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Esipuhe
Esipuhe

Onneksi olkoon vastavalitulle EQUAL-kehittämiskumppanuudelle. Kehittämiskumppa-
nuus antaa mahdollisuuden tutkia monenlaisia yli rajojen tapahtuvan yhteistyön mahdol-
lisuuksia ja vastata niiden tuomiin haasteisiin.

Kansainvälisen yhteistyön opas on yksi monista oppaista, jotka tukevat EQUAL-ohjelman
tehokasta toteuttamista.

Tämä opas jäsentyy perättäisiin jaksoihin siinä järjestyksessä missä käsiteltävien kysymysten us-
kotaan tulevan esiin niin, että ratkaisevat kohdat otetaan huomioon "oikeaan" aikaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että opasta ei ole tarkoitus lukea yhteen menoon A:sta Ö:hön vaan parem-
minkin kappale tai osio kerrallaan asianomaista työn osaa suunniteltaessa. Tämä on myös vuo-
rovaikutukseen perustuva opas useine hyperlinkkeineen ja viittauksineen muihin lähteisiin.

Tämän toivotaan olevan opas, jonka pariin palataan etsimään ajankohtaisia neuvoja EQUAL-
ohjelman puitteissa – ja laajemminkin – tapahtuvan kansainvälisen yhteistyön toteuttamisessa.

Ajatus tästä oppaasta toteutettiin ensimmäisen kerran EQUAL-ohjelman alussa vuonna
2001 ja siitä on sen jälkeen ollut vastuussa monikansallisen yhteistyön työryhmä, johon
kuuluu useita jäsenmaita. Alkuperäistä opasta on tarkistettu ja uusittu ensimmäisestä ha-
kukierroksesta saatujen kokemusten valossa ottaen huomioon EQUAL-aloitteen toisen
hakukierroksen tarkistettu tiedonanto.

EQUAL-ohjelman kaltaisten kehittämisohjelmien kansainvälisestä ulottuvuudesta on saatu
tärkeitä yleisluonteisia kokemuksia. Monia oppaassa annettuja suosituksia voi soveltaa kansain-
välisessä työssä laaja-alaisesti. Myös kaikki tämänhetkiset ja tulevat kansainvälisiä osatekijöitä
omaavat ohjelmat voisivat hyötyä monista tässä oppaassa annetuista neuvoista ja ohjeista.

Tärkeintä kuitenkin on, että EQUAL-kehittämiskumppanuudet hyötyvät tästä oppaasta.

Onnea kehittämiskumppanuuden kansainväliseen yhteistyöhön!

Huom! Kaikki tämän oppaan esimerkit ovat esimerkkejä kansainvälisistä yhteis-
työsopimuksista (Transnational Cooperation Agreement, TCA), eivätkä yksittäisistä
kehittämiskumppanuuksista. Lisätietoja kaikista kansainvälisistä yhteistyösopimuksista
voi etsiä yhteisestä EQUAL-tietokannasta (ECDB) kohdasta "TCA-haku" kirjoittamal-
la esimerkissä annettu numero ja heti sen perään %-merkki vapaan teksti haun (free text
search) kenttään.
7
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1. EQUAL

"EQUAL on oppimista"

1.1 Keskeiset piirteet

EQUAL:

• toimii Euroopan työllisyysstrategian (EES) laajan kehyksen puitteissa
• toimii täysitehoisena vuosina 2001-2008
• edistää uusia tapoja torjua kaikenmuotoista syrjintää ja eriarvoisuutta

- rohkaisemalla innovaatioihin / näyttöihin / uusien lähestymistapojen ja politiik-
kojen esittelymekanismien vahvistamiseen

- tukemalla keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyötä yhteisen strategian
ja heitä valtaistavan toimintasuunnitelman puitteissa

- helpottamalla hyvien käytäntöjen jakamista ja opittujen kokemusten siirtämistä
päätöksentekijöiden ja käytännön toimijoiden tietoisuuteen

- tukemalla kansainvälistä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa ja vahvistamalla sitä
kautta työllisyyden ja yhteenkuuluvuuden eurooppalaista ulottuvuutta

EQUAL eroaa muista tämänhetkisistä ohjelmista ja aloitteista, koska se yhdistää kansalli-
sen tason innovaation kehittämiskumppanuuksien (Development Partnerships, jäljempä-
nä "DP") kautta kansaiväliseen yhteistyöhön ja hyvien käytäntöjen vaihtoon. Tämä tar-
koittaa sitä, että kumppanuuksien tulisi myös ottaa tehtäväkseen uusia innovaatioita, yh-
teistä kehistystyötä ja tulosten kohdistettua levittämistä yhdessä muiden eurooppalaisten
kumppaniensa kanssa.

1.2 EQUAL-ohjelman yhdeksän teemaa

EQUAL-ohjelman teemat liittyvät suoraan Euroopan työllisyysstrategian kymmeneen
toimintalinjaan sillä lisäyksellä, että EQUAL voi rahoittaa turvapaikan hakijoiden parissa
toimivia kumppanuuksia. Kaikki jäsenvaltiot eivät painota kaikkia teemoja.

Joskus tietyn EQUAL-teeman sisältö jäsenvaltiossa myötävaikuttaa useampaankin kuin
vain yhteen työllisyysstrategian toimintalinjaan.

Euroopan työllisyysstrategia käynnistettiin Luxemburgin huippukokouksessa vuonna
1997 tarjoamaan Euroopan työmarkkinastrategialle käytännön toiminnan kehykset. Laa-
jat painopistealueet on vahvistettu Euroopan työllisyyden suuntaviivojen muodossa.
Suuntaviivat muunnetaan kansallisiin työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelmiin (NAP),
jotka viitoittavat jokaisen valtion kyseisen vuoden toimintasitoumuksia.
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1.3 Jäsenvaltioiden teemat

Oheinen taulukko antaa yleiskuvan teemoista, joiden mukaan kehittämiskumppanuudet
tullaan rahoittamaan toisella EQUAL hakukierroksella, ja kansallisten kokonaisbudjettien
likimääräiset osuudet, jotka kullekin annetaan. On otettava huomioon, että taulukon tar-
koitus on pelkästään osoittaa, mistä asianmukaisia kumppaneita mahdollisesti löytyy. Kos-
ka samankaltainen sisältö voi joskus olla eri jäsenvaltioissa eri teeman alla, kannattaa joko
katsoa lisätietoja maita koskevista yhteenvedoista EQUAL-aloitteen internet-sivuilla,
josta löytyy tarkemmat tiedot, tai ottaa suoraan yhteyttä kiinnostavan maan hallintoviran-
omaiseen tai kansalliseen tukirakenteeseen. Osoitteet löytyvät EQUAL-aloitteen internet-
sivuilta.

A B C D E F G H I

Itävalta 42 % 8 % 13 % 14 % 12 % 6 %

Belgia (fr) 36 % 19 % 27 % 11 % 2 %

Belgia (nl) 29 % 2 % 7 % 7 % 29 % 7 % 7 % 3 %

Kypros 41 % 41 % 7 %

Tsekin 
tasavalta 18 % 5 % 14 % 14 % 14 % 12 % 5 % 5 % 5 %

Saksa 39 % 5 % 7 % 6 % 10 % 12 % 5 % 5 % 6 %

Tanska 35 % 16 % 33 % 8 %

Espanja 30 % 6 % 15 % 15 % 13 % 18 % 1 %

Viro 50 % 40 % 2 %

Kreikka 23 % 9 % 15 % 13 % 10 % 12 % 3 % 7 % 3 %

Ranska 20 % 10 % 9 % 9 % 19 % 9 % 15 % 2 %

Suomi 33 % 8 % 20 % 20 % 10 % 2 %

Unkari 42 % 39 % 8 % 3 %

Italia 27 % 3 % 25 % 27 % 10 % 3 %

Irlanti 37 % 10 % 19 % 9 % 12 % 5 %

Liettua 69 % 20 % 3 %

Luxemburg 50 % 32 % 13 %

Latvia 53 % 34 % 5 %

Malta 25 % 25 % 25% 15 %

Alankomaat 32 % 2 % 11 % 4 % 14 % 8 % 15 % 5 % 4 %

Portugali 27 % 3 % 14 % 5 % 3 % 20 % 8 % 7 % 3 %

Puola 34 % 27 % 21 % 9 % 2 %

Slovakia 20 % 13 % 23 % 21 % 12 % 3 %

Slovenia 60 % 15 % 15 % 2 %

Ruotsi 32 % 14 % 32 % 9 % 6 %

 Iso-Britannia 30 % 10 % 10 % 10 % 13 % 13 % 5 % 5 %

 Pohjois-Irlanti 59 % 31 %
11
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1.4 Innovaation rahoitus

EQUAL on olemassa luodakseen ja rahoittaaksen innovatiivisia lähestymistapoja paikalli-
siin, kansallisiin ja eurooppalaisiin työmarkkinapolitiikan kysymyksiin. Ajatuksena on ke-
hittää ja testata ideoita ja sitten siirtää innovaatiot ja hyödylliset kokemukset politiikkaan
ja käytäntöön. Tähän kuuluu ratkaisujen, metodologioiden tai lähestymistapojen siirtämi-
nen yhdestä toimintaympäristöstä toiseen politiikan tai käytännön tehon parantamiseksi.
Innovaatio voi:

• kehittää kokonaan uusia politiikkoja tai menetelmiä
• muotoilla ja hyödyntää jo olemassa olevia politiikkoja ja menetelmiä

Innovaatio voi tapahtua monella tavalla. Se voi olla:

• prosessilähtöistä – uusien käytäntöjen, menetelmien tai työvälineiden testausta ja
käyttöönottoa

• tavoitelähtöistä – uusien tavoitteiden laadintaa, uusien edellytysten kehittämistä tai
uusien työllisyysalojen avaamista

• taustayhteyksistä lähtevää – uusien työmarkkinajärjestelmien tai muiden rakenteiden
kehittämistä soveltamalla innovaatiota jostain toisesta yhteydestä

Lisäselvitystä innovaatioprosessista tarjoaa innovaation määrittely innovaatiota käsittelevässä
vihreässä kirjassa vuodelta 1995, jota on käytetty EU:n tiedonannossa COM/2000/0567: 
Innovaatio osaamiselle rakentuvassa taloudessa (Innovation in a knowledge-driven economy)

1.5 Sidosryhmiä ja heikossa työmarkkina-asemassa olevia 
valtaistavat kumppanuudet

EQUAL-ohjelmassa keskeistä on kumppanuus. Sen kehittämiskumppanuuksia eli DP:itä
rahoitetaan ratkaisujen kokeilemiseksi tietyillä ongelma-alueilla. Kumppanuuden ajatuk-
sena on: 

• saattaa järjestöjä, yhteisöjä, yrityksiä ja koulutuslaitoksia tunnistamaan yhdessä syrjin-
nän ja syrjäytymisen ongelmien syitä, sopimaan asianmukaisista vaihtoehdoista ja yh-
teistyössä löytämään innovatiivisia keinoja kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi

• yhdessä seurata ja arvioida testattujen ratkaisujen onnistumista ja epäonnistumista se-
kä niistä tiedottaminen

• toimia laaja-alaisesti vetämämällä suuria ja pieniä organisaatioita (ml. julkiset viran-
omaiset, työvoimapalvelut, yksityiset organisaatiot, yritykset ja varsinkin pk-yritykset
sekä työmarkkinaosapuolet) kumppanuuksiin, jotka käsittelevät kumppanuudelle
määriteltyyn ongelma-alueeseen liittyviä todellisia tarpeita

• valtaistaa kumppaneitaan ja sidosryhmiä vetämällä ne aktiivisesti mukaan suunnitte-
luun, päätöksentekoon ja oppimiseen liittyviin toimiin

• valtaistaa heikossa työmarkkina-asemassa olevia ottamalla heidät osallisiksi päätöksiä
tehtäessä ja antamalla heille mahdollisuuksia kehittää taitoja, joiden avulla he voivat
aktiivisesti osallistua oman tulevaisuutensa muokkaamiseen 

• tehdä kumppanuuden omaa työtä ja johtaa sitä avoimella tavalla
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Näitä kysymyksiä käsitellään yksityiskohtaisemmin EQUAL kumppanuusoppaassa, joka
on luettavissa EQUAL-aloitteen internet sivuilla.

1.6 Tulosten levittäminen ja siirtäminen politiikkoihin ja 
käytäntöön (valtavirtaistaminen)

EQUAL-ohjelmasta saadut kokemukset, strategiset tulokset, menetelmät ja tuotteet on
saatettava muidenkin kuin niitä tuottaneiden kumppanuuksien käyttettäviksi ja hyödyksi,
jos niiden tarkoituksena on aikaansaada muutoksia ja parantaa käytäntöjä. Kaikkien
DP:iden velvollisuutena on keskittyä riittävässä määrin tuottamaan todisteita kehittämän-
sä ja testaamansa hyvän käytännön toimivuudesta. Jos hyvä käytäntö osoittautuu asianmu-
kaiseksi, käyttökelpoiseksi ja suuremmassa mittakaavassa sovellettavaksi, toiminnan pitäisi
keskittyä tulosten levittämiseen ja mikäli mahdollista, myös työn tulosten siirtämiseen
politiikkaan ja käytäntöön (valtavirtaistaminen). Tästä toiminnasta voivat huolehtia sekä
DP:t itse että temaattiset verkostot, jotka kansallisesti ja kansainvälisesti järjestettyinä yh-
distävät DP:t ja niiden tekemän työn avainasemassa oleviin politiikantekijöihin ja käytän-
nön toimijoihin.

DP:iden on suunniteltava työnsä siten, että siinä otetaan huomioon sekä horisontaalinen
ja vertikaalinen tulosten levittäminen että siirtäminen politiikkaan ja käytäntöön.

Esimerkki: Yhteinen koulutusportaali (TCA 489 COMPETENCE EUROVISION)

("Pätevyyden euronäkemys") Tämä neljän maan – Belgia, Saksa, Italia ja Alanko-
maat – kansainvälinen yhteistyösopimus on käsitellyt sekä työntekijöiden että heitä
työllistävien yritysten pätevyyksien todistusmenetelmää. Siinä käytetään tasapaino-
tetun todistuksen (’balanced scorecard’) innovatiivista versiota, jonka DP:t ovat
suunnitelleet pienten yritysten tarpeita silmällä pitäen. Työvälineen kokeilu on tuot-
tanut positiivisia tuloksia tehokkuuden osalta. Kumppanit ovat kehitäneet yhteisen
portaalin, jonka kautta jaetaan koulutusmateriaalikokonaisuuksia ja joka tarjoaa kei-
noja pätevyyksien – myös epämuodollisella ei-akateemisella tavalla hankittujen pä-
tevyyksien – arvioimiseen.

Huom! Kaikki tämän oppaan esimerkit ovat esimerkkejä kansainvälisistä yhteis-
työsopimuksista (TCA), eivätkä yksittäisistä kehittämiskumppanuuksista. Lisätietoja
kaikista kansainvälisistä yhteistyösopimuksista voi etsiä yhteisestä EQUAL-tietokannasta
(ECDB) kohdasta "TCA-haku" kirjoittamalla esimerkissä annettu numero ja heti sen
perään %-merkki vapaan teksti haun (free text search) kenttään.

Tulosten levittäminen Politiikkaan ja käytäntöön siirtäminen

Kokemusten ja tulosten levitys asianmukaisille jär-
jestöille ja laitoksille sekä yleisen tietoisuuden lisää-
minen niistä kysymyksistä, joita EQUAL käsittelee, 
käytetyistä menetelmistä ja saavutetuista tuloksista 
sekä asiatuntija- että ei-asiantuntijayleisöjen piirissä.

EQUAL-ohjelmassa kehitettyjen lähestymistapojen 
ja menetelmien yhdistäminen politiikkojen ja sään-
nösten arkeen varmistaen, että vaikutus on mah-
dollisimman laaja-alaista. 
13



LU
KU

 1
.

EQ
UA

L

14
Politiikkaan ja käytäntöön siirtämisen velvoite ei koske yksinomaaan DP:itä. Jäsenvaltiot
toimivat yhdessä arvioidakseen ja vertaillakseen mitä DP:t ovat saaneet aikaan sekä paran-
taakseen hyvien käytäntöjen levittämistä koko EU:ta kattavalla tavalla.

1.7 Kansainvälisissä kumppanuuksissa työskentely

Kansainvälinen yhteistyö on EQUAL-ohjelman olennainen osa. Korkealaatuisuuden ta-
kaaminen on ratkaiseva tekijä tässä toiminnassa. Keskeinen tavoite on oppiminen tietotai-
toa ja hyviä käytäntöjä edistämällä ja siirtämällä kumppanuuksien ja jäsenvaltioiden välil-
lä. Kansainvälinen yhteistyö antaa ainutlaatuista lisäarvoa niin jäsenvaltioiden kuin eu-
rooppalaiseenkin politiikantekoon. Kaikki EQUAL DP:t osallistuvat siihen:

• Valmistautumalla, jolloin kukin DP rakentaa kansalliset ja kansainväliset työohjel-
mansa ja perustaa kumppanuudet, jotka toimittavat ne; tämän vaiheen lopuksi (noin
6 kuukautta), DP:iden on esitettävä yhteinen strategiansa kehittämiskumppanuusso-
pimuksen (Development Partnership Agreement, DPA) muodossa, jonka tulee si-
sältää kuvaus siitä, miten ne haluavat tuottaa lisäarvoa yhteistyössä ulkomaisten kehit-
tämiskumppanuuksien kanssa. Kyseessä on erityinen vähintään yhden (tavallisesti
useamman) jonkun toisen jäsenvaltion kumppanin kanssa solmittu kansainvälinen
yhteistyösopimus (TCA).

• Toteuttamalla, jolloin nämä yhteiset kansalliset ja kansainväliset työohjelmat toteute-
taan noin kahden tai kolmen vuoden kuluessa.

• Levittämällä ja siirtämällä politiikkaan ja käytäntöön (valtavirtaistaminen), jossa te-
maattisia verkostoja, kiintopisteitä, vertaisarviointeja tai foorumeita hyödynnetään,
jotta voidaan mahdollistaa hyvien käytäntöjen levittäminen ja sitä kautta vaikuttaa
kansalliseen ja eurooppalaiseen politiikkaan. Jäsenvaltiot voivat hyvien käytäntöjen
todentamista ja jakamista tukeakseen rahoittaa joitakin täysin uusia kumppanuuksia,
joiden ainoana tavoitteena on siirtää EQUAL-ohjelmasta saatuja kokemuksia politiik-
kaan ja käytäntöön (EQUAL tiedonanto - “Hyvien ideoiden vapaa liikkuminen” –
COM 2003/840 kohta 11.4.17 - 18 ). Kaikki nämä toimet kulkevat rinnan toteuksen
kanssa ja jatkuvat aina EQUAL-ohjelman tukikelpoisuuden loppuun asti.

EQUAL-ohjelman kansainvälinen yhteistyö tapahtuu kolmella tasolla :

• kahden tai useamman jäsenmaan kehittämiskumppanuuksien välillä; näiden DP:iden tu-
lee toimia samankaltaisissa tai toisiaan täydentävissä tehtävissä, niillä tulee olla yhteisiä tai
toisiaan täydentäviä lähestymistapoja, ja niiden on oltava valmiita kehittämään yhteisiä
strategioita, lähestymistapoja tai tuotteita

Horisontaalinen levittäminen ja siirto politiikkaan 
ja käytäntöön (valtavirtaistaminen)

Vertikaalinen levittäminen ja siirto politiikkaan ja 
käytäntöön (valtavirtaistaminen)

Kokemusten jakaminen sellaisten joko alue-, kan-
sallisen tai eurooppalaisen tason henkilöiden ja or-
ganisaatioiden kanssa, jotka työskentelevät 
yhteisten tai samankaltaisten kysymysten parissa.

Politiikan tekijöiden, ohjelmien johtajien ja avainase-
massa olevien sidosryhmien kanssa verkostoitumi-
nen tavalla, jolla voidaan vaikuttaa laitoksia 
koskeviin, poliittisiin, säännöksiä koskeviin ja hallin-
nollisiin muutoksiin politiikassa ja oikeusjärjestyk-
sen viitekehyksessä. 
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• kehittämiskumppanuuksien kansallisten temaattisten verkostojen välillä, joissa
DP:t jakavat eurooppalaisella tasolla kansallisissa temaattisissa verkostoissa todenta-
miaan kokemuksia; Euroopan komissio helpottaa tätä toimintaa arvioimalla EU-ta-
solle olennaisia strategisia lähestymistapoja ja niiden tuloksia sekä levittämällä niitä
Euroopan laajuiseen keskusteluun ja politiikan foorumeille

• EU:n laajuisesti hallintoviranomaisten ja kansallisten tukirakenteiden sekä avain-
asemassa olevien henkilöiden ja organisaatioiden välillä; yhteisöaloiteohjelmien si-
säiset, toiminnasta vastaavat hallintoviranomaiset ovat sitoutuneet tiiviiseen yhteis-
työhön ja vastavuoroiseen oppimiseen Euroopan komission järjestämien työryhmien
ja kokousten muodossa sekä jäsenvaltioiden välisen välittömän yhteistyön muodossa

Tämän oppaan tarkoituksena on käsitellä DP:iden välillä tapahtuvan kansainvälisen yh-
teistyön ensimmäistä näkökohtaa.

Miten EQUAL-ohjelman puitteissa tapahtuva kansainvälinen yhteistyö eroaa 
muiden EU-ohjelmien lähestymistavoista

EQUAL Muut EU-ohjelmat

Vaatii yhteistä kansallista ja kansainvälistä lähesty-
mistapaa.

Valtavirran EAKR ja ESR rakennnerahasto-ohjelmat 
eivät vaadi (tai säännömukaisesti eivät salli) mitään 
kansainvälisiä aineksia.
Maaseudun kehittämisohjelma LEADER kannustaa 
kansainväliseen yhteistyöhön, mutta ei vaadi sitä.

Kansainvälisten kumppanien valinta ei ole maantie-
teellisesti ennakolta määrätty tai rajattu.

Pääosa alueiden välisen INTERREG- yhteistyöohjel-
man kansainvälisestä yhteistyöstä keskittyy yli rajo-
jen tapahtuvaan toimintaan.

Kansainväliset kumppanuudet koostuvat itsenäisis-
tä kansallisista DP:istä.

Ammatillisen koulutuksen ohjelma LEONARDO 
rahoittaa kansainvälisiä projekteja, joilla on kaikista 
projektiin eri jäsenmaista osallistuvien osanottajien 
toimista vastuussa oleva toimintaa edistävä elin tai 
sopimuskumppani.
15
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2. Kansainvälinen yhteistyö

"Miksi työskennellä kansainvälisesti? Sen kautta voi löytää uusia työtapoja, op-
pia soveltamaan uudenlaista johdonmukaisuutta, kerätä ja jakaa ideoita, kan-
nustaa luovia ratkaisumalleja ja jopa vähentää stressiä ja paineita."

2.1 EQUAL-ohjelman kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen yhteistyö tapahtuu EQUAL-ohjelmassa kolmella tasolla:

• DP:iden välillä
• DP:iden kansallisten temaattisten verkostojen välillä
• EU:n laajuisesti vastaavien hallintoviranomaisten ja kansallisten tukirakenteiden sekä

avainasemassa olevien henkilöiden ja organisaatioiden välillä

Tämä yhteenveto koskee DP:iden välillä tapahtuvaa kansainvälistä yhteistyötä. Kansainvä-
listä temaattista verkostoitumista järjestelee ja ohjaa Euroopan komissio yhteistyössä jä-
senvaltioiden hallintoviranomaisten kanssa.

Kaikkien kansainvälisten EQUAL-kumppanuuksien…

on varauduttava tietojen ja kokemusten 
vaihtoon ja toistensa ideoihin, 

strategioihin ja toimintaan tutustumiseen

…sekä

otettava tehtäväkseen vertailuja ja 
valitsemansa toiminnan kohteen

innovatiivisten lähestymistapojen 
samansuuntaista 

kehittämistä / testausta / todentamista

…niiden on myös osallistuttava yhteen tai useampaan:

uusien 
lähestymistapojen 

tuontiin, vientiin tai 
käyttöönottoon,

soveltaen muualla testattua 
toimintaa omaan 
tilanteeseensa,

yhteisen palvelun, 
tuotteen tai järjestelmän 

kehittämiseen, 
jolloin kumppanien kyvyt 

yhdessä voivat aikaansaada 
yhteisen tuotteen, jota ne 

eivät yksinään kykenisi 
tuottamaan,

kokemusten vaihtoon 
perustasolla 

pitkä- tai lyhytaikaisen 
kumppanien, johtajien, 

harjoittelijoiden ja ohjaajien 
vaihdon kautta.
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Kansainvälinen yhteistyö
Kansainvälinen yhteistyö on liikevoimainen prosessi, joten nämä mallit eivät ole ehdot-
tomia tai toisiaan poissulkevia. EQUAL-aloitteen suunnitteluun on myös sisällytetty eri-
tyismekanismeja ja -työvälineitä DP:iden työtä helpottamaan.

Kansainvälinen kumppanuus voi käyttää hyväkseen useita yhteistyön muotoja soveltaen
niitä sitä mukaa kun suhteet kehittyvät ja syvenevät ja kumppanien toiminta kehittyy. Yk-
sittäiset DP-jäsenet voivat olla mukana monenlaisessa toiminnassa kansainvälisten
kumppaniensa kanssa ja toimintaan voivat olla osallisina kaikki kumpppanit sekä myös
sidosryhmiä heikossa työmarkkina-asemassa olevista politiikantekijöihin.

2.2 Kansainvälisen yhteistyön hyödyt

Hyödyt organisaatioille

Strategiset hyödyt pitkällä aikavälillä

• Euroopan verkostoihin osallistuminen ja yhteyksien solmiminen muihin jäsenvaltioi-
hin luo mahdollisuuksia tulevalle yhteistyölle ja antaa DP:n toimintasuunnitelmalle
eurooppalaisen ulottuvuuden.

• yhteydet laajemmalla alueella tapahtuvaan ammatillisen kehitykseen antavat mahdol-
lisuuden verrata työmarkkinapolitiikan ja käytännön lähestymistapoja muiden jäsen-
valtioiden vastaaviin lähestymistapoihin

• antaa DP:lle ja sen keskeisimmille eurooppalaisille kumppaneille korkeamman profii-
lin ja lisäarvoa muiden ammattilaisten ja tärkeiden päätöksentekijöiden silmissä

• lisää tietoisuutta asiaankuuluvasta eurooppalaisesta politiikan kehityksestä ja lisää sen
ymmärtämistä

Toiminnalliset ja lyhyen aikavälin hyödyt 

• antaa mahdollisuuden tarkastella uusia ideoita ja jakaa ja keskustella omia ideoita laa-
jemmassa yhteydessä

• rohkaisee käyttämään kansainvälistä kokemusta ja asiantuntemusta jo olemassa olevia
menettelytapoja, materiaaleja ja menetelmiä testattaessa ja parannettaessa sekä uusia
tuotteita kehitettäessä

• antaa lisävaihtoehtoja uusien liikekumppanien, poliittisten liittolaisten ja teknisen
alan yhteistyökumppanien valintaan

• helpottaa uusien taitojen ja pätevyyksien hankintaa
• kokeilut yhteisillä intressi-alueilla ja lisääntyneet mahdollisuudet keksinäiseen toimintaan

Joitakin hyötyjä yksityisille osanottajille

• laajentaa henkilökohtaista kokemusta, kieli-, viestintä- ja muita taitoja ja antaa laa-
jemman eurooppalaisen näkökulman

• lisää tietolähteitä ja kontakteja
• lisää tietoisuutta kansallisten työllisyyspolitiikkojen ja oppimisjärjestelmien vahvuuk-

sista ja heikkouksista ja auttaa ymmärtämään niitä
• parantaa itsetietoisuutta ja kasvattaa itsetuntoa ja itseluottamusta
17
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2.3 Haasteet

Joitakin kansainvälisten kumppanuuksien yleisesti kohtaamia haasteita

• niiden kehittyminen vie aikaa ja vaatii omistautumista
• sopivimpien kansainvälisten kumppanien tunnistaminen on aikaavievä tehtävä, var-

sinkin kun sen on tapahduttava "kansainvälisen ikkunan" (ajanjakso, joka seuraa
DP:n tietojen tallentamista yhteiseen EQUAL-tietokantaan ja jonka aikana kansain-
välisiä kumppanuuksia voidaan muodostaa) aikarajan puitteissa.

• sopiminen yhteisestä kansainvälisestä mahdollisuuksia omaavasta työohjelmasta
• kumppanuustyöskentely on vaativaa toimintaa; se vaatii paitsi joustavuutta ja halua tehdä

kompromisseja myös sopivia työtapoja, toiminnan vaiheiden kirjaamista ja seurantaa
• prosessiin tarvitaan merkittäviä rahallisia ja inhimillisiä voimavaroja
• siihen liittyy riskien ottaminen, jotta päästään luoviin ja innovatiivisiin tuloksiin
• kansainvälinen toiminta asettaa uusia vaatimuksia henkilöstölle ja vaatii uusia taitoja sekä

kykyä työkennellä kulttuuriltaan, taustaltaan ja kieleltään erilaisten kumppanien kanssa
• jotkut kansainvälisistä kumppaneista eivät välttämättä ole yhtä omistautuneita asialle

ja saattavat jopa pudottautua kumppanuudesta huomattuaan mitä kaikkea yhteistyö
pitää sisällään

• tulokselliset kansainväliset kumppanuudet vaativat jatkuvaa seurantaa ja arviointia
• oikeudet luovan työn tuloksiin eli immateriaalioikeudet
• kulttuurien, organisaatioiden ja työtapojen erot
• vaikeudet kumppanien vaihdossa yhteistyön aikana
• henkilökunnan pysyvyys suunnitteluvaiheesta tulosten levitysvaiheeseen asti – kaikkia

keinoja tulisi käyttää sen varmistamiseksi, että henkilökunta pysyy työssään tai on ai-
nakin työn jatkuvuuden kannalta käytettävissä "tietolähteinä".

Ja lopuksi………….

Yleisesti ottaen EQUAL-ohjelman puitteissa tapahtuvan kansainvälisen yhteistyön tulisi
vaikuttaa sekä politiikkaan että käytäntöön. Tosin sillekin on rajansa mitä yksittäiset
kumppanuudet voivat saavuttaa. On tärkeää ymmärtää nämä rajoitukset, ennakoida
haasteita ja asettaa realistiset, saavutettavissa olevat päämäärät. Liian kunniahimoisilla
DP:illä, jotka eivät saavuta tavoitteitaan, on hyvin vähän tarjottavaa. Sen sijaan DP:illä,
jotka asettavat realistisia tavoitteita ja ovat valmiita vastaamaan eteen tuleviin haasteisiin,
voi olla todellista vaikutusta.

Mitä tarvitaan realististen tavoitteiden asettamiseen? Hyvä ohje on nk. SMART-kaava, jo-
ta myös EQUAL-ohjelman kumppanuusryhmä suosittelee ja jota jo useat kansainväliset
kumppanuudet käyttävät:

S  Specific – tarkoin määrätty
M  Measurable – mitattavissa oleva
A  Achievable – saavutettavissa oleva
R  Realistic - realistinen
T Timebound –aikarajaan sidottu
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Kansainvälinen yhteistyö
Kansainvälisten kumppanuuksien on vastattava haasteeseen asettaa tällaisia tarkoin mää-
rättyjä, realistisia ja saavutettavissa olevia tavoitteita samalla kun ne suunnittelevat omien
kansallisten DP:idensä työtä. Tätä varten EQUAL rahoittaa ja sallii vähintään kuuden
kuukauden jakson valmisteluvaiheen (entinen toiminto 1) aikana.

Huom! Valmisteluvaiheen tarkemmat järjestelyt vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen,
joten kunkin DP:n tulee tarkistaa oman hallintoviranomaisensa tarkat vaatimukset ja ai-
kataulu samoin kuin niiden maiden vastaavat vaatimukset ja aikataulut, joiden DP:iden
kanssa se halua työskennellä. Erot esimerkiksi kansallisissa toteuttamisaikatauluissa saat-
tavat tehdä yhteistyöstä todella hankalaa, ja on parasta olla tietoinen siitä ennen kuin asi-
assa edetään liian pitkälle. (Katso maakohtaiset tiedot jäsenvaltioiden teemoista kappa-
leessa / yhteenvedossa numero 1 ja EQUAL-aloitteen internet sivuilla näihin tietoihin
ohjaavan linkin kautta.) 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg0/transnationality/
transnational_co-operati_1&vm=detailed&sb=Title
19
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3. Kansainväliseen yhteistyöhön 
valmistautuminen

"Todellisilla kansainvälisyyden rakentajilla on sitä jotain. He eivät ole työaika-
rajoitteisia vaan panostavat valtavasti aikaa ja energiaa työhönsä. He uskovat
asiaan, jonka puolesta he tekevät työtä."

3.1 Suunnitelmien sovittaminen DP:n tavoitteisiin

Hyvä valmistelu tuottaa hyviä kansainvälisiä kumppanuuksia. On myös muistettava, että
kansainvälisen yhteistyön suunnittelu on oltava alusta asti suunnittelun osana. On varmis-
tettava, että kansallinen työohjelma sisältää myös kansainväliset tavoitteet.

On varmistettava, että kansainväliset työsuunnitelmat sopivat yhteen oman DP:n tavoittei-
den kanssa.

Kansainvälisen yhteistyön arvon ensimmäinen ja ratkaiseva testi on se mitä etua siitä on
omalle DP:lle. Allaoleva taulukko voi auttaa tunnistamaan edut kytkemällä ne oman DP:n
nimenomaisiin tavoitteisiin ja haluttuihin lopputuloksiin ottaen huomioon yhtäläisten
mahdollisuuksien näkökulman.

Oman kansallisen DP:n 
työsuunnitelman 
keskeiset piirteet

Tulevan kansainvälisen 
työsuunnitelman 
keskeiset piirteet

Oman DP:n yhtäläisten 
mahdollisuuksien 
periaatteet ja 
tavoitteet

Mitä palveluja, 
prosesseja, 
järjestelmiä ja / tai 
tuotteita on tarkoitus 
kehittää/parantaa?

Yhteiset prosessit, jär-
jestelmät, tuotteet, tut-
kimus, tulosten 
levitystoiminta

Oman DP-suunnitelman 
näkökohdat, joita tullaan 
painottamaan yhteis-
työssä kansainvälisten 
kumppanien kanssa
Kansainvälisten kump-
panien työn näkökoh-
dat, joita he tulevat 
yhteistyössä painotta-
maan 
Kansainvälisen kumppa-
nuuden uudet erityis-
tuotteet ja- toimet

Jaetut tai yhdessä tuote-
tut yhtäläisten mahdolli-
suuksien tuotteet, 
tutkimustoiminta, tulos-
ten levitystoiminta. Voi 
sisältää yhtäläisten mah-
dollisuuksien toiminta-
linjoja

Mitkä ovat oman DP:n 
keskeiset tavoitteet?

Työn kohteena olevat 
työmarkkinakysymyk-
set ja heikossa työmark-
kina-asemassa olevat 
henkilöt

Laajemman kansainväli-
sen kumppanuuden 
työn kohteena olevat 
työmarkkinakysymyk-
set ja heikossa työmark-
kina-asemassa olevat 
ryhmät

Valitut yhtäläisiä mah-
dollisuuksia koskevat 
kysymykset ja tavoitteet
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Eräs EQUAL:in 1 hakukierroksella kansainvälisten kumppanuuksien hoidossa menestyk-
sekkäästi käytetyistä tekniikoista on esikuvaoppiminen (benchlearning).Tämä lähestymis-
tapa varmistaa sen, että kokemuksista todella opitaan. Se perustuu yksinkertaisesti siihen
logiikkaan, että jos jotain voi oppia toisilta, ei sitä kannata yrittää tehdä itse uudestaan.

Taka-ajatuksena esikuvaoppimisessa on siirtää innovaation toteennäyttövelvollisuus niiltä,
jotka puoltavat muutosta, niille, jotka ovat sitä vastaan. Tavallisesti muutoksen puoltajien
on todisteltava miksi muutoksen tulisi tapahtua. Esikuvaoppimisen periaate osoittaa mi-
ten ja missä hyvin toimiva esimerkki voidaan esittää ja niiden, jotka vastustavat muutosta,
on osoitettava miksi sen ei tulisi tapahtua. Lisätietoa esikuvaoppimisesta löytyy internetistä
osoitteesta www.benchlearning.com.

3.2 Realistinen suunnittelu

Seuraavat suunnitteluvinkit voivat olla avuksi:

• Työhön olisi saatava mukaan ainakin yksi henkilö, jolla on aikaisempaa kokemusta
kansainvälisten työohjelmien suunnittelusta ja kansainvälisen yhteistyön halllinnoin-
nista. Jos DP:ssä ei ole sellaista henkilöä, on pyydettävä neuvoa ko. kokemuksen
omaavalta henkilöltä EQUAL:ista, muista Euroopan komission ohjelmista kuten esi-
merkiksi Leonardo da Vinci tai jopa EU:n ulkopuolisista aloitteista.

• On varmistettava, että jokaisen DP:n ohjausryhmä, keskeiset kumppanit ja keskeiset
henkilöstön jäsenet ymmärtävät mitä kansainväliseen yhteistyöhön sitoutuminen
merkitsee ja miten se sopii yhteen heidän kansallisten työtavoitteidensa, suunnitel-
miensa ja budjettiensa kanssa.

Mitä erityisiä hyötyjä 
työltä odotetaan?

Vaikutukset edunsaajiin
Vaikutukset kumppani-
en käytäntöihin
Vaikutukset tuotteisiin

Vaikutukset kumppanei-
hin, projektin työnteki-
jöihin ja osanottajiin
Vaikutukset kumppani-
en käytäntöihin
Vaikutukset tuotteisiin

Vaikutukset yhtäläisten 
mahdollisuuksien toi-
mintalinjoihin ja käytän-
töön
Laajempi tietoisuus tasa-
arvokysymyksistä

Mitkä ovat DP:n ja sen 
työn innovatiiviset 
piirteet?

Kumppanuus, kohde-
ryhmät, metodologia, 
järjestelmät ja tuotteet, 
politiikka

Eri maita, eri tyyppisiä 
kumppaneita, metodo-
logia, järjestelmät, tuot-
teet

Uudet lähestymistavat ja 
tekniikat

Mitä lisäarvoa 
kansainvälisestä 
yhteistyöstä on 
odotettavissa

Uusia menetelmiä, pro-
sesseja / tutkimuksia, 
tuotteita
Keinoja omien prosessi-
en, tutkimustoiminnan 
ja tuotteiden parantami-
seksi

Tukea muiden maiden 
tutkimustyölle
Täydentävä käytännön 
politiikka
Todisteita kansainväli-
sestä siirrosta
Vertaisarvioinnit
Kansainvälisiä politiik-
kaideoita, käytössä ole-
via malleja tai tuotteita

Esimerkkejä hyvistä käy-
tännöistä/ käytännöstä 
uudessa ympäristössä
Vaikutuksen mittausta-
poja
Esimerkkejä tasa-arvo-
kysymysten laajemmas-
ta tietoisuudesta

Oman kansallisen DP:n 
työsuunnitelman 
keskeiset piirteet

Tulevan kansainvälisen 
työsuunnitelman 
keskeiset piirteet

Oman DP:n yhtäläisten 
mahdollisuuksien 
periaatteet ja 
tavoitteet
23
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• On varmistettava, että kansainväliseen työhön on tarpeeksi voimavaroja ja jos riittävän
ajan ja budjettien varaamisessa tulee ongelmia, ne on käsiteltävä välittömästi ja tehtävä tar-
vittavat muutokset. On laadittava tarkka muistilista tarvittavista resursseista.

• On varmistettava, että kaikki DP-kumppanit hoitavat oman osuutensa, ottavat vas-
tuun niille sovituista toimista ja selvästi hyötyvät kansainvälisestä yhteistyöstä. Näin
taataan koko kansainvälisen EQUAL-kumppanuuden tuloksellisuus.

• On varmistettava, että omat DP-kumppanit ymmärtävät ja valtuuttavat kansainvälis-
ten kumppanien kanssa neuvotellun suunnitelman. DP:n ohjausryhmän on myös an-
nettava hyväksyä kansainvälinen työsuunnitelma.

• On oltava valmiina tiedottamaan kansainvälisen työn edistymisestä säännöllisesti.
Kansainvälinen työ on pidettävä vakituisesti kumppanuuskokousten esityslistalla ja
varauduttava sen lisäksi erityisiin tilannekatsauskokouksiin sekä sisäisten tiedonanto-
jen tai uutislehtien julkaisemiseen.

Kansainvälisten kumppanien etsintään valmistautuminen

Sopivat kumppanit löytyvät huomattavasti helpommin, jos odotukset ovat selvillä ja myös
se on selvää, että parhaissa kumppanuuksissa jokaisella on jotain annettavaa ja vastaavasti
jokainen saa jotakin, jolla on arvoa.

• on laadittava mahdollisia kumppaneita koskeva kysymysluettelo, ja saatava näihin 
vastaukset

• on laadittava selkeä ja kattava kuvaus oman DP:n kansainvälisen yhteistyön tavoitteista

3.3 Kumppanuustyöryhmän perustaminen

Kokenut kansainvälisen työn koordinaattori on kuvannut ”ihanteellisen” kansainvälistä
työtä tekevän henkilön ominaisuuksia seuraavasti: “Jos tarkastellaan hyvin toimineita
kumppanuuksia ja ryhmiä, toimivuus johtuu nimenomaan mukana olleista henkilöistä.
He saavat sen aikaan. Todellisilla kansainvälisyyden rakentajilla on sitä jotain. He eivät ole
työaikarajoitteisia vaan panostavat valtavasti aikaa ja energiaa työhönsä. He uskovat asiaan,
jonka puolesta he tekevät työtä.”

DP:n työryhmä on tärkein asia, joka sillä on tarjottavana kansainvälisessä kumppanuudes-
sa. Ei suunnitelmat eikä raportit vaan ihmiset saavat kansainvälisen yhteistyön toimimaan.

Esimerkki: Yhteinen tuote- tai järjestelmäkehittely (TCA 2094 MOTIVATION)

("Motivaatio") Tämän kolmen kumppanin välisen kansainvälisen yhteistyösopi-
muksen kehityskohteena on:

- työllistymisen voimavarojen kartoitus – kaikki kansalliset DP:t ovat koonneet
yhteen työllistymistä koskevia voimavaroja ja työvälineitä

- kansainvälinen motivaatiokysely – kyselyyn vastaavat kaikki kansallisten DP:iden
edunsaajat, ja kumppanit ovat sopineet käyttävänsä samaa tietokoneohjelmaa.
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Menestyvillä kansainvälisillä kumppanuuksilla

• on ainakin yksi pysyvä yhteyshenkilö, joka luo jatkuvuutta omistamalla riittävästi ai-
kaa kansainväliseen toimintaan. Tämä henkilö saattaa olla kansainvälisen työryhmän
johtaja, mutta se ei ole välttämättömyys. Koska henkilökohtaiset suhteet ja luottamus
ovat elintärkeitä missä tahansa tehokkaassa kansainvälisessä yhteistyössä, henkilökun-
nan vaihtuvus saattaa aiheuttaa tarpeettomia viiveitä ja ongelmia.

• on mahdollisuuksien mukaan joku hyvän kielitaidon omaava henkilö. Kaikkien on oltava
aidosti kiinnostuneita ja sitoutuneita työskentelemään yli rajojen ja eri kulttuurien kanssa.

• on taito kunnolla selittää kaikille DP-kumppaneille pakollisen kansainvälisen yhteis-
työsopimuksen periaatteet ja sen keskeisten osien sisällön. Kaikki kumppanit on otet-
tava mukaan alusta lähtien ja niiltä on tiedusteltava mitkä ovat niiden omat intressit,
odotukset ja tavoitteet.

• on työryhmässään henkilöitä, joilla on jonkin verran hyviä johtamisen taitoja ja koke-
musta. Jos suinkin mahdollista, ainakin yhdellä henkilöllä tulisi olla aikaisempaa kan-
sainvälistä kokemusta.

• on saatavilla asiantuntijoita ja käytännön ammattilaisia, jos tarvetta ilmenee.
• on ymmärrystä olla ”aliurakoitsematta” sellaisia koordinoinnin tai hallinnoinnin toiminto-

ja kuten kumppanien etsintä ja kansainvälisen yhteistyösopimuksen laadinta yhdelle aino-
alle kumppanuuden kumppanille – sen sijaan ne varmistavat, että kaikki kumppanit ovat
olleet mukana loppuvaiheessa. Ulkopuolisen avun käyttö ei ole suositeltavaa.

3.4 Mahdollisten kansainvälisten kumppanien lähestyminen

Useimmat DP:t eivät voi suorittaa lopullista kumppanien valintaa ennen kuin ”kansainvä-
linen ikkuna” (valmisteluvaiheessa, entinen toiminto 1) avautuu. Se tapahtuu 1 tammi-
kuuta 2005, jolloin kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet DP:nsä ja niiden yksityiskohtaiset
tiedot tallennetaan yhteiseen EQUAL-tietokantaan (ECDB).

Silti ei pidä pelätä aloittaa ajoissa. Seuraavassa muutamia asioita, jotka voi hoitaa heti, kun
oma DP on hyväksytty:

• On otettava yhteyttä mahdollisiin tuleviin kumppaneihin, jotka jo tunnetaan tai joi-
den kanssa on työskennelty aikaisemmin, ja tiedusteltava onko nekin hyväksytty.

• On koottava yhteen tarkkoja tietoja omasta DP:stä mahdollisia tulevia kumppaneita
varten – sivunmittaisesta omasta DP:stä kertovasta yhteenvedosta mahdollisten
kumppanuuksien omalla kielellä on erittäin paljon apua. Ihanteellisessa tapauksessa
samaa yhteenvetoa voidaan käyttää yhteisessä tietokannassa, jolloin tulee korostaa
kansainväliseen yhteistyöhön sitoutumista.
25
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• Kannattaa harkita profiilin luomista ihanteellisista kansainvälisistä kumppaneista –
se voi auttaa muita ymmärtämään mitä kumppanuudelta odotetaan.

3.5 Työtapa-, kieli- ja muut ongelmat

Erot kansainvälisten kumppanien organisaatioissa saattavat aiheuttaa ongelmia työsuunni-
telman laadinnassa, voimavarojen jakamisessa ja yhteisten tulosten hyväksikäytössä. Erot
voivat johtua esimerkiksi

• kokoeroista – joillakin DP:illä on vain kaksi tai kolme kumppania, toisilla taas yli 20
• eroista arvoasemissa – joissakin DP:issä on mukana suuria kansallisia tai alueellisia eli-

miä, toiset taas koostuvat pienistä paikallisista järjestöistä tai yhteisöryhmistä
• eroista suhteessa heikossa työmarkkina-asemassa oleviin henkilöihin – jotkut tekevät

läheisesti työtä heidän kanssaan, toiset ovat enemmän kiinnostuneita voimavarojen ja-
kamisesta niille jotka tekevät tätä työtä

Organisaatioerot olisi tärkeätä ratkaista viestinnän ja muiden tässä oppaassa kuvattujen
työvälineiden avulla sen sijaan, että ne virheellisesti luokiteltaisiin vaikeiksi kulttuurieroik-
si, joihin ei ole olemassa helppoja ratkaisuja. Organisaatioerot on ratkaistava, jotta kump-
panien yhteistyö olisi tuloksellista. Työsuunnitelman tarkka ja perusteellinen määrittely
voi auttaa ongelmien ratkaisussa.

Kulttuurierot ja työtapojen eroavuudet voivat aiheuttaa enemmän väärinkäsityksiä ja vai-
keuksia kuin kielierot. Vaikeudet ja väärinkäsitykset voivat johtua erilaisista:

• sosiaalisista asenteista ja käyttäytymisestä
• toiminta- ja työkulttuurista
• asenteista ajan kulkua ja työtahdissa pysymistä kohtaan

Esimerkki: Kumppanien ei ole pakko kuulua samaan teemaan (TCA 993 EMPOWER)

("Valtaistaa") Iso-Britannia ei ole varannut erillistä EQUAL-rahoitusta teemaa G
varten, jossa päämääränä on perhe- ja työelämän yhteensovittaminen. Iso-Britanni-
an teeman A Toimet huoltajien ja työllistymisen hyväksi -projektin DP valitsi tee-
man G alla rahoitettavan itävaltalaisen kumppanin Fempower täydentämään kan-
sallista työtään. Valtaistamista käsittelevän kansainvälisen yhteistyösopimuksen
yleistavoite on torjua huoltajien ja perheellisten naisten ja miesten työttömyyttä.
Molemmat DP:t tuottavat koulutusmateriaaleja ja työvälinepaketteja, joiden avulla
voidaan perustaa esimerkiksi neuvontatoimintaa ja tukea työnantajia. Kumppanuus
antaa mahdollisuuden kehittää ja kokeilla yhteisiä ohjenuoria näille palveluille.
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Työtapamieltymysten ja kulttuurierojen yli pääseminen asettaa haasteita, mutta tarjoaa
samalla hyviä oppimismahdollisuuksia. Onnistumisen salaisuus on olla tietoinen eroista ja
samalla työskennellä yhdessä toinen toisiltaan ja toisistaan oppien.

On oltava avoin, ilmaistava erilaiset odotukset ja huomioitava omat reaktiot käytökseen,
joka saattaa ilmaista, että odotuksiinne ei vastata. Tämän tiedostaminen ja kyky ratkaista
nämä eroavuudet tehokkaan viestinnän avulla muodostavat yhden kansainvälisen yhteis-
työn tuloksekkaaseen toimintaan johtavan keskeisen tekijän.

Hyvä englanninkielen (tai jonkun toisen valtakielen) taitokaan ei välttämättä estä väärin-
käsityksiä. Sama sisältö voidaan mieltää eri tavalla erilaisissa kansallisissa yhteyksissä. Tä-
män asian huomioimisesta työn järjestelyjen alkuvaiheessa voi olla apua. Tämä merkitsee
myös sitä, että esimerkiksi tulkkien käyttö voi ratkaista vain osan kieliongelmista.

Työryhmän muutenkin kuin vain tiettyihin tehtäviin ja ongelmiin valmistautumiseen
käytetty aika ja rahat todennäköisesti ovat sen arvoisia, että työryhmä on siten tietoinen
omasta kulttuuristaan ja pystyy paremmin ymmärtämään toisia ja työskentelemään toisten
kanssa. Kansalliset tukirakenteet voivat opastaa näissä asioissa ja myös neuvoa mistä löytyy
lisäapua.

Kansainvälisen työryhmän jäsenet oppivat yksinkertaisesti ottamalla osaa toimintaan,
mutta varsinkin ensimmäistä kertaa kansainvälistä yhteistyötä tekevät saavat kokemukses-
ta paljon enemmän irti, jos sitä edeltää ja tukee jäsennetty koulutus. Hyvä koulutusmuoto
siihen on kansain- tai kulttuurienvälinen seminaari. Niitä on olemassa kahdenlaisia ja nii-
tä voi myös yhdistellä:

• seminaarit, jotka valmistavat osanottajia laaja-alaisesti kulttuurienvälisen dynamiikan
prosesseihin ja kannustavat heitä heijastamaan työssään oman kulttuurinsa asenteita ja
toimintatapoja

• erityisseminaarit, jotka keskittyvät yhteistyöhön tietyn maan kanssa tai tietyllä työalalla

Esimerkki: Kulttuurierot ylittävä työskentely (TCA 1567 MIKIRI)

Kansainvälinen Mikiri kumppanuus vastaa kulttuurierojen ja kielirajojen ylittämi-
sen haasteeseen luovasti käyttämällä "toimintamenetelmiä" periaatteiden ja tarkoi-
tusperien määrittämisessä. Kumppanuus on esimerkiksi tutkinut sellaisten sanojen
kuten 'innovaatio' ydintä vertaamalla sitä ihmisistä tehtyyn koneeseen, jossa jokai-
sella ihmisellä on oma roolinsa koneen osana, tai tarkastelemalla "moninaisuutta"
tekemällä kuvapatsaita huiveista pienissä monikansallisissa ryhmissä. Nämä harjoi-
tukset eivät ole kielestä riippuvaisia, mutta ne herättävät keskustelua joka kielellä ja
myös sanatonta viestintää niiden välillä, joilla ei ole yhteistä kieltä. Keskustelu kes-
kittyy toimintamenetelmiin, joiden avulla elävöitetään oppimista ja tarjotaan koke-
musperäinen viestintävaihtoehto.
27
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3.6 Luovan työn tulokset

Kansainvälisen kumppanuuden, joka levittää yhteisiä tuotteita tai kehittää uusia tuotteita, tulee
olla selvillä siitä miten kyseessä olevan luovan työn tulosten omistusoikeuksia pitää käsitellä.

Luovan työn tulokset ovat ideoiden ilmenemismuoto eli jokin voidaan tunnustaa ja sitä
voidaan suojata kunhan se vain on olemassa fyysisessä muodossa. Ideat on aineellistettava
kirjassa, tietokoneohjelmassa, kuvan muodossa, tietokannassa, jne. , jotta ne voidaan tun-
nustaa luovan työn tuloksiksi. Luovan työn tuloksia voidaan suojata monella tavalla,
muun muassa tekijänoikeuksilla, patentilla, tavaramerkillä tai mallioikeuksilla. On myös
tärkeää erottaa yhdessä tuotettujen tuotteiden immateriaalioikeudet ja käyttöoikeudet.

Kansainvälisten kumppanien on tärkeää varmistaa, että luovan työn tuloksista keskustel-
laan ja sopimukseen kirjattavista periaatteista sovitaan.

Useimmissa tapauksissa kumppanit sallivat toisilleen materiaaliensa vapaan käytön kun-
han tekijä mainitaan, mutta asiaan liittyy myös muita ongelmia:

• Materiaaleja ja tietokoneohjelmia kehittämään urakoitujen kolmansien osapuolien oi-
keudet, jotka on selkeästi sovittava ja ymmärrettävä

• Mitä tehdä yhdessä kehitetyn tuotteen osalta – jaetaanko oikeudet tasan vai annetaan-
ko kumppaneille oikeudet omille kielilleen käännettyihin tai kansallisiin versioihinsa

• Miten käsitellään mahdolliset myynnistä saadut tulot? (Kannattaa huomioida, että
EU-määräysten tukikelpoisuussäännöt kattavat myös tämän kysymyksen)

Näiden ja muiden ongelmien ratkaisemiseksi kumppanien on tärkeää keskustella oman
hallintoviranomaisensa / kansallisen tukirakenteensa kanssa selvittääkseen mahdolliset ole-
massaolevat kansalliset ohjeet ja säännöt. Iso-Britannialla on tarjolla luovan työn tuloksia
käsittelevä opas internet-sivuillaan http://www.equal.ecotec.co.uk/ ja Ranskalla on myös
tarjolla samanalainen opas osoitteessa http://www.equal-france.com/.

Kannattaa tehdä jotain ajoissa ennen kuin luovan työn tuloksia koskeva kiista ilmaantuu,
sillä silloin on liian myöhäistä toimia. 
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4. Kumppanien etsintä

"Kansallisten tukirakenteiden tulisi selvittää DP:ille, että kansallisessa hakulomak-
keessa annettuja kuvauksia ei pelkästään tallenneta yhteiseen tietokantaan
(ECDB) vaan niitä myös käytetään etsittäessä kumppaneita tietokannasta."

4.1 Kumppanien etsintä muista jäsenmaista

Kansainvälisten kumppanien haku ja työohjelmasta sopiminen vie aikaa ja vaatii järjestel-
mällisyyttä. Se pitää sovittaa DP:n kiireiseen valmisteluaikatauluun kansalllisen työsuun-
nitelman viimeistelyn lomaan.

Kokeneet DP:t

• tultuaan itse valituksi tarkistavat olisivatko muiden jäsenmaiden organisaatioista ne,
jotka jo tunnetaan tai joista on kuultu, hakeneet EQUAL-ohjelmaan ja tulleet vali-
tuiksi. Aikeisempaan kokemukseen tai luotettaviin suosituksiin perustuvat kumppa-
nuudet saattavat olla hyvinkin tuloksekkaita, mutta työskentelykumppania valittaessa
on myös vahvasti otettava huomioon järkisyyt – ei riitä, että kansainvälisen kumppa-
nin kanssa tullaan hyvin toimeen.

Kaikki DP:t

• voivat, heti kun ”kansainvälinen ikkuna” on avautunut ja kaikki jäsenvaltiot ovat tal-
lentaneet omien hyväksyttyjen DP:idensä tiedot tietokantaan ja yhteinen EQUAL-
tietokanta (ECDB) on käytettävissä 1/1/2005 lähtien komission EQUAL-aloitteen
internet-sivuilla (europa.eu.int/comm/EQUAL), alkaa selata yhteistä tietokantaa,
ottaa yhteyttä mahdollisiin kumppaneihin ja alkaa työstää yhteistyösitoumustaan.

Jos tietokannasta haku ja kaikki muutkin yritykset sopivien kumppanien löytämiseksi epäon-
nistuvat ja kehittymiskumppanuus jää ”orvoksi”, apua voi saada komission avustamilta jäsen-
valtioiden hallintoviranomaisilta. Vuoden 2005 keväällä jäsenvaltioiden kesken muodostetaan
”selvitystoimisto”(clearing house), joka tarjoaa jäsenvaltioiden hallintoviranomaisille ja niiden
kansallisille tukirankenteille mahdollisuuden löytää sopivia kumppaneita DP:ille, jotka eivät
vielä ole löytäneet kumppaneita, ja solmia niiden kanssa sopimukset.

4.2 Yhteinen EQUAL-tietokanta (ECDB)

Yhteinen EQUAL-tietokanta sisältää tiedot kaikista EQUAL-aloitteen sekä hakukierrok-
silla 1 että 2 valituista DP:istä. Tietokannassa kuvaillaan jokaisen valitun DP:n profiili ja
annetaan niistä yhteystiedot ja lyhyt yhteenveto. Kun kansainvälisen työn sisällöstä on so-
vittu, tiedot näkyvät myös tietokannassa.
29
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Tietokanta on julkinen ja avoimesti käytettävissä internetissä ja niinpä kaikki siellä olevat tie-
dot, lukuunottamatta finanssi- yms. tiettyjä luottamuksellisia tietoja, ovat kaikkien EQUAL-
aloitteen DP:iden käytettävissä. Lyhyt kuvaus jokaisesta DP:stä käännetään joko englanniksi tai
ranskaksi, mutta DP:iden suunnitelmien täydet yksityiskohdat ovat saatavilla ainoastaan sillä
kielellä, millä kumppanuushakemus jätettiin hallintoviranomaiselle. Syynä tähän on se, että ha-
kemukset yleensä osoittavat vain minkälaista työtä DP:t haluavat sisällyttää kansainväliseen yh-
teistyösopimukseensa eivätkä nimeä mahdollisia kumppaneita. DP:iden kansainvälisen yhteis-
työn odotukset ja alustavat ideat ovat saatavilla tietokannassa.

Yhteisen tietokannan hakukoneessa voidaan käyttää avainsanoja ja useita muita erityisiä
kriteereitä ja sen tehokkuus on sen varassa, että DP:t syöttävät oikeita hakusanoja. Tieto-
kannasta voidaan hakea tietoja useilla tavoilla eri tietämystasoilla. Yhteinen tietokanta on
kuitenkin vain työväline ja sen tulosten seurannassa ja todentamisessa on käytettävä mel-
koista varovaisuutta. Käyttäjien on esimerkiksi oltava tarkkoja huomatakseen mitä eroja
jäsenvaltioiden välillä on yhdeksän EQUAL-teeman kysymysten ja ongelmien luokitte-
lussa. Esimerkiksi vammaisten koulutus voi olla eri teeman alla eri jäsenvaltioissa. Jos tätä
ei tajuta, kumppania ei löydetä siksi, että sitä etsitään väärästä paikasta.

4.3 Seuranta

Kun tietokannasa suoritettu valinta on rajattu pieneen määrään mahdollisia kumppaneita,
on niihin otettava suoraan yhteyttä niin pian kuin mahdollista. Ottaen huomioon nopeu-
den ja rahavarojen asettamat rajoitukset, ensimmäinen yhetydenotto kannattaa tehdä pu-
helimitse, telefaksilla, sähköpostitse tai jopa videoneuvottelun kautta. Jos sen tulos on po-
sitiivinen, sen jälkeen kumppani pitää tavata henkilökohtaisesti, jolloin voidaan vaihtaa
kaikki tiedot ja arvioida toisen osapuolen tyyli ja luonteenominaisuudet. Vierailut ovat
elintärkeitä, kun arvioidaan onko kaksivuotiselle yhteistyölle olemassa pohjaa. Vierailujen
tulisi mahdollisuuksien mukaan olla molemminpuolisia, jotta kumppanit näkisivät tois-
tensa paikallistaustat ja voisivat tavata useita toisen DP:n jäseniä.

Vierailun tueksi kannattaa ottaa mukaan aina jonkinlaista materiaalia, joka kuvaa omaa
organisaatiota, DP:tä ja kansallisia kumppaneita sillä yhteisellä kielellä, jota yhteistyössä ai-
otaan käyttää. Nämä ensimmäiset yhteydenotot ja tapaamiset ovat ratkaisevia ja ne kan-
nattaa valmistella hyvin.

Esimerkki: DP, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta tietokannan käytöstä 
(TCA 2434 DISABILITY FORUM)

("Vammaisfoorumi") Iso-Britanniassa Portland College:lla ei ollut aikaisempaa kan-
sainvälistä kokemusta. Se käytti yhteistä tietokantaa löytääkseen mahdollisia kump-
paneita, jonka tuloksena perustettiin neljän DP:n kansainvälinen kumppanuus.
Kaksi kyseessä olevan DP:n kansainvälisistä kumppaneista keskittyi vammaisuuteen
liittyviin kysymyksiin ja kolmas tutki yksilöllisesti räätälöityjä oppimisen lähesty-
mistapoja. Koska kumppanit sopivat hyvin yhteen, kansainvälinen kumppanuus
saattoi vertailevan työn sijasta ohjata yhteistyön helposti sovellutettavien teknologis-
ten laitteiden kehittämiseen.
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4.4 Kuinka monta kumppania?

DP:t eivät voi alkaa toteuttaa kansainvälistä työsuunnitelmaansa ilman hyväksyttyä sopi-
musta ainakin yhden kansainvälisen kumppanin kanssa. Sopimus kahden kumppanin
kanssa on kuitenkin järkevää, sillä jos toinen keskeyttää, sopimus jää kuitenkin voimaan,
jolloin EQUAL tukikelpoisuuden suhteen ei tule ongelmia.

Kumppanuuden lopullisen koon sanelee sen työ. Useimmissa kansainvälisissä kumppa-
nuuksissa on kolme tai neljä jäsentä. Jotkut kumppanuudet ovat huomattavasti laajempia
ja voivat tietysti siten tarjota monipuolisuutta ja laajempaa taitovalikoimaa. Suuret kan-
sainväliset kumppanuudet eivät kuitenkaan välttämättä osaa kohdistaa toimintaansa, niitä
ovat vaikea hallinnoida ja ne ovat kalliita ylläpitää. Tärkeintä on koosta huolimatta kump-
panuuden laatu ja kestävyys, sekä tulosten vaikutus mm. tulevaisuuden työmarkkinapoli-
tiikan muotoutumisessa.

Jotku DP:t ovat osallisina enemmän kuin yhdessä kansainvälisessä yhteistyösopimuksessa.
Tätä poikkeusta suositellaan vain niille, joilla on riittävästi kokemusta ja kyky johtaa mo-
ninkertaista kansainvälistä prosessia. Katso lisäohjeita yhteenvedosta 6.1.

Esimerkki: Pieni kumppanuus (TCA 998 SARA)

Itävaltalainen ja espanjalainen DP työskentelevät yhdessä alueenaan rotuerottelun
lopettaminen työmarkkinoilla. Molempien DP:iden kansallisiin työohjelmiin sisäl-
tyy samankaltaiset intressit ja toiminnat, jonka vuoksi niiden oli helppo sopia kan-
sainvälisestä työohjelmasta. Kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kehitetyt toimet
ovat yhdistyneet siihen pisteeseen, että kansainvälinen kumppani on ottanut osaa
DP-kokouksiin. Koska kansainvälinen kumppanuus on pieni, DP:t voivat toistensa
luona vieraillessaan järjestää tapahtumia, joissa kansallisen tason samankaltaiset
kumppanit vierailevat kansainvälisten vastineidensa luona. Kukin DP työskentelee
esimerkiksi liikenaisten etuja ajavien ammattiyhdistysten, julkisen hallinnon elinten
ja organisaatioiden kanssa. Jokainen vierailu on järjestetty erityyppisten kumppani-
en intressien mukaan, jolloin voidaan saada lisäarvoa kokemuksia vaihtamalla ja löy-
tää yhteistä perustaa ohjelman kansainvälisen työn kehittämiselle.

Esimerkki: Pieni kumppanuus (TCA 2802 UTRECHT AND SWEDEN TOGETHER)

"Utrecht ja Ruotsi yhteistyössä") Tässä kansainvälisessa yhteistyösopimuksessa on
vain kaksi kumppania – toinen Ruotsista ja toinen Alankomaista. Näiden kahden
DP:n työn kohteena on vähemmistökansallisuuksien kotouttaminen. Kumppanuu-
tensa menestyksen syynä DP:t katsovat olevan sen, että kummallakin on vankka or-
ganisaatio ja laaja jäsenistö. Niiden kokoonpano on myös hyvin samankaltainen –
molemmilla on kumppaneinaan pankkeja, asuntoyhtiöitä, kaupunginvaltuustoja, ja
kauppakeskuksia. Kansainvälisessä kumppanuudessa on paljon poikittaiskontakteja.
31



LU
KU

 4
.

Ku
m

pp
an

ie
n 

et
si
nt

ä

32
4.5 Kansainväliset koordinaattorit

Kansainvälisen yhteistyön menestys riippuu viime kädessä sen hallinnoinnista. Riippu-
matta siitä millainen kansainvälisen kumppanuuden rakenne on, kunkin DP:n olisi paras-
ta nimittää oma kansainvälinen koordinaattorinsa (tämä ei ole sama asia kuin ETCIM:in
eli EQUAL-aloitteen kansainvälisen yhteistyön internet-ohjelman sihteeri – katso yhteen-
veto 6). Nämä koordinaattorit voivat DP:nsä heille antaman toimeksiannon perusteella

• tunnistaa mahdollisia kansainvälisiä kumppaneita ja tehdä ehdotuksia niiden valinnasta
• neuvotella kansainvälisen yhteistyösopimuksen
• kehittää kansainvälisen työsuunnitelman ja johtaa sitä
• seurata ja järjestää kansainvälisten toimien arviointia
• järjestää ja johtaa kokouksia ja tapahtumia, joita heidän omat DP:nsä isännöivät
• varmistaa, että DP:n jäsenet ovat täysin tietoisia kaikista kansainvälisistä asioista

Kansainvälisen koordinaattorin sijoittaminen kumppanuuden tuloksekkuuden 
takaamiseksi

• kansainvälinen koordinaattori on sijoitettava niin, että hänellä on hyvät yhteydet
kaikkiin kumppaneihin

• mahdollisuuksien mukaan tulisi käyttää henkilöä, jolla on sekä tarvittavat taidot että
pysyvä työpaikka, jotta voidaan taata mahdollisimman vakaa ja jatkuva toiminta

Tiedot, taidot ja kokemus, jotka kansainvälisellä koordinaattorilla tulisi olla

• aikaisempaa kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä
• tietoa siitä EQUAL-teemasta, jonka alalla DP ja sen kansainväliset kumppanit työs-

kentelevät
• hyvät tiedot kunkin kumppanin kansallisesta työsuunnitelmasta
• hyvät viestintätaidot ja pätevyys kumppanuuden työkieleksi sovitussa kielessä
• herkkyys varsinkin kumppanuuden maiden välisten kulttuurierojen ymmärtämiseen
• neuvottelutaitoja
• organisatorisia ja johtamisen taitoja
• halu sitoutua kansainväliseen työhön

Esimerkki: Suuri kumppanuus (ECCO TCA 397)

ECCO (European Community Co-operative Observatory – Euroopan yhteisön osuus-
toiminnallinen havaintoasema) koostuun kuudesta jäsenestä: Ranska, Italia, Espanja,
Ruotsi ja Iso-Britannia, sekä liitännäisjäsen Romaniasta. Kansainvälinen kumppanuus
on luonut eurooppalaisella tasolla uuden voittoa tuottamattoman yrityksen (ECCO),
jolla on yksi johtaja jokaisesta kumppanuusmaasta. Se ylläpitää hankkeen asiantuntijatu-
kirakennetta (TimeBank-palvelua käyttäen), jossa jokainen kumppani tarjoaa tukea toi-
sille verkoston jäsenille 15 päivää vuodessa. Se perustaa uuden EU-tutkinnon – ECCE
(eurooppalainen yhteisöyrityksen todistus), ja julkaisee kuusi hyvän käytännön mallia ja
suosituksia politiikantekijöille sosiaalitalouden tukemiseksi.
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Kansainväliset koordinaattorit menestyvät parhaiten, kun he pystyvät siirtämään koke-
muksensa oman DP:nsä arvoista ja työstä kansainväliseen kumppanuuteen. Näin voi ta-
pahtua vain silloin, kun he ovat täysipainoisesti mukana DP:nsä työssä.

4.6 Kumppanuuteen valmistautuminen

Kun koordinaattori on nimetty, DP:iden on määriteltävä selkeästi kuinka kansainvälisen
yhteistyön roolit ja vastuut tullaan jakamaan Tämä on erityisen tärkeää kansainvälisessä
toiminnassa, koska kaikilla DP:illä on yleensä hyvin erilaiset ja usein myös monimutkaiset
päätöksenteon rakenteet. Ellei kansainvälisen yhteistyön päätöksenteon rakennetta määri-
tellä selvästi, sitä eivät välttämättä ymmärrä edes kaikki sen toimintaan tiiviisti osallistuvat
henkilöt. Se tulisi myös kuvata selvästi kansainvälisissä työsuunnitelmissa.

EQUAL-ohjelman valmisteluvaihe (entinen toiminto 1) antaa kansainvälisille kumppa-
nuuksille aikaa suunnitella työtään ja sopia siitä. Suunnittelu vie aikaa ja koska jäsenvalti-
oilla on erilaiset DP:iden valintamenetelmät, DP:iden sopimaan samassa tahdissa edistyvi-
en valmistelujen aikatauluun saattaa tulla liukumia.

Kansainvälinen yhteistyösopimus – tarkistettavia kohtia

• kehittämiskumppanuussopimusten ja kansainvälisten yhteistyösopimusten jättämis-
ten määräajat kaikkien kumppanien osalta – tämä tieto on jaettava heti alussa

• tarvitaanko käännöksiä
• tarvitaanko allekirjoitettuja paperiversioita

4.7 Tunnustelutapaamiset

Tunnustelutapaamiset ovat tärkeitä. Tietoon perustuvia päätöksiä mahdollisista tulevista
kumppaneista voi tehdä vain tapaamalla heitä mieluiten hyvinkin epävirallisissa olosuh-
teissa. Tämä antaa molemmille osapuolille mahdollisuuden vetäytyä yhteistyöstä ajoissa,
jos heistä tuntuu siltä, että kumpanuus ei tule toimimaan. Tulevista kumppaneista on sel-
vitettävä viisi keskeistä asiaa:

1. Heijastavatko heidän tavoitteensa ja strategiansa omia vastaavia tai lisäävätkö niihin
jotain mielenkiintoista?

2. Ovatko toisen syrjintää ja syrjäytymistä koskevat arvot ja aseenteet sopusoinnussa
omien kanssa?

3. Onko selvää, että toinen todella haluaa muodostaa aktiivisen ja yhteistyötä tekevän
kansainvälisen kumppanuuden oman DP:n kanssa?

4. Aikaisempi kokemus ei ole välttämätöntä, mutta jos toinen on aikaisemmin osallistunut
kansainväliseen työhön, oliko se tuloksellista? Jos siinä ilmeni ongelmia, onko ne ratkaistu?

5. Onko työkielestä sovittu viestintää ja lähempää yhteistyötä varten?

Vaivannäköä ja rahaa ensimmäisen virallisen kokouksen järjestämiseen mahdollisten
kumppanien kanssa kannattaa panostaa vain, jos näihin kysymyksiin saadaan tyydyttävät
vastaukset.
33
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Ensimmäisen virallisen kokouksen koostaminen

Ensimmäinen kokous on yleisesti ottaen yhtä antoisa kuin siihen satsatut valmistelut.

• Sovittu esityslista tulisi jakaa mahdollisuuksien mukaan kaksi viikkoa etukäteen.
• Kaikkien osanottajien on nähtävä sen verran vaivaa, että he lukevat ja ymmärtävät ta-

paamansa toisen DP:n tai toisten DP:iden lyhyet kuvaukset.

Esimerkki ensimmäisen kansainvälisen 
kokouksen esityslistan suunnitelusta Vihjeitä ja neuvoja

Esittäytymiset Kaikkien osanottajien on esiteltävä itsen-
sä (työnimike, DP:n sisäiset työtehtävät 
ja yhteenveto ammatillisesta taustasta)

Tämä tulee rajata 2 minuuttiin osanotta-
jaa kohden ja heille on kerrottava ajoissa, 
että heidän on tehtävä se tässä ajassa. 
Sama prosessi uusitaan, jos kokouksen 
myöhempiin osioihin tulee uusia henki-
löitä ja jos tehdään vierailuja. Koskaan ei 
saa antaa kenenkään osallistua kokouk-
seen ilman, että kaikki osallistujat esittäy-
tyvät toisilleen.

DP:iden esittelyt Kunkin DP:n on esiteltävä itsensä:
• tavoitteet
• alkuperä (miten ja miksi se muodos-

tettiin?)
• jäsenistö ja rakenne
• työn lähestymistapa ja työsuunnitel-

ma (ml. budjetti)
• tuotteet ja tulokset (ml. milloin ne

toimitetaan)
• kansainväliset tavoitteet ja mielikuvat

siitä millaista kansainvälistä toimintaa
haetaan.

Nämä avausjaksot, jotka usein vievät yli 
puolet kokoukseen varatusta kokonais-
ajasta, ovat elintärkeitä, jotta kumppanit 
pystyvät arvioimaan yhteistyökykynsä 
(mittareina toimivat luottamus, varmuus 
luotettavuudesta, sitoutumisen aste, 
viestintäkyky ja kyky muodostaa laaduk-
kaita henkilöiden välisiä suhteita).

Vierailut 
isännöivän DP:n 
kumppanien 
luona tai 
toiminnoissa

Vierailut on pidettävä lyhyinä ja kiinteään 
työjärjestykseen sidottuina: 
• esittäytymiset
• esittelyt / esitykset
• kysymykset 
• keskustelu

Tämä on tärkeää, jos näytettävänä on asi-
aankuuluvia kumppaneita ja toimintoja.

Keskustelu 
kansainvälisen 
sopimuksen 
perustuksista

Tämän osion on katettava seuraavat 
asiat:
• ehdotukset työohjelmaksi
• ehdotetut roolit ja vastuut
• ymmärrys rahallisista ja inhimillisistä

voimavaroista, jotka kumppanit aiko-
vat kansainväliseen kumppanuuteen
panostaa

Tämä voi olla parasta järjestää itsenäisenä 
istuntona loppuistunnon yhteydessä. 
Näin tehtäessä molemmille istunnoille on 
varattava riittävästi aikaa (ainakin kolme 
tuntia). Ihanteellista olisi, jos näiden kah-
den välillä voidaan pitää tauko (yhden yön 
yli tai ainakin aterian pituinen), jotta jokai-
nen voi koota ajatuksensa ja ideansa.
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Kenen tulisi osallistua ensimmäiseen kokoukseen?

Parhaat tulokset saavutetaan, jos kumpaankin valtuuskuntaan kuuluu

• DP:iden tekniset, taloudelliset, kaupalliset ja juridiset osatekijät tuntevia henkilöitä
• DP:iden kumppanien edustajia, joilla on valtuudet tehdä sitoumuksia
• DP:iden johtajat ja koordinaattorit, jos sellaiset on nimetty

4.8 Liitännäisjäsenet, poikkeus sääntöihin

Jokaiseen kansainväliseen yhteistyösopimukseen tulee kuulua ainakin kaksi EQUAL-rahoit-
teista DP:tä eri jäsenmaista. Sen lisäksi sopimukseen on mahdollista sisällyttää liitännäisjäsenia.

Liitännäisjäsen on joko

• organisaatio 25 jäsenvaltion alueella, jonka rahoitus on peräisin EQUAL-aloitteen ulko-
puolisista lähteistä (esimerkiksi Latvialla ei ole liiketoiminnan luomiseen liittyviä hankkei-
ta, mutta latvialainen liiketoimintaa luova organisaatio voi osallistua liitännäisjäsenenä
kansainväliseen yhteistyösopimukseen, johon kuuluu ainakin kaksi EQUAL DP:tä).

• organisaatio 25 jäsenvaltion ulkopuolelta; tähän kuuluvat organisaatiot uusissa jäsen-
valtioissa tai TACIS (EU:n teknisen avun ohjelma IVY-maille ja Mongolialle), ME-
DA (EU:n yhteistyöohjelma Välimeren kehittämiseksi Välimeren Euroopan unioniin
kuulumattomien maiden kanssa) tai CARDS (EU:n Kaakkois-Euroopan jälleenra-
kennukseen, kehittämiseen ja vakauttamiseen tarkoitettu avustusohjelma) –ohjelmien
tukemissa maissa; joillekin näistä on myönnetty varoja kansainväliseen EQUAL-yh-
teistyöhön joko maiden omista varoista tai EU-rahoitteisten vuosittaisten ohjelmien
yhteydessä.

Sopimus siitä mitä 
seuraavaksi 
tapahtuu

• Milloin kansainvälisestä yhteistyöstä
tehdään päätös (kunkin kumppanin
tulisi selostaa millaisen prosessin läpi
asia tullaan viemään)?

• Mitä tehdään muiden kansainvälisten
kumppanien värväämiseksi? Miten
nykyiset kumppanit päättävät ote-
taanko muita mukaan vai ei?

• Kuka luonnostelee kansainvälisen
yhteistyösopimuksen ja miten sen lo-
pullinen sanamuoto ja budjetti tul-
laan hyväksymään?

• Millaista hallinnointia ja viestintää tar-
vitaan sen jälkeen, kun kansainvälinen
yhteistyösopimus on hyväksytty ja
työ aloitetaan?

• Mitä kieliä tullaan käyttämään ja kuka
on vastuussa mahdollisista tulkkaus-
ja käännöskuluista?

• Koska tavataan seuraavan kerran?

Tähän kokouksen osaan kuluu ainakin 
kaksi tuntia. On varmistettava, että vii-
meiset kaksi tuntia on varattu vain tätä 
tarkoitusta varten. Muutoin melko var-
masti käy niin, että kokouksesta lähde-
tään ilman tarvittavia päätöksiä ja 
yhteisymmärrystä.

Esimerkki ensimmäisen kansainvälisen 
kokouksen esityslistan suunnitelusta Vihjeitä ja neuvoja
35
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On huomattava, että ESR-rahoitusta ei saa käyttää Euroopan yhteisön ulkopuolella paitsi
hyväksytyn kansainvälisen yhteistyösopimuksen työohjelman piiriin kuuluvan kumppa-
nin tai toiminnan viestintä-, matka-, ja ylläpitokuluihin.

Jos näyttää siltä, että kansainvälinen yhteistyö liitännäisjäsenen kanssa lisäisi työhön jotain
tärkeää, on toimittava seuraavasti:

• on otettava selvää hallintoviranomaiselta tai kansalliselta tukirakenteelta onko olemas-
sa asiaa koskevia erityisiä kansallisia säännöksiä tai rajoituksia

• on varmistettava, että tämän laajemman yhteistyön mahdolliset lisäarvoa tuovat hyö-
dyt on selvästi tunnistettu

• on lisättävä tiedot liitännäisjäsenestä kansainvälisen yhteistyösopimuksen kohtaan
"Liitännäisjäsenen tuoma lisäarvo ja rahoitusmahdollisuudet"; hallintoviranomaisen
on voitava tunnistaa kumppani, joten on varmistettava, että organisaatiosta annetaan
sen oikea nimi ja yhteystiedot, sen laillinen asema, täydellinen osoite ja tehtävä

• on varmistettava, että tuleva lisäjäsen voi vastata kaikista kansainväliseen yhteistyöhön
liittyvistä kustannuksistaan

Esimerkki: Liitännäisjäsen ensimmäisellä hakukierroksella (TCA 41 FACETS)

("Näkökohtia") Kumppanuuden kumppanit ovat Itävallasta, Tanskasta, Saksasta,
Italiasta, Iso-Britanniasta ja kaksi Portugalista. Vuoden 2004 alussa kumppanuus
värväsi Unkarista Autonomian (rahoitettu EU:hun liittymisen valmisteluissa avusta-
van Phare-ohjelman alaisuudessa). FACETS-yhteistyösopimuksen päämääränä oli
saada sekä Pohjois- että Etelä-Eurooppaa edustavia kumppaneita tietojen vaihtami-
seksi eri sosiaalipoliittisista, kultuurillisista ja historiallisista näkökulmista. Autono-
mian kokemukset romaniyhteisön kanssa työskentelemisestä on tuonut työhön tie-
toja ja kokemusta Itä-Euroopasta antaen kumppanuudelle mahdollisuuden kehittää
todella koko Euroopan kattavan lähestymistavan syrjäytymisen tutkimiseen.

Huom! Tiedot liitännäisjäsenistä on annettava kansainvälisen yhteistyösopimuksen
tietyssä osiossa, joka on otsikoitu "Liitännäisjäsenen tuoma lisäarvo ja rahoitusmahdolli-
suudet". On tärkeätä antaa liitännäisjäsenestä yksityiskohtaiset tiedot kuten sen nimi ja
organisaatiotyyppi, lailinen asema, täydellinen osoite ja tavoitteet, ja on myös tärkeätä
tallentaa ko. tiedot EQUAL-aloitteen kansainvälisten yhteistyösopimusten tietokantaan
(ETCIM). Jos näitä tietoja ei saada tässä vaiheessa, saattaa olla hyvinkin vaikeaa saada nii-
tä myöhemmin. Liitännäisjäsenten on näyttävä kansainvälisessä yhteistyösopimuksessa
ja niiden kanssa on myös keskusteltava sen sisällöstä.



Valmistelut ja neuvottelut
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5. Ensiaskeleet kansainvälistä sopimusta kohti

"Kansainvälinen yhteistyö perustuu suhteisiin"

5.1 Johdonmukainen kansainvälinen työohjelma

Kansainvälisen kumppanuuden tulee perustua seuraaviin neljään kulmakiveen:

• yhteisymmärrykseen siitä, että kaikki kumppanit osallistuvat aktiivisesti työn suun-
nitteluun ja tuottamiseen

• sopimukseen siitä, että kansainvälinen yhteistyö on ennen kaikkea opettava kokemus
• sopimukseen siitä kuinka kumppanuutena toimitaan
• selkeään keskinäiseen yhteisymmärrykseen siitä miten kansainvälinen yhteistyö muo-

dostaa olennaisen osan kehittämiskumppanuuden tavoitteissa ja toimintatamenetel-
missä ja miten kansainväliset tulokset auttavat saavuttamaan omia tavoitteita

Näitä kulmakiviä voidaan pönkittää tehokkaalla suunnittelussa käytettävällä työvälineellä. Log-
frame-menetelmän (Logical Framework Approach) sovellus on hyvä esimerkki. Alla on esitetty
EQUAL:ia varten sovellettu malli. Sitä kuvataan yksityiskohtaisemmin kumppanuuden erilli-
sessä työvälinekokonaisuudessa, joka löytyy EQUAL-aloitteen internet-sivuilta.

Tämä järjestelmä perustuu lähestymistapaan, jossa toimintoja muodostetaan täyttämällä
taulukko ylhäältä alaspäin ja ylävasemmalta alaoikealle. Laadittujen toimintojen asianmu-
kaisuus ja toteutumismahdollisuudet voidaan tarkistaa varmistamalla eri vaiheiden väliset
yhteydet liikumalla vastakkaiseen suuntaan.

Kansainvälinen yhteistyö tarkoittaa, että kaikki DP:t testaavat työtään ja ideoitaan kan-
sainvälisessä ympäristössä ja sitoutuvat jakamaan mitä ovat onnistumisista ja epäonnistu-
misista oppineet. Se toimii vain, jos se suunnitellaan siten, että se liittyy niin läheisesti
DP:n keskeisiin tavoitteisiin ja menetelmiin, että sen voidaan kokea olevan olennainen osa
DP:n toimittamaa työn tulosta. Tästä seuraa, että kansallisen työn keskeisintä osaa johta-
neiden henkilöiden pitäisi johtaa myös DP:n kansainvälistä toimintaa, jos he ovat siihen
riittävän päteviä. Kansainvälisen työn johtoon nimetty henkilö on työlle elintärkeä, sillä
koordinointi on aikaa vievää ja vaatii kovia ponnisteluja. Nämä henkilöt luultavimmin
myös tarvitsevat tukea.
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Kansainväliset yhteistyösopimukset

Kansainvälisellä yhteistyösopimuksella (TCA), joka kaikkien DP:iden on allekirjoitettava
valmisteluvaiheen (entinen toiminto 1) lopuksi, on neljä tarkoitusta:

• se sitoo DP:t tekemään yhteistyötä yhteisillä intressialoilla, jakamaan voimavaroja ja
tieto-taitoa sekä levittämään ja hyväksikäyttämään kaikkia yhteisten intressien tulok-
sia kansainvälisten kumppaniensa kanssa

• se määrittää DP:iden yhteisen strategian ja toimet joihin yhdessä ryhdytään ja arvioi
niiden kustannukset sekä jakaa kustannukset DP:iden kesken

• se muodostaa perustan kumppanien kesken mahdollisesti esiin tulevien kysymysten ja
ristiriitojen ratkaisemiseksi, joihin kuuluvat myös mahdolliset immateriaalioikeudet

• se antaa sopimuspohjan, jonka perusteella hallintoviranomaiset voivat hyväksyä
DP:iden toiminnan työsuunnitelman toteuttamisen aikana

Puuttumisen 
logiikka

Objektiivisesti 
todennettavis-

sa olevat 
mittarit

Todentamisen 
lähteet 

Oletukset, 
riskit

Kokonais-
tavoitteet

Kansainvälisen 
työn anti 

EQUAL-tavoit-
teisiin 

Miten tavoite 
mitataan, ml. 

määrä, laatu, aika 

Miten ja milloin 
tiedot kerätään, 
kuka kerää ne 

Kansainvälisen
kumppanuu-
den tarkoitus

Välittömät 
hyödyt 

kumppaneille 

Miten tavoite 
mitataan, ml. 

määrä, laatu, aika 

Miten ja milloin 
tiedot kerätään, 
kuka kerää ne 

Jos tarkoitus 
saavutetaan, 

minkä oletusten 
on oltava tosia 
tavoitteeseen 
pääsemikseksi?

Tulokset

Kehittämis-
kumppanuuden 

toimittamat 
konkreettiset 

tuotteet 

Miten tavoite 
mitataan, ml. 

määrä, laatu, aika 

Miten ja milloin 
tiedot kerätään, 
kuka kerää ne 

Jos tulokset 
saavutetaan, 

minkä oletusten 
on oltava tosia 

tulosten 
tuottamiseksi?

Toiminnat

Tulosten
tuottamiseksi 
suoritettavat

tehtävät 

Keinot Kustannukset

Jos toiminnat 
suoritetaan

loppuun, minkä 
oletusten on olta-
va tosia tulosten 
tuottamiseksi?

Edellytykset
Ehdot, jotka on 
täytettävä ennen 
työn aloittamista 
39
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Johdonmukaisen kansainvälisen työsuunnitelman on tarjottava

• keskinäinen yhteisymmärrys jokaisen osaa ottavan DP:n rooleista ja vastuista sekä sopimus
siitä miten päätöksiä tullaan tekemään ja miten työ järjestetään ja miten sitä johdetaan

• pohja DP:iden välisille suhteille, joka sallii helposti ja tehokkaasti muutoksista ja
muokkauksista keskustelemisen ja neuvottelemisen

Tavoitteet

Yhteiset tavoitteet tulee olla sovittuina tulevien kumppanien tapaamisen jälkeen. Seuraavaksi
on tarkistettava onko ne mahdollista toteuttaa, jonka jälkeen tarvitaan suunnitelma niiden to-
teuttamiseksi. Alullaan oleva kansainvälinen kumppanuus saattaa vaatia useita tapaamisia. Sa-
manaikaisesti osapuolien tulisi keskustella työstä omien DP:idensä kanssa. Joitakin kehittämis-
kumppanuussopimuksen osia voidaan joutua muokkaamaan ja neuvottelemaan uudelleen, jot-
ta se sopisi yhteen kansainvälisten kumppanien kanssa saavutetun yhteisymmärryksen kanssa.

Kansainvälisten kumppanuuksien on oltava täysin yksimielisiä työsuunnitelmiensa yhdenmukai-
seen kansainväliseen yhteistyösopimukseen sulauttamiseen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä:

• suunniteltu tuotanto, mukaan lukien tuotteet, jotka aiotaan yhdessä kehittää
• tavoitteiden saavuttamiseksi sovittu strategia ja
• kaikki suunnitellut päätapahtumat ja toimet – niiden tyyppi, mittakaava ja kattavuus

Toiminnat ja aikataulu

Seuraavaksi voidaan alkaa ajatella yhteistä yksityiskohtaista työohjelmaa. Ensin on tosin tehtä-
vä tilannearvio. Kannattaa varmistaa halutaanko todella edetä sen pohjalta mitä on sovittu.

• Ovatko keskustelut kulkeneet odottamattomiin suuntiin?
• Suostutaanko asioihin vain koska ei haluta olla ainoa, joka vastustaa?

Jos vastaus jompaankumpaan on kyllä, asia tulee tuoda julki. Epäröinti tulee ilmaista aikaises-
sa vaiheessa. Tarpeen vaatiessa kannattaa tuoda esiin mahdollisuus muiden kansainvälisten
kumppanien kanssa työskentelystä. Omat tavoitteet kumppanuudelle tulee ilmaista selvästi.

Esimerkki: Läheiseen yhteistyöhön rakentuva kansainvälinen kumppanuus
(TCA 2563 PROMOTERRA)

Tämä pienten maataloussektorin yritysten edistämisen uusia tapoja tunnistava kansain-
välinen yhteistyösopimus on suunnitellut internet-palveluja tarjoavan portaalin ja inter-
net-sivuston, joilla edistetään vaihtotoimintaa Espanjan ja Italian tuottajien välillä. Se to-
teaa kansainvälisen kumppanuutensa menestyksen syiksi seuraavat seikat:

• kumppanien kansallisten ja kansainvälisten toimintojen läheiset suhteet
• työskentely samankaltaisilla sosiaalitaloudellisislla sektoreilla
• se, että keskeiset paikalliset toimijat - myös EQUAL-ohjelman ulkopuoliset

kumppanit - omaavat aktiivisen roolin
• erityisesti tätä tehtävää varten asetettu arviointiryhmä varmistaa, että toimintoja

ja loppukäyttäjien odotuksia seurataan tiiviisti
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Koskaan ei tule osallistua toimintaan, johon ei usko. Kansainvälinen työohjelma kannattaa
valmistella vain jos kaikkeen ollaan täysin tyytyväisiä.

On muistettava, että:

• kulttuurierot tarkoittavat usein sitä, että kumppanit suunnittelevat ja työskentelevät
eri tavalla

• tästä voi johtua, että kansainvälisiin toimintoihin kuluu odotettua enemmän aikaa
• jokaiselle tehtävälle, toiminnalle ja tulokselle tulee asettaa tietty vastuutaho
• kullekin tulokselle ja tuotteelle tulee sopia seuranta- ja arviointimittarit

5.2 Organisaatio ja päätöksenteko

Tehokas hallinnointi on avainasia kansainvälisen kumppanuuden onnistumisen kannalta.
Kumppanuudesta on muodostuttava tiimi. Sen jäsenten on saatava tuntea omistavansa
työnsä ja sen tulokset. Innovaation käsitteleminen työryhmässä, jossa kumppanit ovat
maantieteellisesti kaukana toisistaan ja eroavat toisistaan kielensä ja kulttuurinsa puolesta,
on erittäin vaativa tehtävä.

Kunkin kumppanin vastuut ja painopisteet omassa organisaatiossa ja DP:ssä voivat joskus
tuntua olevan ristiriidassa kansainvälisten toimintojen kanssa. Tästä saattaa seurata väärin-
käsityksiä ja vaikeuksia kumppanien välillä. Näiden sekasotkujen ylitse päästään vain avoi-
men viestinnän ja selkeällä tavalla järjestetyn hallinnoinnin avulla.

Kansainvälisten kumppanuuksien hallinnoinnille ei ole olemasta yhtä ainoata parasta or-
ganisaatiomallia vaan kansainväliset kumppanuudet näyttävät käyttävän kahden useim-
miten käytetyn mallin muunnoksia:

• konsortiomalli (consortium) on selvästi yleisin malli ja näyttää toimivan hyvin tapa-
uksissa, joissa kumppaneilla on samantasoista kokemusta kansainvälisestä työstä ja
kumppanit ovat halukkaita ja kykenevät jakamaan vastuunsa

Esimerkki: Kansainvälinen konsortiumi (TCA 909 INCLUSION – POWER)

("Osallisuuden voimaa") Kansainvälinen yhteistyökumppanuus Inclusion – Power ke-
hittää innovatiivisiä malleja ja metodologioita heikossa työmarkkina-asemassa olevien
yksilöiden ja yhteisöjen syrjäytymisen ongelmien käsittelyyn, mukaan lukien uusia lähes-
tymistapoja elinikäiseen oppimiseen, mentorointiin, etenemiseen ja työmarkkinoiden
yhdentymiseen, valtaistamiseen ja työnantajien kanssa työskentelyyn. Kumppanit ovat
Tanskasta, Ruotsista, ja Iso-Britanniasta. Kansainvälisen yhteistyösopimuksen sihteeris-
tö toimii kiertävien virkojen periaatteella, joka on mitä suurimmassa määrin valtaistava
työtapa ja vetää kaikki kumppanit hyvinkin täydellisesti työhön mukaan. Kullekin
kumppanille on annettu omat erityiset tehtävänsä ja kukin kumppani nimeää kotimai-
sesta työryhmästään kansainvälisestä viestinnästä vastuussa olevan jäsenen. Kunkin
kumppanin edustajista koostuva ohjausryhmä huolehtii päätöksenteosta.
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• ja säteittäismalli (hub and spoke), jossa kumppanit pyytävät eniten eurooppalaisessa
verkostotoiminnassa kokemusta omaavan organisaation ottamaan johtoaseman

Molemmissa malleissa tehdään joskus järjestelyjä kansainvälisen yhteistyösopimuskoordinaatto-
rin aseman kierrättämiseksi. Se on erinomainen vaihtoehto oppimiskokemuksen jakamisen ja
kansainvälisen työn hallinnointikokemuksen laajentamisen kannalta, mutta vain jos se ennakoi-
daan ja suunnitellaan kunnolla. Uudet koordinaattorit on tutustutettava työhön perusteellisesti.

5.3 Viestintä

Hyvä viestintä on ratkaiseva tekijä kumppanuuden menestyksessä. Se myös maksaa, joten
budjetissa on oltava siihen varattuna rahaa.

Sähköposti muodostaa monien kumppanuuksien viestinnän perustan ja se sopii varsin hyvin
järjestelyjen tekoon ja asiakirjojen vaihtoon. Työkumppanuuksien on kuitenkin myös voitava
arkistoida asiakirjansa ja ne on oltava tarpeen mukaan yksittäisten jäsenten saatavilla. Monet
hyvin hallinnoidut kumppanuudet käyttävät salasanalla suojattua projektihallinnon internet-
sivustoa, jonne on tallennettu kakki asiakirjat ja jossa ne ovat välittömästi saatavilla. Tämä vä-
hentää kalliita puhelinkuluja ja varmistaa kumppanuuden korkeatasoisen avoimuuden.

Yhdenmukaisen terminologian käyttö on tärkeää. Jos aiotaan käyttää ammattikieltä, on var-
mistettava, että kaikki osaavat sitä. Apuna voi käyttää EQUAL-aloitteen internet-sivuilla olevaa
sanastoa. Jos kaikkia tarvittavia termejä ei ole selostettu, kannattaa sitä täydentää kumppanuu-
den omalla, usein käytettyjen termien sanastolla. Kunkin kumppanin tulee antaa vastine omal-
la kielellään jokaiselle käytetylle uudelle tekniselle tai ammattikielen termille.

Esimerkki: Säteittäismalli (TCA 1044 TEMPORA)

Tempora toimii säteittäismallin mukaisesti. Se on jaettu neljään ryhmään, joista jo-
kaiseen kuuluu kukin kumppaneista ja joita johtaa kokenein DP. Ne saavuttavat ta-
voitteita, tekevät työnsä ajallaan ja saavat aikaan tuloksia.

Työryhmä 1:  “Työorganisaation uudet muodot”
Työryhmä 2: “Elämän laatua parantavia uusia paikallisia tukipalveluja”
Työryhmä 3: “Sosiaalisen ajan niveltäminen”
Työryhmä 4: “Neuvontakeskuksen perustaminen perhe- ja työelämän yhteenso-

vittamisen avuksi”

Esimerkki: Virtuaali-sivusto internetissä (TCA 270 LOFT)

LOFT on perustanut etnisten vähemmistöjen työmarkkina-asemaan liittyvän eurooppa-
laisen asiantuntijaverkoston. Kumppanuuden DP:t Saksasta, Espanjasta ja Iso-Britanni-
asta huolehtivat kokemustensa vaihdosta kansainvälisissä seminaareissa, konferenseissa ja
monikielisellä virtuaali-sivustolla, jossa kootaan yhteen tutkimukset, tietolinkit, internet-
pohjaiset koulutusmateriaalit ja neljännesvuosittainen uutislehti.
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Kumppanuudet työskentelevät keskinäisen ymmärryksen ja luottamuksen saavuttamisek-
si. Nämä tarvitsevat tuekseen hyvän tietojenkäsittelyjärjestelmän. Tietojen käsittelyn jär-
jestäminen ei kuitenkaan takaa ymmärrystä eikä luottamusta. Kumppanien on loppukä-
dessä varattava tarpeeksi aikaa kokouksissa tapahtuvaan kommunikointiin.

Työkielen valinta – kolme vaihtoehtoa

5.4 Kulttuurierot

Moninaisuus ja kulttuurien erilaisuus ovat kansainvälisen työn suuria kannustimia. Kulttuuri voi
toki olla myös kumppaneita jakava tekijä ellei sen eroja ymmärretä ja hoideta asianmukaisesti.

Kielivaihtoehdot Seuraukset Edut Haitat

Työkieleksi valitaan 
yksi kieli

Suhteellisen pienet kus-
tannukset.
Asiakirjojen kirjoittajat 
kääntävät tuotoksensa, 
mutta yhteisen kielen 
syntyperäisen käyttäjän 
on syytä tarkastaa ne.

Yksinkertaisuus.
Sopii mainiosti yhteistä 
kieltä äidinkielenään pu-
huville kumppaneille.

Saattaa rajata yhteistä 
kieltä äidinkielenään pu-
humattomien panosta.

Työkieliksi valitaan 
kaksi kieltä tai useampi 
kieli ja tarjotaan tulkki- 
ja käännöspalveluja

Suuret kustannukset ja 
vie enemmän aikaa.

Jokainen voi osallistua 
täydellisemmin.

Jos simultaani-tulkkaus 
on liian kallista, kokouk-
siin kuluu vähintäänkin 
kaksinkertainen aika 
tulkkauksen vuoksi.

Työkieliksi valitaan 
kaksi kieltä tai useampi 
kieli ja vaaditaan, että 
kumppanuuden työstä 
valtaosan tekevät 
henkilöt, jotka osaavat 
molempia tai kaikkia

Alhaisemmat kustan-
nukset, mutta vaikea jär-
jestää ellei 
kumppankuuksissa ole 
tarvittavan kielitaidon 
omaavia henkilöitä. Kan-
nustaa pienten kansaivä-
listen kumppanuuksien 
muodostamiseen.

Hyvin ammattimainen 
tapa tehdä työtä, jos se 
vain on mahdollis-
ta.Työkokousten kul-
kua voidaan nopeuttaa 
ja niiden laatua lisätä, jos 
osanottajat voivat puhua 
omalla äidinkielellään.

Ei haittoja.

Esimerkki: Sanaston luominen (TCA 635 SOCIAL ENTERPRISE EUROPE)

("Sosiaalinen yritys Eurooppa") Italiasta ja Iso-Britanniasta koostuva kansainvälinen
kumppanuus on tuottanut kansainvälisen sanaston. Se sisältää yhteenvedon sosiaali-
sissa yrityksissä ja sosiaalitalouden sektorilla tehtävästä kansainvälisestä työstä ja ana-
lysoi niissä käytettyä sanastoa tarjoten selityksiä ja käännöksiä kansainvälisten yh-
teistyösopimusten työkielillä.
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Kieli ei yksin määritä kulttuuria, vaikka se onkin suurin ilmeinen erottava tekijä kumppa-
nien välillä. Kumppanuuden alettua tehdä yhteistyötä muut kansallisten kulttuurien suu-
ret erot nousevat useimmiten paljon tärkeämmiksi. Näihin kuuluvat:

• asenteet ja käytös
• liiketoiminta- ja työkulttuuri
• oikeuskäytäntö ja hallinnolliset säännöt
• sosiaaliset ja talouden rakenteet ja niiden taustalla olevat oletukset ja
• (usein tärkein ja eniten erottava) käsitykset ajasta ja sen käytöstä

Tärkeimmät kulttuurilliset vaihdot eivät useinkaan tapahdu kokouksissa. Kumppanit op-
pivat toisistaan eniten yhdessä aterioidessaan ja aivan yhtä usein suurimmat päätökset teh-
dään päivän päättävän illallisen aikana. 
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6. Kansainvälisen yhteistyösopimuksen 
solmiminen

"On olemassa sanonta 'roskaa sisään, roskaa ulos' (garbage in, garbage out),
joka tarkoittaa, että kansainvälisen yhteistyösopimuksen laatu riippuu hyvin
paljon kunkin kumppanin panoksen laadusta."

6.1 Valmistautuminen kansainvälisen yhteistyösopimuksen 
solmimiseen

Siirtyäkseen valmistelusta toteutukseen DP:iden on annettava omien hallintoviranomaisiensa
vahvistettavaksi kehittämiskumppanuussopimus (DPA), johon sisältyy kansainvälinen yhteis-
työsopimus (TCA). Tämä voidaan tehdä niin pian kuin kehittämiskumppanuusosapuolet ovat
saaneet kyseiset asiakirjat valmiiksi. Tässä osiossa keskitytään kansainvälisen yhteistyösopimuk-
sen tarkasteluun, koska se nimeomaisesti liittyy kansainväliseen yhteistyöhön.

Mitä tarkoitusta on kansainvälisellä yhteistyösopimuksella?

• se vahvistaa kehittämiskumppanuuksien sitoumuksen työskennellä kansainvälisellä
tasolla ja sen solmiminen edustaa selvää ja rakentavaa velvoitetta

• se esittelee kansainvälisen kumppanuuden ja sen tavoittelemat tulokset
• se vahvistaa heti alusta lähtien yksimielisesti sovitut kansainvälisen kumppanuuden

edellytykset, toiminnan ja tuotokset
• se täydentää ja antaa lisäarvoa kehittämiskumppanuussopimukselle, johon kv-sopi-

mus olennaisesti liittyy – nämä kaksi asiakirjaa toimivat projektin tulosten lopullista
valtavirtaistamista huomattavasti helpottavana rakenteellisena perustana

• se toimii virstanpylväänä toteuttamisvaiheeseen ja levitysvaiheeseen (entiset toiminnot 2 ja 3)
• se antaa rakenteellisen perustan valmisteluvaiheessa (entinen toiminto 1) tapahtuvalle

kansainvälisen työn suunnittelulle sekä kansainvälisen työn toteuttamisvaiheen (enti-
nen toiminto 2) hallinnoinnille, seurannalle ja arvioinnille

• se tarjoaa yhteisen kehyksen koko EU:n laajuiselle kansainväliselle työlle

Kansainväliseen yhteistyösopimukseen päätyvään prosessiin kuuluu:

• yhden tai useamman sopivan kansainvälisen kumppanin löytäminen
• selvät tavoitteet ja suunnitellut tulokset sisältävästä yhteisestä työohjelmasta, työme-

netelmistä ja asiaankuuluvista toimista, budjetista sekä koordinointia, tehtävien ja vas-
tuiden jakoa koskevista sopimuksista keskusteleminen ja neuvotteleminen

• ohjelman läpiviemiseen kykenevästä toiminnan hallinnoinnin rakenteesta sopiminen
• kumppanuuden toiminnan hallinnoinnista vastaavien kansainvälisten koordinaatto-

reiden nimeäminen
• tietojen antamisesta ja päivittämisestä tässä oppaassa myöhemmin yksityiskohtaisem-

min selostettuun EQUAL-ohjelman kansainvälisen yhteistyön internet-ohjelmaan
(ETCIM) vastuussa olevien tahojen osoittaminen
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Lopuksi

• kukin DP on etukäteen tarkistanut hallintoviranomaisensa asettaman määräajan kansain-
välisen yhteistyösopimuksen jättämiselle ja millä kielellä tai kielillä se voidaan kirjoittaa

• kumppanit ovat keskenään päässeet yksimielisyyteen mahdollisista kansainvälisen työ-
ohjelman luonnokseen liittyvistä epäröintiä aiheuttaneista tekijöistä ja varmistaneet,
että suunnitelmassa kunkin DP:n omat tärkeät intressit tulevat huomioiduksi

• kunkin DP:n johto on allekirjoittanut kansainvälisen yhteistyösopimuksen lopullisen
version

Kumppanien suorittama muodollinen sopimuksen allekirjoittaminen on tärkeä virstan-
pylväs. Kansainvälisten kumppanusten kannattaa huomioida se pitämällä seminaari, leh-
distön tiedotustilaisuus, virallinen vastaanotto, sopimukseen osallistuvien DP:iden pu-
heenjohtajien julkinen pyöreän pöydän keskustelu, julkinen kansainvälisen yhteistyösopi-
muksen allekirjoitustilaisuus, jossa DP:iden valtuutetut edustajat allekirjoittavat sopimuk-
sen, tai joidenkin näiden yhdistelmä. Tämä on hyvä tilaisuus saattaa DP:iden suunnitel-
mat ja tulostavoitteet politiikantekijöiden ja käytännön toimijoiden tietoisuuden.

Mitä kansainvälinen yhteistyösopimus sisältää

1. Kansainvälisen yhteistyökumppanuuden nimen
2. Sen perustamisen syyt ja tavoitteet

• yhteiset intressit / metodologia / perimmäinen ongelma
• aikaisemmista asiaa koskevista toimista opitut kokemukset
• osallistuvien DP:iden yhteiset kansainväliset tavoitteet
• ennakoidut (yhteiset / toisiaan täydentävät) tuotteet / tuotanto / tulokset
• strategian tuoma lisäarvo ja kunkin mukana olevan DP:n tavoittelemat tulokset
• (mahdollisten) liitännäisjäsenten tuoma lisäarvo ja rahoituskyky

3. Työohjelma ja työn metodologia
• suunniteltu kansainvälinen toiminta
• tiedon, tulosten ja työvälineiden jakamisen metodologia
• virstanpylväiden, tulosten ja tapahtumien aikataulutus

4. Organisaatiota ja päätöksentekoa koskevat järjestelyt
• kunkin DP:n tehtävät ja vastuut
• kansainvälisen yhteistyösopimuksen koordinointiin liittyvät roolit ja tehtävät
• päätöksenteon järjestelyt
• työkieli (tai työkielet)

5. Seuranta- ja arviointimenetelmät
• kansainvälisten kokemusten ja tulosten seurannan ja arvioinnin mekanismit
• työohjelman, työmetodologian ja organisatoristen järjestelyjen päivittämisen me-

kanismit
6. Rahoitusta koskevat säännökset sekä kustannusten jakautuminen

• budjetin erittely jokaisen toimenpiteen osalta seuraavasti:
• kustannustyypin mukaan (vastaako kyseisestä rahoitusosuudesta yksittäinen DP

vai vastaako siitä kv-kumppanuus yhteisesti)
• toimintatyypin mukaan (mitä toimenpiteitä kyseinen rahoitusosuus sisältää)
• rahoituksen lähteen mukaan (kuka maksaa ja kuinka paljon)
• järjestelyt kustannusten jakamiseksi, varojen kontrolloimiseksi ja päällekkäisten

rahoitustoimien välttämiseksi
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Kansainväliset yhteistyösopimukset ovat hyödyllisimmillään, kun ne on valmisteltu käy-
tännönläheisesti ja niitä hyödynnetään

• keskustelujen suuntaamiseen ja selvän yhteistyöpohjan luomiseen
• kansainvälisen työn yksityiskohdista sopimiseen
• kansainvälisen työn päivittäisen hallinnoinnin apuna
• edistymisen, tuotosten ja saavutusten arviointeihin
• kansainvälisen työn julkistamiseen ja sitä koskevan tietoisuuden lisäämiseen
• kohderyhmien ja muiden sidosryhmien valtaistamiseen

Jotkut DP:t saattavat olla osallisina useammassa kuin vain yhdessä kansainvälisessä yhteis-
työsopimuksessa (huom! Suomessa vain poikkeustapauksessa). Poikkeuksellisissa tapauk-
sissa se on jopa ainoa keino, jonka avulla suuret kumppanuuskokonaisuudet voivat löytää
kumppaneita, joiden kautta työn kaikki tärkeät puolet tulevat esille. Suuri työllistyvyyttä
käsittelevä kumppanuus voi esimerkiksi haluta olla jäsenenä sekä aiemmin rikoksesta tuo-
mittuja auttamaan erikoistuneessa että mielenterveydellisesti tai fyysisesti vammaisten
henkilöiden työllistämiseen erikoistuneessa kansainvälisessä yhteistyösopimuksessa. Näi-
den DP:iden on läpikäytävä kansainvälisen yhteistyösopimuksen solmimisprosessi erik-
seen kunkin kansainvälisen kumppanin kanssa.

Esimerkki: Yksi DP=kaksi kansainvälistä yhteistyösopimusta 
(TCAs 127 and 101 ECINE and UPAE)

Iso-Britannian DP Working Broadband on jäsenenä kahdessa kansainvälisessä
kumppanuudessa, jotka ovat ECINE ja UPAE. ECINE on pieni toiminnallinen
kumppanuus ja UPAE:en kuuluu hollantilainen, italialainen, espanjalainen ja por-
tugalilainen DP sekä kolme muuta DP:tä –Iso-Britanniasta. Niiden yhteisenä int-
ressinä on kulttuurilliset ja luovat elinkeinoalat sekä liiketoiminta internetissä. Mo-
lempien kansainvälisten yhteistyösopimusten perustamisen eteen on tehty paljon
työtä ja se on vaatinut selkeää ohjaamista sekä tarkkaan sovittuja rooleja ja vastuu-
alueita. Erityisen tärkeää oli päällekkäisten toimintojen välttäminen ja keskittymi-
nen tiettyjä tuotteita ja hyötyjä tuottavaan toimintaan. DP järjesti myös yhteisen ta-
pahtuman, jossa molempien kansainvälisten yhteistyösopimusten kumppanit tapa-
sivat toisensa ja saattoivat tunnustella mahdollisia yhteyksiään.
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6.2 Kansainvälisen yhteistyösopimuksen hyväksymisprosessi

Internet-pohjainen työväline ETCIM (EQUAL-aloitteen kansainvälisen yhteistyön inter-
net-ohjelma) on kehitetty helpottamaan asianosaisten hallintoviranomaisten välistä neu-
votteluprosessia. ETCIM:in käyttö varmistaa, että kaikki asiaankuuluvat kehittämis-
kumppanuudet ja hallintoviranomaiset työskentelevät saman yhteistyösopimusversion
pohjalta, joka puolestaan nopeuttaa hyväksymisprosessia.

• Pyytää muita DP:itä vahvistamaan.

• Jos joku DP:istä  hylkää sopimus-
luonnoksen, ETCIM-sihteerin on
esitettävä uusi kansainvälisen yh-
teistyösopimuksen luonnos.

• Kun kaikki DP:t ovat vahvistaneet sopi-
muksen, ETCIM-sihteeri vahvistaa sen.
Hallintoviranomaisille lähetetään hyväk-
syntää pyytävä ilmoitus.

• Hallintoviranomaiset voivat kommen-
toida. Prosessin jatkumiseksi kuitenkin
tarvitaan joko hyväksyntä tai hylkäys.

• Ilmoitus lähetetään, jos yksikin hallinto-
viranomainen on hylännyt sopimuksen
tai kaikki ovat hyväksyneet sen.

• Kansainvälisen yhteistyösopimuksen si-
sältö julkistetaan rahoitustietoja lukuun-
ottamatta

• DP:iden vahvistusta ja hallintoviran-
omaisten hyväksyntää koskevat päivä-
määrät rekisteröidään samoin kuin
mahdolliset hallintoviranomaisten kom-
mentit.

ETCIM-sihteeri luo / 
muokkaa kv. 

yhteistyösopimus-
luonnoksen

Sähköposti-
ilmoitus DP:ille

Sähköposti-ilmoitus
hallintoviranomaisille 

DP:t vahvistavat 
(tai hylkäävät) 

kv. yhteistyösopimus-
luonnoksen

Hallintoviranomaiset hy-
väksyvät tai hylkäävät (jos 
tarpeen, kommentoivat)

Sähköposti-ilmoitus
DP:ille ja 

hallintoviranomaisille

Kv. yhteistyösopimus 
voimaan ECDB:hen

Kansainvälisen yhteistyösopimuksen kiertokulku
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Miten ETCIM toimii

1. Kansainvälisen kumppanuuden nimittämä ETCIM-sihteeri esittää ja muokkaa (eng-
lanniksi tai ranskaksi) kumppanuutensa valmiin kansainvälisen yhteistyösopimuksen.

2. Sopimuksen osapuolina olevat DP:t vahvistavat sen ja tiedot siirretään ETCIM:iin.
3. Asianosaiset hallintoviranomaiset kommentoivat kansainvälistä yhteistyösopimuseh-

dotusta.
4. Kun kaikki hallintoviranomaiset ovat hyväksyneet sopimuksen, vahvistetaan yksittäis-

ten DP:iden valinta toteuttamisvaiheeseen (entinen toiminto 2).
5. Tämän jälkeen kansainväliset yhteistyösopimukset siirretään EQUAL-ohjelman yh-

teiseen tietokantaan (ECDB), jossa niistä tulee julkisia asiakirjoja.

Hallintoviranomaiset

Hallintoviranomaiset (MA) ovat vastuussa kansainvälisten yhteistyösopimusten arvioinnista ja
hyväksymisestä. Ne myöntävät toteuttamisvaiheen (entinen toiminto 2) rahoitusta varten hy-
väksymiskirjeitä (eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädäntökehyksen mukaisesti ottaen huomi-
oon yhteisöaloiteohjelman ja ohjelma-asiakirjan täydennyksen säännökset). Hallintoviran-
omaiset noudattavat myös prosessia helpottamaan ja tehostamaan luotuja yleisiä säännöksiä

• hyväksymis- ja rahoitusaikataulujen yhteensovittaminen
• kumppanien etsinnän tukeminen
• DP:iden tukeminen niiden luonnostellessa kansainvälistä yhteistyösopimustaan ja jät-

täessä sen hyväksyttäväksi
• yhteisten kriteerien soveltaminen kansainvälisiä yhteistyösopimuksia arvioitaessa
• tarvittaessa keskenään neuvotteleminen ennen kansainvälisen yhteistyösopimuksen

hyväksymistä
• yhteisten neuvottelumenettelyjen soveltaminen kansainvälisen yhteistyösopimuksen

myöhempien merkittävien muutosten osalta
• kaiken mahdollisen tekeminen, jotta valmisteluvaiheeseen (entinen toiminto 1) hy-

väksyttyjen, mutta prosessista putoavien DP:iden ja kansainvälistä kumppania vaille
jääneiden orpojen DP:iden lukumäärä jää mahdollisimman pieneksi

Huom! DP:t eivät saa käyttää ETCIM:iä kansainvälisen yhteistyösopimuksen kehit-
tämis- ja neuvottelutarkoituksiin vaan vain sopimuksen hyväksymiseen. ETCIM on inter-
netissä vain hyväksyttyjen käyttäjien käytettävissä. Hallintoviranomaiset myöntävät käyttä-
jäluvat komission antaman ohjauksen pohjalta. DP:lle annetaan oma ainutlaatuinen käyt-
täjänimi ja salasana ETCIM:in selaamista varten ja erillinen salasana tietojen syöttämistä,
muokkaamista ja vahvistamista varten. On itsestään selvää, että DP:t pääsevät käsiksi vain
niiden kansainvälisten yhteistyösopimusten tietoihin, joihin ne ottavat osaa.
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Kansainvälisen yhteistyösopimuksen hyväksyttäväksi jättäminen

Kansainvälinen yhteistyösopimus jätetään vastaavien hallintoviranomaisten hyväksyttä-
väksi, kun sen perusosista on sovittu ja luonnos on viimeistelty.

• Kukin kumppanuuden DP jättää itsenäisesti yhteisen kansainvälisen yhteistyösopimuksen
omalle hallintoviranomaiselleen yhdessä oman kansallisen kehittämiskumppanuussopi-
muksensa (DPA) kanssa. Jotkut hallintoviranomaiset voivat vaatia yhteisellä kielellä kirjoi-
tetun kansainvälisen yhteistyösopimuksen kääntämistä omalle äidinkielelleen.

• ETCIM-sihteeri siirtää kansainvälisen yhteistyösopimusluonnoksen (sovitulla yhteisellä
kielellä kirjoitetun version) yhteiskäyttöön ETCIM:iin. Hyperlinkkejä voidää käyttää pää-
syyn muihin kieliversioihin. Sopimus on vielä tässä vaiheessa luonnos ja sitä voi muokata
vain yksi kansainvälisen kumppanuuden nimeämä henkilö, ETCIM-sihteeri.

ETCIM:in käyttö

1. Luonnos siirretään ETCIM:iin.
2. Järjestelmä lähettää sähköpostiviestin kaikille kansainvälisille kumppaneille pyytäen

näitä vahvistamaan sen. Huom! Tämä toimii vain, jos sähköpostiosoite on annettu. Va-
lintakierroksella 1 jotkut DP:t unohtivat antaa sähköpostiosoitteensa.

3. DP:t varmentavat ETCIM:iin tallennetun sopimusversion vastaavan täydellisesti yh-
teisesti sovittua versiota ja vahvistavat sen. Muutoksia haluttaessa pyydetään tehtävään
nimitetty vastuuhenkilö tekemään muutokset ja palauttamaan sopimuksen uusittu
versio DP:ille vahvistettavaksi.

4. Kun kaikki kumppanit ovat vahvistaneet kansainvälisen yhteistyösopimusluonnoksen,
ETCIM lähettää sähköpostiviestin asiaankuuluville hallintoviranomaisille ilmoittaen sopi-
muksen olevan valmiin ja kutsuen hallintoviranomaiset tutustumaan siihen. DP:n kannat-
taa kuitenkin ottaa yhteyttä omaan hallintoviranomaiseensa ja varmistaa, että kansainväli-
sen yhteistyösopimuksen valmistumisesta ilmoittava sähköpostiviesti on saatu.

5. Seuraavaksi hallintoviranomaiset analysoivat sopimuksen. Ne saattavat hylätä sen, jol-
loin sähköpostiviesti ETCIM:iltä ilmoittaa kaikille asiaankuuluville DP:ille hylkäämi-
sen syyt. DP:iden on keskusteltava syistä, ratkaistava ongelmat ja jätettävä uusittu so-
pimusversio hyväksyttäväksi. (Ei kuitenkaan ole tarkoitus luoda uutta kansainvälistä
yhteistyösopimusta.)

6. Jos sopimus vieläkin vaatii parannuksia, prosessi alkaa uudelleen alusta (ETCIM-op-
paan mukaisesti).

7. Kansainvälinen yhteistyösopimus hyväksytään, kun kaikki hallintoviranomaiset vah-
vistavat sopimuksen sisällön olevan riittävän laadukas, sopimuksen tuovan liäarvoa
kansallisten DP:iden strategioihin ja sopimuksen rahoitussuunnitelman olevan sään-
töjen ja vaatimusten mukainen.

8. Samaa prosessia noudatetaan, jos kansainväliset kumppanit päättävät tehdä kansain-
väliseen yhteistyösopimukseen (merkittävän) muutoksen projektin aikana.
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Kansainvälisen yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Kansainvälinen yhteistyösopimus on lopullisesti hyväksytty, kun kaikkien kansainvälisten
kumppanien hallintoviranomaiset ovat sopineet siitä. Tämä hyväksyntä merkitään ET-
CIM:iin välittömästi.

Kansainvälisen yhteistyösopimuksen hyväksyntä on samalla osa kunkin DP:n toteuttamis-
vaiheen (entinen toiminto 2) yleistä vahvistusmenettelyä.

Kansainvälisen yhteistyösopimuksen tultua täysin hyväksytyksi sen ETCIM:issä olevat tie-
dot siirretään yhteiseen EQUAL-tietokantaan (ECDB) ja suurin osa siitä (luonnollisesti
budjetteja lukuunottamatta) on julkisesti selattavissa.
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7. Kokoukset, opintovierailut ja 
henkilövaihdot

“DP:itä on rohkaistava tutustumaan kumppaneihinsa niin hyvin, etteivät ne
muodosta ainoastaan läheisiä työsuhteita vaan myös ystävyyssuhteita.”

Oppaan tämä osa sisältää yksityiskohtaisemman kuvauksen vihjeineen oppaan osassa 2 ku-
vatuista tavoista tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Jälleen kerran on tärkeää pitää mielessä
se, että tietojen vaihto kokousten ja opintovierailujen yhteydessä ei ole päämäärä sinänsä
vaan järjestelmällisen oppimisprosessin keino jakaa kokemuksia ja asiantuntemusta.

7.1 Tiedonvaihto kokouksissa ja muu viestintä

Vierailujen suunnittelu

On haasteellista johtaa kansainvälistä kumppanuutta pääasiallisesti vain puhelimen, tele-
faksin ja sähköpostin keinoin. Niinpä tilanteet, joissa kumppanit tapaavat henkilökohtai-
sesti, ovat erittäin tärkeitä.

Suuri osa todellisesta oppimisesta, hyvien käytäntöjen siirtämisesta ja luovasta yhteisestä
kehittämistyöstä tapahtuu niinä lyhyinä hetkinä, jolloin kumppanit tavataan henkilökoh-
taisesti tai opintovierailujen ja henkilöstövaihdon aikana.

Mitä kunnianhimoisemmin nämä suunnitellaan, sitä enemmän niistä saadaan irti.

Kokoukset tulee käyttää hyvin hyödyksi

• Suurissa kansainvälisissä kumppanuuksissa joitakin asioita yhteisen intressin tai tehtä-
vän jakavien kumppanien välillä on parasta hoitaa kahden- tai kolmenkeskeisissä ko-
kouksissa monenkeskeisten kokousten sijasta.

• Kun kumppanuus kokoontuu, kannattaa käyttää hyväksi mahdollisuus kohottaa kan-
sainvälisen työn profiilia ja uskottavauutta. Kokoukseen voi olla mahdollista vetää
mukaan paikallisia avainhekilöitä tai ammattiryhmiä, politiikantekijöitä, parlamentin
tai eduskunnan jäseniä, Euroopan parlamentin jäseniä tai lehdistön edustajia. Julki-
suudesta ei kuitenkaan saa tulla työjärjestystä tärkeämpi.

Valmistelu

• Kokoukset ja vierailut tulee valmistella etukäteen hyvin. Mahdollisuuksia henkilökoh-
taisiin tapaamisiin ei ole montaa, niiden reaalikustannukset ovat suuret ja ne vievät
paljon aikaa. Ne on syytä käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi.
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Rahoitus

• Suunnitteluja tehtäessä tulee ottaa huomioon, että eri kumppanien kansainväliset
budjetit saattavat erota hyvinkin paljon. Tämä asettaa rajoituksia sille, mitä todelli-
suudessa voidaan tehdä ja rahoitusosuuksien jakaminen tasapuolisesti kumppanien
kesken voi jopa olla mahdotonta.

• Kokouskustannusjärjestelyistä on sovittava selvästi ja ajoissa. Tavallisesti isäntänä toi-
miva DP rahoittaa kokouksen järjestelykustannukset ja vierailevat DP:t maksavat
omat matka- ja majoituskustannuksensa. DP:t maksavat säännönmukaisesti omien
henkilöidensä kansainväliset kustannukset. Yhteisiä kansainvälisiä kustannuksia var-
ten on sovittava kustannusjakojärjestelyistä.

Logistiikka

• Hyvä majoitus hyvässä kokouspaikassa, hyvät välineet esitysten pitoon, asiaan keskit-
tyvä ammattimainen puheenjohtajuus ja kokouksen kulun muistiin kirjaaminen vai-
kuttavat suuresti kokouksen menestykseen.

• Jäsenvaltioiden yleisten vapaapäivien määrän ja päivämäärien vaihtelut täytyy ottaa
huomioon, sillä ne voivat aiheuttaa ongelmia aikataulujen sovittamiseen.

• Matkustukseen käytetty aika on huomioitava. Kenenkään Euroopan laidasta ja aika-
vyöhykkeestä toiseen kiireellä matkustaneen ei voida odottaa osallistuvan kokoukseen
täydellä teholla.

Vieraanvaraisuus

• Isännän on mentävä vieraitaan vastaan ja annettava heille tarvittavat paikalliset tiedot.
• Hotellivarauksissa voidaan avustaa ja myös tarkistaa viipyykö joku vieraista henkilö-

kohtaisista syistä pidemmän aikaa.
• Aterioita järjestettäessä on varmistettava mahdolliset erityisruokavaliot.
• Aikatauluun tai ohjelmaan pitää sisällyttää sosiaalisia tilaisuuksia. Epävirallinen osuus

yhteistyöohjelmassa on usein paras tapa tutustua kumppaneihin.
• Kannattaa muistaa, että tavat ja vieraanvaraisuuden rahoittamista koskevat säännöt

vaihtelevat paikasta toiseen. On vältettävä nolostuttamasta kumppaneita, jotka eivät
pysty vastaamaan vieraanvaraisuutta koskeviin odotuksiin. Kannattaa varmistaa, että
kaikki kumppanit tuntevat omat kansalliset sääntönsä.

Hyvä lopputulos

• Hyvin tehty ja sovittuja asioita painottava raportti tulee saada jakeluun viikon tai vä-
hintään kahden viikon kuluessa. Jos se tapahtuu myöhemmin, useimmat osallistujat
ovat jo suunnanneet huomionsa toisaalle.
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Kokouksen pito

Valmistelut

• Hyvissä ajoin ennen kokousta kannattaa kysellä kumppanien mielipiteitä kokoukselle ase-
tettavista päämääristä, tavoitteista ja odotuksista. Sen jälkeen pannaan esityslistan luonnos
kiertämään sekä neuvotellaan siitä ja lyödään esityslista lukkoon ennen kokousta.

• Kaikkien osallistujien on voitava ymmärtää mitä kokouksessa sanotaan, joten on etu-
käteen selvitettävä ketkä osallistuvat ja millainen kielitaito heillä on (paitsi jos aikai-
semmin on sovittu yhteisen työkielen käytöstä).

Esityslistan kokoonpano – tehtävien selkeän eriyttämisen varmistaminen ja tarpeellisen 
ajan varaaminen keskeisille asiakokonaisuuksille

• kansainvälisen kumppanuuden hallinnointia koskevat asiat
• kumppanien toiminnan esittelyt ja keskustelu yhteisesti kiinnostavista kysymyksistä
• poliitikkoja ja muita julkisuuden henkilöitä koskevat PR-toimet

Kokouksen pito

• Yhden tai useamman päivän pituinen kansainvälinen kokous on kaikille rasittava ko-
kemus. Sitä on johdettava kunnolla, jos siitä halutaan tuottava. Kolme tärkeintä edel-
lytystä on, että:
- kaikki tietävät kaikkien osanottajiet nimet ja asemat
- kaikki tietävät missä mennään kokouksen esityslistan puolesta
- pidetään kiinni sovituista aikatauluista (asiat alkavat ja päättyvät ajallaan)

• Kukaan ei pysty keskittymään hyvin 40 minuuttia kauempaa kerrallaan.Kansainväli-
sen kokouksen tuntemattomat ja rasittavat olosuhteet huomioonottaen kannattaa pi-
tää viiden minuutin tauko ainakin kerran tunnissa ja sen lisäksi ennalta määrätyt vir-
kistäytymistauot.

• Tarjolla tulee olla riittävästi vettä tai muita virvoitusjuomia.
• Jos käytetään yhteistä työkieltä, sitä kieltä hyvin osaavien tulee puhua hitaasti ja selväs-

ti ja välttää puhekielen sanontoja ja epäselviä lyhenteitä.
• Puheenjohtajan on tehtävä yhteenveto riittävän usein varmistaakseen kaikkien ym-

märtäneen milloin on käsitelty keskeisiä kohtia tai tehty keskeisiä päätöksiä.
• Sovitut toimenpiteet, virstanpylväät ja sopimukset kannattaa kirjoittaa muistiin fläp-

pitaulua tai muita visuaalisia havaintovälineitä käyttäen.
• Tulee varmistaa, että johtopäätökset päätyvät sopimuksiksi. On myös varmistettava,

että kaikki osanottajat saavat puheenvuoron (eivätkä vain työkieltä sujuvasti puhuvat).
• Lopuksi varmistetaan kaikki sopimukset ja seurantatoimet ja että kaikki kumppanit

ymmärtävät seuraaksi tulevat vaiheet ja mitä heidän odotetaan tekevän.
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7.2 Opintovierailut

Esisuunnittelu

Opintovierailut tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden saada kaikki DP:n jäsenet, DP:n toi-
mintaan osallistujat sekä myös politiikantekijät ja rahoittajat kansainvälisen työn piiriin. Opin-
tovierailu on aina hieno kokemus kenelle tahansa työtä toisessa jäsenvaltiossa ensimmäistä ker-
taa seuraavalle. On suunniteltava tavoitteet ja sisältö, ryhmän kokoonpano, ohjeistus ja uudel-
leenohjeistus ja käytännön järjestelyt. Tässä muutamia yksinkertaisia ohjeita:

• mahdollisilta osanottajilta on pyydettävä luettelo heidän keskeisimmistä oppimistavoitteis-
taan (mukaan lukien minkälaisiin henkilöihin ja toimintoihin he haluavat tutustua)

• isännältä pyydetään vierailun ohjelmaluonnos
• lopullinen ohjelma lyödään lukkoon, kun kaikkien vierailijoiden vastaukset on saatu
• mahdollisuuksien mukaan tämä hoidetaan puhelimitse tai sähköpostitse, mutta on-

gelmien tai väärinkäsitysten selvittämiseksi keskeisimmät järjestäjät on tavattava hen-
kilökohtaisesti

Ehdotuksia isännille

• Vierailuun liittyvä oma henkilökunta on ohjeistettava erittäin hyvin.
• Kunkin vierailijan erityiset kiinnostukset on selvitettävä ja ne on yritettävä saada oh-

jelmaan mukaan.
• Osallistujien kieli-, ravinto-, ja muut erityisvaatimukset on tarkistettava.
• On varmistettava ettei vierailun aikataulu ole liian tiukka.
• On suunniteltava ohjelma niin, että osanottajille jää mahdollisuus myös vapaa-aikaan.

Ehdotuksia vierailijoille

• Isännille on annettava ryhmää koskevat täydelliset tiedot hyvissä ajoin ennen vierailua.
Siihen kuuluu kunkin osallistujan nimi, sukupuoli, organisaatio, työasema, rooli
DP:ssä, asiantuntemusala, muut kiinnostuksen kohteet, kielitaito sekä erityisruokava-
lio- ja muut vaatimukset.

• Jos isäntä ei kykene tarjoamaan tulkkauspalveluja, ryhmään on otettava mukaan hen-
kilö tätä toimintoa varten.

Esimerkki: DP:n toimintaan osallistuvien opintovierailu (TCA 233 LE MAT)

Kansainväliseen Le Mat kumppanuuteen kuuluu Saksa, Kreikka, Italia, Ruotsi ja Iso-
Britannia. Niiden työ keskittyy auttamaan heikossa työmarkkina-asemassa olevia henki-
löitä kehittämään työpaikkoja sosiaalitaloudessa. Eräs niiden kansainvälisistä toiminnois-
ta on tutkimushaastaattelujen tekeminen eri maihin suuntautuvien opintovierailujen ai-
kana. Näitä haastatteluja varten eräs kumppanuuden kansainvälisistä työryhmistä on
luonut erityisen "haastattelupaketin". Siihen kuuluu kyselylomake, ohjeet ja nauhuri.
Haastattelutulokset julkaistaan kirjana, johon sisältyy myös osanottajamaiden sosiaalita-
louksista saatuja hyviä esimerkkejä ja kokemusselvityksiä.
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• Kaikki osallistujat on ohjeistettava etukäteen; heille on selostettava vierailun ohjelma
ja on varmistettava, että heillä on tiedot isäntäpuolen organisaatiosta ja sen roolista
kansainvälisessa kumppanuudessa, ja heille on selostettava myös vierailun epäviralli-
nen ohjelma, majoitus-, ruokailu- ja muut järjestelyt.

Lisäapua ja neuvoja löytyy Suomen kansainvälisiä kokouksia koskevasta oppaasta ESR:n
suomenkielisiltä internet-sivuilta. 

7.3 Palvelujen, tuotteiden tai järjestelmien yhteinen tai 
samanaikainen kehittäminen

Kansainvälisen toiminnan tulee aina tuottaa jotain. Olivatpa tuotteet sitten virallisia tai
epäviralllisia, ne on dokumentoitava ja levitettävä osana valtavirtaistamistoimintaa. Tätä
toimintaa voi tehostaa monilla tavoin.

• Tilanteita ja käytäntöjä eri jäsenmaissa verrattaessa on luotava vertailupisteitä, joiden
avulla nähdään miten muissa maissa politiikkaa ja käytäntöä voidaan parantaa.

• Kannattaa hyödyntää muiden jäsenmaiden asiantuntemusta ja menetelmiä ja yrittää löytää
tapoja niiden tarpeenmukaiseen soveltamiseen ja siirtämiseen uuteen ympäristöön.

• Yhteisiä järjestelmiä, prosesseja tai tuotteita kehitettäessä on otettava kunkin kumppa-
nin vahvat puolet ja sulautettava ne yhteiseen strategiaan ja lähestymistapaan.

• On varmistettava tuotoksen käyttökelpoisuus, selvästi esitettävä kenelle se on tarkoi-
tettu ja suunniteltava miten se aiotaan saattaa käyttäjien käyttöön.

• On varmistettava, että tuotokset (tuotteet, välineet, menetelmät) ovat kaikkien saatavilla.
• Hallintoviranomaisilta saa ohjeita siinä tapauksessa, että tuotettavilla tuotteilla on

kaupallista arvoa ja niitä aiotaan markkinoida kaupallisesti. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää immateriaalioikeuksiin (ks. 3.6 Luovan työn tulokset).

7.4 Kokemusten jakaminen kentällä henkilövaihdon kautta

• Henkilövaihtoon valitun kumppanin tai projektihenkilökunnan on oltava hyvin mo-
tivoituneita, neuvokkaita ja itsenäiseen toimintaan kykeneviä.

Esimerkki: Yhdessä kehitetty todistusmalli (TCA 1312 DIAPASON)

Italialais-espanjalainan kansainvälinen kumppanuus on kehittänyt uuden OPTI-
MA-nimisen yhtäläisten mahdollisuuksien varmennusmallin. Se perustuu espanja-
laisen kumppanin kehittämään EU-tasolla jo tunnustettuun NOW-varmennusmal-
liin. Tämä malli on kuitenkin yrityksille kallis, mikä estää pieniä yrityksiä osallistu-
masta siihen. Niinpä on kehitetty edullisempi malli. Mallia kokeillaan kymmenessä
italialaisessa ravintoalan, tekstiilialan, sosiaalipalvelujen ja rakennusalan sektoreilla
toimivissa pk-yrityksissä. Espanjassa tavoitteena on ulottaa OPTIMA pieniin yrityk-
siin ja lisätä naisten osallistumista perinteisesti miesvaltaisilla sektoreilla. Italiassa ta-
voitteena on mallin laaja-alainen soveltaminen ja käyttö.
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Kokoukset, opintovierailut ja henkilövaihdot
• Heillä on oltava hyvät taidot henkilövaihdon aikana tehtävässä työssä ja kyky toimia
sovitulla vieraan kielen taitotasolla.

• Henkilövaihdot on oltava tarpeeksi pitkiä ollakseen hyödyllisiä ja tuottavia. Kaksi tai
kolme viikkoa on luultavimminkin minimi hyödyllisyyden kannalta ja kolme kuu-
kautta luultavasti enimmäisaika useissa kumppanuuksissa.

• Kun ajankohdasta on sovittu, varmistetaan kaikkien ymmärtävän henkilövaihdon ta-
voitteet, mukaan lukien henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja työtehtävät.

• Työn tavoitteet on suunniteltava huolellisesti ja on annettava myös totuttaumisaikaa.
Suunitelmissa on oltava realistinen ja otettava huomioon sekä henkilövaihtoon sijoi-
tettavan että isäntien kyvyt ratkaista vieraassa maassa vieraalla kielellä harjoitteluun ja
työskentelyyn kuuluvia teknisiä ja käytännön ongelmia.

• Kaikille on annettava selvät ohjeet – osallistujille ja tarpeen mukaan heidän perheil-
leen, mukaan lähtevälle henkilökunnalle, lähettävälle ja vastaanottavalle organisaatiol-
le, isäntäyrityksille ja mahdollisesti asiaankuuluville isäntäperheille.

• Sellaiset käytännön asiat kuten sairaus- ja muut vakuutukset on selvitettävä hyvissä
ajoin ennen henkilövaihtoon lähtöä.

• Etukäteen tapahtuva ohjeistus ja koulutus on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa
osallistujien ymmärtävän kulttuurien, työmenetelmien ja kielten erot sekä myös sel-
viytyvän niistä.

On sovittava seurantajärjestelmästä, jonka avulla pidetään sekä isäntänä toimivan DP:n et-
tä henkilövaihtoon sijoitetun työntekijän työnantaja yhteydessä toisiinsa ja tiedotetaan
vaihdon edistymisestä.

Lopuksi ……………….

Komission EQUAL-aloitteen toiselle hakukierrokselle ohjeet antava tiedonanto on nimel-
tään ”Hyvien ideoiden vapaa liikkuminen” (Free Movement of Good Ideas). Siinä koros-
tetaan erityisesti kaikkien DP:iden ja kansainvälisten kumppanuuksien velvollisuutta kir-
jata ja raportoida työnsä kulkua, mukaan lukien kansainvälinen yhteistyötoiminta ja sen
työhön tuoma lisäarvo sekä politiikan että käytännön näkökulmasta. On varmistettava, et-
tä kansainvälinen toiminta sisältyy kokonaisuudessaan hallintoviranomaisille / kansallisille
tukirakenteille annettuihin selvityksiin. Lisäksi suositellaan vahvasti internetin käyttöä
kansainvälisen työn tulosten levittämisessä.

Esimerkki: Valtaistaminen osana henkilövaihtoa (TCA 233 EXIT)

Tähän ruotsalaiseen DP:hen kuuluu yhteistyötä kehittäviä entisiä rikollisia, joista
joillakin on aktiivinen rooli projektinjohtajina kansainvälisessä kumppanuudessa.
Yksi heidän erityistehtävistään on oppia ja koota toiminta-ajatuksia haastattelemalla
samanlaisen taustan omaavia työtovereita italialaisissa osuustoiminnallisissa yrityk-
sissä, joista italialaisilla on paljon enemmän kokemusta kuin ruotsalaisilla osuuskun-
nilla. Tämä toiminta on valtaistanut heidät positiivisella tavalla ja sen tuloksekkaasta
toteuttamisesta on tullut heille ylpeyden aihe.
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8. Rahoituksen suunnittelu

”On tärkeää muistaa, että seurattavana on kahdenlaisia sääntöjä – EU:n laa-
juiset säännöt, jotka ovat kaikille jäsenvaltioille samat, ja kansallisesti eroavat
tavat käsitellä raha-asioita. On tärkeää olla jämähtämättä kansallisiin eroihin,
sen sijaan on etsittävä yhteisiä ratkaisuja.”

8.1 Rahan käyttöä koskevat säännöt ja menettelyt

DP:n ja sen kansainvälisten kumppanuuksien raha-asioista vastaavien budjettijohtajien ja
kansainvälisten koordinaattoreiden on tunnettava:

• EU:n keskeisimmät rahankäyttöä koskevat säännöt ja menettelytavat
• erityiset EQUAL-ohjelmaa koskevat rahankäytön suunnittelu- ja hallinnointikysymykset

Huom! On muistettava, että jäsenvaltioiden yksityiskohtaisissa rahankäyttöä koskevissa
säännöissä ja -säädöksissä voi olla eroavuuksia. Jos asiasta on epäselvyyttä, asian voi tarkis-
taa omalta hallintoviranomaiselta.

EU:n pääsäännöt kattavat sen, minkälaisia kuluja voidaan esittää takaisinmaksettavaksi ja kuka
niitä voi hakea, miten kuluja voidaan jakaa ja miten päällekkäistä rahoitusta voidaan välttää.
Säännöt heijastavat tilintarkastustuomioistuimen kriittisiä huomautuksia ja ottavat huomioon
kansainväliseen EQUAL-yhteistyöhön myönnettävien budjettien huomattavan kasvun.

Kansainväliseen yhteistyöhön kelpuutetut kululuokitukset

a. Työkokouksiin ja -tapahtumiin sekä opintovierailuihin osallistumiskulut (matkustus,
majoitus ja ateriat).

b. Tiedon ja kokemusten vaihtamista mahdollistavat viestintä- ja käännöskulut.
c. Opintovierailuihin ja henkilövaihtoon osallistuvien kulut (kouluttajat, koulutettavat,

henkilökunta, keskeiset toimijat ja muut).
d. Kunkin DP:n omat yhteiseen toimintaan ja palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen

käytetyt kustannusosuudet.
e. Kokousten, tapahtumien, opintovierailujen ja henkilövaihdon järjestämisistä aiheutu-

neet kulut, mukaan lukien kokouspaikasta, tulkkauksesta, vastaanotosta ja sovituille
yhteisille työkielille tehdyistä käännöksistä aiheutuneet kulut.

f. Ulkopuolisten toteuttamasta yhteisten toimintojen tai yhteisten palvelujen taikka
tuotteiden kehittämisestä aiheutuvat kulut. Jos kulujen jakamisesta on tehty sopimus,
tähän ja allaolevaan g-luokkaan kelpuutettavat kulut eivät saa ylittää 25%:ia kansain-
välisestä yhteistyösopimuksesta (TCA).

g. DP:n henkilökunnan kansainväliseen yhteistyöhön käyttämästä ajasta aiheutuneet kulut
(jos hallintoviranomainen vaatii sisällyttämään ne kansainväliseen yhteistyösopimukseen.
Huom! Ei Suomessa); esimerkiksi koordinaatiosihteeristö, prosessikonsultit ja prosessi-
avustajat, asiantuntijat, yhteiset tutkimukset ja yhteisesti tehdyn työn arviointi.
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8.2 Rahankäytön suunnittelu ja hallinnointi

Ennen kuin kunkin DP-kumppanin kokonaisbudjettia ja kansainväliseen työhön varattavaa
summaa ja prosenttiosuutta aletaan suunnitella on erittäin tärkeää huomioida seuraavaa:

• DP:iden kansainvälisen yhteistyön budjetit vaihtelevat suuresti, koska DP:iden koko
vaihtelee suuresti, samoin kuin DP:iden kokonaisbudjeteissaan yhteistyöhön varaa-
mat prosenttisuudet.

• Suunnitelmat on muotoiltava huolellisesti, jotta voidaan käyttää hyväksi kunkin
DP:n rahoitusosuus asettamatta kohtuuttomia odotuksia pienet budjetit omaaville ja
toisaalta kohtuuttomia rasitteita suuret budjetit omaaville DP:ille.

• Jos oman DP:n budjetissa ei ole tarpeeksi rahaa varattuna kv-työhön jota halutaan tehdä,
jotkut kumppanit saattavat voida lisätä kansainväliseen yhteistyöhön varaamiaan prosent-
tiosuuksia tai lisärahoitusta voi yrittää saada muista kansallisista tai paikallisista lähteistä.

Tehtäväkohtaiset budjetit

Työohjelman kutakin tehtävää tai vaihetta varten kannattaa varata oma budjettinsa. Kun-
kin DP:n rahoitusosuus on määriteltävä selvästi sitoutumisen korostamiseksi ja väärinkäsi-
tysten välttämiseksi. Tehtävä- tai vaihekohtainen budjetointi auttaa myös tunnistamaan ja
sopimaan rahankäytön perussäännöistä ja viimeistelemään kunkin DP:n rahoitusosuudet
ja vastuut sisältävän kansainvälisen kokonaisbudjetin.

Yhteiset säännöt ja menettelytavat kansainvälisen toiminnan esittelyä ja 
hallinnointia varten

Kansainväliseen toimintaan osallistuvat DP:t jakavat siitä aiheutuvat kulut, jotka on mai-
nittava selvästi kansainvälisessä yhteistyösopimuksessa (TCA).

Kansainväliset budjetit esitetään kahdessa osassa:

• Yksittäiset kansainvälisen toiminnan kulut, jotka aiheutuvat tehtävien (ja niihin liit-
tyvien kustannusten) jakamisesta DP:iden kesken. Ne voivat liittyä suoraan jonkun
DP:n (luokat 1a – 1d) toimintaan (yhteisen työsuunnitelman osa) ja niistä vastaa asi-
anomainen DP.

• Yhteiset kansainväliset kulut, jotka aiheutuvat yhteisistä toimista, palveluista ja tuot-
teista, joista kukin kansainvälisen kumppanuuden DP odottaa saavansa EQUAL-oh-
jelman mukaisia etuja (luokat 1e – 1g). Yhteiset kansainväliset kustannukset jakaantu-
vat vain EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien toimintaan osallistuvien DP:iden kesken.

Yhteisten kansainvälisten kulujen käsittely

Tässä voidaan käyttää kahta lähestymistapaa.

a. Vastavuoroiset järjestelyt
Vastavuoroisuusperiaate ennakoi kansainvälisen toiminnan kustannusten tasapuolista ja-
koa toimintaan osallistuvien DP:iden välillä. Siinä oletetaan, että kaikki DP:t hyötyvät
kansainvälisestä yhteistyöstä yhtäläisesti. Asian näin ollessa ja jos kumppaneilla on suurin-
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piirtein samanlaiset voimavarat, kulut voidaan jakaa niiden kesken ja voidaan sopia oikeu-
denmukaisesta budjetista, jonka mukaan kumppanit maksavat saman verran tai maksu-
osuus suhteutetaan toimintaan osallistumiseen ja siitä saatuihin hyötyihin.

b. Kustannusten jakoa koskevat järjestelyt (tätä tulisi välttää)
Jos vastavuoroisuutta ei voida soveltaa tai se ei ole haluttu vaihtoehto jostain tietystä
syystä, on sovittava kustannusten jakojärjestelyistä. Niihin voi liittyä varojen siirto
DP:iden välillä tai alihankkijoille suorittettavat maksut. On sovittava minkälaisesta
toiminnasta aiheutuvat kulut jaetaan, millaisen kaavan mukaan kulut jaetaan DP:iden
kesken sekä sopimusten teon ja laskujen käsittelyn menettelyistä.
Toimintaan osallistuvien DP:iden väliseen kulujen jakamiseen käytettävä kaava on
esitettävä selvästi kansainvälisessä yhteistyösopimuksessa käytettiin sitten vastavuoroi-
suuden tai kustannusten jaon järjestelyjä.

Kaava kansainvälisen budjetin jakamiseen ja hallinnointiin

Vastavuoroisuusjärjestelyjen hallinnointi

Vastavuoroisuuden järjestelyjen mukaan yksittäiset DP:t työstävät työkokonaisuuksia ja mak-
savat niistä. Niissä voi työskennellä millainen kansainvälisten kumppanien tai urakoitsijoiden
yhdistelmä tahansa. Vastavuoroisuusperiaatetta sovelletaan kokousten ja tapahtumien organi-
satorisiin kuluihin (luokka e). Näistä kuluista vastaa aina isäntänä toimiva DP.

Esimerkki: Kustannusten jako (TCA 1060 THE X-TRAIN)

Viiden jäsenen kansainvälisessä kumppanuudessa yksi kumppani lupasi järjestää
kansainvälisen yhteistyösopimuksen arvioinnin. Tehtävää suorittamaan palkattiin
yliopisto ja kolme kumppaneista jakoivat välittömät kustannukset keskenään. Yksi
kumppaneista rahoitti kumppanuuden yhteiset internet-sivut. Viides palkkasi pal-
veluntuottajan omasta maastaan valmistamaan välineen lisäarviointia varten.

Vastavuoroisuus
Yksittäiset
kv. kulut

Yhteiset
kv. kulut

Vastavuoroisuus

Kustannusten jakoa 
koskevat järjestelyt

Suhteellinen
laskutus

Takaisinmaksut
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Kustannusjakojärjestelyjen hallinta

DP:t voivat valita kahden alla selostetun kustannusjakojärjestelyn välillä:

• Pro rata -menetelmä eli suhteellinen laskutus – Yksi DP:istä on tehnyt sopimuksen
kolmannen osapuolen kanssa omaansa ja muiden kumppaniensa nimiin ja määrää jo-
kaiselle toimintaan osallistuvalle annettavaksi pro rata -laskun, jonka kukin DP mak-
saa suoraan työn tehneelle urakoitsijalle.

• Korvausmenetelmä – yksi DP:istä toimii yhteisten palveluiden ja tuotteiden tilaajana,
käsittelee ja maksaa urakoitsijoiden laskut ja saa muilta DP:iltä korvauksen kustannus-
korvauslaskun perusteella ennalta sovitun kaavan mukaisesti. Tätä voidaan soveltaa
myös silloin, kun yksi DP:istä omaksuu kansainvälisen koordinoijan roolin (Osio 8.1,
edelläesitetty luokka g).

Kaikkien kustannusjakojärjestelyjen on noudatettava yhteisön sisämarkkinoita koskevia
lakeja eivätkä ne saa luoda uusia esteitä palvelujen tarjoamiselle yli rajojen.

Kaikki poikkeukset ylläoleviin sääntöihin ja menettelytapoihin on perusteltava hyvin kan-
sainvälisessä yhteistyösopimuksesa.

8.3 Lisähuomautuksia 

• Hallintoviranomaisten rahoitussäännöista ja säännöksistä on oltava aina selvillä. Ne
vaihtelevat jäsenmaasta toiseen. Ne on tarkistettava ennen kansainvälisen kumppa-
nuuden suunnittelemista.

• Kansainvälinen budjetti ja tili tulee pitää erillään, jotta kansainväliset kulut voidaan
tunnistaa helposti, jos siihen tulee tarvetta.

• DP:n yksittäiset ja yhteiset kulut on pidettävä erillään.
• Kaikista rahasuorituksista on pidettävä täydellinen rekisteri eikä koskaan pidä maksaa

mitään ilman alkuperäistä laskua. Yhteisiä kansainvälisiä kuluja korvattaessa on hal-
lintoviranomaisilta kysyttävä varmistettujen (alkuperäisen laskun) kopioiden viralli-
sista vaatimuksista maksun perusteena.

• Kaksoislaskentaa on vältettävä. Kaikkia kaukoviestinnän kuluja ei esimerkiksi voida
esittää maksettaviksi kansallisina kuluina ja sitten esittää myös kansainvälisten puhelu-
jen kuluja maksettaviksi kansainvälisinä kuluina.

• Yhteisten kulujen käsittelemisen perussäännoistä (eli kuka maksaa mitä) on sovittava kan-
sainvälisten kumppanien kanssa etukäteen. On varmistettava, että kansainvälisessä sopi-
mukseesa mainitaan kunkin DP:n tarkka kansainväliseen työhön liittyvä maksuosuus.

• Kumppanien kanssa neuvotellessa on tiedettävä onko kansainvälisen työn henkilöstö-
kustannukset sisällytetty niiden kv-kuluihin.

• Kumppanien kanssa on etukäteen sovittava noudatettavasta menettelytavasta, jos yksi
tai useampi kumppani haluaa tehdä muutoksen aiemmin sovittuihin rahoitusta kos-
keviin sopimuksiin.

• Kumppanien kanssa on keskusteltava ja sovittava etukäteen jonkinlaisista varasuunni-
telmista: mitä tapahtuu esimerkiksi silloin, jos joku kumppaneista jää työssään jälkeen
tai (mistä tahansä syystä) joutuu keskeyttämään työn. Vaikeudet on ennakoitava ja
sellaisten tapausten varalle on oltava varasuunnitelma.
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• Jos asiat alkavat mennä vikaan, on toimittava nopeasti, mutta ei saa antautua paniikin val-
taan. On pyydettävä neuvoa omalta hallintoviranomaiselta ja kansalliselta tukirakenteelta.

• Kassavirran hallinnoinnin ja varasuunnitelmien osalta on varmistettava, että odotta-
mattomista tapahtumista voidaan selvitä (esim. myöhässä olevat maksusaatavat, odot-
tamattomat kustannukset, kustannusten ylitykset, jne.).

• On varmistettava, että kansallisia sääntöjä ja säännöksiä noudatetaan.
• On varmistettava, että rahoitusjärjestelmät ovat täysin sopusoinnussa yleisten kansal-

listen kirjanpitotapojen kanssa.
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9. Seuranta ja arviointi

”Nero ei tee virheitä. Hänen virheensä ovat kaikki tahdonalaisia ja löytämisen
portaaleja.” 

9.1 Perustelut velvollisuudelle kirjata muistiin mitä tapahtui ja 
arvioida mitä merkitystä sillä on

Painottaessaan innovaatiota, kumpaanuuksia ja tavoitetta vaikuttaa politiikkaan ja käytän-
töön EQUAL-ohjelma asettaa erityishaasteita seurannalle ja arvioinnille.

Jatkuva seuranta ja arviointi:

• tukevat kansainvälisen yhteistyösopimuksen varmaa toteuttamista ja hallinnointia
• auttavat arvioimaan kansainvälisen yhteistyön tuomaa lisäarvoa
• auttavat hyvien käytäntöjen todentamista ja valtavirtaistamista
• antavat kokemuksia seuraavaa ohjelmakautta varten

Tässä yhteydessä yksittäisiä DP:itä pyydetään:

• seuraamaan ja arvioimaan omaa DP:tään, kansainvälistä työtään ja saavutuksiaan,
suorittamalla jatkuvaa arviointia hallinnoinnin, suorituksen ja vaikutuksen paranta-
miseksi

• antamaan tietoja kansallista ja EU-tason arvointia varten (hallintoviranomaiset /
kansalliset tukirakenteet antavat ohjeita siitä, mitä tietoja on seurattava, kirjattava
muistiin ja oltava saatavilla tätä tarkoitusta varten)

• keräämään tietoja ja dokumentoimaan kokemuksia ja tuloksia temaattisia verkosto-
ja varten, joita on perustettu kansallisella ja EU-tasolla. Tämä viittaa erityisesti uusien
kehitettyjen ja kokeiltujen lähestymistapojen etujen todistamiseen esittämällä mikä
toimii ja mikä ei toimi ja miksi. Nämä kokemukset ja tulokset kerätään yhteen te-
maattisissa verkostoissa, joiden olemassaolon tarkoitus on hyvien käytäntöjen tunnis-
taminen, todentaminen ja levittäminen. Jäsenvaltioilla on myös kansallisia valtavir-
taistamisen strategioita ja ne määrittelevät millaista osaa ne odottavat DP:iden ja te-
maattisten verkostojen näyttelevän hyvien käytäntöjen tunnistamisessa.

Siksi jokaisen kansainvälisen kumppanuuden on todettava kansainvälisessä yhteistyöso-
pimuksessaan miten se tulee seuraamaan ja arvioimaan omaa toimintaansa.
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Tämä seurannan ja arvioinnin velvoite koskee yhtäläisesti kaikkia kansainvälisiä kumppaneita.
Kumppanuuden on päätettävä heti alussa miten se tullaan tekemään ja kuka sen hoitaa.

EQUAL-ohjelmaa varten sovellettu ja kumppanuuden työkalupaketissa kuvattu Logfra-
me-menetelmä voi myös olla arvioinnin hyödyllinen työväline. Se on kuvattu osiossa 5, ja
selostettu yksityiskohtaisesti kumppanuuden rakentamisoppaassa (Guide on Partnership
Building) (saatavilla EQUAL-ohjelman eurooppalaisilla internet-sivuilla).

9.2 Seuranta

Seuranta vastaa kysymykseen mitä tapahtui. Kansainvälisessä kumppanuudessa on erittäin
tärkeää voida seurata prosesseja, viestiä edistyksestä, kirjata menestyksiä ja saada ajoissa on-
gelmia ja alisuoritusta koskevia varoituksia. Julkisrahoitteisissa ohjelmissa kumppanuuksi-
en on tuotettava todisteita tekemisiään.

Kullakin kansainvälisellä EQUAL-kumppanuudella on oltava suunnitelma ja prosessi toi-
minnan ja saavustusten seurantaa varten. Seurantaraportit toimitetaan tavallisesti kansain-
välisiin hallintokokouksiin. DP:iden tulisi sisällyttää nämä tiedot hallintoviranomaisilleen
antamiinsa seurantaraportteihin.

Kansainvälisissä kumppanuuksissa suurin osa olennaisista tiedoista jaetaan kaikille DP-
kumppaneille. Tätä yhteistä tietokokonaisuutta on jäsenneltävä ja jaettava ja mitä tahansa
seurantajärjestelmää käytetäänkin, sen on:

• koottava tiedot luotettavasti, jotta suorituksia voidaan verrata suunniteltuihin tuotok-
siin ja tavoitteisiin

• annettava jokaiselle kumppanille mahdollisuus päästä käsiksi kansainvälisen yhteis-
työn edistymistä koskeviin tietoihin koko kumppanuuden laajuudelta

Esimerkki: Seurannan ja arvioinnin tärkeys (TCA 908 ARBORES)

Kansainvälisen työn seuranta ja arviointi on kansainväliselle kumppanuudelle erit-
tain tärkeää. Kunkin DP:n kansainväliset koordinaattorit ottavat osaa arviointiin sa-
moin kuin DP-jäsenten tekninen henkilöstö. Kansainvälisen prosessin jatkuva arvi-
ointi luo dynaamisempaa kokemusten ja metodologioiden vaihtoa. Seurantasemi-
naarit on pidennetty kaksipäiväisiksi ja osallinen lähestymistapa on ulotettu myös
yhteisiä tuotteita ja materiaaleja kokoonpanevaan työhön.
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Tämän toteuttamiseen ei ole olemassa mitään tiettyä tapaa, mutta Equal-aloitteen ensim-
mäiseltä hakukierrokselta on saatu kaksi ehdotusta hyviksi käytännöiksi:

• Paras tapa jäsentää seurantatietoa on antaa se kansainvälisen koordinaattorin tehtäväksi.
• Paras tapa jakaa tietoa on perustaa kansainvälinen hallinnollinen internet-sivusto (tä-

hän tarkoitukseen voidaan käyttää jonkun kumppanin internet-sivuston yhtä sivua),
jonne voidaan tallentaa kaikki tiedot ja jonne kaikilla kumppaneilla on pääsy. Inter-
net-sivustosta voi tulla kumppanien välisen avoimen keskustelun foorumi tai siitä voi-
daan tehdä julkinen, mutta säilyttää jotkut osat kuten esimerkiksi budjetit salasanalla
suojattuina tiedostoina.

9.3 Arviointi

EQUAL-ohjelmassa kansainvälisen yhteistyön arvioinnin on arvioitava seuraavat kolmea
asiaa:

• toiminnan ja tulosten asiaankuuluvuus; on osoitettava missä määrin yhteiset tavoit-
teet vastasivat yhteisiä tarpeita ja käsittelivät yhteisiä kysymyksiä

• toiminnan suunnittelun, hallinnoinnin ja toimeenpanon tehokkuus ( panostuksen ja
tuotannon suhde) ja vaikuttavuus ( tulosten suhde tavoitteisiin)

• vaikutus – kansainvälisen työn lisäarvo kunkin työhön osallistuneen DP:n toimintaan
ja tuloksiin lyhyellä aikavälillä, ja anti eurooppalaisen, kansallisen ja paikallistason
päätöksentekijöiden ja sidosryhmien politiikkaan ja käytäntöön pitkällä aikavälillä

Esimerkki: Yhteinen arvioinnin lähestymistapa
(TCA 2695 ADAPTATION AND INNOVATION NETWORK)

Sovellus- ja innovaatioverkosto on allekirjoittanut toisen kv-yhteistyökumppanin
kanssa yhteistä arviointia koskevan sopimuksen, joka käsittää kaikkiaan 9 jäsenvalti-
ota (ks. lisätietoja ECDB:stä). Ajatuksena on kokeilla kansallisia ja kansainvälisiä
valtavirtaistamisprosessia vahvistavia innovatiivisia menetelmiä ja työvälineitä. Hy-
viä käytäntöjä arvioidaan:

- asiaa koskevia raportteja ja asiakirjoja vaihtamalla,
- arvioinnin työvälineitä ja menetelmiä suunnittelevia työkokouksia pitämällä,
- käyttämällä hyväksi kansainvälisiä kokouksia kyselylomakkeiden ja havainnoin-

nin avulla tehtävässä vertailussa j arvioinnissa,
- tuottamalla yhteisiä väli- ja loppuraportteja.
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Kansainvälisten kumppanuuksien arviointi

Arviointi alkaa jo heti kansainvälisen yhteistyön alussa.Se on osa organisoitua oppimisprosessia,
johon kuuluu tavoitteiden, toiminnan ja tulosten järjestelmällinen suunnittelu, seuranta ja jatku-
va arviointi. Siksi EQUAL-ohjelman toisen hakukierroksen kansainvälisten yhteistyökumppa-
nuuksien on suunniteltava kansainvälisen kumppanuuden kestoon suhteutettu arviointijakso.

Kuten myös useimmissa EQUAL-ohjelman kansainvälisten kumppanuuksien arvioinneis-
sa, yleisesti käytetyin lähestymistapa on yhteiseen suunnitteluun perustuva jatkuva toimin-
nan ja saavustusten arviointi jatkuvan palautteen ohjautuessa kansainvälisen kumppanuu-
den koordinaattoreille ja johtajille (itsearviointi). Kumppanit voivat tehdä arviointia yk-
sinomaisesti itse tai voidaan myös käyttää ulkopuolisen arvioitsijan apua. Jos ulkopuolinen
arvioitsija kehittää arviointikriteerit ja –mittarit yhteistyössä kansainvälisten kumppanien
kanssa, kyseessä on edelleenkin olennaisesti itsearvioinnin lähestymistapa.

Projektin elinkaari Arviointijakso
Miksi? Mitä? Kuka? Miten? Milloin?

Valmisteluvaihe (entinen toiminto 1) • Resurssit – ovatko ne riittäviä kansainvälisen yhteistyön pää-
määriä ja tavoitteita ajatellen?

• Toiminta ja tapahtumat – ovatko ne asianmukaisia kan-
sainvälisessä yhteistyösopimuksessa mainittujen päämäärien
saavuttamiseksi ja toimitaanko tehokkaasti?

• Mittarit – ovatko ne SMART-kaavan mukaisia (ks.
Kumppanuusopas)?

• Osallistuminen – onko kansainväliseen kumppanuuteen
osallistuminen sekä laaja-alaista että kattavaa? Onko se todel-
lista vai muodon vuoksi tapahtuvaa?

• Reaktiot – Onko kansainvälinen kumppanuus aikaansaanut
hyödyllisiä (positiivisia) reaktioita muiden keskeisten kumppa-
nien ja toimijoiden taholta? Onko nähtävissä muutoksia käyt-
täytymisessä ja asenteissa (esimerkiksi muiden alueellisten työ-
markkinoiden toimintaan liittyvien organisaatioiden toimin-
nassa)?

• Tietoisuus ja oppiminen – tiedottaako kansainvälinen
kumppanuus uudesta kehityksestä ja uusista tavoista käsitellä
työmarkkinakysymyksiä yleisölle ja laitoksille?

• Toimenpiteet – onko kansainvälinen kumppanuus aikaan-
saanut ilmoitettujen tavoitteidensa ja päämääriensä mukaisia
tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita toimenpiteitä, varsinkin
mitä tulee työmarkkinapolitiikkoihin ja -käytäntöihin vaikutta-
miseen?

• Vaikutukset – onko kansainvälisellä kumppanuudella alkanut
olla positiivisia vaikutuksia toimintaympäristöönsä (parempi-
laatuisia työpaikkoja, työntekijöiden lisääntynyt työllistettä-
vyys, lisääntynyt sosiaalinen osallisuus, mahdollisuuksien pa-
rantunut yhtäläisyys, jne.)?

Arviointitavasta tehdyt päätökset ja sitä varten varattu bud-
jetti
Arviointisuunnitelma käynnistetty. Sisäiset/ulkopuoliset 
arvioitsijat nimitetty.
Toteutuksen lopullinen arviointi toimitettu.

DP:t etsivät kumppaneita
DP:t neuvottelevat kumppanien kanssa
Kansainväliset yhteistyösopimukset 
hyväksytään

Toimenpanovaihe (entinen toiminto 2)

Kansainvälinen kumppanuus aloittaa 
työnsä
Työ päättyy
Toiminto 3 eli levitysvaihe voidaan 
lukea mukaan
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Seuranta ja arviointi
Oppiva lähestymistapa

EQUAL-ohjelman kansainväliset kumppanit hyötyvät eniten oppivasta arvioinnista, jos-
sa kaikki kumppanit ovat mukana määrittämässä vastattavia kysymyksiä, menestyksen kri-
teereitä ja tulosten arviointia. Tässä lähestymistavassa heijastuu jatkuva kansallisella tasolla
tapahtuva arviointi ja kunkin toimintaan osallistuvan DP:n jatkuva arviointi. Laaja-alai-
nen itsearviointi on EQUAL-ohjelmalle ominaista riippumatta siitä käytetäänkö ulko-
puolista arvioitsijaa vai ei.

Esimerkki: Vertaisarviointi (TCA 1007 IRIS)

Tämä kansainvälinen yhteistyösopimus perustuu aiempaan Horizon-kumppanuuteen ja
käyttää arviointijärjestelmänään vertaisarviointia. Lähestymistapa on osallistuva:

- kumppanit ovat yhdessä suunnitelleet arvioinnin työvälineet ja metodologian,
- kukin DP on vuorollaan toiminut arvioitsijana.

Vertaisarviointiprosessin lisäksi kansainvälinen yhteistyösopimus on käyttänyt ulko-
puolista arvioitsijaa, joka antaa metodologista tukea henkilöstövaihtovierailujen,
kansainvälisten seminaarien ja ohjausryhmäkokousten aikana tapahtuvassa hyvien
käytäntöjen vaihtoprosessissa.

Esimerkki: Arvioinnin mittareita (TCA 2886 PLANQUALITY)

"Tasa-arvoisten äänten" arviointiin valitut yleiset mittarit

a. Päämäärien saavuttaminen kumppanien välisen välittömän tiedonvaihdon ja
viestinnän kansainvälisessä PlanQuality kumppanuudessa

b. Kansainvälisen työn mahdollinen vaikutus kansalliseen tai eurooppalaiseen po-
litiikkaan ja käytäntöön

c. Mahdollisuudet kehittää kumppanien yleisesti käyttämiä lähestymistapoja, ma-
teriaaleja ja koulutusmenetelmiä

d. Kansainvälisen kumppanuuden organisaation tehokkuus
e. Kansainvälisen toiminnan saavuttama julkisuus
69



LU
KU

 9
.

Se
ur

an
ta

 ja
 a

rv
io

in
ti

70
Joitakin ohjeita kansainvälisten kumppanuuksien arviointiin

DP:tä tai kansainvälistä kumppanuutta ei voi arvioida tehokkaasti ellei ensin olla selvillä:

• kumppanuuuden ja työn tavoitteista
• tuloksellisuuden tavoitteista tai mittareista, joita voidaan käyttää ensinnäkin osoitta-

maan toiminnan asiaankuuluvuus ja toiseksi sen vaikutus

Tarkasteltavat 
avainkysymykset ja -asiat

Ketä asia 
koskee

Mahdolliset 
menetelmät

Mahdolliset mittarit ja 
tuloksellisuuden määreet

Resurssit – Ovatko ne riittäviä 
kansainvälisen yhteistyön tavoit-
teiden ja päämäärien saavutta-
miseksi?

Poliittiset pää-
töksentekijät 
(EU- ja kansalli-
sen tason)

Suunnitelmien, 
budjettien ja ko-
kouspöytäkirjo-
jen tarkastus

• Osallistuminen budjetin 
suunnitteluun

• Kulut toiminnoittain

Toimenpiteet ja toiminta – 
Ovatko ne asianmukaisia kan-
sainvälisessä yhteistyösopimuk-
sessa esitettyjä päämääriä ajatel-
len? Onko ne suunniteltu ja suo-
ritettu hyvin?

DP ja projektin 
sponsorit ja ra-
hoituslaitokset 
(ml. Euroopan 
komissio)

Kyselylomakkeet
Haastattelut

• Kaikki toiminta yhteisesti 
sovitun mukaista

• Työsuunnitelman selvyys
• Työsuunnitelman toteutus 

suunnitellun aikataulun mu-
kaisesti

Osallistuminen – Onko kan-
sainväliseen kumppanuuteen 
osallistuminen sekä laaja-alaista 
että kattavaa? Onko se todellis-
ta vai muodon vuoksi tapahtu-
vaa?

Ohjelmajohta-
jat (hallintovi-
ranomaiset ja 
kansalliset tuki-
rakenteet)

Kyselylomakkeet
Haastattelut

• Kaikille kumppaneille mää-
rätty tehtävät ja roolit

• Kaikki kumppanit läsnä kai-
kissa kokouksissa

Vaikutukset – Mitä vaikutusta 
kansainvälisellä kumppanuudel-
la on ollut työpaikkojen luontiin, 
työllistettävyyteen, sosiaaliseen 
osallisuuteen, mahdollisuuksien 
yhtäläisyyteen? Mitä vaikutuksia 
oppimiseen? Mitä vaikutuksia 
työmarkkinastrategiaan? Onko 
havaittu toisessa jäsenvaltiossa 
opitun toisen politiikasta tai käy-
tännöstä?

DP:n kumppa-
nit ja kansainvä-
liset kumppanit

Kyselylomakkeet
Haastattelut
Arvioinnin kysely-
lomakkeet tapah-
tumien ja tuottei-
den ohessa

• Kumppanien yhteisten me-
netelmien ja tuotteiden 
käyttöönotto

• Todisteita menetelmien ja 
tuotteiden käytöstä ja käyt-
tökelpoisuudesta

Tietoisuus ja oppiminen – 
Onko todisteita siitä, että 
kumppanit tai muut ovat tietoi-
sia kehityksestä ja uusista tavois-
ta tarkastella työmarkkinakysy-
myksiä?

Tietyt syrjään 
jätetyt ja toi-
minnan ulko-
puoliset ryh-
mät

Kyselylomakkeet
Haastattelut
Arvioinnin kysely-
lomakkeet tapah-
tumien ja tuottei-
den ohessa

• Kaikki kumppanit levittävät 
tietoa työstään kaikissa 
kumppanuusmaissa

• Toteutuksen näkökohtia 
käännetty muille kielille levi-
tystä varten (joko tuottajan 
tai käyttäjän toimesta) 
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Seuranta ja arviointi
 Prosessit ja hallinnointi – 
Onko kummpanuus hyvin suun-
niteltu ja hallinnoitu?

DP:n sisäiset 
kumppanit ja 
kansainväliset 
kumppanit

Asiakirjojen ja ar-
kistojen tarkastus
Haastattelut

• Työ suorittettu loppuun 
ajallaan

• Työ suorittettu loppuun 
budjetin puitteissa

• Kumppanit täyttäneet suun-
nitellut roolinsa

Tulokset ja tuotteet – Kuin-
ka valmiita ja tehokkaita ne 
ovat?

DP:n sisäiset 
kumppanit ja 
kansainväliset 
kumppanit

Vertaisarviointi
Kyselylomakkeet
Haastattelut

• Tuotteet ja tulokset suunni-
telmien mukaisia

• Erot ja muutokset merkitty 
muistiin

• Tuotteiden ja tulosten laa-
dun ja käyttötarkoitukseen 
sopivuuden arviointi

Tuleva yhteistyö kumppa-
nien välillä – Onko se toden-
näköistä kansainvälisen EQUAL-
kumppanuuden työn loputtua?

DP:n sisäiset 
kumppanit ja 
kansainväliset 
kumppanit

Haastattelut • Esimerkkejä kumppanuu-
den tuotoksia välittömään 
käyttöön ottaneista kump-
paneista

• Todisteita siitä, että kump-
panit ovat muuttaneet toi-
mintapolitiikkaa tai käytän-
töä kumppanuuskeskustelu-
jen seurauksena

• Kumppanit tunnistaneet sa-
mansuuntaiset työintressit

Kansainvälisen yhteistyön 
lisäarvo – Voidaanko se tunnis-
taa ja kuvata paikallis-, alue-, 
kansallisen ja EU-tason politiikan 
ja käytännön muodossa?

DP:n sisäiset 
kumppanit ja 
kansainväliset 
kumppanit
 Poliittiset pää-
töksentekijät 
(EU- ja kansalli-
sen tason)

Viittaukset kan-
salliseen ja EU-
politiikkaan

• Saavutukset vastaan suunni-
tellut tulokset

• Saavutukset vastaan suun-
nittelemattomat tulokset

• Lisäykset DP:n kansalliseen 
työsuunnitelmaan

• Viittaukset saavutuksiin toi-
mintaperiaatteita tai käytän-
töjä koskevissa aineistoissa

Tarkasteltavat 
avainkysymykset ja -asiat

Ketä asia 
koskee

Mahdolliset 
menetelmät

Mahdolliset mittarit ja 
tuloksellisuuden määreet
71
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Sisäinen vai ulkopuolinen arviointi?

Monet kumppanuudet ovat sisäisen arvioinnin varassa. Jos ulkopuolista arviointia suunni-
tellaan, sille on varattava budjetti.

Arviointitapa Keskeiset piirteet Vahvuudet Heikkoudet

Sisäinen Kumppanuuden henki-
lökunnasta tai sidostyh-
mistä muodostettu 
ryhmä suunnittelee arvi-
oinnin ja valvoo sitä. Työ 
jaetaan kumppanien 
kesken, lopuksi sen jär-
jestää ja saattaa kirjalli-
seen muotoon yksi 
kumppaneista, joka mel-
koisella varmuudella on 
yksi niistä, joiden äidin-
kieli on sama kuin 
kumppanuuden yhtei-
nen kieli.
Voi sisältää myös järjes-
telmän tai vertaisarvi-
oinnin, jossa kumppanit 
arvioivat toistensa pro-
sesseja ja tuotteita.

Osallistava – mahdolli-
suus saada paljon henki-
lökuntaa, sidosryhmiä ja 
edunsaajia osalliseksi 
prosessiin.

Aikaavievä – se saattaa 
näyttää halvemmalta 
vaihtoehdolta, mutta se 
on suunniteltava ja sitä 
on hallinnoitava, mikä 
useimmiten tarkoittaa, 
että johtajalla tai koordi-
naattorilla on kirjoitet-
tavana yksi raporttisarja 
enemmän.
Lopputuloksen laatu 
luultavasti tulee määräy-
tymään kumppanuuden 
heikoimman linkin laa-
dun mukaan. Jos joku 
kumppaneista ei tuota 
mitään, se vaarantaa 
koko aikaansaannoksen.

Ulkopuolinen Ulkopuolinen arvioitsija 
tarjoaa kumppanuudel-
le arvioinnin lähestymis-
tavan ja mallin. Voidaan 
käyttää jonkun kumppa-
nin ulkoista arvioitsijaa – 
hyvin todennaköisesti 
sellaisen kumppanin, jol-
le yhteinen kieli on 
myös äidinkieli.

Voi tarjota ylimääräisen 
asiantuntevan lisäpanok-
sen työhön.
Arviointi tulisi suorittaa 
ammattimaisesti kump-
panuuden hyväksymän 
suunnitelman mukaan.

Ei välttämättä ymmärrä 
kumppanien perimmäi-
siä tavoitteita ja kansain-
välisessä 
kumppanuudessa yh-
den henkilön on vaikea 
täysin ymmärtää kunkin 
kumppanin toimiin vai-
kuttavia kulttuurikysy-
myksiä.

Sisäisen ja ulkopuolisen 
yhdistelmä

Kansainvälisessä kump-
panuudessa yksi ulko-
puolinen arvioitsija 
johtaa arviointiproses-
sia ja kirjoittaa raportit. 
Kumppanit ottavat osaa 
prosessin suunnitteluun 
yhdessä arvioitsijan 
kanssa ja tarjoavat kes-
keisen materiaalin.
Vertaisarviointia voi-
daan käyttää myös tässä 
vaihtoehdossa.

Voi rajoittaa ulkopuoli-
sen arvioinnin kuluja.
Voi tulla osaksi kumppa-
nuuden oppimisproses-
sia.
Arvioitsijan johtama 
vertaisarviointi voi olla 
vaikuttava ja tehokas.

Vaikea hallita, ellei ulko-
puolinen arvioitsija ole 
tiiviisti mukana kumppa-
nuudessa. 
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Sanasto ja luettelo lyhenteistä
Sanasto ja luettelo lyhenteistä

Euroopan komission tarjoama virallinen EQUAL-sanasto on käytettävissä internetissä.
Sanasto sisältää kuvaukset EQUAL-ohjelman "ammattikielestä" ja termeistä. Se on kään-
netty Euroopan yhteisön kielille. Alla muutamia oppaassa käytettyjä lyhenteitä, jotka saat-
tavat kaivata lisäselvitystä.

Lyhenne
(termi englanniksi) Termi Selitys

DPA
(Development Partnership 
Agreement)

Kehittämiskumppanuus-
sopimus

Kansallisten kumppanien allekirjoittama sopi-
mus, sisältää kuvauksen työstä ja kumppanien 
siihen käyttämistä resursseista.

DP
(Development 
Partnership)

Kehittämiskumppanuus EQUAL-toiminnan toteuttaja.

ECDB
(EQUAL Common 
Database)

EQUAL-ohjelman yhteinen 
tietokanta

Internetissä oleva tietokanta, joka sisältää ku-
vaukset kaikista EQUAL-ohjelman DP:istä.

ESF
(European Social Fund)

Euroopan sosiaalirahasto, 
ESR

Yksi neljästä Euroopan rakennerahastosta. 
ESR käsittelee inhimillisten voimavarojen ke-
hittämistä – sisältää EQUAL-yhteisöaloitteen 
– ja jäsenvaltiot johtavat sitä kansallisella ta-
solla.

ETCIM
(EQUAL 
Transnational Co-
operation Internet 
Module)

EQUAL-ohjelman kansain-
välisen yhteistyön internet-
ohjelma

Internetissä oleva työväline, jota kaikki 
EQUAL-ohjelman kansainväliset kumppa-
nuudet käyttävät kansainvälisten yhteistyö-
sopimusten hyväksymisen aikaansaamiseen 
ja varmistamiseen.

EES
(European Employment 
Strategy)

Euroopan työllisyysstrategia European yhteisön strategia, jolla jäsenmaat 
sidotaan aktiivisempiin työmarkkinapolitiik-
koihin.

MA
(Managing Authority)

Hallintoviranomainen Jäsenvaltion hallinnon yksikkö, joka vastaa 
EQUAL-ohjelman hallinnoinnista

NAP
(National Employment 
Action Plan)

Kansallinen työllisyyspolitii-
kan toimintasuunnitelma

Jäsenvaltioiden vastaus Euroopan työllisyys-
trategiaan, ilmaisee miten kansalliset politii-
kat tulevat saavuttamaan työllisyysstrategian 
tavoitteet

NSS
(National Support 
Structure)

Kansallinen tukirakenne Jäsenvaltion yksikkö, joka on vastuussa 
EQUAL-ohjelman DP:iden jokapäiväisestä 
avustamisesta ja seurannasta

TCA
(Transnational Co-
operation Agreement)

Kansainvälinen yhteistyöso-
pimus

Kansainvälisten kumppanien allekirjoittama 
sopimus, sisältää kuvaukset työstä ja kump-
panien siihen käyttämistä resursseista. Se on 
sitova vasta kun kunkin DP:n kansallinen hal-
lintoviranomainen on hyväksynyt sen.
73



LU
KU

 
Li

it
te

et
 –

 L
is
äs

el
vi

ty
ks

iä
 ja

 e
si
m

er
kk

ej
ä

74
Liitteet – Lisäselvityksiä ja esimerkkejä

Selvitys kappaleeseen 1 – EQUAL-yhteisöaloite

1) Luxemburgin huippukokouksessa 1997 julkaistu Euroopan työllisyysstrategia (EES) 
tarjoaa käytännön puitteet Euroopan työmarkkinastrategialle. 

Euroopan työllisyysstrategian laajat painopisteet asetetaan vuosittain Euroopan työllisyys-
politiikan suuntaviivojen (European Employment Guidelines) muodossa ja ne perustuvat
kolmeen kattavaan tavoitteeseen:

• täystyöllisyys
• työelämän laatu ja työn tuottavuus
• osallisuus ja kattavat työmarkkinat

Nämä kolme tavoitetta saavutetaan kymmenen suuntaviivan avulla.

Näitä suuntaviivoja käytetään kansallisissa työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelmissa
(NAP) kuvattujen kansallisten toimenpiteiden muotoiluun. Kansalliset työllisyyspolitii-
kan toimintasuunnitelmat ilmaisevat kunkin maan esittämät toimet, joiden avulla luo-
daan enemmän ja parempilaatuisia työpaikkoja kyseessä olevan vuoden aikana.

Lisätietoja Euroopan työllisyysstrategiasta löytyy Euroopan komission internet-sivuilta.

2) EQUAL-ohjelman yhdeksän teemaa ovat:

a. Työmarkkinoille pääsemisen ja paluun helpottaminen kaikille avointen työmarkki-
noiden luomiseksi myös niille, joilla on työmarkkinoihin pääsemiseen tai niille palaa-
miseen liittyviä integroitumisvaikeuksia

b. Rasismin ja muukalaisvihan torjunta työmarkkinoilla.
c. Helpotetaan yritysten perustamista antamalla kansalaisten käyttöön välineitä, joita

tarvitaan yrityksen perustamiseen sekä uusien työllistämismahdollisuuksien kartoitta-
miseen ja hyödyntämiseen kaupunki- ja maaseutualueilla

d. Sosiaalitalouden (kolmas sektori) ja erityisesti yleishyödyllisten palvelujen vahvistami-
nen, painopisteen ollessa työpaikkojen laadun parantamisessa.

e. Elinikäisen oppimisen ja osallisuutta edistävien työpaikkakäytäntöjen tukeminen,
joilla kannustetaan työmarkkinoilla syrjinnästä ja eriarvoisuudesta kärsivien palkkaa-
mista ja työllisyyden ylläpitämistä

f. Tuki yritysten ja työntekijöiden sopeutumiselle talouden rakennemuutokseen sekä in-
formaatioteknologioiden ja muiden uusien teknologioiden käyttämiselle
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g. Edistetään työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä työmarkkinoilta poistunei-
den miesten ja naisten integroitumista takaisin työmarkkinoille kehittämällä jousta-
vampia ja tehokkaampia työn organisoinnin ja tukipalvelujen muotoja

h. Sukupuolten välisen kuilun kaventaminen ja töiden perinteisen sukupuolijaon häl-
ventäminen

i. Työmarkkinakelpoisten turvapaikanhakijoiden työmarkkinoille pääsyn avustaminen
sekä kotimaahansa palautettavien avustaminen tarjoamalla koulutusta, josta heille on
hyötyä heidän kotimaassaan.

3) Vuoden 2004 Euroopan työllisyysstrategiaa ja EQUAL-ohjelman teemoja vertaileva 
taulukko:

Vuoden 2004 Euroopan työllisyysstrategian 
(EES) toiminnan painopisteet (suuntaviivat)

EQUAL-ohjelman yhdeksän teemaa käsittelevät 
Euroopan työllisyysstrategian inhimillisiin 
voimavaroihin liittyviä painopisteitä

• Työttömiä ja työvoiman ulkopuolella olevia 
koskevat aktiivitoimenpiteet ja ennaltaeh-
käisevät toimenpiteet

• Yrittäjyyden kannustaminen ja työpaikko-
jen luonnin edistäminen

• Suuremmat ja paremmat investoinnit inhi-
milliseen pääomaan ja elinikäisen oppimi-
sen strategioihin

• Muutoksen käsittely ja sopeutumiskyvyn 
tukeminen työssä

• Työvoiman tarjonnan lisääminen ja aktiivi-
sen ikääntymisen tukeminen

• Sukupuolten välinen tasa-arvo
• Heikossa työmarkkina- asemassa olevien 

integroinnin edistäminen ja syrjinnän torju-
minen

• Työn kannattavuuden lisääminen tehosta-
malla työn vetovoimaisuutta kannustimien 
avulla

• Ns. pimeän työn normaalityöksi muuttami-
nen

• Ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden 
edistäminen ja työpaikkojen vastaavuuden 
parantaminen

a. Työmarkkinoille pääsemisen ja paluun 
helpottaminen kaikille avointen työmarkkinoiden 
luomiseksi myös niille, joilla on työmarkkinoihin 
pääsemiseen tai niille palaamiseen liittyviä 
integroitumisvaikeuksia

b. Rasismin ja muukalaisvihan torjunta työmarkkinoilla
c. Helpotetaan yritysten perustamista antamalla 

kansalaisten käyttöön välineitä, joita tarvitaan 
yrityksen perustamiseen sekä uusien 
työllistämismahdollisuuksien kartoittamiseen ja 
hyödyntämiseen kaupunki- ja maaseutualueilla

d. Sosiaalitalouden (kolmas sektori) ja erityisesti 
yleishyödyllisten palvelujen vahvistaminen, 
painopisteen ollessa työpaikkojen laadun 
parantamisessa.

e. Elinikäisen oppimisen ja osallisuutta edistävien 
työpaikkakäytäntöjen tukeminen, joilla kannustetaan 
työmarkkinoilla syrjinnästä ja eriarvoisuudesta 
kärsivien palkkaamista ja työllisyyden ylläpitämistä

f. Tuki yritysten ja työntekijöiden sopeutumiselle 
talouden rakennemuutokseen sekä 
informaatioteknologioiden ja muiden uusien 
teknologioiden käyttämiselle

g. Edistetään työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista 
sekä työmarkkinoilta poistuneiden miesten ja 
naisten integroitumista takaisin työmarkkinoille 
kehittämällä joustavampia ja tehokkaampia työn 
organisoinnin ja tukipalvelujen muotoja

h. Sukupuolten välisen kuilun kaventaminen ja töiden 
perinteisen sukupuolijaon hälventäminen

Ei sisälly työllisyysstrategiaan, mutta on EQUAL-ohjel-
man painopiste
i. Turvapaikanhakijoiden sosiaalisen ja ammatillisen 

integraation tukeminen.
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4) DP:iden välisen kansainvälisen toiminnan laadun tehostamisen ja EQUAL-aloitteen 
tulosten merkittävyyden ja käyttökelpoisuuden varmistamisen mekanismeihin kuuluvat:

• Kansallisten EQUAL-ohjelmien toteuttamisen yhteensovittaminen tehokkaan kan-
sainvälisen yhteistyön varmistamiseksi.

• Tuki ja apu valmisteluvaiheen aikana – avustaminen sopivien kansainvälisten kump-
panien tunnistamisessa (ainakin yhden) ja kansainvälisen yhteistyösopimuksen
(TCA) laadinnassa. Tähän kuuluu neuvonta ja tuki sekä kaikkien jäsenvaltioiden
DP:t käsittävään tietokantaan pääsy.

• Toteuttamisvaiheen (toiminto 2) strategisten suunnitelmien ja perusteellisten työ-
suunnitelmien sekä kansallisen että kansainvälisen tason vaatimukset, jotka valtaista-
vat kaikki DP:iden kumppanit aloittamaan työnsä.

• Yhteiset säännöt resurssien jakamisesta sekä kansainvälisen työohjelman suunnitte-
lun yleiset vaatimukset.

• Tulosten horisontaalisen ja vertikaalisen levittämisen ja siirtämisen korostaminen
kunkin kansallisen EQUAL-ohjelman levittämis- ja valtavirtaistamisstrategian puit-
teissa mahdollisimman suuren vaikutuksen varmistamiseksi kansallisen politiikan ke-
hittämisessä (kerrannaisvaikutus).
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Selvitys kappaleeseen 2 – Kansainvälinen yhteistyö

1) Joitakin EQUAL-aloitteen rakenteeseen sisällytettyjä erityismekanismeja ja -työvälineitä, 
jotka auttavat DP:itä ja osanottajia voittamaan joitakin tähän asti kansainvälisten 
kumppanuuksien alullepanoon ja ylläpitoon liittyneistä vaikeuksista, ovat:

• Kansainvälisen kehittämistyön ja toiminnan koordinointia auttava kansainvälisyysik-
kunan aloitusajankohdan (1 tammikuuta 2005) samanaikaistaminen kaikissa jäsen-
maissa.

• Jäsenmaiden hallintoviranomaisten (MA) sitoutuminen neuvottelemaan keskenään
ennen kansainvälisten yhteistyösopimusten (TCA) hyväksymistä.

• Hallintoviranomaisten perustamien kansallisten tukirakenteiden (NSS) avun tarjoa-
minen DP:iden ja kansainvälisten kumppanuuksien sekä niihin liittyvien yhdenmu-
kaisten työohjelmien kehittämisessä.

• DP:ille valmisteluvaiheen aikana annettu rahoitusapu ja neuvonta kansainvälisten
kumppanien tehokkaan etsinnän avustamiseksi ja korkealaatuisten kansainvälisten
yhteistyösopimusten kehittämiseksi.

• Komissio:
- on antanut käytettäväksi sähköisen infrastruktuurin tietokannalle, joka on tarkoi-

tettu kansainvälisten kumppanien etsintään,
tarjoaa sähköisen areenan helpottamaan kansainvälisten yhteistyösopimusten esi-
tystä, päivittämistä ja selaamista,

- tarjoaa foorumin hyvien käytäntöjen vaihtoon kansainvälisen yhteistyön puitteissa.
• DP:iden osallistuminen temaattisiin verkostoihin.

2) Toimintaan osallistuvissa DP:issä eri rooleissa toimivien organisaatioiden tai 
henkilöiden kansainvälisiä virallisia ja epävirallisia yhteyksiä kuvaava matriisi

Seuravaassa esimerkissä kuvataan yksinkertaista kansainvälisen kumppanuuden mallia,
jossa yhteistyö ei ole rajattu vain vertaisten kanssa toimimiseen vaan sisältää yhteyksiä
myös muihin toimijoihin.
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DP:n johtaja/koordinaattori X

Kv. yhteistyösopimuksen 
koordinaattori X

Koulutuksesta vastaava elin X

Paikallisviranomainen

Ammattiyhdistys X

Työnantajajärjestö X

Harjoittelijat X X

Paikallinen työnvälitystoimisto X X X
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3) Malli 1: Tiedon- ja kokemusten vaihto

Tämä malli yleensä edustaa kansainvälisen yhteistyön lähtökohtaa ja on kaikkien seuraavi-
en mallien yhteinen nimittäjä. Kumppanit vaihtavat strategioitaan ja toimintansa taustaa
koskevia tietoja. Kumppanien yhteistyön yhteisiä konkreettisia tavoitteita ei ole vielä tässä
vaiheessa nimeomaisesti määritelty.

DP:t (kaksi tai useampi, eri jäsenvaltioista) pyrkivät esimerkiksi kehittämään heikossa työ-
markkina-asemassa olevien ryhmien työmarkkinoille takaisin pääsyssä auttavia koulutus-
paketteja. Kansainväliseen yhteistyöhön kuuluu osana se, että ne yksinkertaiseti vaihtavat
tietoja itsestään, erilaisista yhteyksistään ja erilaisista lähestymistavoistaan koulutuspaketin
kehittämiseen. Joitakin hyödyllisiä ajatuksia saatetaan vaihtaa, mutta se on enemmän sa-
tunnaista kuin suunniteltua ja joissakin tapauksissa hyödyllistä tiedon-, kokemusten tai
asiantuntemuksen siirtoa ei tapahdu lainkaan.

Tämä kansainvälisen yhteistyön lähestymistapa auttaa DP:tä arvioimaan omaa toimin-
taansa ja tuloksiaan ja asettamaan niille kiintopisteitä (benchmark) eurooppalaisessa ke-
hyksessä.

4) Malli 2: Innovatiivisten lähestymistapojen samanaikainen kehittäminen

Tässä mallissa kumppaneilla on erityinen yhteinen tavoite, mutta ne tekevät käytännön
kehittämis-, testaus- ja todentamistyötä (samanaikaisesti) melkeinpä toisistaan riippumat-
ta. Kokemusten vaihto on vähemmän yleistä ja järjestelmällisesti enemmän tavoitteeseen
sidottua kuin ensimmäisessä mallissa. Tässä mallissa pyritään järjestelmällisesti turvaa-
maan yhteiset tavoitteet jakavien kumppanien innovaatioiden kehittämistyön tukeminen.

Edelliseen esimerkkiin viitaten (Malli 1) DP:t arvioivat toistensa tavoitteet järjestelmälli-
sesti ja sopivat yhteisestä tavoitekokonaisuudesta, lähestymistavoista, menetelmistä, arvi-
ointikriteereistä, jne. Ne kuitenkin työskentelevät päämäärien saavuttamiseksi ja tekevät
kehittämis-, testaus- ja todentamistyötä melkeinpä toisistaan riippumatta. Kun yhteisestä
tavoitteesta on sovittu ja neuvoteltu, innovaatioiden ja löydösten vaihto sekä jonkinastei-
nen tietotaidon siirto tapahtuu järjestelmällisesti.

Myös tämä kansainvälisen yhteistyön malli auttaa DP:tä asettamaan kiintopisteitä (bench-
mark) omalle toiminnalleen ja tuloksilleen.

5) Malli 3: Uusien lähestymistapojen tuonti, vienti ja käyttöönotto sekä niiden 
soveltaminen omaan tilanteeseen

Tämä malli on tavallisesti samanaikaisen kehittämisen mallin (Malli 2) muunnos tai jat-
koa sille ja tulee mukaan kuvioihin silloin, kun kansainvälisessä yhteistyössä ilmenee, että
yksi DP:istä on jo suurimmaksi osaksi saanut työnsä päätökseen ja todentanut ratkaisun
yhteiseen ongelmaan. Siinä tapauksessa kansainvälinen yhteistyö sallii kumppanien saada
ne yksityiskohtaiset tiedot, jotka toisella kumppanilla jo on.
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Tämän mallin yhteydessä DP:t rutiininomaisesti jakavat testaus- ja todentamistyönsä ke-
hityksen tulokset kertomalla toisilleen mikä toimii ja mikä ei ja miksi. Kukin kumppani
hyötyy kokemusten vaihdosta, jonka seurauksena voidaan tehdä muutoksia alkuperäisten
ratkaisujen sisältöön, tyyliin ja lähestymistapaan. Tällaisissa tapauksissa DP:iden välinen
tietotaidon vaihto keskittyy löytämään keinoja parantaa ratkaisua edelleen.

Tätä kansainvälisen yhteistyön mallia voi siirron ja integraatioproseesin helpottamiseksi täy-
dentää mentoroinnilla tai mallien vaihdolla. Siihen sisältyy myös "mestarien seuraaminen"
(shadowing) varsinkin tilanteissa, joissa yksi tai useampi kumppani pyrkii siirtämään asiantun-
temusta ja tietotaitoa toiselta valitulla alalla laajan asiantuntemuksen omaavalta kumppanilta.

6) Malli 4: Yhteisen palvelun, tuotteen tai järjestelmän kehittäminen – yhteistä tavoitetta 
koskevien työtehtävien jako

Tämä malli on usein seurausta jo kauan olemassaolleista kumppanuuksista. Siihen sisältyy
yhtäläinen käsitys ongelmasta ja pyrkimys löytää sille yhteinen ratkaisu yksilöllisiä vah-
vuuksia tietoisesti hyväksikäyttäen. Määritellään ongelman ratkaisuun tarvittavat toimet ja
näin saadut tehtävät jaetaan kansainvälisten kumppanien kesken.

Jälleen koulutuspakettiesimerkkiin viitaten (ks. kuvaus Malli 1), DP:t sopivat heti aluksi
yhteisistä päämääristä ja koulutuspakettien yhteistyössä kehittämisestä. Työtä tehdään ko-
ko ajan yhdessä kunkin DP:n omiin tarpeisiin sopivan yhteisen "ratkaisun" löytämiseksi ja
siihen saattaa kuulua työn- ja tehtävien jaosta sopiminen kunkin erikoispätevyyden mu-
kaisesti. Tällaisissa tapauksissa kansainvälinen kumppanuus luultavimminkin kannattaa
muodostaa yhden tai useamman toisiaan täydentävää kokemusta, taitoja ja resursseja
omaavan DP:n (muista jäsenvaltioista) kanssa. Tässä yhteydessä kunkin DP:n on todennä-
köisesti yhteisen ratkaisun löydyttyä räätälöitävä yhteinen "tuote" vastaamaan sen omien
paikallisten olosuhteiden tarpeita. Räätälöinnin tarve on pidettävä mielessä, kun aluksi
mahdollisten kansainvälisten kumppanien kanssa keskustellaan mahdollisuuksista yhteis-
työnä kehittää yhteinen tuote tai järjestelmä.

Tässä tapauksessa kansainvälistä yhteistyötä voi verrata "rinnastukseen" (twinning) siinä
mielessä, että kumppanit (kaksi tai useampi) pyrkivät saamaan keskinäistä ja samanarvois-
ta hyötyä yhteistyöstään ja suhteesta toisiinsa. Tästä tulee luultavasti kestävä suhde ja kes-
kinäiset hyödyt tulevat esiin pidemmällä aikavälillä ja saattavat myös ulottua alunperin en-
nakoituja puitteita laajemmaltikin.

7) Malli 5: Keskeisten toimijoiden/harjoittelijoiden/kouluttajien ynnä muiden vaihto

Kansainvälisten kumppanien välinen osanottajien tai henkilökunnan vaihto on tavallisesti yh-
den tai useamman edellä esitetyn neljän mallin kanssa samanaikaisesti tapahtuva toiminta tai
alamalli. Tämän toiminnan on ulotuttava opintovierailuja pidemmälle (muutoin se kuuluisi
ensimmäisen yhteistyömallin piiriin). Vaihdon erityistavoitteet on tarkasti määriteltävä suh-
teessa tulevaan yhteisiä kansainvälisiä päämääriä kohti kulkevaan kehitykseen tai edistykseen.

Edelläolevaan esimerkkiin viitaten (Model 4) kansainvälinen yhteistyö tullee hyötymään
kansainvälisten kumppanien välisistä henkilöstövaihtojärjestelyistä (kouluttajat, sisältö- ja
järjestelmäsuunnittelijat, harjoittelijat, jne.) esimerkiksi yhteisesti kehitettyjen tuotteiden/
järjestelmien testauksessa ja todentamisessa sen tapahtuessa. Henkilöstövaihdot tietysti
myös helpottavat yhteistyönä tehtyä suunnittelua ja kehittämistyötä.
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8) Joillakin DP:illa on hyvinkin selvä käsitys siitä millaisia kumppaneita toisesta 
jäsenmaasta haetaan ja millaisten kumppanien kanssa halutaan työskennellä. 

Tämä on todennäköistä silloin, kun DP:n työn kohteena on tarkoin määrätty aihe tai selvästi
määritelty heikossa työmarkkina-asemassa oleva ryhmä (esim. työn kohteena on sukupuolen
rajoittamien työnsaantimahdollisuuksien parantaminen). Yleisesti ottaen eri jäsenmaiden
DP:iden muodostamien kumppanuuksien ei kuitenkaan tarvitse perustua saman EQUAL-tee-
man parissa työskentelemiseen. Aivan yhtä tärkeä painopiste voi olla työskentely samantyyppis-
ten organisaatioiden kanssa, samankaltaisen ongelman ratkaisuun pyrkiminen, tai pyrkimys sa-
mantyyppisen sosiaalisen ryhmän integroimiseen. Kaikki EQUAL-teemat kannattaa ottaa
huomioon kansainvälisyyttä suunniteltaessa ja kumppaneita etsittäessä.

Ks. lisätietoja osiosta 4, "Kumppanien etsintä".

9) Hyväksymiskirjeessä DP sijoitetaan johonkin jäsenmaansa valitsemista painopisteenä 
olevista teemoista (ks. seuraava kappale). 

Kansainvälisiä kumppanuuksia muodostaessaan DP:t valitsevat samassa tai jossain toisessa tee-
maryhmässä työskentelevän kumppanin yhdestä tai useammasta jäsenmaasta. Hallinnollinen
jako tiettyyn teemaan ei saa asettaa rajoituksia kansainvälisen yhteistyön puitteille, mutta se aut-
taa varmistamaan aiheeseen keskittymisen ja yhteisten tavoitteiden kehittämisen kumppanien
välisissä kansainvälisen yhteistyösopimuksen ja työohjelman neuvotteluissa.

EQUAL-aloite on suuntaukseltaan temaattinen ja sillä on 9 teemaa (ks. osio 1). Kaikki jäsen-
valtiot ovat luvanneet painottaa turvapaikan hakijoiden integrointia käsittelevää temaattista
aluetta. Sen lisäksi useimmat jäsenvaltiot ovat valinneet yhteisöaloiteohjelmiensa (CIP) puit-
teissa useita painopistealueita kahdeksasta muusta teemasta. Jäsenvaltioista viisi (Tsekin tasaval-
ta, Saksa, Kreikka, Alankomaat ja Portugali) valitsivat kaikkien yhdeksän alueen painottamisen.
Täydellinen luettelo jäsenvaltioiden painopistealueista on esitetty osiossa 1.

10) Todella tehokas kansainvälinen yhteistyö ja kumppanuus on usein kallista sekä 
inhimillisten että rahallisten voimavarojen suhteen ja tämä puolestaan asetta rajoituksia 
sille, mitä todellisuudessa voidaan saavuttaa. 

Kumppanuuksien johtajien on yhdessä kansainvälisten kumppaniensa kanssa tarkkaan ar-
vioitava, paljonko tavoitteiden toteuttaminen maksaa sekä ajassa että rahassa ja tarpeen
mukaan olla valmiita tarkistamaan tavoitteitaan varmistaen, että ne voidaan saavuttaa.

11) Aika ja tulosten toimittamisen aikataulu muodostavat toisen rajoittavan tekijän. 

Työohjelman toimittaminen tapahtuu toteuttamisvaiheen aikana ja kestää 2 - 3 vuotta.
Levitystoiminta tapahtuu osana toteuttamista, mutta voi olla erillistä, innovaation toteut-
tamisen kanssa samanaikaisesti tapahtuvaa toimintaa. Uusien käytäntöjen, järjestelmien ja
tuotteiden kehittäminen, testaus ja todentaminen vievät aikaa ja niiden levittäminen ja
esittely politiikan valtavirtaan vie vielä enemmän aikaa. DP:iden on otettava nämä rajoi-
tukset huomioon ja näin ollen kehitettävä realistisia tavoitteita.
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12) Eurooppalaisten paikallisyhteisöjen, alueiden ja jäsenvaltioiden suuret eroavuudet 
tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia oppia toinen toisiltaan ja muodostavat EQUAL-
aloitteessa kansainvälisen yhteistyön periaatteen perustan. 

Erilaisuus voi kuitenkin myös aiheuttaa ongelmia varsinkin niille, jotka eivät vielä ole tu-
tustuneet kansainväliseen yhteistyöhon eurooppalaisissa puitteissa. Kulttuurin, kielen ja
lähestymistavan eroavuudet voivat viedä työltä enemmän aikaa ja hankaloittaa tavoittei-
den saavuttamista. Aikaisempi kokemus kansainvälisestä työskentelystä on suunnatun etu
– silloin tietää mitä on tulossa. Jos kokemusta kuitenkaan ei ole, perinpohjainen vuoropu-
helu ja huolellinen suunnittelu aikaisessa vaiheessa mahdollisten kansainvälisten kumppa-
nien kanssa on välttämätöntä, jotta mahdolliset vaikeudet voidaan ennakoida ja myös
päästä niiden yli.
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Selvitys kappaleeseen 3 – Kansainväliseen yhteistyöhön 
valmistautuminen

1) Allaoleva oletettu esimerkki tekee yhteenvedon DP:n edustajien alustavista 
vastauksista ylläesitettyihin keskeisiin kysymyksiin. EQUAL-aloitteen ollessa kyseessä 
näiden vastausten tulee olla monipuolisempia, sillä EQUAL edistää monen toimijan 
monentasoisia kansainvälisiä sidoksia.

2) Tarkistuslista tarvittavista voimavaroista

Esimerkki kansainvälisten näkökulmien alustavasta jäsentelystä

DP:mme esittää, että paikallisella/alueellisella tasolla:
1. Tuotetaan vastavuoroisuuteen perustuva paketti tuetuista vammaisten integrointia pk-yrityksiin

edistävistä työllisyysohjelmista.

2. Paketti kohdistetaan pk-yritysten omistajille ja työvoimatoimistojen työvoimaneuvojille.

3. Näihin työllisyysohjelmiin liittyvien rahoitus- ja tukimahdollisuuksien käyttöasteen tiedetään olevan pk-
yritysten piirissä alhainen, eivätkä pk-yritysten omistajat tiedä niistä paljoakaan. Projekti mahdollistaa
läheisempien yhteyksien luomisen pk-yritysten ja työnvälitystoimistojen välille, mistä tuloksena tulee
olemaan jatkuvien koulutusohjelmien tarjonta.

4. Projekti on innovatiivinen, koska se pyrkii antamaan tietoja uusista ohjelmista uudelle kohderyhmälle
uudella tavalla, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden itse laskea niistä mahdollisesti saatavat rahalliset hyödyt.

Kansainväliset näkökulmat:
5. Paketti itsessään tulee sisältämään tärkeitä kansainvälisiä näkökulmia, sillä pyrkimyksenä on antaa

esimerkkejä siitä, miten tämänkaltainen järjestely on ollut tuloksellista muualla (muissa jäsenvaltioissa).
Paketti tulee lisäksi olemaan saatavilla monilla eri kielillä (eli kaikkien kumppanien kielillä). 

6. Tuotteen kehittää kansainvälinen työryhmä, joka vaihtaa tietojaan ja tietotaitoaan sekä tekee yhdessä
vertailevan tutkimuksen. Tullaan myös tekemään opintovierailuja ja tuote tullaan räätälöimään kunkin
osallistuvan jäsenvaltion puitteiden mukaisesti sekä sitä tullaan testaamaan ja levittämään jokaisessa
työhön osallistuvassa jäsenvaltiossa.

Voimavarat & tilanne on 
olemassa

voidaan 
hankkia

luultavasti 
ei hankita

Keskenään oikeat kyvyt, taidot ja kokemuksen omaavista jäsenis-
tä koostuva kumppanuustyöryhmä. [ ] [ ] [ ]

Ryhmänjohtaja, joka on valmis uhraamaan tarvittavan ajan, ole-
maan osallistuva isäntä kansaivälisille vieraille ja tietää paljon kan-
sainvälisistä asioista.

[ ] [ ] [ ]

Riittävän ajan varaaminen työryhmälle työn niin kansainvälisiä 
osia kuin muutakin DP-toimintaa varten. [ ] [ ] [ ]

Kielitaidot tai kääntäjien/tulkkien saatavuus. [ ] [ ] [ ]

Toimistotilojen ja viestintäjärjestelmien (puhelimet, telefaksi, säh-
köposti, tietokoneet internet-yhteyksillä*, kopiokone(et)) saata-
vuus.

[ ] [ ] [ ]
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* HUOM! Internet-yhteys on välttämätön, jotta yhteistä EQUAL-tietokantaa (ECDB)
voidaan käyttää kumppanien etsintään ja jotta kansainvälinen yhteistyösopimus (TCA)
voidaan rekisteröidä.

3) Tarkistuslista mahdollisia kumppaneita koskevista kysymyksistä

• Mitä piirteitä (fyysiset, organisatoriset, historialliset, toimintaan tai kokemukseen liit-
tyvät) mahdollisilla kumppaneilla tulisi olla?

• Millaista varsinaista myötävaikutusta (tiedot, kokemus, taidot, jne.) mahdolliselta
kumppanilta odotetaan?

• Vaaditaanko mahdollisilta kumppaneilta aiempaa kokemusta kansainvälisessä ympä-
ristössä työskentelystä?

• Onko kumppaniehdokkaiden täytettävä jotkut tietyt ehdot kuten sijaintipaikka, yhteinen
kieli tai (vaikkapa) kokemusta läheisestä työskentelystä pk-yritysten kanssa, jne.?

• Mitä oma kehittäiskumppanuus voi tarjota mahdollisille kumppaneille?

4) Ihanteellisen kumppanin profilointi

Oman organisaation avainhenkilöiden sitoumus työhön (ylin joh-
taja, ylempi johtajisto, muut keskeiset henkilökunnan jäsenet). [ ] [ ] [ ]

Kehittämiskumppanuuden ohjausryhmä, johon kuuluu kansain-
välistä työtä tukevia tai sille voimavaroja tarjoavia tukijoita ja or-
ganisaatioita, joiden kanssa halutaan tehdä yhteistyötä.

[ ] [ ] [ ]

Mekanismit kansainvälisen työn kokemusten ja tulosten siirtämi-
seksi kaikille kumppaneille ja DP:n osanottajille ja joilla voidaan 
tarjota niille mahdollisuus osallistua kansainvälisiin oppimispro-
sesseihin. 

[ ] [ ] [ ]

Ihanteellisen kumppanin profilointi

Arvosteluperuste Etusija Hyväksyttävä

• Maa
• Organisaatiotyyppi, koko
• Työmarkkinoiden muoto (ongelma, este, dynamiikka)
• EQUAL-teemat
• Lähestymistapa
• Sektori
• Yhteistyöala
• Alan/teeman kokemus
• Haluttu kansainvälisen toiminnan tyyppi
• Aiempi kansainvälinen kokemus
• Työkielet
• Muut organisaatiot paikallisessa kumppanuudessa/ohjausryhmässä

Voimavarat & tilanne on 
olemassa

voidaan 
hankkia

luultavasti 
ei hankita
83
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5) Kulttuurierojen yli pääseminen:

• Mielen on oltava avoin. On hyväksyttävä se, että on muitakin työtapoja. On oltava
kärsivällinen.

• Kumppanin maasta ja kulttuurista on hankittava tietoa etukäteen, eikä vain kokous-
ten aikana. Hyviä tietolähteitä ovat: internet, kirjastot, sellaiset tahot kuten British
Council, Goethe Institut, Istituto Italiano di Cultura, Alliance Française, kansainväli-
set kauppakamarit ja erikoislaitokset kuten Euroopan ammatillisen koulutuksen ke-
hittämiskeskus CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational
Training ja Euroopan koulutussäätiö ETF (European Training Foundation).

• Ei kannata luottaa pelkästään kirjoitettuun tietoon. Kulttuuri on otettava mukaan
keskusteluun. Aikaa ei kannata mitata sekuntikellolla. On oltava vastaanottavainen
muiden jäsenvaltioiden virallisille ja epävirallisille kulttuureille.

• Kumppanuuden yhteisestä kielestä on sovittava. Se voi usein olla englanti, mutta kan-
nattaa ottaa huomioon, että joidenkin etelä-eurooppalaisten kumppanien ensimmäi-
nen vieras kieli voi olla ranska.

• On varmistettava, että omasta kumppanuudesta löytyy riitävästi kielitaitoa. Käännös-
ja tulkkauspalveluja on järjestettävä tarpeen vaatiessa (on muistettava budjetoida sitä
varten, se on kallista). Avun etsimisessä voi käyttää luovuutta ja apua voi pyytää esim.
tuttavilta, paikallisilta kieltenopettajilta tai opiskelijoilta.

• Kumppanien kanssa tulee keskustella siitä, mitä tietyillä käsitteillä täsmällisesti sanot-
tuna tarkoitetaan. Termit on koottava sanastoksi tai voidaan myös käyttää kaavioku-
via tai piirroksia, joiden avulla voidaan myöhemmin välttää väärinkäsityksiä.

• Kokouksen puheenjohtajuutta hoidettaessa on varmistettava, että kaikki ymmärtävät ja
pystyvät seuraamaan keskustelua. Yhteenvetoja puhutusta on tehtävä säännöllisin väliajoin
ja tarkistettava, että se on ymmärretty. Pääotsikot on kirjoitettava fläppitaululle. On var-
mistettava, että kaikki saavat mahdollisuuden ja riittävästi aikaa ilmaista mielipiteensä.

• Koskaan ei saa aliarvioida kielen tärkeyttä ja vaikutusta, varsinkin jos se ei ole oma.
• On selvitettävä kumppanien kumppanuutta ja sen kokouksia koskevat päätöksente-

kovaltuudet.
• Oman organisaation kulttuuri on selitettävä kumppaneille ja on yritettävä saada selvä

heidän vastaavastaan.
• Kokouksissa puhumista ei saa pelätä eikä epäröinnin ilmaisemistakaan, milloin se on

asianmukaista. On muistettava, että kokoukset ovat välittömin tapa selvittää päämää-
rät ja tunnustella mielipide-eroja. Näin vältytään myöhemmältä turhautumiselta.

• Oman DP:n ja maan vahvuudet on esiteltävä.

6) Näiden kysymysten käsittelyyn voidaan harkita viidentyyppisten seminaarien 
pitämistä:

• Kokemuksia kiertämään panevat seminaarit hyödyntävät kulttuurienvälisiä projekte-
ja toteuttaneiden, ulkomailla aikaa viettäneiden ja kulttuurienvälisiin neuvotteluihin
osallistuneiden jne. henkilöiden kokemusta.

• Tietoseminaarit eivät ole sanan varsinaisessa merkityksessä seminaareja lainkaan vaan
useimmiten yleistietoa kulttuurialueen etnisestä ja uskonnollisesta kokoonpanosta se-
kä sen ilmastosta ja poliittisista ja sosiaalisista puitteista tarjoavia luentoja.

• Käytösseminaarit antavat neuvoja ja vinkkejä miten on käyttäydyttävä, usein "mitä tulee
välttää mihin hintaan hyvänsä" –tyyppisten sääntojen muodossa; esimerkiksi Kreikassa
kämmenpuolen ojentamista toista henkilöä kohti (“moutza”) pidetään loukkauksena.
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• Itsetutkiskeluseminaarit auttavat kokemaan ja ymmärtämään omia reaktioita ulko-
maalaisuutta kohtaan sekä oman toiminnan perustana olevia erityisiä kulttuurinorme-
ja ja -arvoja (tavallisesti käytetään kulttuureihin liittyviä simulaatioharjoituksia).

• Vieraiden kulttuurien ymmärtämisen seminaarit vertaavat kumppanien yhteistyötä
sääteleviä kulttuuristandardeja. Kulttuuristandardien määritelmänä on “kaikentyyp-
pinen havainnointi, ajattelu, päättely ja toiminta, jonka tietyn kulttuurin enemmistö
kokee normaalina, itsestäänselvänä, tyypillisenä ja sitovana” ja jonka mukaan omaa ja
vierasta käytöstä arvostellaan ja säännöstellään*.

* Thomas, A. (Hrsg.) (1993). Kulturvergleichende Psychologie. Göttingen: Hogrefe

7) Immateriaalioikeudet ja kolmansien osapuolien käyttäjäoikeudet

DP:iden on varmistettava, että kaikki saadut tulokset (tuotteet, työvälineet, menetelmät,
jne.) julkistetaan ja asetetaan kokonaisuudessaan kolmansien osapuolien saataville niiden
yksinomaiseen käyttöön. Tämä velvoite pätee myös kansainvälisen yhteistoiminnan tulok-
siin. On muistettava, että rahoitetettavan toiminnan tuotteiden myyntiä (ja luovan työn
tuloksia) koskevat lait ja niihin liittyyvät säännökset eivät ole yhdenmukaisia koko Euroo-
passa. Rakennerahastosäännösten mukaan sopimusaikaiset myynti-, palvelu-, maksu-, ym.
tulot edustavat kuitenkin tuloja, jotka vähentävät ESR:n rahoitusosuudeen määrää. Siksi
on pyydettävä neuvoa hallintoviranomaisilta tapauksissa, joissa tuloksilla voi olla kaupal-
lista arvoa ja jos tuloksia aiotaan hyodyntää kaupallisesti.
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Selvitys kappaleeseen 4 – Kansainvälisten kumppanien etsintä

1) Seuraavat kysymykset tulisi huomioida etsintää organisoitaessa:

• Kuka DP:ssä on vastuussa työn koordinoinnista ja mitä valtuuksia on annettava ja kenelle?
• Kuka on vastuussa yhteydenotoista?
• Miten ja millaisin voimavaroin etsintä toteutetaan?
• Millaisin arvosteluperustein kumppanit lopulta valitaan ja kuka suorittaa valinnan?
• Mitkä ovat ennakoidut määräajat tämän tehtävän eri vaiheille?

2) Yhteisestä EQUAL-tietokannasta (ECDB) voi hakea tietoja käyttämällä:

• Kokotekstihaku (Full Text Search): sallii kirjainjonoihin (avainsanat) perustuvat ky-
selyt kaikissa tietokantakentissä. Järjestelmä sallii myös tietyn alan sanahaun (esim.
DP-kuvauksissa, DP-tavoitteissa). Kyselyä voi tarkentaa ensimmäisen haun jälkeen
käyttämällä lisäkriteereitä.

• Yhdistelmä-/tarkennettu haku (Combined/Advanced Search): sallii haun täsmälli-
sempiä kriteereitä käyttäen yhdistämällä erilaisia suodattimia kokotekstihaku-toimin-
non kanssa. Sanaa "exclusion" voi hakea "DP-kuvaus" -kentässä (kokotekstihaku)
vain ranskalaisten ja englantilaisten "työmarkkinoille pääsyn helpottaminen" -teeman
alla työskentelevien DP:iden joukosta (yhdistelmä-/tarkennettu haku). Yhdistelmä- ja
tarkennetun haun erona on käytettävien suodattimien määrä.

3) Yhteisen EQUAL-tietokannan käytössä auttavia vihjeitä

• On aloitettava antamalla selvästi ne olennais- (eli vähimmäis-) piirteet, joita tulevilta kansain-
välisiltä kumppaneilta ja niiden työhjelmilta toivotaan löytyvän. Ensimmäisen haun tulee ol-
la mahdollisimman laaja, jottei mahdollisesti mielenkiintoisia kumppaneita suljeta pois.

• EQUAL-ohjeissa on aiemmin todettu, että DP:iden tulisi mieluummin valita saman
teeman parissa työskenteleviä kumppaneita. Kokemus on osoittanut, että kansainväli-
sen yhteistyön kehittämismahdollisuuksia ajateltaessa on käytettävä luovuutta. Sa-
manlaisia toimintoja löytyy useista teemoista riippuen jäsenvaltion teemansisäisestä
painotuksesta.

• On oltava tarkkaavainen, sillä kysymysten ja ongelmien luokitustavat yhdeksän
EQUAL-teeman välillä voivat vaihdella jäsenvaltiosta toiseen. Vammaisille tarjottava
koulutus voi esimerkiksi sopia useampaan kuin vain yhteen teemaan.

• Kannattaa muistaa, että luovat ja innovatiiviset kumppanuudet useimmiten syntyvät,
kun erilaisen kokemuksen ja asiantuntemuksen omaavat erilaiset kumppanit (joilla on
yhteiset päämäärät) kokoontuvat.

• Hakua voi alkaa hienosäätää vasta kun ollaan varmoja siitä, että tietoa on tarpeeksi ja
on turvallista rajata hakukriteereitä.

• On huomioitava, että varsinkin englannin- ja ranskankielisissä hauissa hakutuloksena
voi olla vain yhteenveto alkuperäisestä tarkastettavaksi jätetystä asiakirjasta.

• Haun tulosten tulkitsemisessa on oltava varovainen, sillä samalla sanalla voi eri kielissä
ja yhteyksissä olla eri merkityksiä. Kannattaa käyttää komission EQUAL-yhteisöaloit-
teen internet-sivuilla olevaa sanastoa.

• On oltava valmiina käyttämään puhelinta, telefaksia tai sähköpostia selvityksen tai laa-
jemman selityksen pyytämiseksi toiselta DP:ltä.
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• Ei kannata odottaa löytävänsä oman kumppanuutensa kaltaisia kumppaneita, jotka
työstävät samaa ongelmaa samalla tavalla. Jos sellainen löytyykin, kannattaa kysyä it-
seltään olisiko yhteistyö sellaisen kumppanin kanssa tarpeeksi palkitsevaa.

• Lopuksi, on oltava tietoinen poliittisesti korrekteista "koodeista" ja sanastosta ja olla vetä-
mättä johtopäätöksiä. Kansalliselta tukirakenteelta voi pyytää neuvoa näissä asioissa.

4) Kukin jäsenvaltio on yhteisöaloiteohjelmiensa (CIP) perusteella määritellyt DP-
kohtaiset rahankäyttöä koskevat rajoitukset valmisteluvaiheen (entinen toiminto 1) 
menoille.

Joissakin maissa DP:t voivat käyttää niinkin paljon kuin 40 000 euroa tunnusteluvierailui-
hin jne. osana kansainvälisten kumppanuuksien muodostamista. Harvoissa tapauksissa ra-
ja voi olla niinkin alhainen kuin 10 000 euroa. Näistä vaihteluista on oltava tietoinen tun-
nusteluvierailuja suunniteltaessa ja muistettava, että mahdolliset tulevat kumppanit voivat
olla rahankäytön puolesta rajoitetumpia. Rahoituksen osuus voi myös vaihdella ja sillä voi
olla lisävaikutuksia tähän dynamiikkaan. Kunkin jäsenvaltion yksityiskohtaiset tiedot löy-
tyvät kansainvälisyyttä koskevista maakohtaisista tiedoista, jotka on saatavilla EQUAL-
aloitteen internet-sivuilla vuoden 2004 lopusta alkaen.

5) Vihjeitä mahdollisten kumppanien ensimmäiseen tapaamiseen valmistautumiseen:

• Paras tapa tutustua kumppaneihin on henkilökohtaiset tapaamiset, joissa voi hankkia
lisätietoa kumppanin organisaatiosta ja sen toimintajärjestelmistä. Tärkeintä on, että
on aikaa keskusteluun ja kysymysten esittämiseen.

• On varattava aikaa kaikkien tarkkaan kuunteluun. On käytettävä tilaisuutta hyväk-
seen ja hankittava tietoa eri DP:iden tavoitteista ja menetelmistä sekä siitä, mitä yh-
teistä eri toimijoilla on.

• Kannattaa varmistaa, että varmasti tulee tavattua DP:n toiminnan kannalta keskeiset
eri rooleissa ja organisaatioissa toimivat henkilöt eikä vain konsultteja, DP:n sihteeris-
töä johtavia henkilöitä tai työtä rahoittavien tahojen edustajia.

• On suositeltavaa vaihtaa kirjallista aineistoa ennen kokousta, kuten esimerkiksi tietoja
omasta DP:stä ja sen strategian pääpiirteistä sekä oman DP:n käsittelyn kohteena olevista
aiheista, kuten syrjinnän ja syrjäytymisen syistä ja kansallisista/alueellisista koulutus- tai
työllisyyspolitiikoista ja käytännöistä; ehkä myös kartoitus DP:n keskeisistä toimijoista ja
niistä laajemmista alueellisista/sektoraalisista politiikoista, joihin toimijat kuuluvat.

• On muistettava, että termit kuten harjoittelu, koulutus, henkilövaihto, ohjaus ja työ-
markkinat saattavat kattaa eri näkökulmia ei maissa.

• On etsittävä seuraavien piirteiden puolesta yhteensopivia kumppaneita: osallistuja-
organisaatioiden päätavoitteet ja ydintoiminnot, kansainvälisen työn tuloksia koske-
vat odotukset, motivaatio ja sitoutuminen kansainväliseen työhön, työtyyli ja -asenne,
yhteisen työkielen käyttö.

6) Kansainvälistä kumppania koskevien päätösten perusteena on oltava:

• hyvä ymmärrys toisen päämääristä ja käsitys toiminnan taustalla olevista keskeisistä te-
kijöistä ja rajoituksista

• ymmärrys toisen kulttuurillisista, lainsäädännöllisistä ja kaupallisista taustoista
• perehtyneisyys toisen organisaatiorakenteeseen ja menettelytapoihin
87
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• innovaatiota edistävä toinen toistaan täydentävä ammattitaidon ja kokemuksen yhdistel-
mä; on varottava taipumusta etsiä liian paljon oman organisaation kaltaisia organisaatioita

• testattuja viestintämenetelmiä koskeva sopimus ja
• hyvien suhteiden luominen.

7) Isäntäorganisaation on ensimmäistä kokousta (yhden tai useamman mahdollisen 
kumppanin tapaaminen) järjestäessään otettava huomioon useita yksityiskohtia:

• Kannattaa harkita virallisen vastaanoton järjestämistä, jonka avulla voidaan tehdä
DP:n strategiaa paikallisesti tunnetummaksi ja tuoda DP:n avainasemassa olevat
kumppanit lähemmäksi toisiaan.

• Varmistetaan, että vieraille on etukäteen ilmoitettu vierailujärjestelyjen logistiikasta (mat-
kustus, majoitus, kokousaikataulut, jne.) ja että on selvää kuka maksaa mitkäkin kulut.

• Kokouspaikkajärjestelyt tehdään huolellisesti varmistaen, että kaikki tarvittavat väli-
neet on saatavilla ja käyttökunnossa ja että tila on järjestetty sopimaan sekä virallisiin
että epävirallisiin tilaisuuksiin.

• Kannattaa harkita ulkopuolisen asiantuntijan palkkaamista keskustelua johtamaan, ja
jos näin tehdään, asiantuntijalle on annettava tiedot ja ohjeet etukäteen.

• Kokouksen esityslista tulee suunnitella huolellisesti varmistaen, että kaikista asioista
keskustelemiseen varataan tarpeeksi aikaa ja että kaikki osanottajat voivat osallistua
keskusteluun.

• Kunkin osanottajan itsensä esittelyyn varataan runsaasti aikaa ja varmistetaan, että se ta-
pahtuu kokouksen alussa. Näin varmistetaan, että kaikilla on puheenvuoro kokouksen en-
simmäisen jakson aikana, mikä on tärkeää ryhmän yhteenkuuluvuuden kannalta.

• Varmistetaan, että esityslistaan sisältyy mahdollisen tulevan kumppanin mahdolli-
suuksia esitellä taustaansa, näkemyksiään ja tarpeitaan.

• Kokousta ja sen esityslistaa käytetään hyväksi mahdollisen kumppanuuden olemassa
olevien ja hankittavien voimavarojen kartoittamisessa sekä mahdollisten ongelmien
ratkaisemisessa.

• Kokouksen lopuksi pyritään laatimaan alustava työaikataulu ja toimintasuunnitelma
sekä tarvittavat menettelytavat, jne.

• Mahdollisimman pian kokouksen jälkeen pyritään tuottamaan ja jakamaan kirjallinen
yhteenveto kokouksen keskeisistä päätöksistä, sillä kirjalliset muistiinpanot voivat aut-
taa selviytymään mahdollisista kielierojen aiheuttamista väärinkäsityksistä.

8) EU-hakijamaat 2004 syyskuussa ovat Bulgaria, Romania, Turkki ja Kroatia.

PHARE-maat

• Bulgaria
• Romania

Lisätietoa saa osoitteesta: http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm
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9) TACIS-ohjelma kattaa seuraavat maat:

• Armenia
• Azerbaidzhan
• Valko-Venäjä
• Georgia
• Kazakstan
• Kirgisia
• Moldova
• Venäjä
• Tadzhikistan
• Turkmenistan
• Ukraina ja
• Uzbekistan

ALA-ohjelma kattaa vuodesta 2003 lähtien:

• Mongolia

Lisätietoa saa osoitteesta: http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/tacis/index.htm

10) MEDA-ohjelmaan kuuluvat maat ovat:

• Algeria
• Egypti
• Jordania
• Libanon
• Marokko
• Palestiinan itsehallintoalue
• Syyria
• Tunisia ja
• Israel

Lisätietoa saa osoitteesta: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/med_mideast/euro_med_partnership/

11) CARDS-ohjelma kattaa seuraavat maat:

• Albania
• Bosnia-Hertsegovina
• Kroatia
• Jugoslavian liittotasavalta
• Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

Lisätietoa saa osoitteesta: http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/docs/index.htm
89



LU
KU

 
Li

it
te

et
 –

 L
is
äs

el
vi

ty
ks

iä
 ja

 e
si
m

er
kk

ej
ä

90
12) EU-varoja voi myös olla saatavilla tämänkaltaiseen toimintaan PHARE, TACIS, 
MEDA ja CARDS -ohjelmien kautta, vaikka näiden ohjelmien menettelytavat ja 
aikataulut eroavat hyvinkin paljon EQUAL-aloitteen vastaavista. 

Sen enempää ohjelmien menettelytapojen teknisiin yksityiskohtiin puuttumatta on kui-
tenkin hyödyllistä tietää niistä joitakin näkökohtia, jotta voidaan realistisesti suunnitella
kansainvälistä työtä EU:n ulkopuolisen kumppanin kanssa.

Ensinnäkin, EU:n ulkopuolisen maan edustaja ei voi käyttää edellämainittuja varoja ellei
sen hallitus tee aloitetta ja pyydä Euroopan komissiolta rahoitusta EQUAL-tyyppiseen
projektiin sen EU-ohjelman alaisuudessa, jonka edunsaaja kyseinen maa on (eli Romania
PHARE:n alaisuudessa, Georgia TACIS:n, jne.). Pyyntö on yhdistettävä yhteisöaloiteoh-
jelma-tyyppiseen kansalliseen ohjelmaan, joka annetaan komission tarkastettavaksi vuosit-
tain tai puolivuosittain.
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Selvitys kappaleeseen 5 – Ensiaskeleet kansainvälistä sopimusta 
kohti

1) “Kumppanuudessamme alhaalta ylöspäin -periaate oli erittäin tärkeä. Meille 
kansainvälisen yhteistyön ja kansallisten projektien arvo oli siinä, että vammaiset itse 
olivat projektin tekijöinä.”

2) Kansainvälisen koordinaattorin nimittäminen

Kansainvälisen yhteistyön toimintaa on johdettava tehokkaasti, jotta se olisi tuloksellista.
Huolimatta siitä millaisia järjestelyjä kansainvälisen kumppanin kanssa sovitaan kansain-
välisen toiminnan yleisestä koordinoinnista, kunkin DP:n on parasta nimittää oma kan-
sainvälinen koordinaattorinsa. Kansainväliselle koordinaattorille annetaan selvät valtuudet
ottaa vastuu seuraavista DP:n toiminnoista:

• mahdollisten kansainvälisten kumppanien tunnistaminen ja valinta
• kansainvälisten kumppanien kanssa kansainvälisestä yhteistyösopimuksesta neuvotteleminen
• kansainvälisen työsuunnitelman kehittäminen ja johtaminen (kansainvälisten kump-

panien kanssa)
• kansainvälisen toiminnan seuranta ja arviointi
• DP:n isännöimien kansainvälisten kumppanien kokousten ja tapahtumien järjestelyt

ja johto
• yhteydenpito DP:n jäseniin ja tilanneselostusten antaminen kaikissa kansainvälisissä

asioissa (mukaan lukien päätöksenteko)

Kansainvälisellä koordinaattorilla tulisi olla seuraavat ominaisuudet:

• aikaisempaa kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä
• tietoa EQUAL-teemasta, johon DP:n ja sen känsainvälisten kumppanien työ kuuluu
• pätevyys kansainvälisen kumppanuuden sovitussa työkielessä
• kulttuurierojen ymmärtäminen (varsinkin kansainvälisiin kumppaneihin liittyvien

maiden)
• hyvät viestintätaidot
• neuvottelutaidot
• organisatoriset ja johtamisen taidot
• sitoutuminen kansainväliseen yhteistyöhön ja toimintaan

DP:n on hyvin selvästi määritettävä rooli- ja vastuujaot varsinkin kansainvälisessä työssä,
sillä DP:iden monimutkaiset rakenteet (ja DP:n toimijoiden vaihteleva osallistuminen
kansainväliseen yhteistyöhön) eivät välttämättä ole selviö DP:hen kuulumattomille. DP:n
tulisi myös selvästi ilmoittaa varsinkin päätäoksentekorakenteistaan.
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3) Realistinen sopimus

Seuraavassa joitakin mieleenpainettavia vihjeitä työsuunnitelmasta ja sen suunnitellusta
tuottamisesta käytäviin neuvotteluihin:

• Kunnianhimo on laimennettava realismilla. Tavoitteita ja tuotoksia suunniteltaessa
on otettava huomioon niiden toteuttamiseen saatavilla olevat voimavarat. Niissä tulisi
heijastua todellinen suorituskyky.

- On melkeinpä sanomattakin selvää kuinka tärkeää on, että kaikki kumppanit selvästi
ymmärtävät kansainvälisen kumppanuuden tavoitteet ja tuntevat omistavansa ne.

- Jos yhteinen tavoitekokonaisuus voidaan määrittää ja sopia kumppanien kesken, sitä
tullaan käyttämään viitetaustana kansainvälisen yhteistyön ja sen toteuttamisen suun-
nitteluvaiheessa.

4) Organisaatiomallit

• Yhden kansainvälisen koordinaattorin nimeäminen (säteittäismalli):
Valitaan joukosta yksi kumppani, joka suostuu ottamaan vastuun kan-
sainvälisen työohjelman yleisestä hallinnoinnista ja koordinoinnista.

• Kiertävä tai jaettu koordinointi (konsortiomalli): Kukin kumppani ottaa
vuorollaan vastuun työohjelman yhden vaiheen (tai kansainvälisen koko-
uksen) tai lohkon (tehtävät) hallinnoinnista ja koordinoinnista ennalta
sovittujen määritelmien mukaan. Tätä mallia käytettäessä sihteeristön
tehtävät tulisi jo alusta alkaen rajata ja tehtäviä ja vastuita jakaa kullekin
kumppanille.

• Ohjausryhmä: Kumppanit perustavat pienen ohjausryhmän, jossa jokainen kumppa-
ni on edustettuna, ja ryhmä ottaa yleisvastuun kansainvälisen toiminnan hallinnoin-
nista ja koordinoinnista. Puheenjohtajuutta voi kierrättää kokouksesta toiseen. Voi
olla tarkoituksenmukaista palkata/pestata sopimuksella sopiva ulkopuolinen asian-
tuntija tukemaan ryhmän työtä.

• Työryhmät: Voi olla hyödyllistä perustaa työryhmiä, jotka ovat vastuussa työohjel-
man tiettyjen lohkojen ja niihin kuuluvien tehtävien hallinnoinnista ja koordinoin-
nista, tiettyjen asioiden perinpohjaisemmasta selvittämisestä, ja hyödyntävät parem-
min kumppanien erityisasiantuntemusta.

(Kolmas ja neljäs malli voidaan yhdistää kummankin kahden ensimmäisen mallin kanssa.
Kansainväliset kumppanuudet perustavat usein ohjausryhmän, joka kokoontuu suhteelli-
sen harvoin – ehkä vain kolme tai neljä kertaa koko kumppanuuden aikana – ja jonka teh-
tävänä on suorittaa toiminnan enemmänkin "poliittista" seurantaa.)
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5) Kieli

• On sovittava kansainvälisten koordinaattorien välillä käytävään päivittäiseen viestintään
käytettävästä viestintäkielestä tai -kielistä ja mihin tarkoitukseen sitä/niitä käytetään.

• Kumppanuuden yhteinen kieli voi usein olla englanti, mutta on huomioitava, että
ranska voi olla joidenkin etelä-eurooppalaisten kumppanien ensimmäinen vieras kieli.

• On varmistettava, että omasta kumppanuudesta löytyy riitävät kielitaidot. Käännös-
ja tulkkauspalveluja on järjestettävä tarpeen vaatiessa (on muistettava budjetoida sitä
varten, se on kallista). Avun etsimisessä voi käyttää luovuutta (esim. tuttavat, paikalli-
set kieltenopettajat tai opiskelijat).

• Kumppanien kanssa tulee keskustella siitä, mitä tietyillä käsitteillä täsmällisesti sanot-
tuna tarkoitetaan. Termit on koottava sanastoksi, jonka avulla voidaan myöhemmin
välttää väärinkäsityksiä.

6) Viestintä kansainvälisen kumppanuuden rakentamisen alkuvaiheissa

On varmistettava, että viestintä on tehokasta määriteltäessä seuraavia vaiheita tulevan yhteis-
työn sisällön ja muodon kehittämisessä ja selventämisessä. On muistettava seuraavat asiat:

• On varmistettava jatkuva tiedonkulku kansainvälisten kumppanien välillä kokousten
välissäkin.

• Oman DP:n sisällä on järjestettävä tilanneselostusten ja kahdenkeskisten tai virallisten ko-
kousten muodossa säännöllistä palautetta ja varmistettava, että kaikilla kansainvälisen yh-
teistyösopimuksen keskeisiä osia koskevien neuvottelujen aikana luetuilla alustavilla sopi-
muksilla on DP:n oman ohjausryhmän tuki ja ne tullaan lopulta hyväksymään.

• Mahdollisuuksien mukaan on luotava viestintäverkosto – esimerkiksi sähköpostiryh-
mä, uutislehti, säännöllisesti päivitetty internet-sivusto tai intranet-yhteys – kehitys-
vaiheessa olevan kansainvälisen yhteistyön sidosryhmien välille, varsinkin niiden, joil-
ta odotetaan asiaankuuluvaa panostusta.

• Kaikki päätökset on vahvistettava selvästi kirjallisesti. Kaikki eivät välttämättä ymmär-
rä sanottua samalla tavalla ja viestintätyylit eroavat ihmisten ja kulttuurien välillä. Tä-
mä ei päde ainoastaan kansainvälisten kumppanien väliseen viestintään vaan myös
DP:n jäsenten välisiin keskusteluihin.

• Sitoumukset ja sopimukset pitäisi loppujen lopuksi ilmaista helppotajuisella kielellä
eikä diplomaattikielellä.

• Mitä seurantatoimiin tulee, on ilmoitettava kirjallisesti selvästi kuka on luvannut teh-
dä mitä jä mihin mennessä.

7) Vihjeitä seurantakokouksia varten

• On sovittava jonkinlaisista kokoustenvälisen viestinnän säännöistä, joita kaikkien tu-
lee noudattaa.

• On tehtävä luettelo kunkin kumppanuusmaan yleisistä vapaapäivistä ja tavallisista lo-
makausista. On tarkistettava, että tiedetään kaikkien yleiset virka-ja työajat.

• On suoritettava selvä työnjako, jossa kaikki tietävät vastuunalaiset tehtävänsä.
• Esityslistat ja käytännön järjestelyt on jaettava kaikille tarpeeksi ajoissa ennen kokous-

ta. Kokousmuistiinpanot on jaettava kaikille nopeasti kokousten jälkeen.
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8) Sähköpostin edut ja rajoitukset:

• Sähköposti on erittäin hyödyllinen työväline, mutta ei pidä olla täysin sen varassa. Suorat
henkilökohtaiset yhteydenotot ovat ratkaisevia, jotta asiat edistyvät tehokkaasti. Tämä on
joissakin jäsenmaissa tärkeämpää kuin toisissa, joten myös puhelinta on käytettävä.

• On varmistettava, että luettelo kaikista yhteyshenkilöistä ja heidän osoitteistaan on
ajan tasalla. Kannattaa yrittää vaatia, että kaikilla olisi henkilökohtainen sähköposti-
osoite, muuten viestit voivat mennä hukkaan.

9) Kulttuurierojen yli pääseminen:

• Mielen on oltava avoin. On hyväksyttävä se, että on muitakin työtapoja. On oltava
kärsivällinen.

• Kumppanin maasta ja kulttuurista on hankittava tietoa etukäteen eikä vain kokousten
aikana. Hyviä tietolähteitä ovat: kirjastot, sellaiset tahot kuten British Council, Goet-
he Institut, Istituto Italiano di Cultura, Alliance Française, kansainväliset kauppaka-
marit, suurlähetystöt, ja erikoislaitokset kuten Euroopan ammatillisen koulutuksen
kehittämiskeskus CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational
Training) ja Euroopan koulutussäätiö ETF (European Training Foundation), sekä
myös kansainvälistä kokemusta omaavat virkatoverit tai tuttavat, aikaisempien pro-
jektien julkaisut ja oma kansallinen tukirakenne.

• Ei kannata luottaa pelkästään kirjoitettuun tietoon. Kulttuuri on otettava mukaan
keskusteluun. Aikaa ei kannata mitata sekuntikellolla. On oltava vastaanottavainen
muiden jäsenvaltioiden virallisille ja epävirallisille kulttuureille.

• Kumppanuuden yhteisestä kielestä on sovittava. Se voi usein olla englanti, mutta kan-
nattaa ottaa huomioon, että joidenkin etelä-eurooppalaisten kumppanien ensimmäi-
nen vieras kieli voi olla ranska.

• On varmistettava, että omasta kumppanuudesta löytyy riitävästi kielitaitoa. Käännös-
ja tulkkauspalveluja on järjestettävä tarpeen vaatiessa (on muistettava budjetoida sitä
varten, se on kallista). Avun etsimisessä voi käyttää luovuutta ja apua voi pyytää esim.
tuttavilta, paikallisilta kieltenopettajilta tai opiskelijoilta.

• Kumppanien kanssa tulee keskustella siitä, mitä tietyillä käsitteillä täsmällisesti sanot-
tuna tarkoitetaan. Termit on koottava sanastoksi, jonka avulla voidaan myöhemmin
välttää väärinkäsityksiä.

• Kokouksen puheenjohtajuutta hoidettaessa on varmistettava, että kaikki ymmärtävät ja
pystyvät seuraamaan keskustelua. Yhteenvetoja puhutusta on tehtävä säännöllisin väliajoin
ja tarkistettava, että se on ymmärretty. Pääotsikot on kirjoitettava fläppitaululle. On var-
mistettava, että kaikki saavat mahdollisuuden ja riittävästi aikaa ilmaista mielipiteensä.

• Koskaan ei saa aliarvioida kielen tärkeyttä ja vaikutusta, varsinkin jos se ei ole oma.
• On selvitettävä kumppanien kumppanuutta ja sen kokouksia koskevat päätöksente-

kovaltuudet.
• Oman organisaation kulttuuri on selitettävä kumppaneille ja on yritettävä saada selvä

heidän vastaavastaan.
• Kokouksissa puhumista ei saa pelätä eikä epäröinnin ilmaisemistakaan, milloin se on

asianmukaista. On muistettava, että kokoukset ovat välittömin tapa selvittää päämää-
rät ja tunnustella mielipide-eroja. Näin vältytään myöhemmältä turhautumiselta.

• Oman DP:n ja maan vahvuudet on esiteltävä.
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Selvitys kappaleeseen 6 – Kansainvälisen yhteistyösopimuksen 
solmiminen

1) Kansainvälinen yhteistyö DP:iden kansallisten temaattisten verkostojen välillä

DP:t eivät todenna, levitä ja valtavirtaista kokemuksiaan ja tuloksiaan vain kansallisen ta-
son temaattisten verkostojen puitteissa vaan myös eurooppalaisella tasolla. Euroopan ko-
missio koordinoi tämän tason yhteistyön työareenat helpottaakseen:

• strategisten lähestymistapojen ja saavutettujen tulosten temaattisia arviointeja
• hyvien käytäntöjen tunnistamista, joiden tulisi heijastua kansallisen työllisyyspolitii-

kan toimintasuunnitelman työllisyys- ja osallisuusprosesseissa,
• hyvien käytäntöjen levittämistä euroopanlaajuisille keskustelufoorumeille

2) DP:iden on nimettävä ainakin yksi kumppani toisesta jäsenmaasta. 

Yhteistyö tulee järjestää EQUAL-aloitteeseen kuuluvien jäsenmaiden valitsemien DP:iden
välillä. Yhteistyö voidaan poikkeustapauksissa ulottaa myös ei-jäsenmaissa tuettuihin sa-
mankaltaisiin projekteihin, jotka ovat rahoituskelpoisia PHARE, TACIS tai MEDA-oh-
jelmissa. Jäsenvaltiot voivat määritellä yleisten sääntöjen poikkeusten parametrit sillä eh-
dolla, että EQUAL-aloitteen ulkopuolisten kumppanien kanssa tehtävän yhteistyön mah-
dollinen lisäarvo on selvästi todettu ja että nämä kumppanit voivat osoittaa pystyvänsä kat-
tamaan omat yhteistyön aiheuttamat kustannuksensa.

Yksityiskohtaisempia tietoja löytyy osiosta/yhteenvedosta 3 "Kansainväliseen yhteistyö-
hön valmistautuminen", osiosta/yhteenvedosta 4 "Kansainvälisten kumppanien etsintä" ja
osiosta/yhteenvedosta 5 "Ensiaskeleet kansainvälistä yhteistyösopimusta kohti"

3) Kansainvälinen yhteistyösopimus – TCA (TCA tunnuskoodi: 31)

Sihteeri (luodaan automaattisesti)

Mukana olevat DP:t

A. Perustelut ja tavoitteet

1. Yhteiset intressit/metodologia/taustalla oleva ongelma
Yhteiset kysymykset (ja erot) voidaan ilmaista melko epämääräisin termein (esim. “yh-
teiset taustalla olemassa olevat ongelmat ovat eriarvoisuus ja työllistettävyyden esteet,
jotka kohdistuvat sosiaalisesti syrjäytyneisiin heikossa työmarkkina-asemassa oleviin
ryhmiin”). Tulisi olla selvää, että tämä osan tarkoituksena on auttaa löytämään mitä
yhteistä DP:illä on kansallisissa ohjelmissaan intressien, käsiteltävinä olevien ongelmi-
en ja metodologioiden suhteen.Tarkoituksena ei ole selvittää mikä yhteinen metodo-
logia tulee olemaan (se on seuraava vaihe).

Perustelut ja tavoitteet | Työohjelma ja työn metodologia | Rahankäyttöä koskevat säännökset | Organisa-
toriset ja päätöksenteon järjestelyt | Seuranta- ja arviointi menettely | Muuta 
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2. Aikaisemmasta asiaanliittyvästä toiminnasta opittua
Tässä osassa kumppanien odotetaan ohjaavan tulevaa yhteistyötään sopimalla joista-
kin aikaisemmista kansainvälisistä kokemuksista johdetuista periaatteista (Jotkut kan-
sainväliset yhteistyösopimukset yksinkertaisesti luettelevat kunkin DP:n aikaisemmat
projektit, josta ei ole sanottavaa hyötyä).

3. DP:iden yhteiset tavoitteet
Mitkä ovat yhteistyön tavoitteet? On myös osoitettava yhtäläisyydet ja erot kansalli-
seen työhön.

4. Ennakoidut (yhteiset/toisiaan täydentävät) tuotteet/tulokset
Tässä tulisi kuvata ja antaa tietoja ennakoiduista yhteisistä tuotteista ja tutkailla miten
ne voivat täydentää kansallista työtä, jne.

5. Kunkin osanottaja-DP:n strategiaan ja aiottuihin tuloksiin tuotettu lisäarvo
Tämä tulisi määritellä niin tarkasti kuin mahdollista ja DP:iden organisaatioihin ja
toimintaan kohdistuvien mahdollisten vaikutusten muodossa eikä vain lopullisten
edunsaajien ja heidän ympäristöönsä kohdistuvien vaikutusten muodossa. 

6. Liitännäisjäsen(t)en (associated partners) tuoma lisäarvo ja rahoitusmahdollisuudet

B. Työohjelma ja työn metodologia

1. Ennakoitu kansainvälinen toiminta

a. Kansainvälinen strategia
Tässä osoitetaan mitä kansainvälisellä työllä halutaan yhdessä saavuttaa ja kuvaillaan
strategia ja lähestymistapa. On varmistettava, että alempana kuvatut tehtävät ja toi-
minta ovat selvästi yhteydessä yhteen tai useampaan tavoitteeseen.

b. Toiminnan tyypitys

c. Toiminnan/tehtävien kuvaus

2. Tiedon, tulosten ja työvälineiden jakamisen metodologia
3. Virstanpylväiden, tulosten ja tapahtumien aikataulu

Kansainvälisen toiminnan tyyppi Luokitus (+ - ++++)

Tiedon ja kokemusten vaihto

Innovatiivisten lähestymistapojen samanaikainen kehittäminen

Uusien lähestymistapojen tuonti, vienti tai käyttöönotto

Yhteinen kehittämistyö

Harjoittelijoiden/kouluttajien vaihto

Muu

Toiminnan nimi Kuvaus

1. 
2. 
3. 
…
10. (enintään 10)
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C. Rahan käyttöä koskevat säännökset

1. Budjetin erittely (€) toiminnoittain

2. Järjestelyt kustannusten jakamiseksi ja kaksoisrahoituksen välttämiseksi

Kustannusten jaossa luetteloidaan yksittäiset + yhteiset kustannukset toimintatyypeittäin.

D. Organisatoriset ja päätöksenteon järjestelyt

1. Kunkin DP:n osuus ja vastuu
Tämä osa olisi hyödyllistä määritellä toiminnoittain, jotta se olisi selvempi kaikille asi-
anosaisille. 

2. Kansainvälisen yhteistyösopimuksen sihteeristön ja ulkopuolisen asiantuntijan (jos
käytetty) rooli ja tehtävät
Selvitetään jo heti alussa mitkä roolit koordinaatiolla ja/tai asiantuntijalla olisi kan-
sainvälisessä yhteistyössä. Selvitetään myös niille annetun rahallisen tuen/korvauksen
osuus, jos ne sisällytetään sopimukseen.

3. Päätöksenteon järjestelyt
4. Työkieli (tai -kielet)

E. Seuranta- ja arviointimenettelyt

1. Kansainvälisten kokemusten ja tulosten seurannan ja arvioinnin mekanismit
Mitä tulisi arvioida, miten, kenen se tulisi tehdä ja koska?

2. Työohjelman, työn metodologian ja organisatoristen järjestelyjen päivittämisen me-
kanismit
On parasta jo heti alussa sopia miten muutoksia tai päivityksiä tehdään. Kannattaa ol-
la varovainen, ettei tästä toimenpiteestä tehdä liian raskasta, sillä tämä on toimenpide,
jota luultavasti tullaan käyttämään.

F. Muuta

1. Linkit muihin tietoihin/materiaaleihin
2. Linkit (hyperlinkit) kansainvälisen yhteistyösopimuksen muihin kieliversioihin

Kansainvälisen yhetistyösopimuksen muut kieliversiot tulisi olla näkyvillä internet-sivuilla. 

Toiminta DP1 DP2 DP3 DP… Yhteensä

1. 

2. 

3. …

10.

YHTEENSÄ
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3. Kansainvälisen yhteistyösopimuksen (ko. version) päivämäärät
1. Kansainvälisen yhteistyösopimuksen sihteeristön johdossa 

oleva DP lähettänyt vahvistettavaksi 
2. Kaikki DP:t vahvistaneet
3. Kaikki hallintoviranomaiset hyväksyneet

4. Kaikkien jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten sopimat yhteiset säännöt hyväksymis-
tä varten jättämisen, arvioinnin ja tuen myöntämisen menettelyistä.

Kaikki jäsenvaltiot:

Samanaikaistavat arvioinnin ja tuen myöntämisen aikataulunsa seuraavasti:

• ”Kansainvälisen ikkunan” avauspäivä on 1 tammikuuta 2005.
• Toteuttamisvaiheen aloituspäivä riippuu siitä, miten kukin DP kykenee suorittamaan

valmisteluvaiheen loppuun ja lähettämään kansainvälisen yhteistyösopimuksen sisäl-
tävän kehittämiskumppanuussopimuksen hallintoviranomaiselle.

• DP:itä kannustetaan jättämään asiakirja (kehittämiskumppanuussopimus ja kansain-
välinen yhteistyösopimus) hyväksyttäväksi niin pian kuin mahdollista.

• Hallintoviranomaiset arvioivat asiakirjan 8 viikon kuluessa sen saannista ja neuvotte-
levat muiden asianosaisten hallintoviranomaisten kanssa. Ne antavat kommenttinsa ja
ilmoittavat ehdotettuun kansainväliseen yhteistyösopimukseen pyydetyistä muutok-
sista niin aikaisin kuin mahdollista.

Tukevat kumppanien etsintää antamalla kansalliselle tukirakenteelle valtuudet auttaa
DP:tä löytämään asianmukaiset kumppanit.

Helpottavat kansainvälisten yhteistyösopimusluonnosten laatimista varmistamalla, että
DP:t nimittävät ja valtuuttavat kansainvälisen yhteistyön yhteyshenkilön.

Helpottavat kansainvälisten yhteistyösopimusten tarkistettavaksi jättämistä määrittele-
mällä tarkkaan, kansallisten sääntöjen ja käytännön mukaisesti, kielen (kielet), jo(i)lla kan-
sainvälisen yhteistyösopimuksen luonnos ja lopullinen versio on jätettävä.

Soveltavat yhteisiä kriteereitä kansainvälisten yhteistyösopimusten arvioinnissa varsinkin
käyttämällä ehdotettujen keskeisten osien laatua ja johdonmukaisuutta sekä yhtenäisyyttä
vastaavaan kehittämiskumppanuussopimukseen olennaisimpina arviointikriteereinä ja
myös kommenttien ja vastalauseiden sovittuina kriteereinä neuvotteluprosessissa.

Neuvottelevat keskenään ennen kansainvälisten yhteistyösopimusten hyväksymistä, var-
mistaakseen, että kaikki asianosaiset hallintoviranomaiset perustavat hyväksyntänsä kan-
sainvälisen yhteistyösopimuksen samaan versioon.

Soveltavat samaa yhteistä neuvotteluprosessia myös kansainvälisen yhteistyösopimuksen
myöhempiin oleellisesti korjattuihin versioihin tilanteissa, joissa joko kansainvälisen yh-
teistyösopimuksen työsuunnitelman sisältö tai kansainvälisen kumppanuuden kokoonpa-
no on muuttunut (uusia kumppaneita liittynyt kansainväliseen yhteistyöhön (esim. liitän-
näisjäsenet tai EQUAL DP:t tai kumppaneita keskeyttänyt).
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Liitteet – Lisäselvityksiä ja esim

erkkejä
Minimoivat keskeyttäneiden määrää, varsinkin

• valitsemalla valmisteluvaiheen (toiminto 1) DP:t hyvin perusteltujen kriteerien perus-
teella

• neuvomalla DP:itä perustamaan kansainvälisiä kumppanuuksia enemmän kuin yh-
den, mutta ei liian monen, kumppanin kanssa

• antamalla kansallisille tukirakenteille huomattavan roolin konsultoinnissa ja ohjauk-
sessa varmistaakseen sekä kehittämiskumppanuussopimuksen että kansainvälisen yh-
teistyösopimuksen korkean laadun ja varmistaen näin, että useimmat DP:t (valmiste-
luun valitut) voidaan vahvistaa toteuttamisvaiheeseen

• myöntämällä ehdollisen enintään kolmen kuukauden jatkoajan valmisteluvaiheen toi-
mintoihin orvoiksi jääneille DP:ille, jos kaikki "ehkäisevät" toimenpiteet epäonnistu-
vat, varsinkin poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa:
- kansainvälisen yhteistyösopimuksen hyväksyminen oli lykättävä 
hallintoviranomaisten välisen päätöksenteon samanaikaistamisessa 
tapahtuneiden ongelmien vuoksi

- (ainoata) kansainvälistä kumppania ei hyväksytty, mutta orpo DP on erittäin 
hyvin kaikki vaatimukset täyttävä ja hallintoviranomainen on siitä erityisen 
kiinnostunut
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Selvitys kappaleeseen 8 – Rahankäytön suunnittelu 

1) Kansainvälinen budjetti

Esimerkkejä yhteisten toimien kustannusten mahdollisesta jaosta DP:iden kesken
- Vastavuoroisuuden ja kustannusjaon periaatteet -

• Vastavuoroisuusperiaate: kukin DP kattaa yhden yhteisen toiminnan kulut. Nämä
toiminnat voivat olla kustannuksiltaan samanarvoisia (vastavuoroisuus yhtäläisin eh-
doin) tai niiden kustannukset voivat vaihdella (vastavuoroisuus eriävin ehdoin). Yksi
DP voi olla rahallisesti vastuussa useammista toiminnoista kuit muut DP:t.

• Kustannusjaon periaate: Kaikki asianosaiset DP:t maksavat toiminnan. Kokonaiskustan-
nukset voidaan jakaa tasan DP:iden kesken (kustannusjako yhtäläisin ehdoin) tai ne voi-
daan jakaa ennaltasovitun kaavan mukaan (esim. 40% DP B ja 30% DP:t A ja C - kustan-
nusjako eriävin ehdoin.

Toiminta Varaussääntö Kehittämiskumppanuudet

DP A DP B DP C

 Syrjintätutkimus
Vastavuoroisuus

yhtäläisin 
ehdoin

10 -- --

 Koulutuspaketti -- 10 --

 Yhteiset materiaalit -- -- 10

tai

Koulutusmoduuli

Vastavuoroisuus 
eriävin ehdoin:

4:5:7

12 -- --

Multimedia-tuote -- 15 --

Konferenssi -- -- 18

Julkaisu -- -- 3

CD-ROM Kustannusjako, 
yhtäläisin ehdoin 20 20 20

tai

Vertaileva työmarkkinatutkimus
Kustannusjako,
eriävin ehdoin:

30:40:30
15 20 15
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