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Kepan kommentit UM:n hanketuen ohjeistuksen luonnostekstiin

Kiitämme UM:n kansalaisjärjestöyksikköä mahdollisuudesta kommentoida hanketuen käsikirjan 
uudistamista jo luonnosvaiheessa (versio I, 23.6.2011).

Kepan kommentit jakautuvat yleisiin huomioihin tässä sekä liitteessä lueteltuihin yksityiskohtaisiin 
kommentteihin luonnostekstiin. 

Annetut kommentit perustuvat Kepan työntekijöiden asiantuntemukseen ja kokemukseen 
järjestöjen kehitysyhteistyöstä sekä ajankohtaisten kehityskysymysten seurantaan Suomessa ja 
kansainvälisessä keskustelussa. Lisäksi olemme saaneet viime vuosina järjestöiltä runsaasti 
palautetta hanketukeen liittyen. Muutama järjestö kommentoi luonnostekstiä suoraan Kepalle. 
Ajankohta ei kuitenkaan mahdollistanut laajempaa Kepan jäsenjärjestöjen osallistamista 
kommentointiin. Kommenteissa on pyritty ottamaan huomioon myös se, miten selkeät ohjeet ovat 
ensimmäistä kertaa hanketukea hakeville järjestöille.

Yleisiä huomioita

1. Olemme tyytyväisiä siihen, että kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen on tuotu esille 
kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön keskeisenä tavoitteena. Kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden omaehtoisuuden ja itsenäisyyden tukemisen tärkeys on mainittu  myös 
kehityspoliittisessa kansalaisyhteiskuntalinjauksessa. Tätä lähestymistapaa voisi korostaa 
enemmänkin ohjeistuksessa ja lomakkeissa.

2. Kehityksen ja muutoksen aikaansaaminen monimutkaisessa yhteiskunnallisessa 
todellisuudessa ja toimintaympäristössä on haastavaa. Siksi kaikkien osapuolten jatkuva 
oppiminen niin toimintaympäristön muutoksista kuin uusien, oppimista ja tulosten 
todentamista avaavista lähestymistavoista on tärkeää. Tämän tulisi olla näkyvästi esillä 
hanketuen ohjeistuksessa. Samalla tulisi huomioida se, että oppimisen ja innovatiivisten 
hankkeiden edistäminen edellyttää myös mahdollisuutta kokeilla.

3. Kansalaisyhteiskuntalinjauksessa todetaan, että järjestöt voivat käyttää suunnittelun, 
toteutuksen ja seurannan apuna erilaisia työkaluja, kuten loogista viitekehystä. Jos 
suunnitteluohjeistuksessa ja termistössä esitellään vain yhden lähestymistavan 
terminologia, annetaan vaikutelma, että vain tätä terminologiaa tulisi soveltaa. 
Kansainvälisesti on kehitelty uudenlaisia lähestymistapoja erityisesti laadullisen ja 
sosiaalisen muutoksen ymmärtämistä tukemaan. Muutamia näitä olemme maininneet 
yksityiskohtaisemmissa kommenteissamme terminologiaan liittyen. 

4. Joissakin luonnostekstin kohdissa korostuu lähestymistapa, jossa Suomessa on osaamista 
ja kumppanijärjestö on heikko. Sävyä voisi muuttaa siten, että kumppanillakin on 
osaamista ja voimavaroja, joita suomalainen järjestö yhteistyöllään tukee. Seurannassa, 
arvioinnissa ja raportoinnissa tulisi korostaa kehitysmaan yhteistyökumppanin omien 
järjestelmien ja oppimisen huomioimista. Joillakin kehitysmaan järjestöillä on esimerkiksi 
erinomainen oma seuranta- ja arviointijärjestelmä, josta voitaisiin oppia. 



5. Kumppanijärjestöjen raportointitaakan vähentäminen on tärkeä järjestöjen 
kehitysyhteistyön tehokkuutta ja tuloksellisuutta edistävä tavoite. Tätä tavoitetta tukisi 
mahdollisuus antaa hanketuen sisällä ns. institutionaalista tukea Etelän 
kumppanijärjestöille. Raportointivelvollisuutta voitaisiin keventää myös siten, että Pohjoisen 
avunantajat harmonisoisivat rahoituskriteereitään ja raportointivaatimuksiaan 
kansalaisjärjestöjen kautta kanavoitavan tuen osalta. Hanketuen ohjeistuksen uudistamisen 
yhteydessä toivoisimmekin lisää keskustelua siitä, ovatko uudet ohjeet ja lomakkeet askel 
yhdenmukaisempaan suuntaan rahoittajien keskuudessa. 

6. Hankkeiden suunnitteluun ja Etelän kumppanin mahdollisuuteen tehdä taustaselvityksiä ja 
osallistaa eri sidosryhmiä tulee varata riittävästi voimavaroja sekä hanketuen että 
hankevalmistelumatkatuen osalta. 

7. Omarahoituksen vapaaehtoistyöosuuden laskutapaan ei saisi tulla lisää rajoituksia. 
Nykyinen käytäntö, jossa hallinnollinen vapaaehtoistyö, esimerkiksi varainhankinta, on 
hyväksytty osaksi omarahoitusta, tulee säilyttää. Tämä on ensiarvoisen tärkeää pienten 
toimijoiden toimintaedellyksille. 

8. Hanketuen tulee edelleen mahdollistaa järjestöjen pitkäjänteinen yhteistyö sekä usean 
toimijan yhteistyöhankkeet. Ohjeissa ja hakulomakkeissa nämä mahdollisuudet tulee 
huomioida selkeästi. 

Jatkotyöstä

Kuten kommenttipyynnössäkin kerrotaan, ohjeistuksen rakenne, liitteet ja lomakkeet ovat 
työstämättä. Tästä syystä kokonaisuutta on tässä vaiheessa vaikea kommentoida. Lomakkeiden 
selkeys ja niiden yhteensopivuus ohjeiden kanssa on erittäin tärkeää. Toivommekin, että 
ulkoministeriö antaa järjestöille vielä mahdollisuuden kommentoida  ohjeistusta lomakkeineen 
ennen lopullista viimeistelyä ja hyväksymistä. Olemme myös tyytyväisiä jo sovitusta 
keskustelutilaisuudesta järjestöille maanantaina 26.9. klo 13.00-15.30 Kepassa. Jatkamme 
mielellämme keskustelua syksyn aikana ja annamme tarvittaessa lisätietoja kommentteihimme 
liittyen.
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