VKK- ja
matkatukiuudistus
Järjestötilaisuus 18.9.2012

Ulkoministeriön aloite
●

Aloite ulkoministeriöltä Kepalle keväällä 2012
–

–
–

Siirtäisi järjestöjen viestintä- ja kehityskasvatussekä konferenssi- ja hankevalmistelumatkatukien
hallinnoinnin sekä tukia koskevan päätöksenteon
Kepalle 2013 vuoden alusta alkaen
Taustalla halu kehittää tukimuotoja
Resurssit

Tuet
Viestintä- ja kehityskasvatustuki:
●

Vuonna 2011: 82 järjestöä, yht.1 942 240 euroa

●

Vuonna 2012: 78 järjestöä, yht. 2 157 267 euroa

Matkatuet:
●

Konferenssimatkatuki:
Vuonna 2011: 24 järjestöä, yht. 201 748 euroa
Hankevalmistelumatkatuki
–

●

–

Vuonna 2012: 43 järjestöä, yht. 116 216 euroa

Selvitys: kevät 2012
●

●

●

●

Vertailevaa tutkimusta erilaisista järjestötukien hallintomalleista
Suomesta, Tanskasta, Ruotsista, Hollannista
Oppeja ja ymmärrystä myös aikaisemmista hankehallinnon
ulkoistamista koskevista selvityksistä, konsultaatioista ja kokeiluista:
–

2001: UM:n tilaama evaluaatio hanke- ja tiedotustuen hallinnon
ulkoistamisesta

–

2003: Pilotti I eli hankearvioinnin hoitaminen Kepassa

–

2004: Säätiöevaluaatio ja alustavat neuvottelut Kepan kanssa (keskeytyivät)

–

2007: Kepalle selvityspyyntö hankehallinnoinnin järjestämiseksi (keskeytyi)

–

2008: Kilpailutus hankehallinnon ulkoistamisesta (keskeytyi)

Jäsenkonsultaatio Kepan jäsenjärjestöille (Eija Mustonen,
Maailmanparannusyritys)
Myös ne tukia hyödyntäneet järjestöt, jotka eivät Kepan jäseniä
kutsuttiin mukaan keskusteluun

Jäsenkonsultaatio
●

Vaiheet
Verkkopohjainen jäsenkysely
– Kevätkokouksen seminaari 21.4.2012
– Avoin keskustelutilaisuus 22.5.2012
– Keskustelu ja kannanotot Kepan verkkosivulla
– Kirjalliset kommentit
Keskeiset tulokset
–

●

–
–
–

Paras taho hallinnoimaan tukia on UM (56,8%), toiseksi paras
Kepa (40, 9%)
Jos tuet siirretään pois UM:stä, paras taho hallinnoimaan olisi
Kepa (71,4%), joku muu taho (26,3%), yksityinen yritys (2,4%)
Pitäisikö Kepan vastata myönteisesti UM:n aloitteeseen?
Kyllä: 62,8 % kyselyn vastaajista, ei: 27,8 % vastaajista

Jäsenkonsultaatio
Miksi kyllä:
●

●

Tuen uudistaminen mahdollisuus (mm. yhteistyö järjestöjen kanssa
voisi lisääntyä, yhteinen oppiminen)
Kepan asiantuntemus (Kepa tuntee jo järjestöt, Kepassa enemmän
asiantuntemusta kuin UM:ssä)

●

Kepassa matala kynnys asioida

●

”Kepa on pienempi paha kuin yritys”

Miksi ei:
●

●

Kuuluuko sittenkään Kepan perustehtävään?
Tulee muuttamaan Kepan ja jäsenjärjestöjen suhdetta
(luottamuspula, keskinäinen kilpailuasetelma)

●

UM on tahona objektiivisempi (=virkamiesvastuu)

●

Järjestöt ovat tuen jakajina vaativampia kuin UM

Mikä on tärkeää tukien hallinnoinnissa?
●

●

●

Selkeät kriteerit ja oikeudenmukaisuus: tärkeä tai erittäin tärkeä
yli 95%:lle vastaajista
Avoimuus ja asiantuntemus: erittäin tärkeä yli 90%:lle
vastaajista
Erittäin tärkeää:
Riippumattomuus: 82,9% vastaajista
– Päätöksen perustelut: 73,8% vastaajista
– Ennakoitavuus: 61,9% vastaajista
– Joustavuus: 57,5% vastaajista
Oikaisuvaatimuksen mahdollisuutta piti erittäin tärkeänä 48%
vastaajista
–

●

●

Järjestöt voivat osallistua päätöksentekoon: 41% erittäin tärkeä,
20,5 % melko tärkeä ja 38,5 % ei tärkeä

Selvitys jatkuu...
●

●

Kepan hallitus päätti kokouksessaan 10.6.2012
jäsenkonsultaation evästysten pohjalta, että selvitystä tukien
mahdolliseksi siirtämiseksi Kepalle tai sen yhteyteen
perustettavalle erilliselle organisaatiolle tulee jatkaa
Syksyn aikana:
–

–

–

Syvä perehtyminen UM:n ja Tanskalaisen CISU:n (ent.
Projektrådgivningen) hallinnollisiin käytäntöihin ja
päätöksentekomekanismeihin
Järjestökonsultaatio: sähköinen + keskustelutilaisuus
18.9.2012 klo 15-17: kehittämis- ja uudistustarpeet,
hallinnolliset periaatteet ja käytännöt
Juridisten ehtojen selvittäminen

Keskeiset kysymykset:
●

Vastuukysymykset

●

Jääviyskysymykset

●

●

Tukihallinnoinnin vaikutukset Kepan jäsenjärjestösuhteisiin
ja Kepan toimintaan
Päätöksen valmistelu ja -teko, valitusmenettelyt,
raportointitavat

●

Tukimuotojen kehittäminen

●

Oppiminen, tuki ja neuvonta

Selvitys jatkuu...
●

●

●

Esitys hallitukselle 22.10.2012 mallista / malleista
järjestötukien hallinnoimiseksi Kepassa tai sen yhteyteen
perustettavassa erillisessä organisaatiossa
Kepan vuosikokous 23.11.2012
Järjestöjen tiedottaminen prosessin etenemisestä ja
mahdollisista tulevista muutoksista tukiin liittyen hyvissä
ajoin Kepan verkkosivujen ja sähköpostilistojen kautta

World cafe:
●

Pöytä 1: Tukien uudistustarpeet:
Millaisia uudistustarpeita tukimuotoihin liittyen on?
– Miten tuet palvelisivat jatkossa entistä paremmin
tarkoitustaan?
Pöytä 2: Hallinnoinnin käytännöt ja periaatteet:
–

●

Millaisin käytännöin ja periaattein tukia tulisi jatkossa
hallinnoida?
Pöytä 3: Kepan palvelut järjestöille:
–

●

–
–

Millaiset palvelut tukisivat järjestöjen toiminnan laatua?
Miten järjestöille suunnattua koulutusta ja neuvontaa
sekä vertaisoppimisen mahdollisuuksia tulisi kehittää?

Lisätietoa
●

●

●

Kepa.fi/jasensivut/edunvalvonta/vkk-ja-matkatukiuudistus
(HUOM! Oikopolku etusivulta)
Kepan sähköpostilistat: jasenet-l, kehitysmaaliike-l,
globaalikasvatus-l
Työryhmä
–
–

Timo Lappalainen
Sanna Rekola (sanna.rekola@kepa.fi), Auli Starck
(auli.starck@kepa.fi), Marjukka Mankila
(marjukka.mankila@kepa.fi), Paula Konttinen
(paula.konttinen@kepa.fi)

