteistyösopimus)

• Hyvä, että arvolähtökohta mainittu – erittäin tärkeää yhteistyössä. 

• 3.2 Taustaselvitykset

• 5. Poistetaan lause : ”Taustaselvitysten tekoon ei myönnetä hanketukea”. Muu 
kappale on järkeenkäypä, mutta ensimmäinen lause antaa väärän kuvan ja on myös 
ristiriidassa 3.7.2. esimerkin kanssa. Vrt. myös kommentti 6.1 edellä.

• Kommentti termiin välilliset hyödynsaajat. Selkeämpi termi olisi lopulliset hyödynsaajat ja 
esimerkit tulisi kirjoittaa käyttäen termejä välillinen hyödynsaaja ja lopullinen hyödynsaaja 
(vrt. kpl 3.4.1 ja 3.4.2  käytetty eri termejä).

• 3.4.1 Ympäristö: listaan voisi lisätä haitallisten aineiden (kemikaalien, myrkkyjen) 
käytön/käsittelyn sekä näiden riskit myös ihmisten terveydelle

• 3.5.2 

• b) korostuuko taloudellisuus liikaa? Kohdan esimerkki voisi olla parempi. 

• e) katastrofivalmius ansaitsisi tarkemman kuvauksen

• f) hankkeen tulosten ylläpidon lisäksi voisi pohtia tulosten kehittämistä edelleen

• 3.6 tavoitteiden täsmentäminen: selkeytettävä, nyt asiat ilmaistu sekavasti eivätkä sijoitu 
oikein väliotsikoiden alle. Esimerkit 3.6.1 ja 3.6.2. kannattaisi ottaa samasta hankkeesta, 
jotta ero tulisi selväksi.

• 3.7. toteutussuunnitelman ja työsuunnitelman (3.7.2.) ero epäselvä? Onko s.13 laatikko osa 
edellistä esimerkkiä? Jos ei, niin neljännesvuosittainen suunnitelma turhan tarkka 
yksityiskohta. Tämä riippuu hankkeesta, toteuttajasta ja yhteistyön käytännöstä ja sen 
realistisuudesta. Yleisohjeena voisi olla, että hanke suunnitellaan siten, että se on 
käytännössä mahdollista toteuttaa ja jaksotetaan 2-4 osaan vuositasolla. 

• 4. raportointi: tarkoitetaan järjestöjen välistä seurantamekanismia. Terminologia selkeäksi, 
jotta ei mene sekaisin Ulkoministeriölle tarkoitetun raportoinnin kanssa. 

• 5. Arviointi: Jälkievaluaation mahdollisuus ja rahoitus on kannatettava uudistus, etenkin jos 
rahoitusta voi hakea kevyemmällä menetellyllä. Esimerkissä voisi täsmentää, miten näihin 
vaiheisiin ja arviointeihin haettaisiin/olisi saatavilla hanketukea.
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