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PÄÄTÖS TULOSTEN TOIMEENPANOSTA
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Kehitysmaat, Rauha ja kehitys Suomen kehitysyhteistyössä
Päätetään, että Rauha ja kehitys Suomen kehitysyhteistyössäevaluoinnin tulokset toimeenpannaan liitteen 1. päätösesitysten
mukaisesti.
Päätösasiakirjan hoitaviksi yksiköiksi merkittyjen tahojen tulee
käsitellä päätös ja sen liitteen 1. sisältö sopivaksi katsomallaan
tasolla ja sopia päätöksen toimeenpanosta ja sen seurannasta sekä
vastuuhenkilöstä.
Lopullinen raportointi evaluointia koskevan päätöksen
toimeenpanosta tapahtuu osastoittain viimeistään 1-2 vuoden
kuluessa AHA-järjestelmässä.
Ulkoasiainministeriö teetti ajalla 11.6.2013-29.8.2014 evaluoinnin rauhasta ja kehityksestä Suomen
kehitysyhteistyössä. Tässä johdon päätöksessä on otettu huomioon myös kahden Nepalia ja
rauhanrakentamista koskevan evaluoinnin suositukset. Evaluointiin liittyneen Länsi-Balkanin
osaraportin tulosten käsittelyjä seuranta tapahtuu alueosastolla.
Evaluoinnin tulokset esiteltiin julkisessa tilaisuudessa Helsingissä elokuussa 2014. Johdon päätöksen
valmistelua varten perustettiin työryhmä, jossa edustettuina olivat KEO, POL, ALI, ASA ja EUR.
Päätösesitys käsiteltiin kehityspoliittisen ohjaustyhmän kokouksessa 25.2.2015. Päätöksiä muokattiin
kokouksessa tehtyjen ehdotusten ja käydyn keskustelun pohjalta.
Päätetetään, että
Huolehditaan siitä, että Suomen toiminta hauraissa valtioissa perustuu
toimintakontekstin monipuoliseen ymmärtämiseen. Konfliktianalyysi
sisällytetään osaksi maakohtaista suunnitteluprosessia Somaliassa,
Palestiinalaisalueilla, Afganistanissa, Nepalissa ja Myanmarissa.
Maaohjelmointia koskeviin ohjeisiin sisällytetään konflikti-ja poliittisen
talouden analyysin ohjeet. Maaohjelmointiohjetta sovelletaan niihin
hauraisiin valtioihin, jotka eivät ole kumppanimaita. Maaohjelmointiohjeen
rinnalla sovelletaan hauraat valtiot-toimintaohjetta.
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Hauraissa valtioissa UM:n tulee työskennellä max. 3 sektorilla.
Interventioiden lukumäärä ja toteuttamistapa/yhteistyön muodot tulee
suhteuttaa käytettävissä oleviin hallintoresursseihin ja toimintaedellytyksiin.
Yhteistyöhankkeissa, joita Suomi rahoittaa, seuranta-ja
raportointijärjestelmä sovitaan siten, että se tyydyttää myös Suomen omia
raportointitarpeita. Kts. laaturyhmäohjeistus ja evaluoinnin ohjesääntö.
Sovittu seuranta- ja raportointijärjestelmä kirjataan rahoitussopimukseen ja
siitä poikkeamiin reagoidaan.
Hauraissa valtioissa tehtävissä ohjelmissa arvioidaan tapauskohtaisesti,
mitkä ovat keskeiset läpileikkaavat tavoitteet. Maaohjelmaohjeistusta
sovelletaan hauraiden valtioiden ohjelmiin läpileikkaavien tavoitteiden
osalta.
Palvelujen tuottamisessa ja teknisen kapasiteetin kehittämisessä tulee olla
omat tavoitteet ja indikaattorit.
Kansalaisyhteiskuntalinjaus määrittelee jo nykyisellään melko
seikkaperäisestikin kehitysyhteistyön painopisteitä tältä osin. Lisäksi
palvelujen tuottaminen ja kapasiteetin vahvistaminen ei aina ole kaksi eri
asiaa vaan ne voivat myös täydentää tavoitteiltaan toisiaan.
Ohjelmien laadinnassa käytetään voimassa olevia maaohjelma-ohjeita
soveltuvin osin. Ohjeiden päivityksessä otetaan huomioon hauraiden
valtioiden ja konfliktisensitiivisyyden näkökulma.
Suomen poliittiset vaikuttamistavoitteet, kansainväliset ja EU sitoumukset
ja velvoitteet huomioidaan hauraiden valtioiden ohjelmien suunnittelussa ja
toteutuksessa.
Kehityspoliittiseen ja kehitysyhteistyön koulutusohjelmaan on sisällytetty
koulutusta kehitysyhteistyöstä hauraissa valtioissa ja konfliktisensitiivisestä
ohjelmoinnista. Koulutus toteutetaan ohjelman mukaisesti.
Laaditaan kattava ohjeistus riskienhallinnasta kehitysyhteistyössä, mikä
sisältää myös yleiset ohjeet riskienhallinnasta toimittaessa erittäin
vaikeissa olosuhteissa.
Tämän ohjeistuksen mukainen riskiarvio ja -suunnitelma riskien
lieventämiseksi sisällytetään hauraissa valtioissa tehtäviin ohjelmiin ja
hankkeisiin.
Korkean uhan toimintaympäristössä varmistetaan ennen rahoituspäätöstä,
että esitettävän hankkeen seurantajärjestelmät (esim. third party
monitoring) pystyvät todentamaan tulokset. Varmistetaan, että
edustustojen ja UM:n virkamiehillä on etähallinnen edellyttämät taidot ja
työkalut. Kulut huomioidaan budjetoinnissa.
Hauraiden valtioiden ohjelmien kohdalla noudatetaan ministeriön
normaalia käytäntöä edustustodelegoinnissa.
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Niiden osastojen ja yksiköiden, jotka on merkitty tämän päätöksen
toimeenpanoa hoitaviksi tahoiksi, tulee käsitellä päätöksen ja sen liitteen 1.
sisältö sopivaksi katsomallaan tasolla ja sopia toimeenpanon aikataulusta
ja seurannasta sekä vastuuhenkilöstä. Kehitysyhteistyön evaluointi (EVA11) on käytettävissä tarvittaessa päätöksen sisällöstä keskusteltaessa.
Päätöksen toimeenpanon kokonaisraportointi tapahtuu osastoittain
viimeistään 1-2 vuoden kuluessa AHA-järjestelmän kautta.
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