Kumppanuusjärjestöjen ohjelmatuen ohjeet – mitä uutta
Päivitykset 4.6.2012
Vaikuttavuus – tuloksellisuus
Näiden termien käyttöä on ohjeistuksessa ja liitteissä tarkistettu siten, että ohjeistus on
yhdenmukainen kahdenvälisten hankkeiden ohjeistuksen kanssa. Vuosiraporttitasolla keskeistä
on tuloksellisuus, pidemmän aikavälin raportoinnissa katsotaan myös vaikuttavuutta.
1.1 Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tavoitteet ja periaatteet
2.2 Hyvän kehitysyhteistyön periaatteet
Läpileikkaavat tavoitteet on päivitetty uuden kehityspoliittisen toimintaohjelman mukaisesti, ja
lisätty linkki UM:n sivuilla oleviin työkaluihin, jotka päivitetään vuoden 2012 aikana.
1.2 Valtionavun edellytykset
Valintakriteereitä on päivitetty ja ne on hyväksytty ulkoasiainministeriön päätöksellä 9.5.2012.
2.2. Hyvän kehitysyhteistyön periaatteet
Lisätty viittaus ulkoasiainministeriön eettisiin ohjeisiin, jotka lisätty liitteeksi 6.
2.2.1 Ympäristökestävyys
Lisätty osio ympäristökestävöittämisestä UM:n uusien ohjeistusten mukaisesti sisällyttäen
ilmastokestävyyden läpileikkaavana tavoitteena. Lisäksi lisätty linkki UM:n kysymyslistoihin.
2.2.2 Immateriaalioikeudet
Lisätty osio immateriaalioikeuksista, jotta ohjeistus olisi yhdenmukainen hanketuen ohjeistuksen
kanssa.
3.1.1. Valtionavustuksen hakeminen
Lisätty uusi otsikko ja ohjeistus sähköisestä hausta.
3.1.2 Vuosisuunnitelma ja tuenkäyttösuunnitelman päivittäminen
Lisätty ohje käyttötarkoituksen muutoksen tekemisestä, jotta ohjeistus olisi kaikille
yhdenmukainen.
3.2.1 Ulkoasiainministeriön suorittama seuranta ja vuoropuhelun mekanismit
Valintakriteerien osalta korjattu päivitettyjen valintakriteerien mukaisesti.
3.3.1 Kulut henkilöstöstä
Tuenkäyttösuunnitelmaan ja raportteihin ei liitetä listaa palkatuista henkilöistä.
3.5.1 Vuosiraportti
Vuosiraportissa arvioidaan tuloksellisuutta omana osionaan.
3.5.2 Vuosiraportin taloudellinen osuus ja kulujen tarkastus
Raporttiin ei tarvitse liittää listaa kehitysyhteistyötuella palkatuista henkilöistä, palkan määrästä
ja perusteista, mutta järjestöllä tulee olla tällainen lista, jonka se voi pyydettäessä toimittaa
UM:lle.
3.5.3 Muut raportit
Tekstiä selvennetty niin, että käy selväksi, että koko kappaleessa viitataan nimenomaan
hankkeista tehtäviin loppuraportteihin.

Liite 1.
Kumppanuusjärjestöjen valintakriteerit ulkoasiainministeriön 9.5.2012 tekemän päätöksen
mukaisesti.
Liite 2.
Muutettu terminologiaa kohdassa 6: henkilöapu on korvattu sanalla asiantuntijayhteistyö.
Liite 3.
Kohdissa 6.1 ja 8.1 uudelleenmuotoilut tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden osalta, jotta ovat
yhdenmukaiset ohjeistustekstin kanssa.
Liite 4.
Kumppanuusjärjestön ohjelman tarkastus
Lisätty ohjeistus siitä, jos paikalliset tilintarkastusraportit myöhästyvät.
Määrämuotoinen tarkastuskertomus kumppanuusjärjestön suomalaiselle tilintarkastajalle
Poistettu viittaus tilintarkastussuositukseen 800 ja korvattu se ohjeella noudattaa kansainvälistä
tilintarkastusstandardia sekä suomen- että englanninkielisessä ohjeessa.
Liite 5.
Tehty muutokset siten, että liite on ohjeistustekstin mukainen.
Hakemus
Muokattu uuden sähköisen haun mukaiseksi. Toimitetaan perustietoilmoitus ja
valtionapuhakemus sähköisillä lomakkeilla.
Hakemuksen liitteistä poistettu vuosisuunnitelma.
Kehitysyhteistyöohjelma
Hallinto- ja seurantaorganisaatiot siirretty tuenkäyttösuunnitelmasta ohjelmaan ja aikataulu
poistettu tästä.
Tuenkäyttösuunnitelma
Lisätty läpileikkaavien tavoitteiden lisäksi ympäristökestävöittäminen
Lisätty tulosten kestävyyden varmistaminen
Lisätty Accran toimintaohjelman ja kohdemaiden köyhyyden vähentämissuunnitelmien
huomioiminen
Lisätty riskienhallintasuunnitelma ja seurantasuunnitelma
Täsmennys: mahdollinen kehitysviestinnän ja -kasvatuksen suunnitelma
Henkilöstösuunnitelma ja palkkausperusteet esitetään tuenkäyttösuunnitelmassa –
vuosisuunnitelmassa tarvittaessa tarkennukset ja päivitykset
Vuosiraportti
Liitteeksi tarkastusmuistiot
Liitteenä ei tarvita listaa palkatuista henkilöistä (ohjeistuksen kohta 3.3.1)
Täsmennys: mahdollinen kehitysviestinnän ja -kasvatuksen suunnitelma
Liite 6.
Lisätty liitteeksi ulkoasiainministeriön eettiset periaatteet järjestöjen valtion tuella toteutettavaan
kehitysyhteistyöhön.

