Suunnitelma 0,7 % -varojen käytöstä
TYYn kehitysyhteistyön on noudatettava YK:n Agenda 2030 -tavoitteita. TYYn tulee ohjata 0,7
prosenttia toimintataloutensa budjetista kehitysyhteistyöhön. 0,7 prosentin osuus tulee laskea siten,
että siihen eivät sisälly keräysvarat eivätkä ulkoasianministeriöltä saatavat tuet. Hallituksen tulee
vuosittain hyväksyä suunnitelma 0,7 % -varojen käytöstä.
Kehitysyhteistyölle on tarkat kriteerit ja ne määritellään kansainvälisesti. Tärkein kriteeri avulle on,
että sen tulee vähentää köyhyyttä. Kehitysyhteistyövaroilla tarkoitetaan julkisia rahavirtoja, jotka on
suunnattu kehittyviin maihin näiden taloudellisen kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
0,7 % -varojen käytön kriteerit
0,7 % -varojen käytössä ja uusien kohteiden valinnassa sovelletaan seuraavia kriteereitä:
·
·
·
·
·
·

Panostetaan ennaltaehkäisevään ja pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön
Hankkeiden tulee tukea YK:n Agenda 2030 -tavoitteita
Hankkeiden raportoinnin tulee olla luotettavaa ja todennettavissa
Hankkeiden tulee huomioida alueellinen tasapaino ja keskittyä vähiten kehittyneisiin maihin
Hankkeiden valinnassa tulee ottaa huomioon yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat
ryhmät (kuten vähemmistöt, naiset, lapset, vammaiset jne.)
Hankkeista tulee olla saatavilla riittävästi tiedotusmateriaalia

TYYn 0,7 % -varoja ei käytetä humanitaariseen apuun, sillä kriisinhallinnan ei katsota olevan
ennaltaehkäisevää ja pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä, johon TYYn 0,7 % -varat halutaan ohjata.
0,7 % -varojen käyttö
0,7 % -varat ohjataan kahteen vaihtuvaan kohteeseen. Kohteiden valinta tapahtuu siten, että
kehitysyhteistyösiipi valitsee kokouksessaan siiven tekemän selvitystyön pohjalta parhaaksi
katsomansa kohteet, ja tekee niistä esityksen TYYn hallitukselle. TYYn hallitus tekee viimesijaisen
päätöksen lahjoituskohteista. 0,7 % -varat jaetaan tasan kahden kohteen kesken. Valituille kohteille
maksetaan summa kahdessa erässä, ja ensimmäinen maksu suoritetaan huhtikuussa. Järjestön tulee
toimittaa lyhyt raportti toiminnasta elokuun loppuun mennessä. Toinen erä maksetaan syyskuussa.
Kohteet on valittu perustuen avoimeen hakuun, jonka hakukuulutus on linkkinä suunnitelman
jatkeena. Hakukuulutus jaettiin kaksikielisenä TYYn verkkosivuilla ja Fingon globaalisähköpostilistalla. Hakukuulutuksessa hakijoilta toivottiin selkeää esitystä varojen käytöstä.
0,7 % -kohteet 2020
1) Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry

Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry on suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö, jolla on vuonna 2019
Nepalissa alkanut kehitysyhteistyöhanke yhteistyössä nepalilaisen kumppanijärjestön NAFANin
kanssa. Nepal on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista. Hankkeessa parannetaan chepang- ja
tamang-yhteisöjen ruokaturvaa ja toimeentuloa sekä vahvistetaan metsien yhteisöllisen käytön ja
suojelun osaamista ja hallintoa Raksirangin maalaiskunnassa, Makwanpurissa. TYYn vuoden 2020
kehitysyhteistyövarojen avulla järjestö esimerkiksi lisää kyläläisten tietoisuutta peltometsäviljelystä
ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, kouluttaa pienviljelijöitä luonnonmukaisista
viljelymenetelmistä ja vihannesten kasvatuksesta sekä istuttaa puuntaimia maanvyöryille alttiisiin
rinteisiin ja perustaa kyliin taimitarhoja. Hankkeella edistetään seitsemää Agenda 2030 -tavoitetta.
Lisätietoa järjestöstä: http://www.paaskyt.fi
2) FinnWID – Naiset kehitysyhteistyössä ry
FinnWID – Naiset kehitysyhteistyössä ry on suomalainen kansalaisjärjestö, joka vahvistaa
toiminnallaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten toimintamahdollisuuksia. Yhdessä
nigerialaisen ENCATIP-järjestökoalition avulla se ehkäisee ihmiskauppaa vaikuttamalla
ihmiskaupan juurisyihin, esimerkiksi naisten heikkoon taloudelliseen asemaan ja siitä johtuvaan
haavoittuvuuteen. Tammikuussa 2020 alkanut hanke keskittyy tukemaan neljän riskiryhmään
kuuluvan nuoren naisen koulutusta ja toimeentuloa. TYYn vuoden 2020 kehitysyhteistyövarojen
avulla järjestö tukee naisten jatko-opintoja, jotka ovat tarpeellisia työllistymisen kannalta.
Hankkeella edistetään viittä Agenda 2030 -tavoitetta.
Lisätietoa järjestöstä: http://www.finnwid.fi
Vuoden 2020 0,7 % -varojen maksut
Varat jaetaan tasan edellä mainittujen kohteiden kesken niin, että molemmat saavat puolet
kokonaissummasta.
2735,50 € Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry
2735,50 € FinnWID – Naiset kehitysyhteistyössä ry
Yhteensä: 5471 €
Lisätietoja:
· Uutinen hakukohteista: https://www.tyy.fi/fi/medialle/ajankohtaista/tyyn-07-kohteet-2020haussa
· Agenda 2030: https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksentavoitteet
· Suomen kehityspolitiikan tavoitteet ja periaatteet: https://um.fi/suomen-kehityspolitiikantavoitteet-ja-periaatteet

Ystävällisin terveisin,

Sofia Olin ja Eerika Nokkala
Turun yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyösiiven 0,7 % -vastaavat

