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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:
●

Hanke panostaa ennaltaehkäisevään ja pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön
– humanitaarinen kriisiapu ei täytä ennaltaehkäisevän ja pitkäjänteisen
kehitysyhteistyön kriteereitä.

●

Hanke tukee YK:n Agenda 2030 -tavoitteita.

●

Hanke huomio yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat ryhmät.

●

Hanketta Suomessa edustavalla järjestöllä on kumppani globaalissa etelässä,
ja hankkeen raportointi on todennettavissa.

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 huhti-toukokuussa. Järjestön tulee
toimittaa lyhyt raportti toiminnasta elokuun loppuun mennessä. Toinen erä
maksetaan syyskuussa.
Kohde 1) Käymäläseura Huussi ry on valittu perustuen syksyllä 2019 suoritettuun
hankekumppanihakuun. Kohde 2) Liana ry valittiin avoimella haulla keväällä 2022.
Hakukuulutus on linkkinä suunnitelman jatkeena
Hakukuulutus jaettiin TYYn verkkosivuilla ja Fingon Globaali- & Hankesähköpostilistalla. Hakukuulutuksessa hakijoilta toivottiin selkeää esitystä varojen
käytöstä.
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0,7 % -kohteet 2022
1) Käymäläseura Huussi ry
Käymäläseura Huussi ry on suomalainen ekologista sanitaatiota ja
kuivakäymälöiden käyttöä edistävä asiantuntijaorganisaatio. Huussi ry:llä on
ympäristö- ja kehitysyhteistyöhankkeita Suomessa ja ulkomailla. Vuosina 20212024 käynnissä on sanitaatiohanke Sambiassa. Sanitaatiohankkeen tarkoituksena
on parantaa maan sanitaatiota ja ratkaista huonoon sanitaatioon liittyviä
ongelmia.
2) Liana ry
Liana ry on suomalainen voittoa tavoittelematon kehitysyhteistyöjärjestö, joka
toimii Pohjois-Tansaniassa yhteistyössä paikallisen KIWAKKUKI:n kanssa.
Toiminta perustuu haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, kuten HIV- ja AIDSpotilaiden sekä naisten ja tyttöjen, terveyden ja toimeentulon parantamiseen
Shirimatundassa, Moshissa. Hankkeen avulla parannetaan muun muassa
elintarviketurvaa rakentamalla kestävää maataloutta sekä toimeentuloa toimivien
kastelujärjestelmien sekä ravintopitoisten ruokien viljelyllä alueella, jossa kuivuus
on suuri ongelma ja toimeentulomahdollisuudet rajalliset.
Vuoden 2022 0,7 % -varojen maksut
Varat jaetaan tasan edellä mainittujen kohteiden kesken niin, että molemmat
saavat puolet kokonaissummasta.
2743,5 € Käymäläseura Huussi ry
2743,5 € Liana ry
Yhteensä: 5487 €
Lisätietoja:
Uutinen hakukohteista: https://www.tyy.fi/fi/medialle/ajankohtaista/tyyn-07kohde-2022-haussa
Agenda 2030: https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestavan-kehityksen-tavoitteet
Suomen kehityspolitiikan tavoitteet ja periaatteet: https://um.fi/suomen%20kehityspolitiikan-tavoitteet-ja-periaatteet
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Ystävällisin terveisin,
Veera Niemi
Turun yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyösiiven 0,7 % -vastaava

