Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen ja kuntien
kehitysyhteistyöhankkeille 2019–2022
Hakukierros suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja kuntien kehitysyhteistyöhankkeiden
tukemiseen vuosina 2019–2022 on käynnissä 15. maaliskuuta - 14. toukokuuta 2018.
Ulkoministeriö avaa osana vuoden 2019 talousarviovalmistelua hanketuen hakukierroksen suomalaisten
kansalaisjärjestöjen ja kuntien kehitysyhteistyöhankkeiden tukemiseen vuosina 2019–2022.
Haettavana oleva avustus on harkinnanvaraista valtionavustusta, jonka myöntämisessä ja käyttämisessä
noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä säädetään
valtionavustuslain 7 §:ssä.
Kansalaisjärjestöjen ja kuntien kehitysyhteistyöhankkeet ovat osa Suomen kehitysyhteistyön kokonaisuutta.
Tuettavissa hankkeissa tulee huomioida 4.2.2016 julkaistu kehityspoliittinen selonteko sekä 24.8.2017 julkaistu
kehityspoliittinen kansalaisyhteiskuntalinjaus. Hakukierroksella kannustetaan hankkeisiin erityisesti köyhimmissä
maissa (OECD:n kehitysapukomitean DAC:n määrittämät LDC-maat) sekä yhteishankkeisiin muiden toimijoiden
kanssa, ml. järjestöjen ja yritysten välinen yhteistyö.
Valtionavustusta voi hakea uusille kehitysyhteistyöhankkeille tai jatkorahoituksena sellaisille hankkeille, joille on
aikaisemmin myönnetty ulkoministeriön hanketukea. Haettava hanketuki ei ole pysyvää rahoitusta, vaan
määräaikainen panos, jonka avulla kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan tai paikallishallinnon kapasiteettia
kehitetään.
Valtionavustuksella voidaan kattaa enintään 85 prosenttia koko hankkeen budjetista tai 92,5 prosenttia, jos
hankkeen pääasiallinen tavoite on edistää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Jäljelle jäävä osuus
hankkeen kustannuksista hakijan tulee kattaa omalla rahoituksellaan.
Hanketukea ei myönnetä hankkeiden suunnitteluun. Hankkeelle ei voida myöntää uutta tukea sellaiselle vuodelle,
jolle on jo aiemmin myönnetty ulkoministeriön hanketukea.
Hakijalta edellytettävät vähimmäisvaatimukset:
Valtionavustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröityneelle yhdistykselle tai säätiölle, joka hakuhetkellä
on ollut rekisteröityneenä vähintään kaksi vuotta. Lisäksi valtionavustusta voidaan myöntää suomalaiselle
kunnalle, kuntayhtymälle tai Kuntaliitolle.
Hakijan tulee toimittaa ministeriölle perustietoilmoituksessa mainitut yhdistystä tai kuntaa koskevat liitteet.
Hakijalla on riittävät henkilö-, hallinto- ja taloudelliset resurssit valtionavustushakemuksessa esitetyn
kehitysyhteistyöhankkeen toimeenpanoon ja hallinnointiin. Hakijalla on kapasiteetti vastata hankkeen
omarahoituksesta.
Hakija vakuuttaa, ettei sitä tai organisaation hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä tai edustus-, päätöstai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ole viimeisten viiden vuoden aikana lainvoimaisella tuomiolla tuomittu
hakemuksen pakollisessa liitteessä 2 mainitusta rikoksesta rangaistukseen, eivätkä nämä henkilöt pakoile

oikeutta. Hakija vakuuttaa lisäksi, ettei sille ole lainvoimaisella päätöksellä määrätty liitteessä 2 mainittua
seuraamusmaksua valtionavustuksen myöntövuonna tai sitä edeltäneiden kahden vuoden aikana.
Hankehakemuksen tulee täyttää seuraavat vähimmäiskriteerit:
Hakijan tulee esittää hakemuksessaan vaadittava omarahoitus valtionavustusten käyttöä koskevien
yleisehtojen ja hanketuen lisäehtojen mukaisesti.
Hanketta toteutetaan OECD:n kehitysapukomitean DAC:n määrittämässä kehitysmaassa.
Hakijalla on paikallinen yhteistyökumppani hankkeen toteutusta varten, jonka kanssa hakijalla on aiesopimus
hankkeen toteuttamisesta.
Hankkeen tulee vahvistaa paikallista kansalaisyhteiskuntaa kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen
2017 mukaisesti. Kuntahankkeissa tulee vahvistaa paikallishallinnon kapasiteettia.
Hanke edistää vähintään yhtä edellä mainitussa valtioneuvoston selonteossa (4.2.2016) esitettyä Suomen
kehityspolitiikan painopistealuetta.
Hanke on vähintään ihmisoikeussensitiivinen eli ihmisoikeudet huomioiva Ihmisoikeusperustainen
lähestymistapa kehitykseen – yleisohjeen (2015) määritelmän mukaisesti.

Hakemusten arvioinnissa annetaan erityistä painoarvoa seuraaville kriteereille:
Hanke vahvistaa paikallisen kansalaisyhteiskunnan, tai kuntatoimijoiden osalta paikallishallinnon, kapasiteettia
kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen mukaisesti.
Hankesuunnitelmasta ilmenee selkeästi, mikä on hankkeen avulla tavoiteltava muutos. Hankkeella on looginen
tulosketju ja tulostavoitteita mittaavat indikaattorit. Hankkeelle on tehty alkukartoitus (ns. baseline) tai
vähintään suunnitelma alkukartoituksen toteuttamiseksi.
Hankkeen tulosten kestävyys sekä poistumissuunnitelma.
Hanke kohdistuu köyhimpiin maihin (OECD DAC:n määrittämät LDC-maat) tai hauraisiin valtioihin (OECD:n
määritelmän mukaisesti).
Hankkeessa on perusteltuja ja suunnitelmallisia, lisäarvoa tuovia kumppanuuksia eri toimijoiden välillä, esim.
muiden järjestöjen, kuntien, yritysten tai oppilaitosten kanssa.
Lisäksi hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:
Hakijalla on erityistä asiantuntemusta hankkeen toimialalta.
Hakemuksesta ilmenee hyvä tuntemus paikallisesta yhteistyökumppanista, sen taustasta ja toiminnasta,
osaamisesta ja resursseista.
Hankkeen ihmisoikeusperustaisuuden taso ja ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan huomioiminen
hankkeessa.
Hankkeen hyödynsaajien valinnan perustelu, osallistaminen ja omistajuus.
Hankkeen riskianalyysin ja riskienhallintasuunnitelman kattavuus.
Hankkeen seuranta- ja evaluointisuunnitelmien laatu.

Hankkeen aikataulun ja budjetin realistisuus sekä perusteltavuus.
Hankesuunnitelmassa on huomioitu muiden toimijoiden toiminta samalla sektorilla ja osoitettu mahdolliset
yhtymäkohdat ja täydentävyys.
Hakija tuntee kohdemaan omien kehitysstrategioiden tavoitteet. Tarvittaessa hakija perustelee mahdollisen
poikkeamisen maan kehitysstrategioista.
Suomen kahdenvälisissä kumppanimaissa toteuttavissa hankkeissa hakija huomioi Suomen muun
kehitysyhteistyövaroin tuetun toiminnan.
Hankkeen viestintäsuunnitelman tavoitteet ja laatu
Jatkohankehakemuksien osalta arvioidaan lisäksi:
Perustelut jatkohankkeen tarpeelle.
Jatkohankkeen edeltävän vaiheen tulokset ja kokemusten hyödyntäminen jatkosuunnitelmassa.
Aikaisemmin avustusta saaneen hankkeen toteutus ja aikaisemman valtionavustuspäätöksen ehtojen
noudattaminen.

Edellä mainittujen kriteerien lisäksi arvioinnissa käytetään kokonaisharkintaa, jonka elementtejä ovat hakijan
mahdolliset ulkoministeriön rahoituksella toteuttamasta aiemmasta toiminnasta kertyneet, todennettavissa olevat
kokemukset ja arviot sekä tuettavien hankkeiden kokonaisuus suhteessa valtioneuvoston selonteossa (4.2.2016)
esitettyihin Suomen kehityspolitiikan tavoitteisiin sekä kehityspoliittiseen kansalaisyhteiskuntalinjaukseen.

Valtionavustusta myönnetään käytettäväksi valtionavustuslain sekä valtionavustusten yleisehtojen ja hanketuen
lisäehtojen mukaisesti. Ehdot löytyvät Hanketuki-sivulta ja hakijoiden tulee tutustua näihin ennalta. Ulkoministeriö
voi myös asettaa tukipäätöskohtaisia erityisehtoja.
Hanketukihakemukset liitteineen tulee laatia ulkoministeriön lomakkeille, jotka ovat saatavissa Hanketuki-sivulta.
Hanketukihakemuksen jättäminen edellyttää ensin perustietoilmoituksen toimittamista ulkoministeriöön sähköisen
asioinnin kautta. Perustietoilmoituslomake löytyy edellä mainitun linkin takaa ja se pyydetään toimittamaan
30.4.2018 mennessä.

Ohjeet sähköiseen asiointiin löytyvät Sähköinen asiointipalvelu -sivulta. Asiointipalvelun käyttäminen edellyttää
KATSO-tunnistautumista.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta viimeistään maanantaina
14. toukokuuta 2018 klo 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Hakuun liittyvät kysymykset toimitetaan KEO-30:een (keo-30@formin.fi) 1.4. mennessä. Vastaukset julkaistaan
verkkosivuilla kaksi viikkoa edellä mainitun päivän jälkeen.

