Liite 2.
(Päivitetty 4.6.2012)

ULKOASIAINMINISTERIÖN JA JÄRJESTÖ RY:N VÄLINEN KUMPPANUUSSOPIMUS
KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMAN TOIMEENPANOSTA
1.

Tämä sopimus määrittää ulkoasiainministeriön (tämän jälkeen Ministeriö) ja Järjestö ry:n (tämän jälkeen Järjestö) kumppanuuden ja yhteistyön Suomen valtion rahoittamassa kehitysyhteistyössä. Tämä sopimus täydentää niitä menettelytapoja, joita noudatetaan Ministeriön rahoittaessa tietyllä osuudella Järjestön kehitysyhteistyötoimintaa, jota kutsutaan tämän jälkeen
Ohjelmaksi. Tämän Ohjelman sekä sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvoitteiden kokonaisuutta kutsutaan Ministeriön ja Järjestön väliseksi kumppanuudeksi.

2.

Kansalaisjärjestöyhteistyön tavoitteena on täydentää valtioiden ja valtiollisten toimijoiden harjoittamaa kehitysyhteistyötä.

3.

Tätä kumppanuussopimusta täydentävät ulkoasiainministeriön valtionapupäätös Järjestölle
(HELXXXX-XX, XX.XX.20XX), Järjestön sitoumus, Kumppanuusjärjestöjen ohjelmatuen ohjeet
sekä muut Ministeriön antamat tuen käyttöön liittyvät ohjeet. Tuenkäyttösuunnitelmassa Järjestö ilmaisee Ohjelman yksilöidyt tavoitteet ja päämäärät rahoituskaudelle sekä toimintastrategian niiden saavuttamiseksi. Yksilöityjen tavoitteiden toteutumista varten on Järjestön määriteltävä mittarit. Tuenkäyttösuunnitelman, vuosisuunnitelman, raportoinnin, hallinnon ja taloudenpidon tarkentavat velvoitteet ovat sitoumuksessa ja ohjelmatuen ohjeissa. Järjestölle varattu Ministeriön rahoituksen määrä vahvistuu kunkin vuoden osalta eduskunnan hyväksyessä
valtion kyseisen vuoden talousarviossa tarkoitukseen osoitettavat määrärahat.

4.

Ohjelman päämäärät ja tavoitteet

4.1. Ohjelma tukee Suomen hallituksen kehityspoliittisia linjauksia sekä kehitysyhteistyölle asetettuja päämääriä ja tavoitteita. Toimintojen tulee mahdollisuuksien mukaan nivoutua yhteistyömaiden kansallisiin köyhyyden vähentämisstrategioihin ja tukea niiden toimeenpanoa.
4.2. Ohjelman päämääränä on köyhyyden vähentäminen ja sitä toteutetaan maissa, jotka ovat
OECD:n kehitysapukomitean (DAC) julkisen kehitysyhteistyön (ODA) avunsaajiksi luokittelemia kehitysmaita ja -alueita. Ohjelmassa huomioidaan DAC:in ohjeisto köyhyyden vähentämiseksi (DAC Guidelines on Poverty Reduction).
4.3. YK:n vuosituhattavoitteet (Millennium Development Goals) otetaan huomioon Ohjelmassa.
4.4. Hyvän hallinnon tukeminen kaikessa toiminnassa on keskeistä, ja Järjestö ottaa huomioon
hankkeissaan ja toimissaan Ministeriön "Korruption vastaisen käsikirjan" ja OECD:n korruption
vastaisen toimintaohjelman ohjeet.
4.5. Ministeriön sukupuolten tasa-arvon edistämisen strategia ja toimintaohjelma otetaan huomioon
Järjestön kaikessa toiminnassa.
5.

Ohjelman suunnittelu, toteutus ja laatu

5.1. Ohjelman tarkoituksena on paikallisten voimavarojen vahvistaminen kestävien kehitysvaikutusten aikaansaamiseksi. Toimintojen tulee perustua paikalliseen tarpeeseen ja ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon kohdemaan hallituksen ja kansainvälisen avunantajayhteisön niitä tukevat kehityssuunnitelmat. Toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa käytettävät menetelmät vahvistavat paikallisten yhteistyökumppanien sitoutumista ja omistajuutta.
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5.2. Ohjelmaa toteutettaessa Järjestö kunnioittaa hankkeen tai ohjelman kohdemaan lakeja. Tukea
ei ole tarkoitettu ideologian levittämiseen tai uskonnolliseen käännytystyöhön. Järjestö on velvollinen huolehtimaan siitä, että kohdemaata hoitava Suomen edustusto tietää Järjestön toiminnasta kohdemaassa (mukaan lukien Järjestön pysyvästä henkilökunnasta).
5.3. Ministeriön ja Järjestön välisen kumppanuuden ja vuorovaikutuksen tavoitteena on kehitysyhteistyön laadun parantaminen ja kestävyyden lisääminen. Järjestö vastaa siitä, että sillä on
toimiva laadunvalvonnan järjestelmä. Itsenäiset arvioinnit sisältyvät laadunvalvontajärjestelmään ja niiden tuloksista ja toiminta suosituksista raportoidaan vuosiraportissa ja kumppanuuskeskusteluissa. Ministeriö voi teettää Järjestöstä ulkopuolisen arvioinnin.
6.

Asiantuntijayhteistyö

6.1. Asiantuntijayhteistyö voi olla osa ohjelmaa, jolloin sen tulee tukea ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Lähtökohtana tulee olla paikallisen ammattitaitoisen henkilökunnan käyttäminen ja
paikallinen tarve. Tarpeen vaatiessa ja yhteistyökumppaneiden yhteisestä päätöksestä asiantuntijoita voidaan palkata myös kohdemaan ulkopuolelta. Harjoittelijoita voidaan myös käyttää,
mikäli molemmat osapuolet pitävät sitä tarpeellisena. Järjestö esittää asiantuntijayhteistyön
osana tuenkäyttösuunnitelmaa.
7.

Kehitysviestintä

7.1. Järjestö laatii kehitysviestintäsuunnitelman osana tuenkäyttösuunnitelmaansa. Tämä suunnitelma koostuu järjestön ohjelmasta tiedottamisesta sekä kehitysviestinnästä ja -kasvatuksesta.
7.2. Kehitysviestinnässään Järjestö tekee tunnetuksi Ohjelmaansa ja sen keskeisiä tavoitteita ja
tuloksia sekä kannustaa kehityspoliittista keskustelua. Järjestö sitoutuu ylläpitämään verkkosivuillaan yleiskuvaukset käynnissä olevista toiminnoistaan ja hankkeistaan. Kunkin vuoden
vuosiraportti Järjestön harjoittamasta kehitysyhteistyöstä on myös verkkosivuilla. Ministeriö ja
Järjestö linkittävät verkkosivunsa niin, että kansalaisten tiedontarpeet tulevat mahdollisimman
hyvin täytetyiksi.
7.3. Ulkoasiainministeriön tuki on ilmoitettava kaikessa tuella tuotetussa aineistossa ja tuella järjestetyn tapahtuman yhteydessä. Ministeriön tuella tuotetussa aineistossa on lisäksi tuotava esiin,
etteivät Järjestön esittämät kannat välttämättä edusta Ministeriön virallista linjaa. Järjestö esittelee kaiken tuottamansa tiedotusmateriaalin tuenkäyttökeskusteluissa, ja Ministeriöllä on oikeus saada sitä käyttöönsä.
8.

Kumppanuuskeskustelut

8.1. Ministeriö ja Järjestö käyvät Ohjelman sisällöstä keskusteluja tarpeen vaatiessa, kuitenkin
vähintään kerran vuodessa. Keskustelut voidaan järjestää kumman tahansa osapuolen pyynnöstä. Varsinainen kumppanuuskeskustelu pidetään Järjestön vuosiraportin valmistuttua syysjoulukuun aikana.
8.2. Kumppanuuskeskustelussa Järjestö esittelee Ohjelman, vuosisuunnitelman ja vuosiraportin
Järjestön harjoittamasta kehitysyhteistyöstä. Samalla sopimusosapuolet tiedottavat toisilleen
tulevista uusista linjauksista ja painotuksista toiminnassaan. Keskusteluissa seurataan Järjestön tuenkäyttösuunnitelman ja sen strategian toteutumista ottaen huomioon sopimuksen kohdassa 4. määritellyt päämäärät ja tavoitteet. Huomiota kiinnitetään yhteistyösuhteiden toimivuuteen, toimintatapojen valintaan ja resurssien tarkoituksenmukaiseen käyttöön.
Keskusteluissa arvioidaan kestävien kehitysvaikutusten aikaansaamista ja hankkeiden sisältämien toimintojen elinkelpoisuutta ulkoisen rahoituksen päätyttyä. Osapuolet myös käyvät läpi
Ohjelman sisältöön tehdyt ja/ tai suunnitellut muutokset ja lisäykset sekä keskustelevat myös
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mahdollisista seuranta-, tarkastus- ja arviointitehtävistä ja niiden tuloksista.
Uuden rahoituskauden kumppanuuskeskustelujen yhteydessä Järjestö esittää myös rahoituskautta koskevan tuenkäyttösuunnitelmansa.
9.

Yleiset menettelytavat

9.1. Ministeriöllä tai sen määräämällä edustajalla on oikeus tarkistaa ja seurata Ohjelman toteuttamista sekä Suomessa että yhteistyömaissa ja suorittaa erillisiä arviointeja ja tilintarkastuksia.
Järjestö avustaa parhaalla mahdollisella tavalla näiden tarkastusten suorittamista toimittamalla
Ministeriön tai sen edustajan käyttöön kaikki arviointiin tarpeelliset tiedot. Ministeriöllä on oikeus pidättäytyä maksatuksista, jos Ohjelman toteutus etenee vastoin sovittuja päämääriä tai jos
Ohjelman ja sen toteutusta koskevia tietoja ei ole toimitettu sovitun mukaisesti kohtuullisessa
ajassa. Kaikista muutoksista tuenkäyttösuunnitelmaan tulee sopia Ministeriön ja Järjestön
kesken. Tämän sopimuksen toiminnassa sovelletaan valtionavustuslain (688/2001) määräyksiä. Mikäli Järjestö ei kykene noudattamaan kumppanuussopimuksen asettamia velvoitteita,
se saattaa joutua luopumaan kumppanuusjärjestöasemastaan.
10. Yhteistyökumppanit
10.1. Järjestön tulee siirtää soveltuvin osin kaikki tämän sopimuksen ja ohjelmatuen ohjeiden mukaiset velvoitteensa myös yhteistyökumppaniensa vastattavaksi. Järjestö on kuitenkin itse täysimääräisesti vastuussa tuen oikeasta käyttämisestä.
11. Riitojen ratkaiseminen ja sopimuksen voimassaolo
11.1. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut päättyvät tuloksettomina, sovelletaan sopimusta koskevien erimielisyyksien ratkaisemiseen
Suomen lakia ja riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, mikäli niitä ei saada neuvotteluin ratkaistua. Tämä ei poista ulkoasiainministeriön oikeutta valtionavustuslain nojalla periä takaisin myöntämäänsä valtionapua Järjestöltä.
11.2. Tässä sopimuksessa sovitut ehdot tulevat voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. Sopimus
on voimassa toistaiseksi ja siihen saakka, kun järjestö on täyttänyt kaikki valtionavustukseen
ja sen käyttöön kuuluvat velvoitteet. Jompikumpi sopijapuolista voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti. Irtisanomisaika on kaksi vuotta, edellyttäen että kumppanuusjärjestön osalta ei ole kyse
mahdollisesta rikosepäilystä tai vakavasta laiminlyönnistä, jolloin ulkoasiainministeriö voi purkaa tämän sopimuksen välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti Järjestölle.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi alkuperäistä suomenkielistä kappaletta, toinen Ministeriölle ja
toinen Järjestölle.
Helsingissä, XX.XXkuuta 20XX
Ministeriön puolesta

Järjestön puolesta

Nimenkirjoittaja
Yksikön päällikkö

Nimenkirjoittaja
Asema
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Nimenkirjoittaja
Asema

