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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
ulkoasiainministeriöltä 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 kehitysmaihin 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 Kepan kehitysmaaliikesähköpostilistalla ja TYYn verkkosivuilla. Hakukuulutuksessa hakijoilta toivottiin selvää
esitystä varojen käytöstä.
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0,7 % -kohteet 2018
1) Svenska Hörselförbundet rf
Svenska Hörselförbundet rf on edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on valvoa ja ajaa
ruotsia äidinkielenään puhuvien kuulovammaisten etua. Järjestö haluaa kiinnittää
yhteiskunnan ja viranomaisten huomion vaikeuksiin, joita kuulovammaiset kohtaavat
jokapäiväisessä elämässä. 2018 hankkeen avulla parannetaan kuulovammaisten lasten
kehitystä ja koulunkäyntiä Boliviassa. Hankkeen avulla vahvistetaan myös vanhempien
mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa.
Lisätietoja järjestöstä: https://www.horsel.fi
2) Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
LSV on suomalainen lääkärijärjestö, jonka tavoitteena on edistää lääkärikunnan toimia
eettisten ja sosiaalisten kysymysten ratkaisemiseksi. Järjestön tärkeimpiä toimintaalueita ovat terveyspolitiikka, kehitysyhteistyö ja rauhantyö. 2018 hankkeen avulla
lisätään tietoisuutta näön ja kuulon terveydestä sekä edesautetaan kuulo- ja
näkövammaisten 3-8-vuotiaiden lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin Baran
piirikunnassa Etelä-Nepalissa.
Lisätietoja järjestöstä: https://lsv.fi/
Vuoden 2018 0,7 % -varojen maksut
Varat jaetaan tasan edellä mainittujen kohteiden kesken niin, että molemmat saavat
puolet kokonaissummasta.
2688,5 € Svenska Hörselförbundet rf
2688,5 € Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
Yhteensä 5377 €
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Lisätietoja
•

Uutinen hakukohteista: https://www.tyy.fi/fi/medialle/ajankohtaista/tyyn-07kohteet-haussa

•

Agenda2030: http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/kehitys/post-2015

•

Suomen kehityspolitiikan tavoitteet ja periaatteet:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49312&contentlan=1&cultur
e=fi-
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