Hakukierros suomalaisten kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeiden tukemiseen on
käynnissä 30.9.2020-16.11.2020.
Ulkoministeriö avaa osana vuoden 2021 talousarviovalmistelua hakukierroksen kansalaisjärjestöjen viestintä- ja
globaalikasvatushankkeiden tukemiseen vuosina 2021-2022. Myönnettävä tuki on osa kansalaisyhteiskunnan
kehitysyhteistyöhön suunniteltua kehitysyhteistyömäärärahaa. Tuki on harkinnanvaraista valtionavustusta,
jonka myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). Kansalaisjärjestöjen viestintä- ja
globaalikasvatushankkeet ovat osa Suomen kehitysyhteistyön kokonaisuutta.
Valtionavustusta voi hakea viestintä- ja globaalikasvatushankkeille vuosille 2021-2022. Käytettävissä oleva
määräraha hakukierrokselle varmistuu, kun eduskunta on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion.
Hakukierrokseen on alustavasti suunniteltu yhteensä 2 miljoonaa euroa vuosille 2021-2022.
Viestintä- ja globaalikasvatustuella rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta
kehityskysymyksistä ja osallistaa kansalaisia kehitysyhteistyöhön. Tukimuodolla edistetään YK:n kestävän
kehityksen Agenda 2030:n1 tavoitteiden toimeenpanoa ja myötävaikutetaan globaalin kumppanuuden
vahvistumiseen Suomessa kestävän kehityksen tavoitteen 17 mukaisesti. Tukimuoto keskittyy etenkin
edistämään kestävän kehityksen alatavoitetta 4.7, joka pyrkii varmistamaan, että jokaisella on kestävän
kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Tukimuodossa tavoitellaan sekä maantieteellistä
kattavuutta Suomessa että kohderyhmien moninaisuutta.
Haettava viestintä- ja globaalikasvatuksen tuki ei ole pysyvää rahoitusta, vaan määräaikainen panos, jonka
avulla pyritään vahvistamaan globaalivastuuta suomalaisten parissa.
Valtionavustusta myönnetään enintään 90 prosenttia koko hankkeen budjetista. Jäljelle jäävän osuuden
hankkeen kustannuksista hakijan tulee kattaa omarahoituksellaan tukimuodon lisäehtojen mukaisesti.
Tukea myönnetään kolmentyyppisille hankkeille:
Viestinnälliset hankkeet
Valtakunnalliset tai alueelliset viestintähankkeet, jotka lisäävät tietoisuutta Agenda 2030:sta, Suomen
kehityspolitiikasta ja globaalin kehityksen kysymyksistä.
Kasvatukselliset hankkeet
Koulumaailmaan, varhaiskasvatukseen tai vapaaseen sivistystyöhön suunnatut, globaalikasvatusta ja kestävän
kehityksen kasvatusta tukevat hankkeet.
Yritysvastuuhankkeet
Hankkeet, joilla lisätään yleistä ja keskeisten sidosryhmien tietoisuutta kehitysmaihin liittyvästä yritysvastuusta
ja edistetään vastuullista liiketoimintaa osana globaalia kestävää kehitystä.
Hakijan ja hankehakemusten tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset (hakemuksia ei arvioida, jos nämä
kriteerit eivät täyty):
Hakijaa koskevat:
a. Hakija on Suomessa rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö, joka hakuhetkellä on ollut rekisteröityneenä
vähintään kaksi vuotta.
b. Hakulomaketta täydentävä liite (liite 1) ja vakuutus (liite 2) tulee toimittaa hakulomakkeen yhteydessä.
Hanketta koskevat:
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c. Hankkeen toiminnoista ja viesteistä tulee heijastua kehitysmaanäkökulma. OECD/DAC
kehitysapukomitean määritelmän mukaisesti kehitysviestinnän edistäminen on avunantajamaassa
tapahtuvaa kehitysyhteistyövarojen käyttöä, jonka tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta
kehitysyhteistyöstä tai kiinnostusta kehitysyhteistyöhön.
d. Hakijalla on esittää hankkeen omarahoitusosuus tai selkeä suunnitelma sen hankkimiseksi.
Omarahoitusosuus on esitetty hakemuksessa vuosikohtaisesti tukimuodon ehtojen mukaisesti.
e. Hakija on hakemuksellaan, perustietoilmoituksellaan ja aiemmalla toiminnallaan osoittanut, että sillä on
riittävät henkilö-, hallinto- ja taloudelliset resurssit valtionavustushakemuksessa esitetyn viestintä- tai
globaalikasvatushankkeen onnistuneeseen toimeenpanoon ja hallinnointiin.
f. Hanke huomioi Suomen kehityspolitiikan tavoitteet ja periaatteet2, ihmisoikeusperustaisuuden ja
läpileikkaavat tavoitteet ja se on linjassa kehityspoliittisen kansalaisyhteiskuntalinjauksen (2017) kanssa.
Hanke on vähintään ihmisoikeussensitiivisellä tasolla Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa
kehitykseen-yleisohjeen (2015)3 määritelmän mukaisesti. Hanke vastaa vähintään läpileikkaavien
tavoitteiden minimivaatimuksia (do no harm), tavoitteita koskevien ohjeistuksen mukaisesti (2020).4
Hakukierroksen arviointikriteerit:
Viestinnälliset hankkeet:
- Hankkeella pyritään lisäämään tietoisuutta erityisesti Agenda 2030:n tavoitteista, Suomen kehityspolitiikasta ja
globaaleista kehityskysymyksistä, ja sillä on selkeä linkki SDG alatavoitteen 4.7 toimeenpanoon Suomessa.
- Hankkeelle on määritelty sen tavoitteisiin nähden tarkoituksenmukaiset, riittävän laajat ja moninaiset
kohderyhmät. Hakemuksessaan hakija esittää uskottavan ja yksilöidyn suunnitelman siitä, miten kohderyhmät
aiotaan saavuttaa ja miten niiden saavuttamista mitataan.
- Hankkeessa on selkeästi asetetut tavoitteet, toiminnot ja tavoitteiden saavuttamista mittaavat indikaattorit.
- Hankkeen resurssit ovat järkevässä ja perustellussa suhteessa hankkeen tavoitteisiin, toimintoihin, aikatauluun
ja saavutettavaan kohderyhmään. Budjetti ja aikataulu on selkeästi eritelty.
- Hakemuksessa tuodaan esille, että hakijalla on hankkeen tavoitteiden kannalta erityistä asiantuntemusta
kehitysviestinnästä sekä hankkeen kohderyhmästä/-ryhmistä, ja hakemuksesta ilmenevät hakijan aikaisemmalla
UM:n ja/tai muulla rahoituksella toteutetun toiminnan tulokset.
- Hakemuksessa on määritelty hankkeen riskit ja niihin varautuminen sekä huomioitu COVID-19 pandemian
tuomat rajoitukset, ohjeistukset ja parhaat terveys- ja turvallisuuskäytännöt.
Kasvatukselliset hankkeet
- Hankkeen tähtäimessä on globaalivastuullisuuden ja aktiivisen globaalin kansalaisuuden vahvistaminen joko
koulumaailmassa, varhaiskasvatuksessa tai vapaassa sivistystyössä, ja sillä on selkeä linkki Agenda 2030:een ja
SDG alatavoitteen 4.7 toimeenpanoon Suomessa.
- Koulutusjärjestelmään suunnattu hanke kytkeytyy selkeästi voimassa oleviin opetussuunnitelman perusteisiin,
ja varhaiskasvatukseen suunnattu hanke varhaiskasvatuksen suunnitelmiin. Sekä koulutusjärjestelmässä että
vapaan sivistystyön puitteissa toteutettavissa hankkeissa yhteistyö on rakennettu niin, että hankkeella on
kohderyhmäkohtaisesti asetetut realististet ja tarkoituksemukaiset tavoitteet.
- Hankkeelle on määritelty sen tavoitteisiin nähden tarkoituksenmukaiset, riittävän laajat ja moninaiset
kohderyhmät. Hakemuksessaan hakija esittää uskottavan ja yksilöidyn suunnitelman siitä, miten kohderyhmät
aiotaan saavuttaa ja miten niiden saavuttamista mitataan.
- Hankkeessa on selkeästi asetetut tavoitteet, toiminnot ja tavoitteiden saavuttamista mittaavat indikaattorit.
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- Hankkeen resurssit ovat järkevässä ja perustellussa suhteessa hankkeen tavoitteisiin, toimintoihin, aikatauluun
ja saavutettavaan kohderyhmään. Budjetti ja aikataulu on selkeästi eritelty.
- Hakemuksessa tuodaan esille, että hakijalla on hankkeen tavoitteiden kannalta erityistä asiantuntemusta
globaalikasvatuksesta sekä hankkeen kohderyhmästä/-ryhmistä. Hakemuksesta ilmenevät hakijan
aikaisemmalla UM:n ja/tai muulla rahoituksella toteutetun toiminnan tulokset.
- Hakemuksessa on määritelty hankkeen riskit ja niihin varautuminen sekä huomioitu COVID-19 pandemian
tuomat rajoitukset, ohjeistukset ja parhaat terveys- ja turvallisuuskäytännöt.
Yritysvastuuhankkeet:
- Hanke lisää yleistä ja keskeisten sidosryhmien tietoisuutta kehitysmaihin liittyvästä yritysvastuusta ja edistää
vastuullista liiketoimintaa osana globaalia kestävää kehitystä. Hankkeella on linkki Agenda 2030:een ja yritysten
rooliin sen toimeenpanemisessa, Agendassa mainittujen YK:n ihmisoikeuksia ja yrityksiä koskevien ohjaavien
periaatteiden mukaisesti.
- Hankkeeseen sisältyy suunnitelmallista ja selkeästi kuvattua yhteistyötä ja dialogia yksityissektorin kanssa.
- Hankkeelle on määritelty laaja ja/tai strategisesti keskeinen kohderyhmä, jonka tietoisuutta ja/tai toimijuutta
pyritään lisäämään vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi. Hakemuksessaan hakija esittää uskottavan ja
yksilöidyn suunnitelman siitä, miten kohderyhmät aiotaan saavuttaa ja miten niiden saavuttamista aiotaan
mitata.
- Hankkeessa on selkeästi asetetut tavoitteet, toiminnot ja tavoitteiden saavuttamista mittaavat indikaattorit.
- Hankkeen resurssit ovat järkevässä ja perustellussa suhteessa hankkeen tavoitteisiin, toimintoihin, aikatauluun
ja saavutettavaan kohderyhmään. Budjetti ja aikataulu on selkeästi eritelty.
- Hakemuksessa tuodaan esille, että hakijalla on hankkeen tavoitteiden kannalta erityistä asiantuntemusta
yritysvastuun edistämisestä sekä hankkeen kohderyhmästä/-ryhmistä. Hakemuksesta ilmenevät hakijan
aikaisemmalla UM:n ja/tai muulla rahoituksella toteutetun toiminnan tulokset.
- Hakemuksessa on määritelty hankkeen riskit ja niihin varautuminen sekä huomioitu COVID-19 pandemian
tuomat rajoitukset, ohjeistukset ja parhaat terveys- ja turvallisuuskäytännöt.
Lisäksi kaikkien hakemusten arvioinnissa eduksi luetaan:
- Hankkeeseen sisältyy suunnitelmallisia ja selkeästi kuvattuja yhteistyökumppanuuksia ja/tai –verkostoja (ml.
kumppanudet pienten ja uusien VGK-toimijoiden kanssa) jotka tuovat lisäarvoa hankkeen tavoitteiden, sisällön,
lähestymistapojen tai kohderyhmien saavuttamisen näkökulmista.
- Hankkeessa tavoitellaan maantieteellisesti uusia alueita Suomessa ja moninaisia kohderyhmiä (esimerkiksi,
muttei poissulkevasti vapaan sivistystyön, ammattiryhmien sekä harrastus- ja nuorisotoimien puitteissa).
Hankkeessa huomioidaan erityisesti vammaisten henkilöiden osallistuminen sekä hankkeen toimintojen ja
tuotosten esteettömyys ja saavutettavuus.
- Hankkeessa luodaan tai kehitetään edelleen uusia viestinnällisiä tai kasvatuksellisia toimintatapoja, jotka
sopivat tämän hetken media- ja kasvatustyön ympäristöön ja kehityspolitiikan ajankohtaisiin teemoihin.
- Hankkeessa pyritään seuraamaan hankkeen oppeja ja vaikutuksia globaalivastuun edistämisessä sekä
hankkeen myötävaikuttamista kestävän kehityksen alatavoite 4.7 toimeenpanemiseen.
Valtionavustusta myönnetään käytettäväksi ulkoministeriön valtionavustusten käyttöä koskevien yleisehtojen
sekä viestintä- ja globaalikasvatustuen lisäehtojen mukaisesti. Kyseiset yleisehdot ja VGK-tuen lisäehdot löytyvät
ulkoministeriön verkkosivuilta ja hakijoiden tulee tutustua niihin ennen tuen hakemista. Ulkoministeriö voi
myös asettaa valtionavustuspäätöskohtaisia erityisehtoja.
Viestintä- ja globaalikasvatustukihakemukset tulee laatia ulkoministeriön lomakkeille, jotka ovat
saatavissa ministeriön verkkosivuilta (https://um.fi/tuki-kansalaisjarjestojen-viestintaan-jaglobaalikasvatukseen). Verkkosivuilla on eritelty hakulomakkeen lisäksi hakulomakkeen pakolliset liitteet ja
niiden täyttöohjeistus. Tukihakemuksen jättäminen edellyttää ensin perustietoilmoituksen toimittamista
ulkoministeriöön sähköisen asioinnin kautta, mikäli hakija ei ole aiemmin toimittanut perustietoilmoitusta

vuodelle 2020. Perustietoilmoituslomake löytyy osoitteesta https://online-asiointi.um-plm.fi. Perustietoilmoitus
on syytä jättää hyvissä ajoin ennen haun päättymistä, viimeistään 30.10.2020, sillä hakemiseen tarvittavan
sähköisen asioinnin tunnuksen saa perustietoilmoituksen vastaanottokuittauksessa. Perustietoilmoitusta voi
tarvittaessa täydentää sen jättämisen jälkeen.
Hakulomake liitteineen tulee toimittaa ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta viimeistään
maanantaina 16. marraskuuta 2020 klo 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
Hakulomakkeen pakolliset liitteet ovat:
☐Liite 1: VGK-hakulomaketta täydentävä liite, jonka täyttöohjeistus löytyy VGK-tuen verkkosivuilla
☐Liite 2: Vakuutus, joka löytyy VGK-tuen verkkosivuilla
Hakemuksen arvioinnissa otetaan huomioon ainoastaan hakulomake ja sen pakolliset liitteet, eikä hakemukseen
tule liittää muita asiakirjoja.
Järjestö voi toimittaa kysymyksiä KEO-30:een (vgk.um@formin.fi) 19.10.2020 asti otsikolla ”VGK-haku 2020”.
Vastaukset julkaistaan ulkoministeriön verkkosivuilla 22.10.2020.

VGK-TUEN MUISTILISTA
☐Kysymyksiä voi toimittaa 19.10.2020 asti. Vastaukset julkaistaan ulkoministeriön verkkosivuilla 22.10.2020.
☐Perustietoilmoitus on syytä jättää hyvissä ajoin ennen haun päättymistä, viimeistään 30.10.2020, sillä
hakemiseen tarvittavan sähköisen asioinnin tunnuksen saa perustietoilmoituksen vastaanottokuittauksessa.
☐Hakemuksen tulee olla ulkoministeriössä viimeistään 16.11.2020 klo 16.15. Tämä määräaika on ehdoton. Kun
lataat hakemuksen sähköiselle asiointitilille, varmistathan, että painat myös ”Pane vireille” –nappia.
Hakulomakkeen pakolliset liitteet ovat VGK-hakulomaketta täydentävä liite, jonka täyttöohjeistus löytyy VGKtuen verkkosivuilla, sekä vakuutus.
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:
- perustietoilmoituksen mahdolliset puuttuvat liitteet
- mahdollinen sopeutettu budjetti

