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Hakukierros suomalaisten kansalaisjärjestöjen hanketuelle vuosille 2021–2024 on
käynnissä 31. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2020.
Osana vuoden 2021 talousarviovalmistelua ulkoministeriö avaa hanketuen hakukierroksen
suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille vuosille 2021–2024. Alustavan
suunnitelman mukaan vuosille 2021-24 tullaan kohdentamaan yhteensä noin 25 miljoonaa euroa tällä
hakukierroksella. Tuki on harkinnanvaraista valtionavustusta, jonka myöntämisessä ja käytössä
noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuksen myöntämisen yleisistä edellytyksistä
säädetään valtionavustuslain 7 §:ssä.
Hanketukea voi hakea hakukriteerit täyttäville kehitysyhteistyöhankkeille, mukaan lukien vuosina
2021-2022 jo käynnissä oleville hankkeille. Valtionavustus on tarkoitettu toimintaan äärimmäisen
köyhyyden poistamiseksi, eriarvoisuuden vähentämiseksi sekä ihmisoikeuksien toteutumiseksi YK:n
kestävän kehityksen (Agenda 2030:n), Suomen kehityspoliittisten painopisteiden ja
kansalaisyhteiskuntalinjauksen (2017) mukaisesti. Hanketuki on määräaikaista ja tavoitteena on
vahvistaa myös kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan kapasiteettia ja toimintatilaa. Hanketukea voi
hakea ainoastaan hankkeen toiminnalliseen vaiheeseen.
Valtionavustuksella voidaan kattaa enintään 85 prosenttia koko hankkeen budjetista. Jos hankkeen
pääasiallinen tavoite on edistää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista, niin
valtionavustuksella voidaan kattaa 92,5 prosenttia budjetista. Hakijan tulee omarahoituksellaan
kattaa jäljelle jäävä osuus hankkeen kustannuksista.
Hakijalta ja hankkeelta edellytettävät vähimmäisvaatimukset (hakemuksia ei arvioida, jos nämä
kriteerit eivät täyty):
Hakijaa koskevat:
a. Valtionavustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröityneelle yhdistykselle tai säätiölle,
joka hakuhetkellä on ollut rekisteröityneenä vähintään kaksi vuotta.
b. Vakuutus ja muut pakolliset hakemuksen liitteet tulee toimittaa hakulomakkeen yhteydessä.
Hanketta koskevat:
c. Hanke edistää vähintään yhtä Suomen kehityspolitiikan painopistealuetta: naisten ja tyttöjen
aseman ja oikeuksien vahvistaminen, koulutus, toimivat yhteiskunnat ja demokratia,
kehitysmaiden talouden perustan vahvistaminen ja työpaikkojen luominen, ilmastonmuutos
ja luonnonvarat.
d. Hakijan tulee esittää hakemuksessaan selvitys vaadittavasta omarahoitusosuudesta
valtionavustusten käyttöä koskevien yleisehtojen ja hanketuen lisäehtojen mukaisesti.
e. Hanketta
toteutetaan
OECD:n
kehitysapukomitean
DAC:n
määrittämässä
1
kehitysmaassa/kehitysmaissa .
f. Hankkeessa on paikallinen yhteistyökumppani, jonka kanssa hakijalla on aiesopimus
(pakollinen hakemuksen liite) hankkeen toteutusta varten.
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g. Hankkeen
tulee
vahvistaa
paikallista
kansalaisyhteiskuntaa
kehityspoliittisen
kansalaisyhteiskuntalinjauksen 2017 mukaisesti.
h. Hanke on vähintään ihmisoikeussensitiivisellä tasolla Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa
kehitykseen-yleisohjeen (2015)2 määritelmän mukaisesti.
Hakemukset arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:
0-6 pistettä/kriteeri:
1. Hankkeen potentiaali toimia äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi, eriarvoisuuden
vähentämiseksi, kansalaisyhteiskunnan kapasiteetin vahvistamiseksi sekä ihmisoikeuksien
toteutumiseksi Agenda 2030:n, Suomen kehityspoliittisten painopisteiden ja
kansalaisyhteiskuntalinjauksen tavoitteiden mukaisesti.
2. Hankkeen hyödynsaajien/oikeudenhaltijoiden valinta, osallistaminen ja omistajuus on
perusteltua hankkeen kannalta. Hankkeet edistävät vähemmistöjen ja muiden haavoittuvassa
asemassa olevien ryhmien, ml. vammaisten sekä moniperusteisesti syrjittyjen henkilöiden ja
ryhmien oikeuksien toteutumista.
3. Hankesuunnitelmasta ilmenee selkeästi, mikä on hankkeella tavoiteltava pysyvä, realistinen
muutos. Hankkeella on looginen tulosketju ja tulostavoitteita mittaavat indikaattorit.
Hankkeelle on tehty alkukartoitus (ns. baseline) tai vähintään suunnitelma alkukartoituksen
toteuttamiseksi. Hanke sisältää selkeän ja tarkoituksenmukaisen seuranta- ja
evaluointisuunnitelman. Hankkeella on realistiset edellytykset aikaansaada kestäviä tuloksia.
4. Hankkeen aikataulu ja budjetti ovat tavoitteiden ja toteutuksen sekä hakijan kapasiteetin
kannalta realistisia. Hakemuksen tulee sisältää budjettikohtien perustelut, erityisesti
henkilöstö- ja/tai asiantuntijakulut. Kulurakenteesta tulee selkeästi esiin paikallisen kumppanin
rooli/osuus.
5. Hanke perustuu paikallisen kumppanin tavoitteisiin ja tukee kumppanin strategiaa sekä
vaikuttamistyötä. Paikallinen kumppani on keskeinen toimija, jolla on yhteisesti sovitut vastuut
hankesuunnitelmassa. Paikallisen kumppanin ja hakijan roolien tasapainon tulee ohjata
hankkeen rakennetta siten, että päätöksenteko ja muut vastuut ovat selkeät kohdemaan
kumppanin ja suomalaisen järjestön välillä.
6. Hankkeessa on yritysten, kuntien, oppilaitosten tai muiden relevanttien toimijoiden kanssa
tavoitteellista yhteistyötä, jolle on selkeät tavoitteet, toiminnot ja roolijako. Lisäksi hankkeessa
on selkeä, osallistava lähestymistapa vastuunkantajien roolin osalta. Ulkoministeriö kannustaa
monitoimijayhteistyöhön, etenkin yritysten kanssa.
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0-2 pistettä/kriteeri:
7. Hanke edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja/tai edesauttaa ilmastonmuutokseen
sopeutumista.
8. Hanke edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia ja asemaa sekä sukupuolten välisen tasa-arvon
toteutumista.
9. Hankkeen riskianalyysi ja riskienhallintasuunnitelma ovat riittävän kattavia ja realistisia.
10. Hakijalla on erityistä asiantuntemusta hankkeen toimialalta ja toimintaympäristöstä, ml.
yhteistyötä muiden paikallisten, suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Hakija
esittelee aiemmasta toiminnasta relevantteja todennettavissa olevia tuloksia.
11. Kohdemaan OECD:n mukainen luokitus, erityisestä painoarvoa saavat LDC3- ja/tai hauras
valtio4.
12. Hankkeen viestintä- ja vaikuttamissuunnitelmasta ilmenee selkeästi sekä kotimaan että
kohdemaan osuudet.
Lisäpisteet: 0, 3 tai 6 pistettä
13. Hakemus on selkeä ja tasapainoinen kokonaisuus tai hakemuksesta ilmenee innovatiivinen
lähestymistapa kehitysyhteistyöhön. Hankkeella on selkeät edellytykset saavuttaa sille
asetetut tavoitteet.
Edellä mainittujen kriteerien lisäksi arvioinnissa käytetään kokonaisharkintaa. Sen elementtejä ovat
hakijan mahdolliset ulkoministeriön rahoituksella toteuttamasta aiemmasta toiminnasta kertyneet
todennettavissa olevat kokemukset ja arviot sekä tuettavien hankkeiden kokonaisuus suhteessa
Suomen kehityspolitiikan painopisteisiin.
Ulkoministeriö myöntää valtionavustusta käytettäväksi valtionavustuslain sekä valtionavustusten
yleisehtojen ja hanketuen lisäehtojen mukaisesti ja hakijoiden tulee tutustua näihin ennalta.
Ulkoministeriö voi myös asettaa valtionavustuspäätöksiin erityisehtoja.
Järjestön tulee laatia hakemukset liitteineen ulkoministeriön hakulomakkeelle. Sekä uudelle että
jatkohankkeelle käytetään samaa lomaketta. Perustietoilmoitus on syytä jättää hyvissä ajoin ennen
haun päättymistä (10.3.2020 mennessä), sillä hakemiseen tarvittavan sähköisen asioinnin tunnuksen
saa perustietoilmoituksen vastaanottokuittauksessa. Perustietoilmoitusta voi tarvittaessa täydentää
sen jälkeen. Ohjeet sähköiseen asiointiin löytyvät Sähköinen asiointipalvelu-sivulta. Asiointipalvelun
käyttäminen edellyttää KATSO-tunnistautumista.
Hanketuen instrumenttikuvaus, yleisehdot ja hanketuen lisäehdot sekä lomakkeet, ml. hakulomake,
perustietoilmoituslomake ja vakuutus, löytyvät Hanketuki-sivulta.
Hakulomakkeen pakolliset liitteet ovat:
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☐Liite 1: Hankekuvaus, sisältäen tulosmatriisin ja riskimatriisin (max. 7 sivua)
☐Liite 2: Aiesopimus
☐Liite 3: Vakuutus
Hakemuksen arvioinnissa otetaan huomioon ainoastaan pakolliset liitteet eikä hakemukseen tule
liittää muita asiakirjoja.
Järjestö voi toimittaa kysymyksiä KEO-30:een (keo-30@formin.fi) 9.3.2020 asti otsikolla
”Hanketukihaku 2020”. Vastaukset julkaistaan ulkoministeriön verkkosivuilla kahdessa erässä:
viimeistään 10.2.2020 saapuneisiin kysymyksiin vastataan viimeistään 14.2.2020 ja viimeistään
9.3.2020 saapuneisiin vastataan viimeistään 13.3.2020.
Hakemuksen tulee olla ulkoministeriössä viimeistään 31. maaliskuuta 2020 klo 16.15. Määräajan
jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
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HANKETUEN MUISTILISTA
☐Kysymyksiä voi toimittaa 9.3.2020 asti. Vastaukset julkaistaan ulkoministeriön verkkosivuilla 14.2.
ja 13.3.2020 .
☐Perustietoilmoitus on syytä jättää hyvissä ajoin ennen haun päättymistä (10.3.2020 mennessä), sillä
hakemiseen
tarvittavan
sähköisen
asioinnin
tunnuksen
saa
perustietoilmoituksen
vastaanottokuittauksessa.
☐Hakemuksen tulee olla ulkoministeriössä viimeistään 31.3.2020 klo 16.15. Tämä määräaika on
ehdoton. Kun lataat hakemuksen sähköiselle asiointitilille, varmistathan, että painat myös ”Pane
vireille” –nappia.
Tämän jälkeen hakemukset käsitellään ja valtionavustuspäätökset tehdään ministeriössä.
Ministeriö lähettää valtioavustuspäätökset perusteluineen ja mahdollisine erityisehtoineen tukea
hakeneille järjestöille sähköisen asioinnin kautta.
☐Myönteisen valtionavustuspäätöksen saaneen järjestön tulee toimittaa sitoumuslomake
ulkoministeriölle kuukauden kuluessa päätöksen vastaanottamisesta.
☐Ennen ensimmäistä maksatusta järjestön tulee toimittaa:
- hankeasiakirja
- perustietoilmoituksen mahdolliset puuttuvat liitteet
- yhteistyösopimus hankekumppanin/hankekumppanien kanssa
- mahdollinen sopeutettu budjetti
Ulkoministeriö maksaa valtionavustuksen järjestön maksupyyntöjen perusteella yhdessä tai kahdessa
erässä vuosittain. Maksupyyntölomake löytyy ministeriön verkkosivuilta.

