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(Daily Observed Treatment) Valvottu hoito, 				

EAY

Euroopan alueellinen yhteistyö

(Menetetyt toimintakykyiset elinvuodet)
WHO:n suosittelema tuberkuloosinhoito-ohjelma
ENPI

European Neighbourhood and Partnership Instrument
(Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden väline)

EU

Euroopan unioni
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Finnish Lung Health Association
(vuoteen 2003 saakka Hengitys ja Terveys ry)
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Instituutioiden välinen kehitysyhteistyö
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International Labour Organisation
(Kansainvälinen työjärjestö)
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International Organisation for Migration
(Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö)				
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Ulkoasiainministeriön ylläpitämä
lähialueyhteistyöhankkeiden rekisteri
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Multi Drug Resistent (Moniresistentti)
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(Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuus)
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Opetus- ja kulttuuriministeriö
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Occupational Safety and Health (Työturvallisuus ja -terveys)

PMN

Pohjoismaiden ministerineuvosto

PU

Pohjoinen ulottuvuus

STM

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tekry

Terveyden edistämisen keskus

THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

UNAIDS

YK:n hiv/aids-ohjelma

(vuoden 2008 loppuun Kansanterveyslaitos ja Stakes)
UNODC/
CARICC

United Nations Office on Drugs and Crime/				
Central Asian Regional Information and Co-ordination Centre
(YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan toimiston 		
Keski-Aasian alueellinen tiedotus- ja koordinaatiokeskus) 		

USAID

United States Agency for International Development

WHO

World Health Organisation (Maailman terveysjärjestö)

YK

Yhdistyneet kansakunnat

(Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto)
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Tiivistelmä
Suomen ja Venäjän välisen sosiaali- ja terveysalan
lähialueyhteistyön ( 2004 – 2009) evaluaatio osoitti,
että Suomen valtion tukema hanketoiminta
Pietarissa, Karjalan tasavallassa sekä Leningradin ja
Murmanskin alueilla on ollut tarkoituksenmukaista
ja hyödyttänyt sekä lähialueita että Suomea.
Hanketoimintaa ovat ohjanneet hallitustenvälinen
lähialueyhteistyösopimus, strategia-asiakirjat ja
yhteisesti sovitut monivuotiset toimintaohjelmat.
Toimintaan on osoitettu 17 miljoonaa euroa eli 		
15 prosenttia koko lähialueyhteistyöhön osoitetusta
määrärahasta tarkastelujaksolla. Toteutuksessa on
ollut 68 hanketta. Valtaosa rahoituksesta on käytetty
suomalaisen projektihenkilöstön kuluihin.
Sekä kahdenvälistä että monenvälistä yhteistyötä 		
on tuettu.
Runsaat puolet rahoituksesta on käytetty
tartuntatautien ( hiv/aids ja tuberkuloosi) sekä
huumeiden ja alkoholinkäytön vähentämis
hankkeisiin. Myös ehkäisevää terveyspolitiikkaa,
lastensuojelua, vammaispalveluja, sosiaalityön
koulutusta sekä työsuojelua on kehitetty.
Lähialueilla päättäjät, virkamiehet ja alan työntekijät
ovat suoraan hyötyneet hankkeista ja kansalaiset
välillisesti parantuneina palveluina. Tuberkuloosin
vastaisessa työssä on omaksuttu uusia, näyttöön
perustuvia ehkäisy-, diagnoosi- ja hoitokäytäntöjä.
Matalan kynnyksen keskuksia on perustettu
hiv-tartuntojen ja huumeiden käytön vähentämiseksi.
Sosiaalialan hankkeissa on omaksuttu entistä
asiakaslähtöisempiä toimintatapoja ja sektorien
välinen yhteistyö on yleistynyt. Tuloksellisuuteen
ovat vaikuttaneet toiminnan pitkäjänteisyys,
hyvä hankepartnereiden välinen kommunikaatio,
yhteinen suunnittelu, asiakaslähtöisyys ja
korkeatasoinen asiantuntijuus. Suomelle hanketoiminnasta on myös ollut hyötyä, sillä se on
tuottanut ajantasaista tietoa naapurimaan sosiaalija terveysoloista, mm. tartuntatauti- ja huume
tilanteesta sekä kansainvälistänyt sosiaali- ja
terveysalaa. Yhteistyö Suomen ja lähialueiden välillä
on muuttunut mutkattomaksi ja tiedonvaihto on
nykyisin varsin helppoa. Luottamus on lisääntynyt
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ja ennakkoluulot vähentyneet. Suomen hyvä maine
sosiaali- ja terveydenhuollon osaajana lähialueilla 		
on vahvistunut.
Yhteistyöllä saavutettuja hyviä institutionaalisia ja
ammatillisia kontakteja suositellaan pidettäväksi yllä
varmistamalla resurssit viranomais- ja asiantuntijayhteistyön jatkamiseen. Tartuntatautiyhteistyötä 		
ja huumeiden vastaista työtä ehdotetaan jatkettavaksi,
koska on Suomen edun mukaista vaikuttaa näiden
uhkien vähenemiseen lähialueilla. Temaattisia ja/tai
alueellisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä
yhteisohjelmia suositellaan käynnistettäväksi.
Niissä voisivat kummankin maan eri sektorien viranomaiset, asiantuntijat, yritykset ja kansalaisjärjestöt
toimia yhteisten ohjelmatavoitteiden saavuttamiseksi.
Hankkeiden kilpailuttamista on syytä harkita.
Kahdenvälisten hankkeiden aihepiirien on jatkossa
entistä paremmin vastattava Suomen ja Venäjän
yhdessä määrittelemiä tavoitteita. Kansainvälisiin
yhteistyöhankkeisiin osallistumista suositellaan
jatkettavaksi.

1. Johdanto
1.1. Evaluaation tarkoitus
Lähialueiksi kutsutaan Suomen rajan tuntumassa
olevia Venäjän federaation luoteisia alueita ja
lähialueyhteistyöksi Suomen valtion tukemaa
viranomaisten, yritysten, asiantuntijoiden ja
kansalaisten suomalais-venäläistä yhteistoimintaa
lähialueilla, jota Suomi rahoittaa tähän tarkoitukseen
budjetoiduista määrärahoista.
Evaluaation tarkoituksena oli arvioida Suomen ja
Venäjän välisen sosiaali- ja terveysalan lähialue
yhteistyön toteutusta vuosina 2004 – 2009 sekä antaa
lähialueyhteistyön tämän hetkiset linjaukset
huomioon ottaen ehdotuksia toiminnan kehittä
miseksi tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveysalan
hankkeiden arviointi on osa ulkoasiainministeriön
tilaamaa lähialueyhteistyön kokonaisvaltaista
evaluaatiota.
Sosiaali- ja terveysalan hanketoimintaa Pietarissa,
Karjalan tasavallassa sekä Leningradin ja
Murmanskin alueilla on tuettu lähialueyhteistyömäärärahoin jo lähes kaksikymmentä vuotta.
Tarkastelujaksolla ( 2004  – 2009) on tehty kymmenkunta yksittäistä hanke-evaluaatiota, mutta koko
sektoria koskevaa hanketoimintaa ei ole evaluoitu.
Ulkoasiainministeriön laatimassa evaluaation
tehtävänkuvauksessa toimeksiannon konkreettisiksi
tavoitteiksi on asetettu sosiaali- ja terveysalalla
toteutetun lähialueyhteistyön tarkoituksenmukaisuuden, tehokkuuden, tuloksellisuuden, vaikutusten,
kestävyyden ja koherenssin/täydentävyyden/
lisäarvon arvioiminen.

Näiden selvittämiseksi tehtäväksi annettiin arvioida
mm.:
• missä määrin sosiaali- ja terveysalan
lähialueyhteistyö vastaa todellisiin Suomea
koskeviin uhkiin
• miten sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyön
tavoitteet on määritelty
• miten lähialueyhteistyön avulla saavutetut
tulokset ovat vaikuttaneet käynnissä olevaan
yleiseen sosiaali- ja terveysalan reformiin Venäjällä;
mikä vaikutus lähialueyhteistyöllä on ollut 		
a) Venäjän ja lähialueiden sosiaali- ja terveysalan
järjestelmän ja lainsäädännön muutoksiin ja 		
b) ammattihenkilöiden työtapoihin ja
ammatilliseen kehitykseen
• kuinka paljon hankkeiden toteutuksessa 		
on käytetty venäläisiä ja suomalaisia resursseja,		
ja ovatko hanketoiminnan järjestelyt tukeneet
hankkeiden taloudellista ja tehokasta toteuttamista
• tekevätkö sosiaali- ja terveyssektoreiden toimijat
Suomessa ja Venäjällä yhteistyötä hankkeista
riippumatta, ja mikä on institutionaalisen yhteistyön
merkitys ja mikä hankeyhteistyön lisäarvo
• missä määrin lähialueyhteistyössä on huomioitu
se, että lähestymistapa sosiaali- ja terveysalan
kysymyksiin kehittyy maailmanlaajuisesti:
enää ei keskitytä pelkästään ongelmien hoitamiseen,
vaan ennaltaehkäisyyn mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa
• onko sosiaali- ja terveysalan yhteistyön
pitkäaikaisuudella ollut merkitystä tuloksien
saavuttamisessa eli onko projektien jatkuvuus
turvannut tulosten juurruttamisen.
Evaluaatiokriteereiden mukaiset evaluaatio
kysymykset on esitetty yksityiskohtaisesti
tehtävänkuvauksessa ( Liite 1).
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1.2. Toimintaympäristö
1.2.1. Sosiaali- ja terveysalan
lähialueyhteistyön tavoitteet
Sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä lähialueilla on
harjoitettu 1990-luvun alusta lähtien. Kahdenvälinen
lähialueyhteistyö pohjautuu Suomen ja Venäjän
hallitustenväliseen sopimukseen ( Lähialueyhteistyösopimus 1992 ). Sopimuksen 2. artiklassa mainitaan
yhtenä yhteistyöalana terveydenhuolto ja
sosiaaliturva. Suomi rahoittaa toimintaa tähän
tarkoitukseen budjetoiduista lähialueyhteistyö
määrärahoista. Yhteistyö Venäjän ja muiden
Itämerta ympäröivien maiden kanssa on Suomelle
hyvinvointipoliittisesti tärkeää. Siksi sitä on vuosien
myötä laajennettu kansainväliseksi alueelliseksi
yhteistyöksi, jossa ovat mukana mm. EU, 		
YK:n alaiset järjestöt ja yksittäiset valtiot.
Lähialueyhteistyön toteutusta tarkastelujaksolla
(  2004  – 2009) ovat ohjanneet lähialueyhteistyö
sopimuksen ohella sosiaali- ja terveysministeriön
laatima Suomen lähialueyhteistyön keskipitkän
aikavälin ( 2003  – 2005) toimintasuunnitelma
( STM 2003), valtioneuvoston vuonna 2004
hyväksymä lähialueyhteistyöstrategia 		
( Strategia 2004) ja Suomen ja Venäjän välillä sovitut
lähialueyhteistyön monivuotiset toimintaohjelmat
( 2005 ja 2009). Näiden ohella tarkastelujakson
loppupuolella lähialueyhteistyötä on linjattu myös
hallitusohjelmassa 2007 ( Hallitusohjelma 2007 )
ja hallituksen Venäjä-toimintaohjelmassa
( Venäjä-toimintaohjelma 2009). Lisäksi toimintaa
ovat ohjanneet STM:n kansainvälisen toiminnan
linjaukset vuosille 2009  – 2015 ( STM 2008).
Sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyölle
vuonna 2003 laaditun toimintaohjelman mukaan
hanketoiminnan tavoitteena tuli olla turvallinen
tulevaisuus ja yhteiskunnallisesti kestävä kehitys,
ensisijaisina hyödynsaajina nuoret, lapset ja
lapsiperheet. Painopisteet vuosille 2003   – 2005
olivat nuorten huumeiden käytön ehkäisy, nuorten
terveyden edistäminen, tarttuvien tautien ehkäisy ja
hoito sekä perhekeskeisten palvelujen ja kansalais
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yhteiskunnan vahvistaminen. Toimintaohjelmassa
kannustettiin yhteistyöhön eri yhteiskuntaelämän
sektorien kanssa ja tähdennettiin entistä paremman
koordinaation merkitystä kansainvälisten toimijoiden
ja lähialueiden viranomaisten kanssa.
Vuoden 2004 strategia ”Tuesta kumppanuuteen”
määritteli tavoitteiksi hyvän naapuruuden
rakentamisen, lähialueiden tasapainoisen
taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen
sekä hallinnon uudistamisen siten, että se edistää
toimivien, moniarvoisten ja tasapuolisten yhteiskuntien kehittymistä. Sosiaali- ja terveysalan
painopisteeksi mainittiin huumeiden ja tartunta
tautien leviämisen ehkäiseminen. Vuodesta 2005
lähtien Suomen ja Venäjän välisen lähialueyhteistyön
toimintaohjelmien ( 2005 ja 2009) mukaan sosiaali- ja
terveysalan prioriteetteja ovat olleet
• tartuntatautien ( erityisesti hiv/aidsin ja
tuberkuloosin) ehkäisy,
• terveiden elämäntapojen ja hyvinvoinnin
edistäminen sekä
• sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja hallinnon
kehittäminen, mm. laadukkaan perusterveydenhoidon alalla.
Tarttuvien tautien torjunta on yksi pisimpään
jatkuneista yhteistoiminnan aloista Suomen
ja lähialueiden välillä, ja se on ollutkin sosiaali- ja
terveyshankkeiden prioriteetti aina yhteistyön
alkuvuosista lähtien. Lähialueyhteistyöohjelmien
mukaan tuberkuloosialan yhteistyössä tuli keskittyä
hoitohenkilöstön koulutukseen, laboratorio
toiminnan kehittämiseen sekä lääkkeille
vastustuskykyisen tuberkuloosin torjuntaan,
mm. vankiloissa. Yhteistyössä oli tarkoitus pyrkiä
kehittämään toimia lasten ja nuorten terveyden 		
ja sosiaalisen hyvinvoinnin kohentamiseksi.
Erityisesti painotettiin huumeiden ja alkoholin
käytön ehkäisyä sekä yhteistyötä terveys
kasvatuksessa ja syrjäytymisvaarassa olevien
perheiden tukemisessa. Tavoitteena on myös ollut
yhteistyö, jolla autetaan vammaisten mahdollisuuksia
työssäkäyntiin ja itsenäiseen elämään, sekä
kehitetään kokonaisvaltaisesti työsuojelu
järjestelmää.

Huumeiden käytön vähentämiseen tähtäävät
hankkeet ovat pohjautuneet valtioneuvoston
periaatepäätökseen huumausainepoliittisesta
toimintaohjelmasta vuosille 2004  – 2007 (  STM 2007 ),
jonka mukaan Suomi pyrki tiivistämään yhteistoimintaa Venäjän kanssa ja jatkoi osallistumista
Yhdistyneiden Kansakuntien huumeiden ja
rikollisuuden torjunnasta vastaavan toimiston
( UNODC ) päärahoittajamaiden ryhmän toimintaan.
Ryhmän jäsenyyden edellytyksenä on vuosittainen
avustus huumausaineohjelmalle. Tavoitteena oli myös
kansainvälisen, ammattimaisen ja järjestäytyneen
huumausainerikollisuuden torjunta lisäämällä
yhteistyötä lähialueilla erityisesti Baltian maiden 		
ja Venäjän kanssa. Yhteistyön tavoitteena oli
huumausainerikoksia tutkivien poliisiyksiköiden
operatiivisen toiminnan parantaminen maissa, joista
tai joiden kautta Suomeen tuodaan huumausaineita.
Hallitusohjelmassa 2007 mainitaan, että Suomen
lähialueyhteistyö uudistetaan, ja että yhteistyö
keskitetään erityisesti ympäristö-, ydinturvasekä sosiaali- ja terveysalalle. Sosiaali- ja
terveysministeriön kansainvälisen toiminnan
linjaukset 2008  – 2015 -asiakirjassa todetaan,
että pitemmällä aikavälillä lähialuehankkeet
pyritään kytkemään osaksi pohjoisen ulottuvuuden
sosiaali- ja terveyskumppanuusohjelmaa ( NDPHS),
joka perustettiin vuonna 2003. Kumppanuushanke
on 11 maan ja 8 kansainvälisen järjestön yhteishanke.
Sosiaali- ja terveyskumppanuuden päämäärä on
torjua tarttuvia tauteja ja elintapasairauksia sekä
parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia ja
elämänlaatua.
Suomen hallituksen Venäjä-toimintaohjelmassa ( 2009)
tähdennetään Venäjän kanssa toteutettavassa
yhteistyössä Suomen kansallisten etujen huomioon
ottamista sekä terveysuhkien torjuntaa. Sosiaali- ja
terveyssektorin yhteistyössä tavoitteena oli siis
pyrkiä erityisesti tartuntatautien ehkäisyyn
sekä terveiden elintapojen ja hyvinvoinnin
edistämiseen mm. lähialueyhteistyöhankkeiden
sekä PU:n sosiaali- ja terveyskumppanuuden avulla.
Tavoitteeksi esitettiin myös terveyserojen
kaventaminen Suomen ja Suomea lähellä 		
olevien Venäjän alueiden välillä.

Suomen ja Venäjän sosiaali- ja terveysalan kahdenvälistä ministeriötason yhteistyösopimusta ollaan
parhaillaan uudistamassa. Suomen STM ja Venäjän
federaation terveys- ja sosiaalikehityksen ministeriö
valmistelevat yhteistyöpöytäkirjaa maiden välisestä
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä. Maiden
julkilausutut tavoitteet ja prioriteetit sosiaali- ja
terveydenhuollon kehittämisessä ovat saman
suuntaiset ja ne kattavat myös lähialueyhteistyön.
STM:n linjausten mukaan pyrkimyksenä on
kehittää pohjoisen ulottuvuuden (  PU ) sosiaali- 		
ja terveyskumppanuudesta pohjoisten maiden ja
alueiden monenvälinen ohjelma, joka kytkee
tiiviimmin toisiinsa Luoteis -Venäjälle suuntautuvan
hanketoiminnan ja erilliset toimijat. Pitkän aikavälin
tavoitteena on kytkeä lähialueyhteistyöhankkeet
osaksi pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja
terveyskumppanuusohjelmaa. Niin ikään tavoitteena
on integroida alueellisten neuvostojen ( Barentsin
euroarktisen neuvoston terveys- ja sosiaalialan
työryhmä, Itämeren valtioiden neuvosto, Arktinen
neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto)
toiminta PU-kumppanuuteen.

1.2.2. Sosiaali- ja terveystilanne 		
Venäjän federaatiossa ja Luoteis-Venäjällä
Venäjän sosiaali- ja terveydenhuollon tilannetta
evaluaation tarkastelujaksolla ja edelleenkin
luonnehtivat väestön väheneminen, josta Venäjällä
käytetään nimitystä ”demografinen kriisi”, sekä
sosiaaliturvan ja palvelujärjestelmän kehittämisen
haasteet. Väestö vähenee korkean kuolleisuuden ja
matalan syntyvyyden vuoksi. Krooniset ei-tarttuvat
taudit ovat tärkein kuolinsyy koko Venäjällä,
kuten myös Luoteis -Venäjän itsehallintoalueilla.
Yksi yleisimmin käytetyistä väestön terveydentilan
indikaattoreista, eliniän odote, oli vuonna 2008
Venäjällä miehillä 62 ja naisilla 74 vuotta, mikä on
miehillä noin 14 vuotta ja naisilla noin 10 vuotta
vähemmän kuin kehittyneissä teollisuusmaissa
keskimäärin ( Suomen vastaavat luvut ovat
miehillä 76 ja naisilla 83) ( WHO 2010).
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Sydän- ja verisuonitaudit ovat johtava kuolinsyy
( Kuvio 1). Ne ovat syynä 57 % kuolemantapauksista
Venäjällä ( Suomessa runsaat 40 %).
Suurin osa työikäisen väestön, erityisesti keskiikäisen miesväestön, ylikuolleisuudesta johtuu
juuri kroonisista ei-tarttuvista sairauksista, kuten
sydän- ja verisuonitaudeista ja syövästä. Sydän- ja
verisuonitautikuolleisuus lähti pian Neuvostoliiton
romahtamisen jälkeen nousuun, ja on edelleen hyvin
korkea. Venäjällä miesten sydäntautikuolleisuus on
kolme kertaa korkeampi kuin Länsi-Euroopassa 		
eli noin 1000 kuolintapausta 100 000 asukasta kohti
vuodessa. Venäläisten naisten osalta luku on 600,
kun se suurimmassa osassa Länsi-Euroopan
maita on molemmilla sukupuolilla alle 300.
( Deckert ym. 2010 ).
Myös tapaturmat ja väkivalta, joista suuri osa liittyy
päihteiden käyttöön, ovat merkittävä kuolinsyy
varsinkin nuorten miesten keskuudessa. Niin ikään
rattijuopumus lisää liikenneonnettomuuksien riskiä.
Liikenneonnettomuuskuolleisuus, joka on yksi
maailman korkeimmista, johtuu Venäjän terveys- 		
ja sosiaalikehityksen ministeriön mukaan pitkälti
juuri rattijuoppoudesta. Suomen näkökulmasta on
kiinnostavaa, että liikenneonnettomuuksissa
kuolleita on väestömäärään suhteutettuna
kolminkertaisesti ja autokantaan suhteutettuna
kuusinkertaisesti Suomeen verrattuna. ( Kuvio 2).
Suomen kannalta on myös merkittävää huomata,
että Leningradin alue on kolmannella sijalla liikennekuolemien määrässä koko Venäjällä. Novgorod
johtaa kuolintilastoja. Tällä saattaa olla merkitystä
myös suomalaisten autolla Luoteis -Venäjälle
matkaavien näkökulmasta. Pietarissa, Karjalan
tasavallassa ja Murmanskin alueella kuolonkolareita
sattuu selvästi vähemmän kuin Leningradin alueella
( Kuvio 3 ). ( Kontseptsija 2010, SVT 2010 ).
Väestön terveydentilaa ja hyvinvointia voidaan
mitata eri tavoin. Kuolleisuutta ja eliniän odotetta
monipuolisempi indikaattori DALY ( disability
adjusted life year ) on luotu useiden eri muuttujien
pohjalta. Se ilmaisee vammautuneena elettyjen sekä
ennenaikaisen kuoleman seurauksena menetettyjen
8
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Kuvio 1. Kuolinsyyt Venäjällä syyryhmittäin prosentteina
kokonaiskuolleisuudesta. Lähde: Kontseptsija 2010.
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Kuvio 2. Liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä
Venäjällä, Virossa, Suomessa ja Ruotsissa asukas- ja
automäärään suhteutettuna vuonna 2008 ( 100 000 kohti).
Lähde: Rosstat 2010 ja SVT 2010.
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Kuvio 3. Liikenneonnettomuuksissa kuolleet LuoteisVenäjällä alueittain vuonna 2008 ( 100 000 asukasta kohti).
Lähde: Rosstat 2010.

elinvuosien määrän ja antaa siten havainnollisen
kuvan yleisestä hyvinvoinnista. Yksi DALY on
yksi menetetty terve ja tuottava elinvuosi.
Venäjän, Viron, Suomen ja Ruotsin DALYt, joihin 		
on laskettu mukaan kaikki toimintakykyisiin
elinvuosiin vaikuttavat syyt, on esitetty kuviossa 4.
Siitä näkyy, että tämän indikaattorin mukaan
naapurimaistamme Ruotsissa voidaan parhaiten 		
ja Venäjällä huonoiten ( Kuvio 4 ). Suurimmat erot
näiden maiden välillä ovat tapaturmien vuoksi 		
ja pienimmät erot mielenterveyssyiden vuoksi
menetetyissä toimintakykyisissä vuosissa ( Kuvio 5).
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Kuvio 4. Ikävakioidut DALYt ( menetetyt toimintakykyiset
elinvuodet, kaikki syyt) Ruotsissa, Suomessa, Virossa ja
Venäjällä vuonna 2002 ( 100 000 asukasta kohti).
Lähde: WHO 2010.

Eliniän odotteella mitattuna terveydentila
Luoteis -Venäjällä on hieman Venäjän keskiarvon
alapuolella ( Kuvio 6). Sen sijaan lapsikuolleisuus 		
on pienempi ( 6,5/1000 syntynyttä lasta) kuin
koko Venäjällä ( 8,1) ja huomattavasti pienempi
kuin eteläisten alueiden vastaavat luvut, 			
ja vain noin puolet Länsi-Kaukasuksen alueen
lapsikuolleisuudesta ( 12,7 ). ( Mednet 2010).
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Hiv /aids
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Hiv-tartuntojen määrä Venäjällä on kääntynyt
nousuun vuonna 2007, sitä edeltäneiden lasku
vuosien jälkeen ( Kuvio 7 ). Vuoden 2010 alussa
hiv-positiivisia oli runsaat puoli miljoonaa,
joista 58 000 tapausta oli vuodelta 2009. 		

n Venäjä

n Viro

n Suomi

n Ruotsi

0

1000

2000 3000 4000 5000

6000 7000

Kuvio 5. Ikävakioidut DALYt (menetetyt toimintakykyiset
elinvuodet) Venäjällä, Virossa, Suomessa ja Ruotsissa viiden
syyryhmän mukaan vuonna 2002 (100 000 asukasta kohti).
Lähde: WHO 2010.
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Kuvio 6. Eliniän odote Venäjällä ja Luoteis-Venäjällä
vuosina 2004 – 2009.

Kuvio 7. Uudet hiv-tapaukset ja hiv-positiivisten määrä
Venäjän federaatiossa vuosina 1996 – 2009.

Lähde: Doklad Karelia 2010.

Lähde: Smolskaja 2010.

9

WHO:n arvion mukaan hiv-positiivisia oli vuonna
2008 Venäjällä 940 000 ( 1,1 % 15– 49-vuotiaasta
väestöstä). Vastaavat luvut eräissä muissa maissa
ovat: Suomi 0,1 %, Viro 1,3 %, Zimbabwe 15,3 %,
Lesotho 23,2 % ( WHO 2010). Venäjällä 80 prosenttia
tartunnan saaneista on alle 30-vuotiaita.
Luoteis -Venäjällä hiv-positiivisten määrä on myös
lisääntynyt samansuuntaisesti kuin koko Venäjällä,
mutta luvut ovat korkeammat. Kun Venäjän
federaatiossa uusien hiv-tartuntojen määrä
vuonna 2009 oli virallisten tilastojen ( Mednet 2010)
mukaan 41,2/100 000 asukasta, Luoteis -Venäjällä 		
se oli 58,4. Karjalan tasavallassa hiv-tartuntoja on
kuitenkin vähemmän kuin Venäjällä ja Luoteis Venäjällä keskimäärin. Pietarissa ongelma on
suurin. ( Kuvio 8).

Tuberkuloosi
Tuberkuloosi on Venäjällä edelleen ongelma.
WHO:n tilastojen mukaan arvioitu tuberkuloosiin
sairastuvuus vuonna 2008 oli Venäjän federaatiossa
110/100 000 asukasta kohti, kun se Virossa oli 38 ja
Suomessa 6. Tuberkuloosia sairastavia hiv-positiivisia
arvioidaan olevan samassa suhteessa eli Venäjällä

Pietari

Venäjän viranomaisten tilastoimat tuberkuloosiluvut ovat WHO:n arviota hieman pienemmät,
85,1/100 000 vuonna 2008. Tuberkuloositilanne on
Luoteis -Venäjällä parempi kuin muualla maassa,
sairastuvuus oli 63,9 ( Kuvio 9 ).
Suomen kannalta on huomionarvoista, että Suomen
ja Venäjän välinen tuberkuloosisairastavuuden ero
on maailman suurimpia rajanaapureiden välisiä eroja.
Suurimmat terveysriskit niin Venäjällä kuin
muuallakin maailmassa ovat köyhyys ja syrjäyty
neisyys. Heikossa sosio-ekonomisessa asemassa
olevat ihmiset sairastavat moninkertaisesti –
myös tarttuvia tauteja – parempiosaisiin verrattuna.
Turvattomuus ja epävarmuus toimeentulosta lisäävät
kaikenlaista huonovointisuutta sekä alkoholin ja
huumeiden käyttöä. Huumeriippuvuus puolestaan
johtaa mahdollisten hiv-tartuntojen ohella
väistämättä rikollisuuteen, koska huumeet ovat
kalliita ja huumeidenkäyttäjien tulot useimmiten
niukat tai olemattomat. Venäjän kilpailuyhteis
kunnassa hyvin suojattomia ovat vanhukset,

  915,9

Leningradin alue

687,6

Kaliningradin alue

  490,1

Murmanskin alue

Murmansk
Leningrad

123,4

Vologdan alue

Kaliningrad

  109,9

Karjalan tasavalta

Vologda

  95,6

Pihkovan alue
Nenetsien
autonominen alue
Arkangelin alue
Luoteis-Venäjän
piiri
Venäjän federaatio

Arkangeli

53,5

Komi

  42,9

Karjala

26,4

Luoteis-Venäjä
Venäjän
federaatio

  483,9
340,3

0

100 200 300

n 2007

Pihkova

152,2

Komin tasavalta

n 2008
Pietari

Novgorod

  347,9

Novgorodin alue

400

500

600 700

800 900 1000

Kuvio 8. Hiv-positiivisten määrä Venäjän federaatiossa 		
ja Luoteis-Venäjällä alueittain 1.1.2010 ( 100 000 asukasta
kohti). Lähde: Smolskaja 2010.
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kolminkertainen määrä Viroon ja kaksikymmen
kertainen määrä Suomeen verrattuna ( Venäjä 18,
Viro 6,3 ja Suomi 0,1/100000 ) ( WHO 2010 ).
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Kuvio 9. Tuberkuloosiin sairastuvuus Luoteis -Venäjällä
alueittain ja Venäjän federaatiossa vuosina 2007 ja 2008
( 100 000 asukasta kohti). Lähde: Rosstat 2010.

160

vammaiset ja lapset, jotka eivät omin voimin tai
lähiomaisten avustuksella pysty sopeuttamaan
elämäänsä markkinamekanismien vaatimuksiin.
Rekisteröityjä työttömiä oli Venäjällä vuonna
2008 noin 2 prosenttia työikäisistä eli 4,8 miljoonaa.
Osuus ei kuitenkaan kuvaa todellista työttömyys
ongelmaa, sillä osa työttömistä ei ole lainkaan
virallisen työttömyysturvajärjestelmän piirissä, 		
ja osa siellä olevista on samanaikaisesti töissä, joskin
epävirallisesti. Kansalaisten reaalitulot ( palkat ja
eläkkeet ) Venäjällä ja myös Luoteis -Venäjän alueella
ovat pienentyneet vuodesta 2007 vuoteen 2008.
Keskimääräinen kuukausitulo Venäjällä oli vuonna
2008 noin 15000 ruplaa ( noin 400 euroa ), jonka,
tai sitä vähemmän, ansaitsi 65 prosenttia väestöstä.
Elämiseen tarvittavaksi minimisummaksi oli
määritelty 5000 ruplaa. Väestön tuloista noin
puolet muodostui palkkatuloista ja kymmenesosa
yritystoiminnasta. Sosiaalietuudet kattoivat 13 %,
omaisuustulot 6 % ja muut tulot 26 % ( Rosstat 2010 ).
Hyvinvointia ja terveyttä heikentävät myös terveyttä
vaarantavat elintavat, jotka yleensä kasaantuvat
muutenkin huono-osaisille. Venäläisistä miehistä 		
yli puolet on tupakoitsijoita. Liiallisesta alkoholin
käytöstä aiheutuvat terveyshaitat, kuten liikenne- 		
ja muut tapaturmat, alkoholisairaudet, väkivalta ja
rikollisuus, ovat myös merkittävä kansanterveys
ongelma.
Venäläisten humalahakuisen, vodkaa ja muita
väkeviä alkoholijuomia suosivan juomatavan on
otaksuttu olevan syynä erityisesti miesten korkeaan
alkoholista johtuvaan kuolleisuuteen. Alkoholi on
arvioitu tärkeimmäksi yksittäiseksi sairauksien
aiheuttajaksi, jonka osuus on noin 16 % menetetyistä
toimintakykyisistä elinvuosista. Alkoholin kulutus
vuodesta 1990 vuoteen 2006 on kasvanut 		
2,5-kertaiseksi. Tärkein syy on oluen käytön
lisääntyminen, samalla kun väkevien alkoholi
juomien kulutustaso on pysynyt ennallaan.
Kulutus on riippuen tilastointitavasta 11 – 18 litraa
sataprosenttista alkoholia aikuista asukasta kohti.1
( Kontseptsija 2010 ).

1.2.3. Venäjän federaation ja Luoteis-Venäjän
alueiden sosiaali- ja terveyspolitiikka
Kansallinen politiikka
Lähialueyhteistyön hanketoimintaan ovat
vaikuttaneet niin Venäjän taloudelliset muutokset
kuin myös muutokset sosiaali- ja terveyspolitiikassa,
hallinnossa ja rahoitusjärjestelmissä.
Terveyspolitiikan muutokset 2000-luvulla liittyvät
markkinatalouden voimistumiseen, kansainvälisen
tiedon ja kokemuksen omaksumiseen kansan
terveystyössä ja kärjistyneisiin sosiaali- ja
terveysongelmiin. Kansanterveysajattelu onkin
noussut erikoissairaanhoidon rinnalle tärkeäksi
kehittämiskohteeksi, mikä on merkinnyt aiempaa
suurempaa panostusta terveydenhuollon
rahoituksen, tietojärjestelmien ja hallinnon
uudistamiseen sekä erityisesti monisektorisen 		
ja moniammatillisen terveydenedistämistyön
tehostamiseen (Aarva ja Pietilä 2010 ).
Sosiaalisten ongelmien, köyhyyden ja syrjäytymisen
kasvu Neuvostoliiton romahdettua johti tarpeeseen
rakentaa uudenlaista sosiaaliturvapolitiikkaa.
Sosiaaliavustusten lisäksi alettiin kiinnittää
huomiota sosiaalityöhön. Nykyisin sosiaalityötä
opetetaan jo yli 200 korkeakoulussa. Virallisen
sosiaaliturvan ja sosiaalityön ohella kansalaisjärjestöt
tekevät arvokasta työtä vammaisten ja muiden
tukea tarvitsevien väestöryhmien etujen ajamiseksi
ja auttamiseksi, vaikka niiden rooli virallisen
auttamisjärjestelmän rinnalla on edelleen epävakaa.
Sosiaali- ja terveyspolitiikan yksi tavoite on
tukea Venäjän väestöpolitiikkaa. Voimassa oleva
konseptio 2 ( 2007 ) Venäjän federaation demografiseksi
politiikaksi vuoteen 2025 mennessä asettaa

Alkoholin tilastoitu kulutus oli Suomessa 10,3 litraa ja
Tanskassa 10,7 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta
täyttänyttä asukasta kohti laskettuna vuonna 2008.
Muissa Pohjoismaissa se oli 6,8  – 7,5 litraa. ( THL 2010 )
1

Konseptio ( ven. КОНЦЕПЦИЯ ) voidaan ymmärtää
politiikkaa ohjaavaksi periaatepäätökseksi.
2
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tavoitteeksi väestön kasvun 145 miljoonaan
(vuonna 2008 väestömäärä oli 141,9 miljoonaa) ja
eliniän odotteen nousun 75 vuoteen ( vuonna 2008 		
se oli 68 vuotta). Tavoitteeseen pääsemiseksi
konseptio painottaa vakaata talouskasvua, väestön
hyvinvoinnin lisäämistä, köyhyyden ja tuloerojen
pienenemistä, inhimillisten resurssien vahvistamista
ja tehokkaan sosiaalisen infrastruktuurin ( terveydenhuolto, koulutus ja sosiaaliturva) luomista, toimivia
asuntomarkkinoita, joustavia työmarkkinoita ja
sanitaari-epidemiologisen tilanteen parantamista.

Terveysohjelman lisäksi toteutettiin opetus- ja
asunto-ohjelma. Kaikki kolme ohjelmaa jatkuvat
edelleen. Kansallisen terveysohjelman 2009  – 2012
tavoitteena on mm.:

Terveydenhuollon kehitystavoitteet on määritelty
Venäjän terveys- ja sosiaalikehityksen ministeriön
konseptiossa Venäjän federaation terveydenhuollon
kehittämiseksi vuoteen 2020 mennessä ( Konseptio
2010 ). Tavoitteet, jotka noudattavat yllä mainitun
demografiapolitiikan linjoja, sisältävät lisäksi
seuraavat pyrkimykset:

Monet terveysongelmat, esimerkiksi tuberkuloosi,
hiv/aids ja huumeiden käyttö, eivät ole pelkästään
lääketieteen ja terveydenhuollon kysymyksiä.
Terveydellinen ja sosiaalinen kietoutuvat yhteen.
Kansanterveys ei voi parantua ilman sosiaalisten
olojen kohentumista. Kansallisten prioriteettiohjelmien rinnalle käynnistettiinkin tavoiteohjelmiksi
nimettyjä hankkeita. Sosiaali- ja terveyssektorilla
näitä ovat mm. Sosiaalisesti merkittävien sairauksien
ehkäisy 2007 –  2011, Vammaisten sosiaalinen tuki
2006  – 2010 ja Liikuntakulttuurin ja urheilun
kehittäminen 2006  –  2015. Venäjän federaation
terveys- ja sosiaalikehityksen ministeriöllä on myös
terveydenhuollon modernisaatio-ohjelma 2011 –  2012,
jolle on tarkoitus laatia myös alueelliset ohjelmansa.
( Minzdravsoc 2010 ).

• lapsikuolleisuuden väheneminen 7,5/1000
elävänä syntynyttä (parannusta 20 % verrattuna
vuoteen 2007)
• äitikuolleisuuden väheneminen 18,6/100 000
synnytystä ( kohennusta 15,7 % verrattuna
vuoteen 2007 )
• terveellisten elintapojen edistäminen, mm.
tupakoinnin väheneminen 25 %:iin aikuisväestöstä
ja alkoholinkäytön väheneminen 9 litraan
absoluuttista alkoholia/aikuinen
• Venäjän federaation väestölle turvaamien
terveyspalvelujen laadun ja saatavuuden
parantaminen.
Sosiaali- ja terveysolojen parantamiseksi on lisäksi
toteutettu useita kansallisia prioriteettiohjelmia, jotka
ovat tähdänneet väestönkasvuun ja kansalaisten
hyvinvoinnin lisääntymiseen. Ensimmäiset
kansalliset prioriteettiohjelmat käynnistettiin
vuonna 2006. Vladimir Putinin presidenttikaudella
vuonna 2005 valmisteltu ja vuonna 2006 aloitettu
kaksivuotinen kansallinen terveysprojekti, joka
toteutettiin federaation ja alueiden budjeteista sekä
sairausvakuutusrahoilla, keskittyi perusterveydenhuollon ja ehkäisevän työn tehostamiseen.
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• lapsikuolleisuuden väheneminen 8,3:een/1000
elävänä syntynyttä
• liikenneonnettomuuksista johtuvan
kuolleisuuden väheneminen 17,5 henkeen/100 000
• eliniän odotteen nousu 69 vuoteen. 		
( Prioritety 2010 ).

Luoteis -Venäjän sosiaali- ja terveyspolitiikka nojaa
federaation linjauksiin, joiden pohjalta itsehallintoalueet ovat laatineet omat politiikkadokumenttinsa
ja ohjelmansa. Vuonna 2009 Luoteis -Venäjällä olivat
käynnissä mm. ohjelmat demografisen tilanteen
kohentamiseksi, sosiaalisen ja taloudellisen
kehityksen vauhdittamiseksi, vammaisten
palvelujen parantamiseksi, terveellisten elintapojen
edistämiseksi, köyhyyden vähentämiseksi ja
pohjoisen asukkaiden terveyden vaalimiseksi.

Kansainvälinen yhteistyö
Venäjän terveys- ja sosiaalikehityksen ministeriö
osallistuu kansainvälisiin, mm. YK:n ja sen
alaorganisaatioiden, Pohjoisen ulottuvuuden,
EU:n, Euroopan neuvoston ja Maailmanpankin

hankkeisiin. Ministeriöllä on tiiviit yhteydet
useimpiin entisestä Neuvostoliitosta eronneisiin
valtioihin ja yhteistyösopimus kymmenien
yksittäisten valtioiden kanssa Euroopassa 			
ja Amerikassa.
Venäjän federaation terveys- ja sosiaalikehityksen
ministeriö on osallistunut evaluaation tarkastelu
jaksolla ( 2004  – 2009) ja osallistuu edelleen
Luoteis -Venäjän alueiden kansainväliseen
yhteistyöhön pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja
terveyskumppanuuden välityksellä ( tarkemmin
luvussa 1.2.4.). Kumppanuusohjelma tukee
paikallisten terveysalan organisaatioiden
toimenpiteitä hiv/aidsin, tuberkuloosin ja
sukupuolitautien vähentämiseksi sekä elintapoihin
liittyvien ei-tarttuvien tautien ehkäisyksi LuoteisVenäjällä. Toinen ministeriön priorisoima pyrkimys
Luoteis -Venäjän terveystilannetta koskien on
pohjoisen ulottuvuuden työryhmien toiminnan
tehostaminen, uusien kansainvälisten terveysalan
yhteistyöohjelmien työstäminen sekä sosiaali- ja
terveyskumppanuuden sihteeristön roolin
voimistaminen. ( Minzdravsoc 2010 ).
Maailmanpankki on rahoittanut useita yhdessä
Global Fundin ja WHO:n kanssa toteutettuja
ohjelmia painopistealueina tartuntatautien
ehkäiseminen, perusterveydenhuollon, sairaus
vakuutusjärjestelmän ja terveydenhuollon hallinnon
kehittäminen sekä köyhyyden vähentäminen
( World Bank 2010 ). Hankkeet ovat koskettaneet
koko Venäjää, eivät vain sen luoteisia osia.
Venäjän federaation terveys- ja sosiaalikehityksen
ministeriöllä ja sen alaisilla asiantuntijaorganisaa
tioilla on paljon muutakin kansainvälistä toimintaa,
kuten yksittäisten valtioiden kanssa tehtäviä
projekteja. Esimerkiksi USAID on toteuttanut
hiv/aids-, tuberkuloosi- sekä äitiys- ja lastenhuollon
kehittämisohjelmia Venäjällä ( USAID 2010 ).
Myös Euroopan komissio on rahoittanut
tarkasteluajanjaksolla useita hankkeita, joista
kahdeksalla oli toimintaa myös Luoteis -Venäjällä.
Euromääräisesti suurimpia ovat olleet Hiv/aidsin
ehkäisyohjelma 2005  – 2007 ( 4 miljoonaa euroa ),
jossa Pietari ja Leningradin alue olivat pilottialueita

sekä hanke tartuntatautien ehkäisemiseksi
vankiloissa 2003  – 2005 ( 2,5 miljoonaa euroa), jossa
Leningradin alue oli Pihkovan ohella pilottialue.

1.2.4. Kansainväliset sosiaali- ja terveysalan
ohjelmat ja aloitteet Luoteis-Venäjällä
Tässä luvussa kuvataan sellaista Luoteis -Venäjän
kansainvälistä yhteistyötä, johon myös Suomi
osallistuu.

Pohjoinen ulottuvuus ( PU )
Pohjoisen ulottuvuuden politiikan ydin on EU:n 		
ja Venäjän välinen keskinäisriippuvuus yhteisillä
raja-alueilla. Tavoitteena on vakauden, hyvinvoinnin
ja kestävän kehityksen edistäminen konkreettisen,
aluetta kehittävän yhteistyön keinoin. PU on yhteistyötä koordinoivaa ja käynnistävää kattopolitiikkaa,
jonka alaisuudessa toimii erilaisia kumppanuuksia.
Vuosina 2004  – 2009 toiminnassa ovat olleet sosiaalija terveysalan ( NDPHS ), ympäristöalan (vuodesta
2001), liikenne- ja logistiikka-alan (vuodesta 2009) 		
ja kulttuurialan (vuodesta 2009) kumppanuudet.
Vuonna 2003 perustetussa sosiaali- ja terveys
kumppanuudessa pyritään ehkäisemään
kansanterveysongelmia ja edistämään terveitä
elämäntapoja kansallisten ja kansainvälisten
toimijoiden yhteistyöllä ( NDPHS 2010 ). 		
Vuonna 2006 pidetyssä EU-Venäjä -huippu
kokouksessa hyväksyttiin pohjoisen ulottuvuuden
kehysasiakirja ja sitä tukeva poliittinen julistus.
Kehysasiakirjassa sosiaali- ja terveysala on
yksi painopistealue. Kumppanuuden konkreettinen
toiminta tapahtuu asiantuntijaryhmissä, joita on
ollut kesään 2010 saakka neljä: 1) hiv/aids, 		
2) sosiaalinen osallisuus, terveet elintavat ja työkyky
( ei-tarttuvat taudit ), 3 ) vankilaterveydenhuolto ja 		
4 ) perusterveydenhuolto. Kesällä 2010 työryhmiin
tehtiin muutoksia Venäjän puheenjohtajuuden
johdolla.
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PU:n sosiaali- ja terveyskumppanuudessa on mukana
11 valtiota ( Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti, Baltian
maat, Kanada, Puola, Saksa ja Venäjä ), Euroopan
unionin komissio sekä kansainväliset järjestöt:
• Barentsin euroarktinen neuvosto ( BEAC )
• Itämeren valtioiden neuvosto (CBSS)
• Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö ( IOM )
• Kansainvälinen työjärjestö ( ILO)
• Maailman terveysjärjestö ( WHO)
• Pohjoismaiden ministerineuvosto ( PMN)
• YK:n hiv/aids -ohjelma ( UNAIDS)
• Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC )
Kumppanuuden nykyisen kaksivuotiskauden
2010  – 2011 aikana puheenjohtajana on Venäjä 		
ja varapuheenjohtajana Suomi. Suomen sosiaali- ja
terveysministeriö osallistuu kumppanuuden
vuosittaisiin ministeri- ja virkamiestason kokouksiin.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoita
on jäseninä kumppanuuden asiantuntijaryhmissä,
joiden koordinaatioon ja asiantuntijoista aiheutuviin
kustannuksiin käytetään lähialueyhteistyömäärärahoja. Kumppanuuden sihteeristö toimii
Tukholmassa. Pohjoismaiden ministerineuvoston
tiedotustoimistossa Pietarissa on tukihenkilöitä.

Alueneuvostot
Sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä tehdään myös
PU:n kattopolitiikan alla toimivien alueneuvostojen
kautta. Barentsin euroarktisen neuvoston, 		
Itämeren valtioiden neuvoston ja Arktisen neuvoston
terveys- ja sosiaalialan työryhmissä myös Suomi 		
on mukana. Näiden neuvostojen työ linjautuu
PU-kumppanuuden politiikan mukaisesti tavoitteena
tarttuvien tautien torjunta, elämäntavoista johtuvien
terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy 		
ja terveellisten elämäntapojen edistäminen.
Barentsin euroarktinen neuvosto ja Itämeren
valtioiden neuvosto tekevät lisäksi yhteistyötä
lasten ja nuorten aseman parantamiseksi, muun
muassa lasten salakuljetuksen ehkäisemiseksi.
Arktisen neuvoston painopisteitä ovat muun muassa
alkuperäiskansojen terveys ja ympäristöterveyden14

huolto. Pyrkimyksenä on integroida alueneuvostojen
toiminta entistä tiiviimmin PU-kumppanuuteen 		
ja tehdä luonteva työnjako eri kansainvälisten
toimijoiden ja rakenteiden välillä. Suomi on
osoittanut lähialueyhteistyömäärärahoja Barentsin
euroarktisen neuvoston hiv/aids-hankkeeseen
Barentsin ja pohjoisen ulottuvuuden kumppanuusohjelman alueella.

Pohjoismaiden ministerineuvosto ( PMN )
Pohjoismainen hyvinvointimalli, terveyden
edistäminen, terveysuhkien torjuminen ja
vähentäminen, miesten ja naisten välinen tasa-arvo,
hiv/aids, tuberkuloosi, huumeet ja ihmiskauppa ovat
Pohjoismaiden ministerineuvoston lähialueyhteistyön keskeisiä sisältöalueita sosiaali- ja terveysalalla.
Neuvostolla on toimisto Pietarissa ja infopisteet
Petroskoissa, Murmanskissa ja Arkangelissa.
Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa
Luoteis -Venäjällä muun muassa tiedonvaihto- ja
verkostoitumisohjelmaa sekä kansalaisjärjestö
ohjelmaa, joiden rahoitukseen osallistuvat PMN:n
budjetin kautta kaikki Pohjoismaat. Sosiaalialalla
ministerineuvosto on allekirjoittanut vuonna 2007
yhteistyösopimuksen Pietarin kaupungin sosiaalikomitean kanssa. Yhteistyötä tehdään kaupungin
kuuden alueellisen sosiaalitoimiston kanssa.
Pääasiallinen toimintamuoto ovat yhteiset seminaarit
ja tiedonvaihtotilaisuudet, joita järjestetään mm.
lastensuojelu- ja vammaisasioista, sukupuolten
tasa-arvosta sekä ihmiskaupan torjunnasta.
Ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden venäläisille
partnereille tutustua Pohjoismaiden sosiaalitoimeen.
Terveyssektorilla keskitytään hiv/aidsin torjuntaan.
Tilaisuuksia on järjestetty Arkangelissa ja suunnitteilla on hanke Kaliningradiin. PMN tekee
yhteistyötä myös PU:n sosiaali- ja terveys
kumppanuuden kanssa lähinnä tiedottamalla
sekä tarjoamalla teknistä tukea. Pietarin toimistossa
toimii kumppanuuden tukihenkilö, ja toimisto
kääntää kumppanuuden nettisivuja venäjäksi.

YK:n järjestöt

1.2.5. Hanketoiminta lähialueilla

Suomi on osallistunut lähialueyhteistyövaroin
sosiaali- ja terveysalan monenkeskiseen kansain
väliseen yhteistyöhön Luoteis -Venäjän alueella mm.
rahoittamalla YK:n järjestöjen hankkeita. Suomi on
tukenut WHO:n tuberkuloosi- ja hiv-hankkeita
Luoteis -Venäjällä, ILO:n katulapsihankkeita
Pietarissa ja Leningradin alueella sekä ILO:n
työterveyshanketta ja YK:n huumevalvontajärjestön
UNODC:n hanketta Luoteis -Venäjällä.

Suomi on osoittanut sosiaali- ja terveyssektorin
hankkeisiin vuosina 2004  – 2009 lähialueyhteistyömäärärahoja yhtensä noin 17 miljoonaa euroa ja
toteutusvaiheessa on ollut 68 hanketta. Sosiaali- ja
terveysala on ollut yksi kolmesta priorisoidusta
alasta lähialueyhteistyössä koko 2000-luvun.
Vuosina 2004   –  2009 Venäjälle suuntautuneisiin
lähialueyhteistyöhankkeisiin on osoitettu kaikkiaan
noin 112 miljoonaa euroa. ( Kuvio 10 ).

Euroopan alueellinen yhteistyö
Euroopan alueellisen yhteistyön ( EAY ) osana
toimivat Euroopan aluekehitysrahaston aluekehitysohjelmat, kuten Interreg-ohjelmat, jotka tukevat
mm. monien Suomen alueiden aluekehitystä.
EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä 2007–  2013
EU:n ulkorajoilla toimivat Interreg-ohjelmat on
ensimmäistä kertaa yhdistetty rajan ulkopuolella
toimiviin ulkosuhdeinstrumentteihin, 		
jotka rahoitetaan Euroopan naapuruuden ja
kumppanuuden välineestä ( ENPI ). Näin syntyivät
raja-alueyhteistyöohjelmat ( ENPI CBC ), joiden
poliittisena viitekehyksenä ovat sekä ulkosuhteet
että aluekehitys.
Tulevaisuuden kannalta on merkittävää, että
ohjelmien tavoitteena on tukea kumppanimaiden
asteittaista taloudellista yhdentymistä, hyvää
hallintotapaa sekä tasavertaista taloudellista ja
sosiaalista kehitystä alueiden välisen yhteistyön
kautta. Suomen ja Venäjän raja-alueilla ohjelma tukee
paikallisia aloitteita Kolarctic, Karelia ja KaakkoisSuomi – Venäjä -ohjelmien kautta, jotka sisältävät
muiden ohella myös tavoitteen sosiaalisen ja
terveydellisen hyvinvoinnin kehittämiseksi
raja-alueilla ( EAY/ENPI 2007  –  2013 ).

Suurin osa sosiaali- ja terveysalan hankkeista oli
vuosina 2004   – 2009 kahdenvälisiä ja vajaa kolmannes
monenvälisiä. Kansainvälisten järjestöjen ja muiden
toimijoiden yhteisponnistus pohjoisen ulottuvuuden
sosiaali- ja terveyskumppanuuden kehittämiseksi 		
on monenvälisestä toiminnasta näkyvintä.
Siinä yhteist yö on keskittynyt osallistujamaiden 		
ja -organisaatioiden kanssa sovituille painopiste
alueille:
• sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy
• terveiden elintapojen edistäminen
• hiv/aidsin ehkäisy
• työterveyshuollon kehittäminen
• tuberkuloosin torjuminen vankiloissa

n Ympäristö (34)
n Taloudellinen yhteistyö (20)
n Sosiaali- ja terveysala (17)
n Ydinturvallisuus (14)
n Maa- ja metsätalous (8)
n  Kansalaisjärjestöt ( 7)
n Hallinnon kehittäminen (6)
n Opetus (5)

Kuvio 10. Ulkoasiainministeriön kautta ohjattu Suomen
valtion Venäjälle suuntautuva lähialueyhteistyörahoitus
sektoreittain (miljoonaa euroa) vuosina 2004 – 2009,
yhteensä 111,9 miljoonaa euroa.
Lähde: Ulkoasiainministeriö 24.11.2010.
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Pohjoisen ulottuvuuden yhteistyöhön kiinteästi
liittyviä sosiaali- ja terveysalan hankkeita
tarkasteluajanjaksolla oli 15, joita tuettiin yhteensä 		
4 miljoonalla eurolla. Tuetuista budjetiltaan suurin
oli hanke Hiv:n leviämisen hallinta Barentsin ja
pohjoisen ulottuvuuden kumppanuusohjelman
alueella ( 2005  –  2010 ). Tähän on osoitettu yhteensä
1,6 miljoonaa euroa. Tarkastelujaksolla ( 2004  –  2009)
lähialueyhteistyövaroja on kanavoitu pohjoisen
ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuuden
ns. hankeputken kautta 1,5 miljoonaa euroa. Tämän
vuonna 2007 käyttöön otetun rahoitusinstrumentin
tarkoituksena oli koota varoja eri rahoittajatahoilta
ja ohjata niitä hankkeisiin, esimerkiksi Barentsin
euroarktisen neuvoston kanssa toteutettaviin
projekteihin.
ILO:n kautta on toteutettu Pietarissa ja Leningradin
alueella kaksi hanketta, jotka koskivat katulapsi
ongelmaa, ja meneillään on vuonna 2005
käynnistynyt työterveys- ja työturvallisuushanke
Luoteis -Venäjällä. Lisäksi arviointijakson aikana 		
oli käynnissä YK:n huumeiden ja rikollisuuden
torjunnasta vastaavan toimiston ( UNODC )
kansainvälisen projektin osahanke huumevalvontajärjestelmän tukemiseksi Luoteis -Venäjällä.
Noin puolet hankkeista oli kooltaan 100 000  –  500 000
euroa. Pieniä, alle 30 000 euron projekteja oli vain
muutama. Monenväliset projektit olivat euro
määräisesti selvästi suurempia kuin kahdenväliset.
Sosiaali- ja terveysalan kahdenvälisten lähialue
yhteistyöhankkeiden hallinnoinnista vastaa
sosiaali- ja terveysministeriö. Ulkoasiainministeriö
puolestaan seuraa kansainvälisten järjestöjen kautta
rahoitettuja alan hankkeita, joista tavallisesti
pyydetään lausunnot sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Sosiaali- ja terveysministeriö kuitenkin vastaa
myös pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuuden puitteissa tehdystä yhteistyöstä.
Suomen tukemien hankkeiden ohella myös muu
kansainvälinen sosiaali- ja terveysalan yhteistyö
lähialueilla oli 2000-luvulla varsin vilkasta.
Norja on rahoittanut ja rahoittaa edelleen 		
hiv/aids- ja tuberkuloosiyhteistyötä erityisesti
16

Murmanskin alueella. Karjalan tasavallassa Norja,
Ruotsi ja Tanska ovat toteuttaneet yhteistyöhankkeita
terveys- ja sosiaalikehityksen ministeriön kanssa,
teemoja ovat olleet lasten hyvinvointi, äitiys- ja
lastenhuolto sekä hiv/aidsin ehkäisy. Ruotsi vähensi
vuodesta 2007 lähtien merkittävästi hanketoimintaansa Venäjälle, joten Luoteis -Venäjän alueellakin
hanketoiminta tyrehtyi lähes kokonaan.
Pietarin terveyskomitealla ja muilla pietarilaisilla
terveysalan organisaatioilla on paljon yhteistyötä
Yhdysvaltain sekä monien Euroopan maiden, kuten
Ranskan, Saksan ja Norjan kanssa. Yhteyksiä on
myös Japaniin ja Kiinaan. Leningradin alueella
kansainvälisiä toimijoita on vähemmän. Yhteistyötä
ruotsalaisten kanssa on ollut mm. huumetyössä.
WHO ja Global Fund ovat tehneet tilannekatsauksia
ja USA:n kansainvälisen avun toimijat ovat
avustaneet tartuntatautien ehkäisyssä.
Karjalan tasavallassa ja Murmanskin alueella suurin
osa kansainvälisistä projekteista vuosina 2004  – 2009
on kuitenkin ollut Suomen rahoittamia kahdenvälisiä
hankkeita. Vaikka Suomen tukemassa lähialueyhteistyössä viime vuosina onkin painotettu aiempaa
enemmän taloudellisen yhteistyön edistämistä,
sosiaali- ja terveydenhuolto on ollut yksi keskeinen
sektori ympäristön ja ydinturvallisuuden ohella.

2. Aineisto ja analyysi
2.1. Aineiston keruu
Sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyön 		
arviointi toteutettiin soveltamalla kokonaisvaltaisen
arvioinnin lähestymistapaa käyttäen kirjallista,
suullista ja havaintoihin perustuvaa aineistoa.
Arviointi tehtiin lähialueyhteistyön toiminta
ohjelmissa mainittujen prioriteettialojen mukaisesti,
joten arvioitaviksi kokonaisuuksiksi valikoituivat
1) tartuntatautien ( erityisesti hiv/aidsin 		
ja tuberkuloosin ) ehkäisy,
2) terveiden elämäntapojen ja hyvinvoinnin
edistäminen sekä
3) sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja hallinnon
kehittäminen, mm. laadukkaan perusterveydenhoidon alalla.
Näistä hankekokonaisuuksista valittiin yksittäisiä
projekteja kuvaamaan koko hanketoiminnan
luonnetta ja laatua lähialueilla.
Kirjallinen aineisto, joka on julkaisutietoineen
lueteltu lähdeluettelossa, käsitti:
• Lähialueyhteistyötä koskevat strategia- ja
ohjelmadokumentit
• Venäjän sosiaali- ja terveyspoliittiset asiakirjat
• Suomen sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteist yöstrategiat ja suunnitelmat
• STM:n vuosittain UM:lle laatimat lähialue
yhteistyömäärärahoin rahoitettujen hankkeiden
koontiraportit
• Venäjän federaatiota ja Luoteis -Venäjää koskevat
sosiaali- ja terveysalan tilastot ja tutkimukset
• sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimien
lähialueyhteistyömäärärahoin rahoitettujen
hankkeiden suunnitelmat, edistymis-, loppu- 		
ja talousraportit
• ulkoasiainministeriön koordinoimat
lähialueyhteistyömäärärahoin rahoitettujen
sosiaali- ja terveysalan hankkeiden suunnitelmat,
edistymis-, loppu- ja talousraportit

• yhden opetus- ja kulttuuriministeriön
koordinoiman lähialueyhteistyömäärärahoin
rahoitetun sosiaali- ja terveysalan hankkeen
suunnitelmat, edistymis-, loppu- ja talousraportit
• vuosina 2004  – 2009 valmistuneet sosiaali- ja
terveysalan hanketoimintaa koskevat
monitorointi- ja evaluaatioraportit
• aihetta koskevat tutkimukset ja artikkelit
• LYHTI-tietokanta ( ulkoasiainministeriön
ylläpitämä lähialueyhteistyöhankkeiden rekisteri )
Suullinen aineisto koottiin haastattelemalla
hanketoiminnan suunnittelijoita, toteuttajia,
koordinoijia, rahoittajia, tutkijoita ja muita alan
toimijoita henkilökohtaisesti, puhelimitse tai
sähköpostin avulla. Valtaosa haastatteluista
toteutettiin yksilöhaastatteluina. Ryhmähaastatteluja
tehtiin Murmanskin alueen tuberkuloosin hoito- 		
ja ehkäisylaitoksessa, Karjalan tasavallassa
Prionezhkin kunnassa ja Ladvan kylässä sekä
hiv/aidsin ja tuberkuloosin ehkäisykeskuksessa
Petroskoissa. Myös alueellisissa komiteoissa ja
ministeriöissä tehtyihin haastatteluihin kaikilla
neljällä alueella osallistui useita henkilöitä.
Suomessa tehtiin kolme ryhmähaastattelua, joista
kahdelle ryhmälle järjestettiin myös pienimuotoinen
kirjallinen kysely avoimin kysymyksin hankkeiden
ja hanketoiminnan tuloksellisuuteen, haasteisiin		
ja tulevaisuuden näkymiin liittyvistä asioista.
Haastattelut toteutettiin kesä  –  syyskuussa 		
Suomessa, Pietarissa, Leningradin alueella,
Karjalan tasavallassa ja Murmanskin alueella
sekä Moskovassa, ja ne tehtiin puolistrukturoituina
teemahaastatteluina, joiden pääteemat koskettelivat
hankkeiden konkreettisia tuloksia, vaikutuksia,
tehokkuutta, kestävyyttä ja toteutustapoja.
Venäjällä haastateltiin noin 60 ja Suomessa 20 henkilöä.
Liitteessä 2 on luettelo haastatelluista, jotka olivat:
• STM:n virkamiehiä
• Pietarin, Leningradin alueen, Karjalan tasavallan
ja Murmanskin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon
hallinnon edustajia
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• arvioitaviksi valittujen kahden- ja monenvälisten
hankkeiden koordinaattoreita ja avaintoimijoita
• hankkeiden sidosryhmien, kohderyhmien 		
ja hyödynsaajien edustajia
• tutkijoita
Havaintoaineistoa, josta tehtiin kirjalliset
muistiinpanot, kerättiin haastattelujen yhteydessä
kenttämatkoilla Leningradin alueelle, 		
Karjalan tasavaltaan ja Murmanskin alueelle,
jossa tutustuttiin projektien toimintaympäristöön 		
ja toimijoihin kaupungeissa ja maaseudulla.
Hankkeiden valinta tehtiin ulkoministeriön
LYHTI-tietokantaa käyttäen. Valinnassa käytettiin
hankkeen aihepiirin ja tavoitteiden ohella myös
kriteereitä kahdenvälisyys/monenvälisyys,
maantieteellinen sijainti, hankkeen kesto ja
euromääräinen koko siten, että mahdollisimman
monenlaisia projekteja osui yksityiskohtaisesti
arvioitavien hankkeiden joukkoon. 		
Myös evaluointitiimin käytössä olevat aika- ja
talousresurssit sekä matkustamiseen liittyvä 		
logistiikka vaikuttivat hankkeiden valintaan.
Mukaan valittiin kahdenvälisiä ja monenvälisiä
hankkeita, projekteja kaikilta neljältä lähialueelta
sekä eri toteuttajien hankkeita. Kaikkiaan
evaluoitavaksi valittiin 12 hanketta 68:stä
arviointijaksolla toteutuksessa olleesta sosiaali- 		
ja terveysalan hankkeesta. Mukaan tuli neljä
monenvälistä hanketta, joista kaksi oli pohjoisen
ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuuden
hankeputken kautta rahoitettaviksi valikoituneita
projekteja ja kaksi YK:n alaisten järjestöjen
(  ILO ja UNODC  ) hanketta. Seuraavassa luvussa 2.2.
sekä liitteessä 3 on lueteltu ne arvioidut hankkeet,
joiden raportteihin tämän arvioinnin tulokset ja
päätelmät pääosin perustuvat. Tämän lisäksi
päätelmät tukeutuvat myös haastatteluissa saatuihin
tietoihin, kenttähavaintoihin, tutkimusraportteihin
ja aikaisempien evaluaatioraporttien löydöksiin,
jotka koskevat myös muita kuin valittuja 			
12 näytehanketta.
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Tuberkuloosin ehkäisyprojektit jätettiin yksityis
kohtaisen hanke-evaluaation ulkopuolelle, koska
Luoteis -Venäjällä toteutettuja tuberkuloosihankkeita
on arvioitu säännöllisesti. Tämä hankekokonaisuus
arvioitiin aikaisempien evaluaatioraporttien
perusteella sekä haastattelemalla Suomessa
Filha ry:n edustajaa sekä Karjalan tasavallassa ja
Murmanskin alueella tuberkuloosin hoidosta 		
ja ehkäisystä vastaavia henkilöitä.

2.2. Arvioitavaksi valittujen 		
hankkeiden kuvaus
Yksityiskohtaiseen arviointiin valittiin seuraavat 		
12 hanketta:
1. Hiv:n leviämisen hallinta Barentsin ja pohjoisen
ulottuvuuden kumppanuusohjelman alueella, vaihe II,
budjetti 1 618 818 euroa ( hanketunnus 98005024).
Tavoitteena koordinoida toimenpiteitä hiv-tartunnan
ja aidsin leviämisen ja haitallisten seurausten
estämiseksi PU:n kumppanuusohjelman ja
Barentsin alueella.
2. Hiv-positiivisten naisten psyko-sosiaalinen 		
tukeminen Leningradin alueella 2007 – 2009, budjetti
282 734 euroa ( hanketunnus 98007016 ). Hankkeen
kehitystavoitteena oli hiv-positiivisten, erityisesti
raskaana olevien naisten ja heidän lastensa,
stigman ( kielteisen leimautumisen) vähentäminen,
hiv-positiivisten naisten ja heidän perheidensä
sosiaalinen ja psykologinen sopeuttaminen,
äidiltä lapselle siirtyvän hiv-tartunnan ehkäiseminen
ja lasten hylkäämisen vähentäminen.
Hiv/aidsin ehkäisy kuuluu myös kolmen alla olevan
huumeiden ehkäisyhankkeen ( 3, 4 ja 5 ) tavoitteisiin.
3. Sektorien välisen yhteistyön kehittäminen huumeidenkäytön ja huumehaittojen vähentämiseksi Murmanskin
alueella 2008 – 2009, budjetti 178 471 euroa
( hanketunnus 98008006 ). Kehitystavoitteena oli
toimivien yhteistyömallien kehittäminen sektoreiden
välille huumeiden käytön ja huumehaittojen
vähentämiseksi ( PU-hanke ).

4. Ehkäisevän huumetyön verkostoituminen
Murmanskin alueella 2007– 2010, budjetti 266 367 euroa
( hanketunnus 98007027 ). Tavoitteena oli tukea
nuorten huumeiden käytön ehkäisyä ja vähentymistä
Murmanskin alueella.

Hankkeen tarkoituksena oli luoda ja testata
terveydenhuollon laatujärjestelmä, joka perustuu
perhelääkäreiden työn kehittämiseen sekä
terveydenhuollon hallinnon yhteistyöhön 		
palvelujen laadun parantamiseksi.

5. Vertaisneuvonta nuorten ennaltaehkäisevässä
huumetyössä -hanke Murmanskissa 2008 – 2010,
budjetti 73 210 euroa ( hanketunnus 98008007 ).
Tavoitteena oli luoda Murmanskin kaupungin
päihde- ja huumehoitolan yhteyteen nuorten
koulutettu vapaaehtoisverkosto, jonka tehtävänä 		
on ennaltaehkäisevä huumetyö vertaisneuvonta
periaatteella.

10. Perhekeskeisen sosiaalityön ja lastensuojelun tukeminen
Karjalan tasavallassa 2007 – 2009, budjetti 284 990 euroa
( hanketunnus 98007013 ). Hankkeen tavoitteena oli
parantaa Karjalan lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyvinvointia ja parantaa perhekeskeistä sosiaalityötä
ja lastensuojelua Karjalassa.

6. Alueellisen epidemiologisen valvontajärjestelmän
luominen huumeiden käytön ja hiv-tartuntojen laajuuden,
muotojen ja suuntausten seurantaa varten Venäjän
federaatiossa 2006 – 2010, budjetti 622 000 euroa
( hanketunnus 98006012 ). Tavoitteena oli luotettavan
tiedon keräämisjärjestelmän kehittäminen,
huumeiden kysynnän vähentäminen sekä hiv:n
ehkäisypolitiikasta ja toiminnasta tiedottaminen.
7. Päihdeongelmat ja terveys Pietarissa ja Karjalan
tasavallassa 2008 – 2010, budjetti 377 534 euroa
( hanketunnus 98008005 ). Hanke toteutettiin lähellä
Petroskoita sijaitsevan Prionezhkin alueen kylissä
tarkoituksena kehittää ehkäisevän työn malli.
Pietarissa hanke keskittyi päihdeongelmaisten,
ennen kaikkea hiv-positiivisten huumeidenkäyttäjien
hoitomenetelmien ja hoitoketjun kehittämiseen.
8. Terveydenedistämisen linjausten käytännön toteutuksen
tukeminen Karjalassa 2007 – 2009, budjetti 282 913 euroa
( hanketunnus 98007014 ). Hankkeen kokonais
tavoitteena oli Karjalan tasavallan väestön
parantunut terveydentila. Hankkeen tarkoituksena
oli tukea Karjalan tasavallan hallintoa ja terveys- ja
sosiaalikehityksen ministeriötä terveyden
edistämisstrategian toteuttamisessa.
9. Perusterveydenhuollon palvelujen laatujärjestelmän
kehittäminen Pietarissa 2007–2009, budjetti 282 913
euroa ( hanketunnus 98007013 ). Tavoitteena oli
parantaa terveydenhuollon peruspalvelujen
saatavuutta, tehokkuutta ja laatua Pietarissa. 		

11. Sosiaalityö ja kansalaisyhteiskunta Venäjän lähialueilla
2004 – 2006, budjetti 267 555 euroa ( hanketunnus
98004015 ). Hankkeen tavoitteena oli sosiaalityön
aseman vahvistaminen ja sosiaalityön koulutuksen
kehittäminen Venäjän lähialueilla. Lisäksi pyrittiin
vahvistamaan sosiaalityön koulutuksen yhteyttä
kansalaisjärjestöihin ja niiden toimintaan.
Hanke rakentui monenväliseen vuoropuheluun.
12. Työturvallisuus- ja työterveysjärjestelmien
kehittäminen Luoteis -Venäjällä 2005 – 2009, budjetti
550 601 euroa ( hanketunnus 98505001). Hankkeen
tarkoituksena oli muuttaa vallitsevaa työterveyshuollon seurausten kompensaatio-paradigmaa
ehkäisyparadigmaksi, jotta työperäisten sairauksien
ja vammojen korvausajattelusta siirryttäisiin
enemmän ongelmien ehkäisyyn. Tavoitteena oli
työpaikkojen hallinnon kehittäminen, työturvallisuutta koskevan tilastoinnin parantaminen ja
tietoisuuden lisääminen hyvistä työkäytännöistä ja
siitä, miten huonot työolot aiheuttavat kustannuksia
ja terveyshaittoja. Aineiston keruun muodot on
esitetty hankekohtaisesti liitteessä 3.

2.3. Aineiston analysointi
Kokonaisuuden kuvaamista varten hankkeita
koskeva numeerinen aineisto ( hankkeiden määrä 		
ja niiden budjetit ) analysoitiin kuvailemalla, kuinka
paljon tarkastelujaksolla on toteutettu hankkeita
sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyölle
asetetuilla painopistealueilla ja kuinka
painopisteet heijastuivat hankerahoituksessa.
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Koska kyseessä on sosiaali- ja terveyssektorin
lähialueyhteistyön analyysi eikä hanke-evaluaatio,
analyysissä ei pyritty hankekohtaisiin johtopäätöksiin,
vaan valittuja 12:a hanketta tarkasteltiin näytteenä
alan lähialueyhteistyöstä. Analyysia ohjasivat
sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyön
strategioissa ja ohjelmissa julkilausutut tavoitteet 		
ja evaluaation tehtävänkuvauksessa mainitut
hankkeiden evaluaatiokriteerit:
• tarkoituksenmukaisuus
• tuloksellisuus
• tehokkuus
• vaikutukset
• kestävyys ja
• koherenssi/täydentävyys/lisäarvo
Näitä kriteereitä sovellettiin kaikkien valittujen
hankkeiden yksityiskohtaisessa analyysissa sekä
koko sektoria koskevassa kokonaisvaltaisessa
analyysissa, joka perustui dokumenttiaineistoon,
haastatteluihin ja havaintoihin. Yksityiskohtaiseen
evaluaatioon valittujen 12 hankkeen toteutusta
tutkittiin analysoimalla projektidokumentit
projektisyklin mukaisesti. Dokumenttianalyysia
täydensivät haastattelut ja havainnointiaineisto,
joissa analysoitiin hankkeen identifiointia,
valmistelu- ja suunnitteluprosessia, käytännön
toteutusta sekä hankkeen päättämistä. Keskeisiä
kysymyksiä projektin identifioinnin ja valmistelun
kannalta olivat tarkoituksenmukaisuuden perustelut
ja kumppanien osallistuminen hankesuunnitteluun.
Arviointia varten laadittiin analysoinnin
apuvälineiksi projektikortit, jotka rakennettiin
evaluaatiokriteereiden mukaisesti analysoimalla
hankedokumentteja laadullisesti. Näistä korteista
laadittiin kooste osoittamaan, onko hankkeet
toteutettu suunnitelmien mukaan ja ovatko ne
saavuttaneet niille asetetut tavoitteet ( tuloksellisuus ).
Tehokkuutta arvioitiin analysoimalla hanke
hallinnon laatua ja resurssien käyttöä niin Suomessa
kuin venäläisissä yhteistyöorganisaatioissa.
Vaikutuksia arvioitaessa analysoitiin, millaisia ovat
olleet hankkeen suunnitellut ja ennalta arvaamattomat
sekä myönteiset ja mahdollisesti kielteiset
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vaikutukset eri toimijoihin, kohderyhmiin ja
sidosryhmiin, ja miten hankkeen suorat ja välilliset
vaikutukset voidaan todentaa. Projektin tulosten
kestävyyttä arvioitiin selvittämällä, miten
toimintojen jatkuvuus on pyritty turvaamaan.
Huomion kohteina olivat myös toimintaympäristö 		
ja politiikkaympäristö sekä niiden muutokset,
jotka myös liittyvät hankkeen onnistumiseen,
jatkumiseen ja siihen, miten muuttuneisiin tarpeisiin
on mahdollista vastata. Niin ikään tulosten
pysyvyyden arvioinnissa tarkasteltiin, oliko
hankkeen toiminta muuttunut osaksi organisaation
tai yhteisön pysyvää toimintaa, ja tukiko
organisaation rakenne toiminnan jatkuvuutta.
Kestävyyden arvioinnissa selvitettiin myös,
miten erilaisia yhteistyömuotoja ja verkostoja on
hyödynnetty kestävyyden varmistamisessa.
Aikaisemmin tehtyjen evaluaatioiden raporteista 		
ja tutkimusjulkaisuista laadittiin yhteenvedot, 		
ja projektidokumentit analysoitiin evaluaatio
kriteereiden mukaan. Projektidokumenttien
analyysituloksia täsmennettiin haastatteluissa,
jotka analysoitiin laadullisesti evaluaatiokriteereistä
johdettujen haastatteluteemojen mukaisesti.
Johtopäätösten ja suositusten tekemisessä
nojauduttiin evaluaatioaineistoon ja sen tuomaan
todistusvoimaan.

2.4. Rajoitukset
Sosiaali- ja terveysalalla on tiettyjä erityispiirteitä,
jotka asettavat haasteita alan hanketoiminnalle
sekä sen saavutusten mittaamiselle ja arvioinnille.
Ensiksikin työ on asiakaskeskeistä ja moniammatillista, perustuu jatkuvaan toiminnan kehittämiseen
ja suuntautuu verkostomaiseen yhteistyöhön.
Toiseksi sosiaali- ja terveysala on julkisen ohjauksen
ja valvonnan alaista. Kolmanneksi muutokset
kansanterveyden tilassa ja sosiaalisessa hyvin
voinnissa tapahtuvat aina pitkällä aikavälillä.
Siksi muutaman vuoden hankkeilla ei voida odottaa
saavutettavan suoria väestötason terveyshyötyjä tai
sosiaalisen hyvinvoinnin kohenemista. Neljänneksi
on huomattava, että lähialueyhteistyö suuntautuu
nimensä mukaisesti Suomelle maantieteellisesti

lähellä oleviin Venäjän luoteisimpiin alueisiin.
Ne toimivat Venäjän federaation lakien ja käytäntöjen
mukaisesti, joten aluetasolla olennaiset ja merkittävät
sosiaali- ja terveysjärjestelmän muutokset ovat
mahdollisia vain alueiden toimivallan rajoissa.
Lisäksi erilaisten sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn
ja terveysuhkien torjuntaan keskittyvässä työssä on
hankalaa osoittaa, mikä ongelma tai mikä erityinen
uhkakuva jäi hanketoiminnan tuloksena toteutumatta.
Arvioinnissa huomiota kiinnitettiinkin ennen
kaikkea institutionaalisiin muutoksiin ja hyvien
työkäytäntöjen omaksumiseen.

Arvioinnin päätelmät nojaavat yksityiskohtaiseen
tarkasteluun valittujen hankkeiden projekti
dokumenttien analyysiin ja haastatteluaineistoon
sekä havainnointiin. Aineiston keruu -luvussa
esitetyt valintaperusteet huomioon ottaen voidaan
olettaa, että johtopäätökset perustuvat edustavaan
näytteeseen arviointijaksolla toteutetuista
sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyöhankkeista.
Johtopäätösten asianmukaisuus on pyritty
varmistamaan sillä, että ne on vedetty suoraan
evaluaatioaineiston ( projektidokumentit, haastattelut
ja havainnointi) analyysin tuloksista.

Evaluaation tulosten luotettavuuteen ja niistä
tehtyjen johtopäätösten pätevyyteen vaikuttavat
arvioitaviksi valittujen hankkeiden edustavuus,
haastattelujen relevanssi ja edustavuus, dokumenttianalyysin luotettavuus ja johtopäätösten
asianmukaisuus.
Valitun 12 hankkeen näytteen voidaan katsoa
teemoiltaan edustavan Suomen lähialuemäärä
rahoilla tuettua sosiaali- ja terveysalan projekti
toimintaa vuosina 2004  – 2009, sillä näyte valittiin
niiltä kolmelta prioriteettialalta, joiden mukaan
kaikki hankkeet oli valittu rahoitettaviksi 			
( 1. tartuntatautien ehkäisy, 2. terveiden elämän
tapojen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä 3. sosiaalija terveysalan palvelujen ja hallinnon kehittäminen).
Arvioitaviksi valittiin sekä kahdenvälisiä että
monenvälisiä hankkeita ja hankkeita jokaiselta
neljältä lähialueelta.
Haastatteluja tehtiin kaikilla neljällä lähialueella.
Myös monenvälisten hankkeiden toimijoita
haastateltiin. Tiedon kerääminen yhteensä 		
60 venäläiseltä ja 20 suomalaiselta toimijalta antanee
riittävän luotettavan kuvan sosiaali- ja terveysalan
hanketoiminnasta ja sen saavutuksista. Arviointi
raporttia luettaessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä,
että vaikka haastatteluja tehtiin suhteellisen paljon,
kaikkia relevantteja toimijoita ei ehkä ole kuultu.
Koska haastateltavien valintaa ei tehty evaluaation
luonteen vuoksi satunnaistettua otantaa soveltaen,
on mahdollista, että haastateltaviksi valikoitui vain
myönteisesti hanketoimintaan suhtautuvia ihmisiä.
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3. Havainnot
Havainnot esitetään kuvaamalla aluksi, mikä on
sosiaali- ja terveysalan hankerahoituksen suhde
muihin sektoreihin, minkä aihepiirin hankkeita 		
on rahoitettu, mitkä suomalaisorganisaatiot ovat
projekteja toteuttaneet ja keitä ovat olleet venäläiset
yhteistyökumppanit. Sen jälkeen raportoidaan
hanketoiminnan arvioinnista saadut tulokset
evaluaatiokriteereiden mukaisesti ja lopuksi
esitetään johtopäätökset ja suositukset.

3.1. Sosiaali- ja terveysalan

lähialueyhteistyöhankkeiden rahoitus, 		
teemat ja toteuttajat vuosina 2004 – 2009
Lähialueyhteistyön rahoitusosuus on vaihdellut
vuosittain: tarkasteluajanjaksolla sosiaali- ja
terveysalan hanketoiminta oli vilkkaimmillaan
vuonna 2007, jolloin yhteistyötä tuettiin 4,4
miljoonalla eurolla, ja alimmillaan se oli vuonna
2009, jolloin sosiaali- ja terveysalan hankerahoitus
oli alle 2 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysalan
hankerahoitus on vähentynyt systemaattisesti
vuodesta 2007 lähtien sekä absoluuttisesti euroina
mitattuna että suhteellisesti muihin sektoreihin
verrattuna 3 ( Kuvio 11).
Rahoituksen vähenemisen myötä hankkeiden
lukumääräkin on vähentynyt tarkastelujakson
lopulle tultaessa. Vuonna 2009 käynnistyi 		
vain kolme uutta hanketta, jotka kaikki olivat
jatkoa jo aikaisemmin toteutetuille tuberkuloosin,
hiv:n ja päihteiden käytön ehkäisyhankkeille.
Vuosittain on ollut käynnissä kolmisenkymmentä
hanketta, joista osa on monivuotista yhteistyötä,
joka juontaa alkunsa aina 1990-luvun alkupuolelle.
Tällaisia ovat mm. tuberkuloosihankkeet ja nuorten
terveyskasvatushankkeet. Ulkoasiainministeriön
LYHTI-tietokannan mukaan toteutuksessa on
ollut vuosina 2004  – 2009 yhteensä 68 sosiaali- ja

Vuonna 2010 sosiaali- ja terveysalan rahoitusosuus oli 		
1,7 miljoonaa euroa.
3
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Kuvio 11. Ulkoasiainministeriön kautta ohjattu Suomen
valtion Venäjälle suuntautuva lähialueyhteistyörahoitus
sektoreittain ja vuosittain ajanjaksolla 2004 – 2009
(miljoonaa euroa). Lähde: Ulkoasiainministeriö 24.11.2010.

terveysalan hanketta, joista valtaosaa hallinnoi STM.
Lisäksi OKM:n kautta on tuettu sosiaali- ja terveysalaan liittyviä hankkeita, kuten Sosiaalityö ja
kansalaisyhteiskunta Venäjän lähialueilla -hanketta
( 2004  – 2006) ja vuonna 2005 alkanutta Nuorten
ennaltaehkäisevän päihde- ja huumetyön hanketta
Karjalan tasavallassa ja Leningradin alueella
( 2005  – 2010). Sosiaali- ja terveysalan hankkeita 		
on rahoitettu myös suoraan UM:n kautta, kuten
UNODC:n hanketta huumeiden käytön ja hiv:n
epidemiologisen valvontajärjestelmän luomiseksi
Luoteis -Venäjällä ( 2005  – 2010), mutta sisältövastuu 		
on niissäkin ollut STM:llä.
Pääosa lähialueyhteistyövaroin rahoitetuista
kansalaisjärjestöhankkeista on niin ikään ollut
sosiaali- ja terveysalan hankkeita, joissa kehitetään
päihdehuoltoa ja vammaispalveluja, perustetaan
turvakoteja perheväkivallan uhreille, tuetaan
lastensuojelua ja nuorisotoimintaa sekä järjestetään
perheiden vapaa-ajan toimintaa ja tukipalveluja.
( Kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyöstä on tehty
erillinen evaluaatio, ks. Venäläinen Raisa 2011).

Sosiaali- ja terveysalan hankkeissa eräät kansalais
järjestöt toimivat yhteistyössä ei ainoastaan
venäläisten järjestöjen, vaan myös viranomaisten
kanssa. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
(  THL) on toteuttanut projekteja yhteistyössä
venäläisen kansalaisjärjestö Stellitin kanssa.
Eniten rahoitustukea saaneet hanketoteuttajat ovat
THL ja Filha ry ( Finnish Lung Health Association,
vuoteen 2003 Hengitys ja Terveys ry), jotka kumpikin
toteuttivat vuosina 2004  – 2009 noin kymmentä
hanketta vuosittain. THL:n hankkeet kattoivat myös
entisen Stakesin ( Sosiaali- ja Terveysalan Tutkimusja kehittämiskeskus) ja Kansanterveyslaitoksen
projektit.
Yksittäisiä hankkeita on ollut oppilaitoksilla ja
verkostoilla: Lapin yliopisto, Valtakunnallinen
sosiaalityön yliopistoverkosto, Diakonia- ja
Metropolia-ammattikorkeakoulut ja Saimaan
ammattikorkeakoulu. Myös aluehallintoviranomaiset
( 1.1.2010 saakka lääninhallitukset Etelä-Suomessa,
Lapissa ja Oulussa) sekä Työterveyslaitos ja
kansanterveysjärjestöt ( mm. Väestöliitto ja Terveyden
edistämisen keskus) ovat toteuttaneet hankkeita.
Sosiaali- ja terveysministeriö ei kilpailuta hankkeita,
vaan valitsee ne hanketoteuttajien ehdotusten
perusteella nojautuen lähialueyhteistyön strategiaan
ja toimintaohjelmiin. Hanketoteuttajat lähettävät
vuosittain hanke-esitykset budjetteineen sosiaali- ja
terveysministeriöön, joka laatii valituista hankkeista
luettelon ulkoasiainministeriölle toimitettavaksi.
Luettelossa hankkeet asetetaan prioriteetti
järjestykseen ja ulkoasiainministeriö tekee
lopullisen valinnan rahoitettavista hankkeista.
Arviointijaksolla rahoitettujen sosiaali- ja terveysalan
hankkeiden kokonaissummasta, noin 17 miljoonasta
eurosta, tartuntatautien ehkäisyyn käytettiin
kaikkiaan yli 3,7 miljoonaa euroa, josta hiv/aidsin
ehkäisyhankkeisiin yli 2,4 miljoonaa euroa ja
tuberkuloosin ehkäisyyn 1,3 miljoonaa euroa.
Terveitä elintapoja ja hyvinvointia edistettiin
1,9 miljoonalla eurolla pyrkimyksenä ehkäistä
huumeiden ja alkoholin käyttöä, 1,8 miljoonaa
euroa käytettiin tukemaan terveyden edistämisen

politiikan kehittymistä sekä lasten ja nuorten
terveyden edistämistä. Kolmanteen prioriteettialaan
”Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja hallinnon
kehittäminen, mm. laadukkaan perusterveydenhoidon alalla” lukeutuivat hankkeet perusterveydenhuollon, sosiaalityön ja vammaispalvelujen
kehittämiseksi sekä työterveyden ja -turvallisuuden
kohentamiseksi lähialueilla. Näihin käytettiin
yhteensä 3 miljoonaa euroa. ( Taulukko 1).
Projektien aiheina olivat myös keuhkoahtaumataudin ehkäisy, diagnoosi ja hoito, alueellinen
sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten
lähialueyhteistyö ja hepatiitti A:n epidemiologinen
seuranta. Huumeiden torjuntaan osoitettiin lisäksi
622 000 euron määräraha, jolla pyrittiin luomaan
alueellinen epidemiologinen valvontajärjestelmä
huumeiden käytön ja hiv-tartuntojen laajuuden,
muotojen ja suuntausten seurantaa varten
Luoteis  -Venäjällä.

Taulukko 1. Vuosina 2004 – 2009 toteutuksessa olleet
sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyön hankekokonaisuudet ja niille myönnetyt määrärahat kolmen
rahoitukseltaan suurimman painopistealan mukaan.
Hankekokonaisuus

Euroa

Tartuntatautien ehkäisy
• Hiv / aidsin ehkäisy
• Tuberkuloosin ehkäisy ja hoito

2 427 279
1 345 721

Yht.

3 773 000

Terveiden elämäntapojen ja hyvinvoinnin edistäminen
• Huumeiden ja alkoholin käytön ehkäisy
ja vähentäminen
• Terveyden edistämisen politiikka ja lasten
ja nuorten terveyden edistäminen

1 803 402		

Yht.

3 781 631

1 978 229

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja hallinnon kehittäminen,
mm. laadukkaan perusterveydenhoidon alalla
• Sosiaalityön ja vammaispalveluiden kehittäminen 1 175 840
• Perusterveydenhuollon kehittäminen ja
sosiaali- ja terveysalan hankkeiden sekä pohjoisen
ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuuden			
asiantuntijaryhmien koordinaatio
1 077 262
• Työterveys ja -turvallisuus
809 901
Yht.

3 063 003
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Kohderyhmien mukaan tarkasteltuna nuorisoon
kohdistuvat, erityisesti terveyskäyttäytymiseen
liittyvät hankkeet olivat yleisimpiä. Esimerkiksi
nuorten tupakoinnin ja alkoholin käyttöä on pyritty
ehkäisemään Karjalassa hankkeessa, joka hyödynsi
aikaisempina vuosina kerättyä tutkimustietoa
nuorten terveyskäyttäytymisestä ja riskitekijöistä
Pitkärannassa.
Syrjäytymisvaarassa oleviin lapsiperheisiin
kohdistuvia projekteja toteutettiin kaikilla neljällä
alueella, ja vammaisten itsenäistä suoriutumista,
sosiaalista integraatiota ja työssäkäyntiä tuettiin
Pietarissa. Murmanskin alueella on keskitytty
huumeiden ja alkoholin käytön ehkäisyyn nuorten
keskuudessa. Pietarissa ja Leningradin alueella 		
on toteutettu hankkeita mm. nuorten seksuaaliterveystietouden ja -palveluiden parantamiseksi, 		
riskilasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi
sekä perheiden tukemiseksi lastensuojelutyössä.
UM:lle rahoitettavaksi ehdotettuja hankkeita
valittaessa on STM:n mukaan otettu huomioon
Suomen kansalliset intressit ja kohdealueiden
prioriteetit sekä Euroopan unionin yhteistyö,
kuten pohjoisen ulottuvuuden tavoitteet. 		
Hankkeet vastaavatkin teemoiltaan hyvin
lähialueyhteistyön strategiassa mainittuja 		
tavoitteita.
Alueellisesti hankkeet ovat jakautuneet melko
tasaisesti Karjalan tasavallan, Pietarin, Leningradin
ja Murmanskin alueille. Joukossa on myös useita,
varsinkin monenvälisiä hankkeita, joilla on
vaikutusta useammalle Luoteis -Venäjän alueelle.
Venäjän puolella vastuuorganisaatiot edustavat
alue- ja paikallisviranomaisia, kuten ministeriöitä 		
ja sosiaali- ja terveyskomiteoita sekä hoito-,
terveydenedistämis- ja tutkimuslaitoksia ja järjestöjä.

3.2. Lähialueyhteistyön saavutukset
Seuraavissa luvuissa raportoidaan kerätyn
evaluaatioaineiston analysoinnin tulokset
tehtävänkuvauksessa ( Liite 1) esitettyjen
evaluaatiokriteereiden mukaisesti.

3.2.1. Tarkoituksenmukaisuus
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan
lähialueyhteistyö vuosina 2004 – 2009 on ollut
tarkoituksenmukaista, sillä se on ollut Suomen
lähialueyhteistyöstrategian suuntaista ja heijastanut
myös Venäjän federaation sosiaali- ja terveys
poliittisia linjauksia. Hankkeiden aihepiirit vastaavat
hyvin myös niitä linjauksia, jotka on määritelty
STM:n omassa lähialueyhteistyön toiminta
ohjelmassa ( 2003) ja kansainvälisen toiminnan
linjauksissa ( 2008), vuoden 2005 lähialueyhteistyön
toimintaohjelmassa ja vuoden 2009 Venäjä-toimintaohjelmassa. Yhteistyö on strategian ja toiminta
ohjelmien mukaisesti keskittynyt tartuntatautien,
erityisesti hiv/aidsin ja tuberkuloosin ehkäisyyn,
sekä työhön huumeiden käytön ehkäisemiseksi
lähialueilla. Näihin on käytetty suurin osa sosiaalija terveysalalle osoitetuista määrärahoista.
Myös muut yhteistyön strategiset tavoitteet ovat
pysyneet koko tarkastelujakson ajan samoina, 		
ja ne on mainittu myös nykyisin voimassa olevassa
lähialueyhteistyön toimintaohjelmassa vuosille
2009  – 2011. Näitä ovat lasten ja nuorten terveyden ja
hyvinvoinnin kohentaminen, terveiden elintapojen
ja hyvinvoinnin edistäminen, perusterveydenhuollon
palvelujen ja hallinnon kehittäminen, syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen sekä
vammaisten työssäkäynnin ja itsenäisen elämän
tukeminen.
Venäläisen ja suomalaisen osapuolen lähialueyhteistyöhön liittyviä odotuksia sosiaali- ja terveysalan
hanketoteuttajien keskuudessa ovat määrittäneet
yleiset lähialueyhteistyön strategiat ja alueelliset
toimintaohjelmat, joista on sovittu lähialueyhteistyön
kehittämisryhmän alaisissa aluetyöryhmissä
( Suomi-Pietari, Suomi-Leningradin alue,
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Suomi-Karjalan tasavalta ja Suomi-Murmanskin
alue). Toimintaohjelmien painopisteiden muotoutumista on kuitenkin käytännössä ohjannut Suomi
pääasiallisen rahoittajan roolinsa vuoksi.
Sosiaali- ja terveysalan hanketoiminta on lähialueyhteistyöstrategian ( 2004) mukaisesti pitkälti
nojannut uhka-ajatteluun, erityisesti siihen, että
huumeet ja tarttuvat taudit eivät leviäisi rajan takaa
Suomeen. Myös sosiaalisten ongelmien kärjistymisen
ja sosiaalisen syrjäytymisen oletetaan uhkaavan
suomalaisia esimerkiksi lähialueiden lisääntyneenä
rikollisuutena, jonka heijastusvaikutukset
tuntuisivat myös Suomessa, sekä mahdollisena
sosiaalisena maahanmuuttona. Venäjällä tapahtuva
kielteinen kehitys sisältää siten myös riskejä
Suomen kannalta.
Suomeen on viime vuosina tullut muutama
moniresistentti tuberkuloositartunta ( MDR-tapaus)
Venäjältä, mutta mistään tartuntatautien leviämisen
aallosta ei voida puhua. Myös hiv/aids-tartuntoja on
vain muutamia. Silti asiantuntijoiden mukaan tilanne
on huolestuttava, sillä esimerkiksi tuberkuloosin
esiintyvyydessä Suomen ja Venäjän välinen ero on
suurin mihinkään muuhun rajanaapureiden eroon
verrattuna maailmassa. Huumeita salakuljetetaan
Venäjältä Suomeen, mutta myös paljon Suomen
kautta Venäjälle. Huumeet ja tartuntataudit eivät
kunnioita rajoja. Tästä näkökulmasta hiv/aidsin 		
ja tuberkuloosin hoito- ja ehkäisyhankkeet sekä
koko väestön että vankien keskuudessa 		
ovat olleet tarkoituksenmukaisia.
On Suomen edun mukaista jatkossakin osallistua
Luoteis -Venäjän korkeiden hiv- ja tuberkuloosi
lukujen pienentämiseen, sillä Suomelle on järkevää
toimia siellä, missä ongelma on, jotta se ei pääsisi
Suomeen leviämäänkään. Koska tuberkuloosia on
Suomessa hyvin vähän ja koska se kuitenkin on
muuttoliikkeen vuoksi maailmanlaajuinen uhka, 		
on tärkeää, että omat alan asiantuntijamme saavat
kokemusta sieltä, missä se on ongelma. Kansallista
tuberkuloosin hoidon ja ehkäisyn tietotaitoamme on
ylläpidettävä ja kartutettava. Lähialueet sopivat
oivallisesti tähän tarkoitukseen.

Sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyössä on
uhka-ajattelun rinnalle kuitenkin otettu perusteluksi
myös terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan
tärkeys yhteiskunnan vakauden varmistamisessa ja
kansalaisten hyvinvoinnin parantamisessa.
Hyvä kansanterveys ja sosiaalinen turvallisuus
nähdään tärkeinä talouden kehittymisen
moottoreina. Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut,
tehokas terveyden edistämistoiminta ja kansalaisten
omatoimisuuteen kannustava sosiaalityö nähdään
olennaisella tavalla yhteiskunnan ja sitä myötä
myös talouden vakauteen vaikuttavina tekijöinä
lähialueilla, ja sitä kautta myös Suomessa.
Tämä tarkoittaa laaja-alaista eri sektoreiden välistä
yhteistyötä, jonka pyrkimyksenä on luoda ja turvata
toiminnan kohdealueen kansalaisille sellaiset asuinja elinolot sekä palvelut, jotka tukevat terveyttä ja
terveellisiä elintapoja. Tällaiseen ajatteluun pohjaavat
hankkeet ( kuten Karjalan tasavallassa toteutettu
projekti, jossa on tuettu terveyden edistämisen
politiikan käytäntöön soveltamista yhdessä
kaupungissa) ovat olleet tarkoituksenmukaisia.
Laajat hyvinvointipolitiikkaa tukevat toimet
näet voivat ehkäistä sairauksiin ja sosiaaliseen
syrjäytymiseen johtavia yhteiskunnallisia ongelmia.
Ne ovat myös tuoreimpien Venäjän federaation
terveys- ja sosiaalipoliittisten linjausten mukaisia.

3.2.2. Tuloksellisuus
Vuosi- ja loppuraporttien mukaan hankkeet ovat
saavuttaneet suunnitellut tavoitteensa. Sosiaali- 		
ja terveysalan hankkeille ei kuitenkaan hankeesityksissä yleensä ole esitetty kansanterveyden
tai sosiaalisen hyvinvoinnin paranemiseen liittyviä,
määrällisesti mitattavia tulostavoitteita ( indikaattoreita), joten tässä mielessä tulosten saavuttamista 		
ei voida arvioida. Tulosten arvioinnissa tarkastellaan
erityisesti hyvien työkäytäntöjen omaksumista,
tietojen ja taitojen lisääntymistä ja muuttuneita
asennoitumis- ja toimintatapoja.
Sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyö on koettu
kummallakin puolen rajaa erittäin myönteisenä 		
ja tuloksellisena, ja aluehallinto kaikilla neljällä
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itsehallintoalueella on tukenut kaikkia painopistehankkeita. Murmanskin alueella toiminta on ollut
tuloksellisinta tuberkuloosin ja hiv/aidsin
ehkäisyssä, ja Karjalassa on ollut näiden lisäksi
hyviä hankkeita terveyden edistämisen politiikan 		
ja käytännön linkityksessä. Siellä on myös tuotettu
mentorointijärjestelmä sosiaalialan opiskelijoiden
tueksi. Pietarissa perusterveydenhuollon
kehittämisessä ja huumetyössä on tehty laadukasta
yhteistyötä niin, että on voitu vaikuttaa hoito
käytäntöjen muuttumiseen. Leningradin alueella 		
on tuettu lastensuojelua auttamalla sijais- ja
tukiperhetoiminnan käynnistämisessä.
Tartuntatautihankkeiden tuloksena monet
työkäytännöt ovat muuttuneet, ja haastattelujen
perusteella näyttää ilmeiseltä, että hoitohenkilöstön
asennoituminen potilaisiin on tullut avoimemmaksi
ja inhimillisemmäksi.
Tuberkuloosin ehkäisyhankkeita on toteutettu
vuodesta 1997 lähtien, ja niiden tulokset ovat
hyvät sekä evaluaatioraporttien että haastattelujen
perusteella. Asteittain tapahtuneet muutokset
tuberkuloosin diagnostiikassa, hoitokäytännöissä 		
ja ehkäisyssä ovat tulosta alalla toimivien
ammattilaisten ja päätöksentekijöiden tietojen,
asenteiden ja niistä seuraavan toiminnan
muuttumisesta. Hoitolaitoksia, mm. laboratorioita,
on organisoitu uudelleen ja asiakaspalvelua on
uudistettu. Tuberkuloosin hoito- ja ehkäisytyössä
toimivien haastatteluista on pääteltävissä, 		
ettei tällaisia muutoksia olisi tapahtunut 		
ilman yhteistyöhankkeita.
Tuberkuloosihankkeiden tulokset ovat levinneet 		
ja juurtuneet kohtalaisen hyvin Murmanskin ja
Karjalan alueella. Karjalassa yhteistyö aloitettiin
siten, että Karjalan terveysministeriö otti yhteyttä
Filha ry:hyn kysyen yhteistyön mahdollisuutta.
UM tuki suunnitteluvaihetta, ja hanketoiminta
käynnistyi vuonna 2000. Aluksi toimittiin
Petroskoissa ja Karhumäellä, tavoitteena ottaa
käyttöön WHO:n suosittelema valvottu hoito ( DOT),
ja parin vuoden kuluttua pilottialueita lisättiin.
Koska tasavallan ja federaation terveysministeriöt
olivat hankkeen takana, tuloksia syntyi ja hoito- ja
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ehkäisykäytäntöjä muutettiin vastaamaan WHO:n
suosituksia. Yksi merkittävimmistä tuloksellisuuteen
vaikuttavista tekijöistä on yhteistyön pitkäaikaisuus,
luottamukselliset suhteet ja kaikkien projektin
toimintojen suunnittelu yhteistyössä.
Myös Murmanskin alueella, jossa yhteistyö alkoi jo
1990-luvulla, on tuberkuloosin ehkäisyssä toimittu
tuloksellisesti. Murmanskin alueen tuberkuloosinhoitoyksikkö on suomalaisen asiantuntijatuen avulla
ottanut käyttöön uusia näyttöön pohjaavia hoitokäytäntöjä ja luonut uuden laboratoriojärjestelmän,
jossa mm. henkilökunnan turvallisuus on otettu
aiempaa tarkemmin huomioon laboratoriotilojen ja
työasemien järjestelyssä. Yhteistyötä suomalaisten
asiantuntijoiden kanssa pidetään Murmanskin
alueella onnistuneena seuraavista syistä:
• pitkäjänteisyys: yhteistyö on jatkunut hyvin
kauan, ensimmäiset kontaktit suomalaisten ja
murmanskilaisten välillä luotiin jo vuonna 1997
• asiakaslähtöisyys: koulutustilaisuuksien
ohjelmat ja muut toimintasuunnitelmat on alusta
lähtien tehty yhdessä ottaen tarkasti huomioon
murmanskilaisten tarpeet
• keskinäinen kommunikaatio: kommunikaatio
asiantuntijoiden välillä on ollut avointa ja luontevaa
• asiantuntemus: Murmanskin alueen
tuberkuloosiasiantuntijoiden mukaan Suomen
osapuoli on tarjonnut projektille korkealuokkaisia
sekä suomalaisia että muita kansainvälisiä
asiantuntijoita.
Tuberkuloosiyhteistyöstä on ollut hyötyä myös
Suomelle siinä mielessä, että suomalaiset terveysalan
asiantuntijat ovat itse oppineet uusia puolia
tuberkuloosin hoitokäytännöistä alueilla, joilla 		
on paljon tuberkuloosia sairastavia, mikä ei ole
mahdollista kotimaassa.
Hiv/aidsin ehkäisyssä näkyvimpänä 		
tuloksena Murmanskin alueella voidaan pitää
Matalan kynnyksen keskuksen perustamista
Murmanskin kaupunkiin ja Kantalahteen.		
Myös Leningradin alueella ollaan ottamassa
käyttöön tämän mallin mukainen palvelupiste.
Matalan kynnyksen keskuksessa vaihdetaan 		

sellaisten huumeriippuvaisten käytetyt neulat
puhtaisiin, jotka eivät hoitoyrityksistä huolimatta
ole päässeet eroon huumeista, ja näin pienentyy
hiv:n ja hepatiittien leviämisen riski. Murmanskin
kaupungin keskus avattiin vuonna 2006 ja sen
toiminta on siitä lähtien koko ajan vilkastunut.
Keskuksen kävijämäärä on noussut vuodesta 2006
vuoteen 2009 yli kaksinkertaiseksi ( 1500 kävijästä
3300 kävijään). Keskuksessa myös jaetaan ilmaiseksi
kondomeja, opastetaan sukupuolitautien ehkäisyssä
ja tehdään hiv-testejä. Asiakkaat voivat saada
myös maksutonta puhelinneuvontaa.
Keskus on silta terveydenhuoltoon niille, jotka eivät
uskalla leimautumisen ja kontrollin pelosta hakeutua
Murmanskin alueen narkologiseen keskukseen
( huumehoitoyksikköön). Myös huumeriippuvaisten
nuorten vanhemmat ottavat yhteyttä Matalan
kynnyksen keskukseen etsiessään apua lapsilleen.
Asiakkaat voivat tulla keskukseen nimettöminä,
jos niin haluavat. Keskus toimii tiiviissä yhteistyössä
luterilaisen kirkon hoitoyksikön kanssa, jossa on
paikka 20  – 25 hoitoon hakeutuvalle huumeiden
käyttäjälle.
Murmanskin alueella on toteutettu pohjoisen
ulottuvuuden hanke ”Hiv:n leviämisen hallinta
Barentsin ja pohjoisen ulottuvuuden kumppanuusohjelman alueella, vaihe II”, joka on jatkohanke
vuosina 2005  – 2007 toteutetulle vaiheelle I.
Synergiaetua on saatu tiivistämällä yhteistyötä toisen
THL:n koordinoiman hankkeen, ”Sektorien välisen
yhteistyön kehittäminen huumeidenkäytön ja
huumehaittojen vähentämiseksi Murmanskin
alueella 2008  – 2009” kanssa.
Heti hankkeiden alussa aluehallinnon päättäjät
tukivat näkyvästi huumeiden vastaista työtä.
Varakuvernööri ja terveysministeri olivat hankkeessa
vahvasti mukana. Toiminnan onnistumiseen ovat
vaikuttaneet:
• Yhteiskunnallinen tilanne: kun huumeiden
käytön ja niistä aiheutuvien haittojen havaittiin
lisääntyneen, päättäjät ymmärsivät, että oli pakko
kehittää uudenlaisia toimia vanhojen, tehottomien
tilalle. Näin saatiin myös tukea korkeimmalta

päätöksentekijätaholta, federaation terveys- ja
sosiaalikehityksen ministeriöstä.
• Muu samanaikainen tuki: norjalaisten kanssa
toteutettiin hanke, jonka yhteydessä otettiin
käyttöön Doverie ( luottamus) -bussi, joka
kiertää viikoittain Murmanskin kaupungissa. 		
Myös ruotsalaiset auttoivat koulutus- ja
tiedotusmateriaalin hankkimisessa. 		
Nämä levittivät tietoa Matalan kynnyksen
keskuksen toiminnasta ja palveluista.
• Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa:
Matalan kynnyksen keskus, Aids-keskus ja
Huumehoitoyksikkö toimivat yhteistyössä
myös vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. 		
Nämä tarjoavat vapaaehtoisapua huume
ongelmaisille ja aids-potilaille.
Terveiden elämäntapojen ja hyvinvoinnin edistämisessä
keskityttiin huumeiden ja alkoholikäytön
vähentämisen ohella terveyden edistämisen
politiikan tukemiseen sekä lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseen. Murmanskin alueen
huumehankkeissa tuotettiin edellä esitellyn
Matalan kynnyksen keskuksen perustamisen lisäksi
runsaasti tiedotus- ja opastusaineistoa ja tuettiin
huumetyötä tekevien tahojen verkostoitumista.
Pietarissa ja Karjalan tasavallassa toteutettu
päihdeongelmiin pureutuva hanke on kummallakin
alueella tuottanut tuloksia. Karjalan tasavallassa
pilottialueella Ladvan kylässä moniammatillinen
yhteistyö on otettu käyttöön, ja se näyttää toimivan
verrattain hyvin. Poliisi, koulu, sosiaalitoimi ja
terveydenhuolto toimivat yhteistyössä alkoholi
ongelmista kärsivien auttamiseksi ja alkoholin
väärinkäytön ehkäisemiseksi. Kylän johtaja pitää
hankkeen tuloksia merkittävinä.
Samoin Pietarin narkologisessa sairaalassa,
jossa on 510 potilaspaikkaa, suomalaishankkeen
tuloksena moniammatillisen työn arvo ymmärretään
nyt paremmin, ja sitä sovelletaan omaan toimintaan
niin paljon kuin se nykysäädösten ja kaupungin
toimivallan puitteissa vain on mahdollista.
Hanke on vaikuttanut välittömästi tapaan hoitaa 		
ja kuntouttaa huumeriippuvaisia asiakkaita.
Hoitokäytännöt ovat muuttuneet humaanimmiksi 		
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ja samalla tehokkaammiksi vähentämään
hiv-tartuntojen vaaraa. Tämä on tärkeää, 		
sillä potilaista 40 prosenttia on hiv-positiivisia.
Jos potilaista edes osa saadaan luopumaan
huumeista, samalla pienenee heidän riskinsä
tartuttaa edelleen muita ihmisiä. Muutokset
narkologisessa sairaalassa heijastuvat sairaalan
ulkopuolellekin, sillä laitos toimii sairaanhoitajien ja
sosiaalityöntekijöiden kliinisenä opetuskeskuksena.
Myös lääkäreiden huumeita koskevaa täydennys
koulutusta Pietarin lääketieteellisessä
täydennyskoulutuskeskuksessa on kehitetty
suomalaisprojektin tuloksena.
Ehkäisevän huumetyön verkostoituminen Murmanskin
alueella oli Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen
hanke vuosina 2007– 2009. Yhteistyökumppaneita
olivat kolme sosiaalityön opetusta antavaa
korkeakoulua Murmanskin alueella. Suunnittelutyö
tehtiin yhdessä murmanskilaisten kanssa jatkoksi
hankkeelle Nuorten huumeiden käyttö ennaltaehkäisevän työn haasteena Murmanskin alueella
( 2004   – 2006). Projekti koulutti nuorten parissa
toimivia vapaaehtoisia sekä kouluissa työskenteleviä
aikuisia. Läpileikkaavana periaatteena on ollut
sosiaalityön näkökulma ehkäisevässä huumetyössä.
Hankkeessa perustetun ehkäisevän päihdetyön
koulutuskeskuksen työntekijät ovat kouluttaneet
opettajia ja nuorten kanssa työskenteleviä kahden
päivän kursseilla yli kymmenellä paikkakunnalla
Murmanskin alueella. On pidetty tärkeänä
jalkautumista Murmanskin keskuskaupungin
ulkopuolelle. Peruskoulujen ja ammatillisten
oppilaitosten opinto-ohjelmiin on lisätty teemoja
terveellisistä elintavoista. Projekti on tuottanut myös
koulutusmateriaalia, mm. DVD-aineiston alkoholin
ja huumeiden ehkäisytyöstä. Mukana on
nettilinkkejä esimerkiksi A-klinikkasäätiön
venäjänkielisille sivuille. Keskus on kouluttanut
opettajia ja kuraattoreja käyttämään DVD:tä
opetusaineistona. Hankkeessa on tehty väliarviointi
sekä loppuarviointi lomakekyselyllä osallistujille.
Loppuarvioinnin mukaan osallistujat ovat olleet
tyytyväisiä ja saaneet uutta tietoa ja oppineet
uusia toimintatapoja päihteiden käytön ehkäisyssä
nuorten keskuudessa.
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Yhteistyön haasteina ja esteinä tulosten saavutta
miselle mainittiin venäläisen hallinnon jäykkyys,
henkilövaihdokset ja henkilöstöresurssien vähäisyys,
kulttuuriin, kieleen ja toimintatapoihin liittyvät erot,
hankkeiden henkilöityminen organisaatioissa sekä
venäläisen puolen heikot rahoitusmahdollisuudet.
Hallinnon jäykkyys on näkynyt siinä, että
monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä
hallinnonalojen rajojen ylittäminen osoittautui
kankeaksi. Esimerkiksi oppilaitosten, viranomaisten
ja kansalaisjärjestöjen yhteishankkeiden
käynnistäminen osoittautui hitaaksi. Henkilö
vaihdokset voivat olla este projektin etenemiselle,
erityisesti jos se on henkilöitynyt tiettyyn ihmiseen
organisaatiossa. Tällaisen henkilön siirryttyä muihin
tehtäviin suunnitellut toimet pysähtyvät tai ainakin
viivästyvät huomattavasti. Partneriorganisaatioilla
ei yleensä ole ollut budjetoituja varoja yhteistyöhön.
Keskeisiin käsitteisiin liittyvät tulkintaerot ovat
luonnollisia, kun kulttuuri, kieli ja toimintatavat
eroavat. Pitkäaikainen yhteistyö kuitenkin
useimmiten vähentää, jopa poistaa näkemyseroja.
Näin on käynyt ehkäisevän huumetyön
hankkeissakin.
Hankedokumenttien ja haastattelujen perusteella 		
ei voida päätellä, ovatko tuotetut aineistot
vaikuttaneet huumeiden vastaisen työn 		
todelliseen tehostumiseen. Loppuraporttien mukaan
suunnitellut toimenpiteet toteutettiin ja järjestetyt
koulutustilaisuudet, seminaarit, toteutetut
tutkimukset ja selvitykset sekä koulutus- ja
tiedotusaineiston tuottaminen raportoitiin tuloksina.
Terveyden edistämisen politiikkaa tukeva
hanketoiminta, joka liittyi myös terveydenhuollon
hallinnon kehittämiseen, kohdistui Karjalan
tasavallassa pilottialueena toimineeseen 		
Segezhan kuntaan ja Karjalan tasavallan terveys- 		
ja sosiaalikehityksen ministeriön toimialaan.
Haastatellut kertoivat, että poikkihallinnollinen
yhteistyömalli terveyden edistämiseksi on
toiminnassa Segezhan kunnassa. Tähän päästiin
kouluttamalla eri sektoreiden ammattilaisia uusista
terveyden edistämisen menetelmistä.

Karjalan tasavallan terveydenedistämiskeskuksen
toiminta on suomalaisyhteistyön ansiosta vahvistunut,
ja sen rooli ehkäisevän työn koordinaattorina ja
virittäjänä on selkiytynyt, minkä voi olettaa johtavan
entistä paremmin suunniteltuun työhön sairauksien
ehkäisemiseksi. Lisäksi Karjalan tasavallassa 		
on käynnistynyt kroonisiin sairauksiin liittyvien
riskitekijöiden monitorointijärjestelmän rakentaminen. Tähän on vaikuttanut myös pitkäaikainen
yhteistyö suomalaistutkijoiden kanssa Pitkärannassa.
Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi Karjalan tasavallassa tuettiin
perhekeskeistä sosiaalityötä ja lastensuojelua
tuottamalla mentorointimalli sosiaalityön
koulutukseen ja kehittämällä varhaisen puuttumisen
toimintatapoja riskilasten, nuorten ja perheiden
sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hanke
tuotti useita koulutustilaisuuksia ja painetun
mentorointioppaan, joka on saatavissa venäjän
kielisenä myös Internetissä. Arviointiaineiston
perusteella ei kuitenkaan voida päätellä, onko
varhaisen puuttumisen malli ja mentorointiopas
todella otettu käyttöön Karjalan tasavallassa.
Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja hallinnon
kehittämisessä Pietarissa tuettiin perusterveydenhuollon laatujärjestelmiä ja tuloksena voidaan
nähdä Pietarin kaupungin terveyshallinnon
uusi laatujärjestelmä, jonka luomiseen projektissa
toimineet henkilöt ovat olleet vaikuttamassa.
Sosiaali- ja terveysalan hankkeiden sekä pohjoisen
ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuuden
asiantuntijaryhmien koordinaatio on tukenut
asiantuntijaryhmien työtä. Koordinaatiolle ei ole
asetettu erillisiä tulostavoitteita.
Sosiaalityötä ja kansalaisyhteiskunnan kehittämistä
tukeva hanke tuotti opintoaineistoa ja tuki
sosiaalityön koulutuksen yhteyttä kansalaisjärjestöihin ja niiden toimintaan. Hanke rakentui
monenväliseen vuoropuheluun, johon osallistuivat
eri maiden sekä Petroskoin ja Murmanskin yliopistot.
Konkreettinen tuotos hankkeesta oli partnereiden
kanssa yhdessä tuotettu oppikirja. Tuloksena
voidaan pitää myös verkostojen syntymistä ja sen
seurauksena käynnistynyttä vertailevan sosiaalityön

maisteriohjelmaa, joka on nyt osa Barents CBC
-maisteriohjelmaa. Yhteistyötä on tehty lähes
kymmenen vuotta, sillä ensimmäinen aiheeseen
liittyvä hanke alkoi vuonna 2001.
Työterveyden ja -turvallisuuden kehittämisessä
lähialueyhteistyömäärärahoilla toteutettu ILO:n
hanke Luoteis -Venäjällä ( 2005  – 2009) on kokeillut 		
ja testannut OSH-mallia ( occupational safety and
health system) ja työpaikkojen riskien arviointi
järjestelmää lähes sadalla työpaikalla Karjalan
tasavallassa sekä Leningradin ja Murmanskin
alueilla. Hanke on järjestänyt myös runsaasti
koulutustilaisuuksia, ja Luoteis -Venäjältä saatuja
kokemuksia on levitetty muuallekin Venäjälle.
Yleisenä huomiona sosiaali- ja terveysalan
hankkeiden tuloksellisuutta arvioitaessa on
mainittava, että hanke-esitykset ja suunnitelmat
ovat luonteeltaan melko yleisiä. Niissä ei ole esitetty
odotettuja tuloksia selkeine määrällisine tai
laadullisine tulosindikaattoreineen. Yksityis
kohtaiset, välittömät tavoitteetkin on monesti esitetty
varsin yleisellä tasolla. Näin ollen myös tavoitteiden
saavuttamisen raportointi on epätäsmällistä, 		
ja sen myötä arviointi on haasteellista.
Kuitenkin, kun saavutuksia tarkastellaan osana
sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskehitystä
Luoteis -Venäjällä ja kun otetaan huomioon alan
ihmiskeskeinen luonne, sosiaali- ja terveysalan
yhteistyö on ollut tuloksellista, vaikka väestön
terveydentilan tai sosiaalisen hyvinvoinnin
muutoksiin hanketoiminta on voinut vaikuttaa vain
välillisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksiin
lähialueilla vaikuttaa olennaisesti koko Venäjän
sosiaalinen ja taloudellinen kehittyminen.
Kuitenkin yllä kuvatut hanketoiminnan tuloksena
muuttuneet tavat hoitaa ja ehkäistä tuberkuloosia,
hiv:ä ja huumeriippuvuutta ovat seurausta siitä, että
yksityiset ihmiset ja ihmisryhmät ovat muuttaneet
toimintaansa. Ns. ”pehmeät tekijät” eli hoito
henkilöstön ja terveydenhuollon päättäjien asenteet
ja ajattelutavat heijastuvat päivittäiseen työhön 		
ja työtapoihin. Nämä puolestaan ovat kehityksen
kannalta aivan yhtä tärkeitä kuin ns. ”kovat
tekijätkin” eli lainsäädäntö ja rahoitusjärjestelmät.
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Monet saavutetut hyviä työkäytäntöjä koskevat
muutokset olisivat saattaneet tapahtua ilman
suomalaisvetoisia hankkeitakin, mutta muutokset
olisivat ehkä vaatineet huomattavasti enemmän
aikaa. On mahdollista, että esimerkiksi tuber
kuloosin ja hiv/aidsin ehkäisyhankkeiden tuloksena
syntynyt konkreettinen toiminta olisi virinnyt
jossain vaiheessa ilman projektityötäkin.
Haastatellut Karjalan tasavallassa ja Murmanskin
alueella kuitenkin tähdensivät, että hankkeet ovat
merkittävästi virittäneet ja juurruttaneet uudenlaista
ehkäisyajattelua. Heidän käsityksensä mukaan
intensiivisen koulutuksen ansiosta hoito- ja
ehkäisykäytännöt ovat muuttuneet vastaamaan
kansainvälisiä standardeja, mitä pidetään nykyisin
Venäjällä tärkeänä. Rahoitusta ovat yksittäisiin,
erillisiin hankkeisiin osoittaneet myös muut
Pohjoismaat, mutta vain Suomen tuki on ollut
systemaattista ja pitkäaikaista. Tässä mielessä
lähialueyhteistyörahoitus sosiaali- ja terveysalalla 		
on ollut korvaamattoman tärkeää.

Tuloksien saavuttamiseen on vaikuttanut olennaisesti
yhteistyökumppaneiden sitoutuminen hankkeisiin:
sitä voidaan pitää haastattelujen perusteella erittäin
hyvänä. Hankesuunnittelu on pitkälti tehty yhdessä
partnerien kanssa, jotka juuri siksi ovat yleensä olleet
hyvin motivoituneita yhteistyöhön. Tosin joissakin
tapauksissa venäläisen osapuolen rahoitusongelmat
ja ”projektiväsymys” ovat saattaneet viime vuosina
heikentää yhteistyön laatua, mikä voi liittyä siihen,
että samat toimijat jatkavat vuodesta toiseen
saman aihepiirin projekteja.

Sosiaali- ja terveysalan yhteistyön pitkäaikaisuudella on ollut erittäin suuri merkitys
tuloksien saavuttamisessa, sillä projektien
jatkuvuus on turvannut tulosten juurruttamisen.
Kaiken kaikkiaan toimivien yhteyksien, kontaktien ja
verkostojen kehittäminen sekä tietojen ja kokemusten
vaihto sosiaali- ja terveysalan kehityksestä naapurialueiden välillä on tärkeä tulos, jota ei olisi ilman
lähialueyhteistyöhankkeita. Se edistää luottamuksellisten suhteiden ja asioiden hoitoa, mikä on yksi
hyvän ja turvallisen naapuruuden kulmakivi.

Määrärahoja on osoitettu sekä kahdenvälisiin
hankkeisiin että monenväliseen yhteistyöhön.
Kahdenvälisissä hankkeissa voidaan tuloksia
arvioida jonkin verran paremmin kuin monen
välisissä, joita joissakin tapauksissa ei oikeastaan
voi pitää varsinaisina projekteina, joilla on alku 		
ja loppu. Haastatteluissa kävi ilmi, että sekä
suomalainen että venäläinen osapuoli pitivät
kahdenvälisiä hankkeita tuloksellisempina 		
ja joustavampina kuin monenvälisiä. Kahdenvälisiä
pidettiin myös käytännöllisempinä ja konkreet
tisempina, ja niiden myötä tarjoutuivat paremmat
mahdollisuudet kohderyhmien mukaan räätälöityyn
koulutukseen. Pitkäaikaisuuden ja tuttujen
partnereiden vuoksi niitä pidettiin myös
läheisempinä ja kiinnostavampina kuin monen
välisiä, joiden nähtiin toimivan liian yleisellä tasolla,
varsinkin käytännön sosiaali- ja terveysalan työtä
tekevien keskuudessa. Sen sijaan monenvälisillä
hankkeilla on kansallisen politiikan muotoutumisen
ja kansainvälisen tiedonvaihdon ja kanssakäymisen
kannalta suurempi merkitys. Niiden hallinto on
jäyhempää, ja yhteisten toimintojen, tutkimusten,
selvitysten, seminaarien ja neuvottelujen järjestely
vaatii paljon koordinaatiotyötä.

Kiinnostava ennalta suunnittelematon sosiaali- ja
terveysalan hankkeiden tulos on positiivinen kuva
Suomesta terveysalan toimijana erityisesti Karjalan
tasavallassa, jossa tiedotusvälineet ovat kirjoitelleet
paljon suomalaisten kanssa yhteistyössä toteutetuista
terveyshankkeista. Suomalaisten ammatillista
osaamista arvostetaan erittäin paljon, ja tasavertaisen
kumppanuuden työtapaan ollaan hyvin tyytyväisiä.
Kaiken kaikkiaan sosiaali- ja terveysalan hanketoimintaan on oltu tyytyväisiä kummallakin
puolen rajaa.
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Sosiaali- ja terveysviranomaisten ja varsinkin
tartuntatautiasiantuntijoiden kesken käyty
tiedonvaihto Suomen ja lähialueiden välillä on
merkittävällä tavalla helpottunut, koska yhteyksiä
ylläpidetään hankkeiden vuoksi säännöllisesti.
Suomalaisten haastatteluista kävi ilmi, etteivät
nykyinen verrattain avoin tiedonvaihto ja
suhteellisen mutkattomat viranomaisyhteydet
olisi mahdollisia ilman lähialueyhteistyöhankkeita.

3.2.3. Tehokkuus
Sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyö on ollut
suurelta osin luonteeltaan jatkuvaa, kun samat
hanketoimijat ovat toteuttaneet samojen
partnereiden kanssa vuosikausia saman aihepiirin
lähialueyhteistyöhankkeita, jotka on edellisen
loputtua ”paketoitu” uusiksi hankkeiksi.
Järjestelystä on ollut se etu, että luottamuksellisten
ja pitkäjänteisten yhteistyösuhteiden myötä on myös
saavutettu tuloksia ja voitu vahvistaa institutionaalisia siteitä, jotka yhden projektin aikana harvoin
vakiintuvat. Haitaksi on muuttunut ”hanke
automaatti” -ajattelu, joka saattaa jähmettää 		
uutta luovien yhteistyömuotojen kehittelyä.
Osa hankkeista on toteutettu kustannustehokkaasti
käyttämällä hyväksi erilaisia verkostoja ja venäläisiä
resursseja Suomen panostusten lisäksi. Valtaosa
rahoituksesta on käytetty suomalaisen projekti
henkilöstön palkkakuluihin. Sosiaali- ja terveysalan
hankkeet on yleensä toteutettu suunnitellun
aikataulun mukaisesti. Poikkeamat aikatauluissa
ovat olleet pieniä lukuun ottamatta yhtä huumeiden
ehkäisyyn liittyvää hanketta Murmanskin alueella.
Se oli alun perin suunniteltu kolmivuotiseksi,
mutta jouduttiin viemään läpi vajaassa kahdessa
vuodessa, koska rahoitusta supistettiin ja tieto
hankkeelle osoitetusta tuesta tuli hanketoteuttajalle
varsin myöhään. Tämä valtion budjettisykliin
liittyvä seikka on hankaloittanut jonkin verran
myös muiden hankkeiden aikatauluissa pysymistä.
Leningradin alueen hiv-positiivisten naisten tuki
-projekti on esimerkki hankkeen hyvästä toiminnan
jaksottamisesta. Aluksi tehtiin perusteellinen
tilanneanalyysi kohderyhmästä ja sen tarpeista 		
sekä selvitys hoitohenkilöstön ja päättäjien asenteista
ja käsityksistä. Sitten organisatorisin järjestelyin ja
koulutuksen avulla parannettiin hiv-positiivisille
naisille tarkoitettuja hoito- ja ehkäisypalveluja:
lääketieteellistä hoitoa, psyko-sosiaalista tukea ja
vertaistukea. Projektin lopuksi arvioitiin samat asiat
kuin alussakin. Kyselytutkimuksen tulokset
osoittivat asenteiden, tietojen, taitojen ja käytäntöjen
muuttuneen. Projektissa koulutettiin kohtuullisin
kuluin yli kaksisataa ammattilaista. 		

Tällaista hyvin suunniteltua koulutusta voi pitää
varsin kustannustehokkaana toimintana.
Nykyinen sosiaali- ja terveysalan hankkeiden
raportointi- ja hallinnointijärjestelmä kaipaa
joitakin tarkennuksia ja parannuksia. Lähes
kaikkien hankkeiden raportoinnissa, seurannassa ja
tarkastuksessa on puutteita. Hankeraportit kuvaavat
enimmäkseen toteutettuja aktiviteetteja sen sijaan,
että raportoisivat vaikutuksista, muutoksista ja
kehityksestä. Monista raporteista puuttuivat
perusasiat eli toteutettujen toimintojen kuvaus ja
määrät, esimerkiksi koulutustilaisuuksien ohjelmat
ja osallistujat, koosteet osallistujapalautteista jne.
Projekteja ei ole monitoroitu säännöllisesti, vaikka
monitorointi antaisi asianmukaista tietoa hankkeen
toteuttajalle ja rahoittajalle siitä, miten projekti
edistyy tavoitteidensa saavuttamisessa. Sosiaali- 		
ja terveysalan hankkeissa ei ole systemaattista
monitorointikäytäntöä edes suurehkoille
monivuotisille hankkeille. Myös evaluointeja on
järjestetty vain tietyille hankekokonaisuuksille.
Tartuntatauti- sekä työturvallisuushankkeita on
evaluoitu erikseen, mutta muiden projektien
arviointeja ei ole tehty.
Tarkastelujaksolla tehtiin myös kokeilu uuden
rahoitusinstrumentin soveltuvuudesta pohjoisen
ulottuvuuden sosiaali- ja terveysalan kumppanuuden
yhteydessä. Tarkoitus oli, että PU:n sosiaali- ja
terveyskumppanuuden jäsenmaat ja organisaatiot
sijoittavat varoja yhteiseen rahoitusinstrumenttiin
( project pipeline), jota kautta rahoitusta jaettaisiin
yksittäisille projekteille. Uudistusta ei ehkä
suunniteltu riittävän huolellisesti, sillä tämä
PU:n hankeputkeksi nimetty rahoitusinstrumentti,
vaikka olikin innovatiivinen ja haastava idea, 		
ei toiminut käytännössä. Ensiksikin, hankeputken
kautta avoimeen projektihakuun sijoitti varoja
ainoastaan Suomi, kun muut Pohjoismaat
korvamerkitsivät varansa vain oman maan
organisaatioiden käyttöön. Toiseksi, eräitä hankkeita
muutettiin tavallaan keinotekoisesti PU-hankkeiksi,
koska osa lähialueyhteistyövaroista yksinkertaisesti
ohjattiin tuon hankeputken kautta. Toisin sanoen
kaikki PU-hankkeiksi mainitut projektit
todellisuudessa eivät ole syntyneet nimenomaan
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pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveys
kumppanuuden innoittamana, vaan ne ovat olleet
entisenlaisia lähialueyhteistyövaroista rahoitettuja
sosiaali- ja terveysalaa koskevia hankkeita, jotka vain
nimettiin uudella tavalla. Suomi ei ole myöhemmin
ohjannut lisärahoitusta hankeputken kautta.
Sosiaali- ja terveysalan hankkeiden taloushallinnosta
ja UM:lle raportoinnista ovat tarkastelujakson aikana
vastanneet tilivirastot STM, THL ja Lapin yliopisto.
STM kuitenkin koordinoi kaikkia sosiaali- ja
terveysalan hankkeita sekä pohjoisen ulottuvuuden
sosiaali- ja terveyskumppanuutta. Lähialueyhteistyövaroista on tuettu lähialueyhteistyöhankkeiden ja
PU:n sosiaali- ja terveyskumppanuuden asiantuntijaryhmien koordinaatiota. Tätä varten on vuodesta
2008 työskennellyt lähialueyhteistyövaroin
palkattu ulkopuolinen hankekoordinaattori.
STM:n tuottavuusohjelman vuoksi koordinaattoria
ei voitu sijoittaa ministeriöön, vaan hän on ollut
ensin Kansanterveyslaitoksessa ja nykyisin
Työterveyslaitoksessa. Toiminnan kannalta saattaisi
olla tehokkaampaa, jos koordinaattori työskentelisi
STM:ssä, jolloin hän voisi vastata myös hankkeiden
taloushallinnosta. Nyt näin ei ole, koska ministeriö
ei voi ulkoistaa taloushallintoa. Vuodesta 2010 alkaen
hankkeiden taloushallinto on kuitenkin yksinkertaistunut siten, että siitä vastaavat vain STM ja THL.
Hankekoordinaattori on toiminut myös PU-kumppanuuden asiantuntijaryhmän osa-aikaisena teknisenä
asiantuntijana vuodesta 2008 alkaen. Lisäksi UM:n
kautta suoraan rahoitetaan sosiaali- ja terveysalaan
liittyviä kansainvälisten järjestöjen hankkeita ( ILO,
UNODC), joissa tekninen hallinnointi kuuluu UM:lle,
mutta sisältövastuu STM:lle. Evaluaatiossa jäi hieman
epäselväksi, mitä sisältövastuu tarkoittaa. Järjestöjen
toimittamat hankeraporttien tiivistelmät saatiin
evaluaation käyttöön UM:stä.
STM:n mukaan määrärahojen merkittävä
väheneminen ja varsinkin tuoreimpien lähialue
yhteistyön menettelytapojen ( Hallinnolliset
menettelytavat 2009) käytännön soveltaminen on
nostanut esiin erilaisia ongelmia. Myös kaikki
haastatellut suomalaiset hanketoteuttajien edustajat
mainitsivat tehokasta toimintaa haittaavaksi asiaksi
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hallinnollisten menettelytapojen muutokset, jotka
estävät matka- ja majoituskustannusten korvauksen
hankkeiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin
tai opintomatkoille osallistuville venäläisille.
Hanketoteuttajat painottivat, että sosiaali- ja
terveysala lähialueilla on liian köyhä ja
byrokraattinen, jotta paikallista rahoitusta
koulutustilaisuuksiin osallistuville pystyttäisiin
joustavasti järjestämään. Myös venäläinen osapuoli
katsoi, että toiminta hankaloituu tämän vuoksi,
mutta rahoituksen rajoituksia ei kuitenkaan nähty
ylitsepääsemättömäksi esteeksi hanketoiminnan
jatkumiselle.
Tuberkuloosihankkeissa suomalainen osapuoli piti
ongelmallisena sitä, että lähialuemäärärahoilla 		
ei hallinnollisten menettelytapojen ( 2009) mukaan
voida palkata asiantuntijaksi ulkomaalaisia,
esimerkiksi virolaisia tai venäläisiä, vaan kaikkien
asiantuntijoiden on oltava suomalaisia. Tämä on
heidän mielestään nurinkurista, koska Suomessa
tuberkuloosiasiantuntemus pohjautuu hyvin pieneen
potilasmäärään ja asiantuntijoita kaiken kaikkiaan
on vähän. Suomen edun mukaista olisi toimia
tiimeissä, joissa on eri maiden asiantuntijoita,
jolloin kouluttaminen ja oppiminen toimivat
vastavuoroisena prosessina.
Sosiaali- ja terveysalan hankkeita ei kilpailuteta
eikä erityistä hakukierrosta ennalta julkistettuine
valintakriteereineen järjestetä, vaan STM kerää
kiinnostuneilta tahoilta hanke-esitykset, jotka se
arvioi ja toimittaa sitten ulkoasiainministeriöön.
Vuonna 2008 hanke-esityksiä ovat arvioineet
Kansanterveyslaitoksen ja vuonna 2009 Työterveyslaitoksen asiantuntijat. Käytännössä arviointien
tuloksia ja suosituksia on kuitenkin otettu huomioon
vain vähäisessä määrin, koska määrärahojen
supistuessa STM on pitänyt tarpeellisena turvata 		
jo käynnissä olevien hankkeiden rahoitus 			
ja tehnyt tämän mukaisesti esityksensä UM:lle.
Kilpailutuksen puute on yhtäältä selkeä ongelma,
mutta toisaalta pienehköjen hankkeiden 		
( alle 100 000 euroa) kilpailuttaminen ei ole kovin
tehokasta, varsinkin jos hankkeen luonteen vuoksi
mahdollisten toteuttajien määrä joka tapauksessa 		
on rajallinen.

3.2.4. Vaikutukset
Lähialueyhteistyövaroilla toteutetut hankkeet ovat
tukeneet käynnissä olevaa yleistä sosiaali- ja terveysalan reformia Venäjällä. Ne ovat tarjonneet ja
testanneet länsimaisen hyvinvointivaltion sosiaali- ja
terveyspolitiikan mukaisia malleja kansanterveyden
ja sosiaalisen hyvinvoinnin kohentamiseksi sekä
tehokkaampien, asiakaskeskeisempien ja
ihmisläheisempien käytännön työtapojen
omaksumiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Hanketoiminta on vaikuttanut jonkin verran myös
hallintokäytäntöihin ja paikalliseen lainsäädäntöön –
siltä osin kuin se on ollut sopusoinnussa federaation
lakien kanssa. Tällaiset muutokset ovat yleensä
pitkän aikavälin yhteistyön, eivät parin kolmen
vuoden mittaisten projektien tulosta.
Lähialueyhteistyöhankkeet ovat kiinnittäneet 		
jo 1990-luvulta lähtien huomiota sosiaalitoimen ja
terveydenhuollon integraatioon sekä monisektorisen
ja -ammatillisen toiminnan hyötyihin terveysolojen
kohentamisessa. Nyt Venäjän federaation
terveys- sekä sosiaali- ja työministeriöt ovat
yhdistyneet, ja sama yhdistymislinja on ulottunut
myös alueille, kuten Karjalan tasavaltaan ja
Murmanskin alueelle. Karjalan tasavallassa on
tiivistetty eri hallinnonalojen yhteistyötä terveyden
edistämisen hankkeen yhteydessä, pilottialueena
Segezhan kunta. Koska sektorienvälinen yhteistyö on
noussut tärkeäksi asiaksi myös Venäjän federaatiossa,
on vaikea arvioida, mikä osuus suomalaisella tuella
on ollut suhtautumistavan muuttumisessa
neljällä evaluaation kohteena olleella alueella. 		
On todennäköistä, että suomalaisyhteistyön ansiosta
nämä alueet ovat ainakin tässä suhteessa kehityksen
eturintamassa koko Venäjän federaatiossa –
huolimatta siitä, etteivät po. alueet Pietaria lukuun
ottamatta ole taloudellisin indikaattorein mitattuna
federaation kehittyneimpiä.
Yhteistyöstä on hyötynyt niin suomalainen kuin
venäläinenkin osapuoli. Suomen viranomaiset ja
asiantuntijaorganisaatiot ovat saaneet ajantasaista
tietoa naapurimaan sosiaali- ja terveysoloista.
Tartuntatautitietoja on vaihdettu ja ehkäisy- ja

hoitokäytäntöihin tutustuttu molemmin 		
puolin rajaa. Luottamus on lisääntynyt ja
ennakkoluulot vähentyneet. Näitä vaikutuksia 		
ei voi, eikä ole tarpeenkaan arvioida määrällisin
mittarein. Keskinäisen kanssakäymisen ja
kommunikaation helppous, jonka voi todeta
haastattelujen ja havainnoinnin avulla, 			
on tärkein luottamuksen lisääntymisen indikaattori.
Luottamus puolestaan lisää turvallisuuden
tunnetta: naapurialueita pidetään mahdollisuutena
mieluummin kuin uhkana.
Venäjällä hankkeista ovat hyötyneet sosiaali- ja
terveydenhuollon hallinnossa toimivat ja etenkin
tartuntatautien hoidosta ja ehkäisystä vastaavien
laitosten henkilökunta. Hoito- ja ehkäisevän työn
käytännöt ovat useissa alan organisaatioissa
uudistuneet. Myös tilajärjestelyjä on kehitetty
toimivammiksi ja turvallisemmiksi esimerkiksi
tuberkuloosia sairastavien hoitolaitoksissa
Murmanskin alueella ja Karjalan tasavallassa.
Hanketoiminnan avulla on siirretty suomalaista
sosiaali- ja terveysalan tietotaitoa ja toiminnan
malleja Pietarin, Karjalan tasavallan, Leningradin ja
Murmanskin alueiden terveydenhuollon päättäjille
ja ammattilaisille siitä huolimatta, että hankkeissa
onkin yleensä ollut pyrkimyksenä paikallisen
toiminnan kehittäminen paikallisista lähtökohdista
lähtien mieluummin kuin ”valmiiden mallien”
vieminen. Hankeyhteistyöstä valtaosa on ollut
koulutusta. Myös opinto- ja tutustumiskäynneillä on
ollut hyvin suuri merkitys venäläisille partnereille.
Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että
opintokäynneillä Suomen erilaisissa sosiaali- ja
terveysalan organisaatioissa, hoito- ja oppilaitoksissa
sekä laboratorioissa on ollut erittäin suuri vaikutus.
Venäläiset partnerit ovat voineet omin silmin nähdä
ja itse kokea käytännössä, millaisia eroja eri maiden
ja kulttuurien välillä voi olla esimerkiksi
sosiaalityössä, terveyden edistämisen käytännöissä,
terveydenhuollon hallinnossa ja sairaiden hoidossa.
Erojen hahmottamisen avulla on helpompi ymmärtää myös omat kehittämistarpeet. Opintomatkat
ovat olleet poikkeuksetta hyvin suunniteltuja 		
ja tuloksellisia.
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Suurimmat esteet toimintamallien uudistamisessa
ovat liittyneet paikallisiin rahoitusjärjestelyihin ja
joissakin tapauksissa myös federaation lainsäädäntöön. Ristiriitaa arvoissa ja ajattelutavoissa ei
suomalaisten ja neljän Venäjän lähialueen sosiaali- ja
terveydenhuollon johtotasolla juurikaan ole, sillä
lähes kahdenkymmenen vuoden yhteistyö on luonut
yhteisymmärryksen kaikista tärkeimmistä sosiaalija terveyspolitiikan linjoista. Tämä antaa hyvän
pohjan jatkaa yhteistyötä tavanomaisen viranomaisten välisen tiedonvaihdon ja yhteisesti
suunniteltavien ja rahoitettavien kehittämis
hankkeiden suuntaan.

3.2.5. Kestävyys
Merkittävimmät sosiaali- ja terveysalan hankkeet
ovat lähes poikkeuksetta kestäneet pitkään ja
jatkuneet ikään kuin ”projektien helminauhana”
vuodesta toiseen hiukan modifioituina.
Saavutettujen hankkeiden tulosten pysyvyyteen 		
on vaikuttanut nimenomaan niiden kesto.
Monivuotinen hankeyhteistyö on kiistatta tuottanut
pysyvämpiä tuloksia kuin yksittäiset projektit.
Esimerkiksi huumeiden ja hiv/aidsin ehkäisy
hankkeiden tuloksena Murmanskin alueella
syntyneet kaksi matalan kynnyksen keskusta
tulevat mitä todennäköisimmin säilymään pysyvinä
yksikköinä Aids-keskuksen yhteydessä. Ne ovat
nyt alueen virallisia palveluyksiköitä, jotka
palvelevat asiakkaitaan maksutta. Keskukset
saattavat kohdata vaikeuksia ruiskujen, kondomien,
testipakettien ja muiden työssä välttämättömien
tarvikkeiden hankkimisessa. Murmanskin
aluehallinnon terveydenhuollon budjetissa oli
kuitenkin jo vuodelle 2010 rahaa tähän toimintaan,
mistä voi päätellä, että rahoitus jatkuu tulevinakin
vuosina. Lisäksi keskus on verkostoitunut muiden
huumeongelmaisille ja aids-potilaille apua tarjoavien
alan toimijoiden kanssa ( luterilaisen kirkon
huumehoitoyksikkö, vapaaehtoisjärjestöt).
Venäjällä käydään parhaillaan keskustelua puhtaiden
neulojen vaihtamisesta huumeriippuvaisille
ihmisille – tätä toimintaahan matalan kynnyksen
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keskuskin harjoittaa. Vastustajien mielestä
huumeriippuvaiset pyrkivät hyötymään puhtaista
neuloista, joilla he käyvät kauppaa, joten hiv- ja
hepatiittitartunnat vain lisääntyvät. Puolustajat
katsovat, että koska neuloja ei jaeta kontrolloimattomasti kenelle tahansa, vaan jokaisen kanssa
keskustellaan erikseen ennen kuin uusi neula
annetaan, infektiovaara pienenee merkittävästi.
Samalla asiakkaalle tarjotaan mahdollisuutta
jatkohoitoon. Aikaisemmin neulojen vaihto
aiheutti ristiriitoja terveydenhuollon valvonnan 		
ja vapaaehtoisjärjestöjen välillä, koska eräät
kansalaisjärjestöt jakoivat kontrolloimattomasti
neuloja huumeidenkäyttäjille. Huumevalvontaviranomaiset ovat käyneet tarkastamassa Murmanskin
kaupungin Matalan kynnyksen keskuksen, 		
ja sen toiminta on virallisesti hyväksytty. 		
Venäjän lainsäädäntö on toki edelleen tällaisten
keskusten suhteen epäselvä.
Ehkäisevän huumetyön verkostoitumishankkeissa
Murmanskin kaupunkiin perustetun Ehkäisevän
huumetyön koulutuskeskuksen toiminta on
vakiinnutettu. Keskus vastaa nykyisin yhdessä
korkeakoulujen ja huumevalvontaviraston kanssa
opetusmateriaalien tuottamisesta. On vielä liian
aikaista päätellä, jatkuuko koulutuskeskuksen
toiminta itsenäisesti projektin päätyttyä, sillä hanke
jatkuu uudenlaiseksi muotoiltuna projektina vuonna
2010 käynnistyneessä verkko-opetusmateriaalien
tuottamista ja verkkokurssien järjestämistä
tukevassa yhteisprojektissa.
Tuberkuloosin hoito- ja ehkäisyhankkeita on
toteutettu jo lähes kaksikymmentä vuotta. Tuloksia
hoitokäytäntöjen ja laboratorioiden turvallisuuden
osalta voidaan pitää pysyvinä. Kuitenkin vakavan
tuberkuloositilanteen ja vaikeasti hoidettavien
taudin muotojen yleistymisen myötä yhteistyötä
lähialueiden kanssa ei ole syytä lopettaa. 		
Jatkossa koulutusyhteistyötä voisi suunnata
koko Luoteis -Venäjän alueelle.
Karjalassa on tuettu yhdellä pilottialueella moniammatillista terveyden edistämistoimintaa ja
hallintoa, ja tuloksiakin on saatu. Hanke on ollut
hyvin tarkoituksenmukainen, mutta raporteista ja

haastatteluista ei kuitenkaan käynyt selväksi,
jatkuuko toiminta, kun projektia ei ole enää muutoksen
moottorina. Sen sijaan Petroskoin terveydenedistämisen keskus ( Tsentr meditsinskoij profilaktiki)
jatkanee toimintaansa uudistuneena ja laajentaen
työtään pelkästä terveyskasvatuksesta moniammatilliseksi, useita sektoreita koskevaksi toiminnaksi
kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi.
Sosiaalityön koulutuksen kehittämishanke
Petroskoin ja Murmanskin yliopistoissa, 		
jonka ensimmäinen vaihe alkoi vuonna 2001,
pyrki yliopistojen välisen verkoston luomiseen. 		
Hanke on johtanut vertailevan sosiaalityön maisteriohjelman syntymiseen osana CBU:n toimintaa.
Tähän on saatu hankerahoitusta. Muilta osin 		
ei ole mahdollista arvioida, ovatko projektin aikana
käynnissä olleet verkostot edelleen toiminnassa.
Hanketoteuttajan mukaan partneriyliopistojen
opettajien ja päättäjien asenteissa on tapahtunut
muutosta, ja sosiaalityön asema on vahvistunut
Petroskoin ja Murmanskin yliopistoissa. Tällaisten
tulosten mittaaminen ja pysyvyyden osoittaminen
ei ollut tässä evaluaatiossa mahdollista.
Poikkeuksetta kaikki haastatellut Venäjän puolella
olivat halukkaita jatkamaan yhteistyöhankkeita –
riippumatta niistä hallinnollisten menettelytapojen
( 2009) asettamista rajoituksista, jotka estävät
venäläisen osapuolen kulujen, kuten matka- ja
majoituskulujen, korvaamisen lähialueyhteistyömäärärahoista.

3.2.6. Koherenssi/ täydentävyys
Sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyö toimii
varsin hyvin muiden alan toimijoiden kanssa.
Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveys
kumppanuuteen kuuluvia hankkeita on rahoitettu
lähialueyhteistyövaroin. Pohjoismaiden ministerineuvoston sosiaali- ja terveyshankkeet ovat
tavoitteiltaan samansuuntaiset kuin Suomen
rahoittamat kahden- ja monenväliset hankkeetkin.
Niin ikään hanketoiminta on ollut linjassa
Venäjän federaation ja neljän lähialueen sosiaali- 		
ja terveyspolitiikan kanssa.

Tartuntatautihankkeissa tiedonvaihto muiden
kansainvälisten hanketoimijoiden välillä toimii
suhteellisen hyvin. Viime vuosina viriteltyä
yhteistoimintaa hiv/aidsin ehkäisytoimien kanssa
vankiloissa ja muiden syrjäytyneiden parissa
sekä huumeiden käyttäjien keskuudessa on syytä
tehostaa. Huumeiden käytön vähentyessä vähentyy
rikollisuus sekä hiv- ja tuberkuloositartuntojen
määrä.
Kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyövaroin tuetut
hankkeet ovat olleet vain löyhästi sidoksissa muuhun
sosiaali- ja terveysalan yhteistyöhön. Tämä saattaa
johtua osittain siitä, että näitä hankkeita hallinnoidaan
UM:ssä eikä keskinäistä tehokasta tiedotus- ja
kokemustenvaihtojärjestelmää ole luotu UM:n ja
STM:n välille.
Sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyöllä on
ollut merkittävä lisäarvo muuhun kansainväliseen
yhteistyöhön verrattuna lähialueilla. Tuloksia,
luottamusta ja avointa tiedon ja kokemusten vaihtoa
on saavutettu pitkäjänteisen toiminnan tuloksena.
Jotta sosiaali- ja terveysalan hankkeet parantaisivat
tehokkaammin väestön hyvinvointia, pitäisi
entistä enemmän soveltaa terveyden edistämisen
monisektorista ja moniammatillista toimintatapaa 		
ja kehittää uudenlaisia yhteistyön ja tiedonvaihdon
muotoja. Esimerkiksi liikennekuolemien ja
liikenteessä vammautuneiden vähentämiseksi
tarvitaan synergian lisäämiseksi monisektorista
toimintaa. Nopea tapaturman uhrien hoitoon
kuljetus, mitä Leningradin alueen terveyskomiteassa
pidetään tärkeänä kehittämiskohteena, 			
on välttämätöntä ja voi kyllä vähentää liikenne
kuolemia, mutta se ei vähennä itse tapaturmia.
Lainsäätäjien, terveydenhuollon, opetustoimen,
joukkoviestinnän, aluesuunnittelun, teiden
kunnossapidon, autojen rekisteröinnistä vastaavien
viranomaisten, poliisin ja kansalaisjärjestöjen
yhteistoimintaa tarvitaan tieliikenteen muuttamiseksi
turvallisemmaksi. Liikennekulttuurin muutos
lähialueilla lisäisi myös suomalaisten lähialueilla
liikkuvien turvallisuutta sekä vähentäisi
liikenneturvallisuusriskiä rajan tuntumassa
Suomen puolella. 			
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Liikenneonnettomuuksissa kuolee ja vammautuu
eniten työikäisiä. Onnettomuuksien väheneminen
laskisi siten myös sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannuksia lähialueilla, koska liikenteessä
vammautuneiden määrä myös alenisi.

Rahoituksen epätasapaino tunnistetaan molemmin
puolin rajaa, mutta ongelman korjaantumista siten,
että yhteisten hankkeiden kustannukset jaettaisiin
tasan, ei hanketoteuttajien mielestä voida odottaa
lähiaikoina.

Täydentävyyden ja synergian merkitys kehittämishankkeissa tulee esiin myös toisessa esimerkissä:
esteettömän ympäristön turvaamisessa erityisesti
liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet huomioon
ottaen. Ympäristö tai yksittäinen rakennus on
esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien
kannalta toimiva, turvallinen ja miellyttävä käyttää.
Esteetön joukkoliikenne koostuu kaikkien
käytettävissä olevista liikennevälineistä ja
-palveluista. Esteettömyys on laaja kokonaisuus,
joka tarkoittaa myös tasa-arvoista mahdollisuutta
osallistua työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin 		
ja opiskeluun. Esteettömyyttä ei voida turvata
pelkästään vammaispalveluita kehittämällä
sosiaalitoimen sisällä, vaan siihen tarvitaan
mm. rakennussuunnittelua, liikennesuunnittelua 		
ja yritystoiminnan aktiivista panosta. Tällä alalla 		
on kehitettävää niin Suomessa kuin Venäjälläkin.

Euroopan unionin ja Venäjän väliset raja-alueyhteistyöohjelmat ( ENPI CBC), joita ei ollut käynnissä
vielä arviointijaksolla, sisältävät myös sosiaali- ja
terveysalan yhteistyötä. Jos Suomi jatkaa
lähialueyhteistyövaroin ENPI CBC -ohjelmien
hankevalmistelun tukemista ENPI CBC -ohjelmia
täydentävien hankkeiden kautta, sen on syytä tukea
myös sosiaali- ja terveysalan yhteishankkeiden
valmistelua, jotta voidaan esittää laadukkaita 		
ja innovatiivisia hankkeita.

Institutionaalinen yhteistyö on lähialuehankkeiden
ansiosta vahvistunut. Näihin päiviin saakka
hankeyhteistyö on ollut avainasemassa sosiaali- 		
ja terveysalan yhteistyössä, mutta muutakin alan
kanssakäymistä, kuten tutkimustoimintaa, on ollut,
joskin pienimuotoisena. Jatkossa yhteistyötä pitäisi
kehittää myös tavanomaisena viranomaistoimintana
ja asiantuntijalaitosten yhteistyönä. Taloudellista
tukea voitaisiin osoittaa kehitysyhteistyössä käytössä
olevan IKI-instrumentin tapaisen välineen avulla.
IKI-instrumentti on vuonna 2008 luotu valtion
laitosten ja virastojen yhteistyötä edistävä
instituutioiden välisen kehitysyhteistyön
rahoitusinstrumentti. Myös raja-alueyhteistyö
ohjelmat voivat tukea alueviranomaisten välistä
viranomaisyhteistyötä.
Sosiaali- ja terveysalan hankkeissa on pitkälti
toteutunut tasavertaisen kumppanuuden periaate
hankesuunnittelussa ja -toteutuksessa, mutta
rahoituksen Suomi-painotus on ohjannut yhteistyötä
Suomen määrittelemään suuntaan.
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4. Päätelmät ja suositukset
4.1. Päätelmät
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan
lähialueyhteistyön hankerahoitus lisääntyi vuoteen
2007 ja on sen jälkeen vähentynyt systemaattisesti,
suhteellisesti eniten muihin sektoreihin verrattuna.
Yhteistyö kokonaisuudessaan on ollut tarkoituksenmukaista. Se on noudattanut Suomen lähialue
yhteistyöstrategiaa ja vastannut myös Venäjän
federaation sosiaali- ja terveyspoliittisia linjauksia.

Hyödyt Suomelle
Yhteistyöstä on hyötynyt niin suomalainen kuin
venäläinenkin osapuoli. Suomen viranomaiset ja
asiantuntijaorganisaatiot ovat saaneet ajantasaista tietoa
naapurimaan sosiaali- ja terveysoloista. Kansain
välinen yhteistyö on myös kartuttanut suomalaista
sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista esimerkiksi
tuberkuloosin hoidossa. Hankkeet ovat tarjonneet
monelle mahdollisuuden kansainväliseen työkokemukseen.
Sosiaali- ja terveysviranomaisten ja asiantuntijoiden,
varsinkin tartuntatautiasiantuntijoiden, välinen
yhteistyö Suomen ja lähialueiden välillä on muuttunut
mutkattomaksi ja tiedonvaihto ja tiedon saanti ovat
olennaisesti helpottuneet, koska yhteyksiä pidetään
yllä hankkeiden vuoksi säännöllisesti. Luottamus on
lisääntynyt ja ennakkoluulot vähentyneet. Tieto ja
luottamus puolestaan lisäävät turvallisuutta,
jonka seurauksena naapurialueet voidaan nähdä
mieluummin mahdollisuutena kuin uhkana.
Hankkeet ovat myös kirkastaneet Suomen julkisuuskuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon osaajana koko
Venäjällä ja erityisesti Karjalan tasavallassa, jossa
tiedotusvälineet ovat julkaisseet paljon uutisia
ja haastatteluja suomalaisavusteisista sosiaali- 		
ja terveysalan hankkeista. Suomalaista sosiaali- ja
terveydenhuollon osaamista arvostetaan laajasti.
Lainsäädännön valmistelussa on hyödynnetty
suomalaisyhteistyöstä saatuja tietoja ja kokemuksia.

Lisäksi useiden hankkeiden tulokset ja innovaatiot
ovat levinneet muualle Venäjälle, sillä hankkeisiin
osallistuneet täydennyskoulutuslaitokset kouluttavat
muidenkin kuin Luoteis  -Venäjän alueiden ammattilaisia.

Hyödyt Venäjälle
Venäjällä hankkeista hyötyjiä ovat sosiaali- ja
terveydenhuollon päättäjät, hallintovirkamiehet,
opettajat ja käytännön työntekijät. Hyötyjiä ovat
etenkin tartuntatautien hoidosta ja ehkäisystä
vastaavat viranomaiset sekä laitokset ja niiden
henkilökunta ja viime kädessä asiakkaat ja potilaat,
jotka saavat entistä laadukkaampaa ja inhimillisempää
palvelua ja hoitoa. Hankkeiden, varsinkin tartuntatautihankkeiden, tuloksena, on omaksuttu uusia,
näyttöön perustuvia hoitokäytäntöjä ja parannettu
terveydenhuoltolaitosten palveluja. Hoito- ja ehkäisevän
työn käytännöt ovat useissa alan organisaatioissa
uudistuneet.
Sosiaalialan hankkeissa on niin ikään omaksuttu
entistä asiakaslähtöisempiä toimintatapoja ja yhdistetty
moniammatillista työotetta sosiaalityössä, esimerkiksi
lastensuojelussa, perhetyössä ja vammaishuollossa
sekä sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa.
Tuloksellisuuteen ovat vaikuttaneet toiminnan
pitkäjänteisyys, hyvä partnereiden välinen
kommunikaatio, yhteinen suunnittelu, asiakas
lähtöisyys ja korkeatasoinen asiantuntijuus.
Nämä ovat johtaneet myös yhteistyökumppaneiden
vahvaan sitoutumiseen.
Venäläisten viranomaisten ja muiden toimijoiden
mukaan kahdenväliset hankkeet ovat olleet konkreettisempia,
tuloksellisempia ja joustavampia kuin monenväliset,
mikä voi johtua siitä, että yhteistyö on pitkä
aikaisuutensa vuoksi tuottanut näkyviä tuloksia.
Kahdenvälistä hanketoimintaa halutaan jatkaa
molemmin puolin rajaa.
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Pohdittavaa
Yhteistyö on vuosien myötä tavanomaistunut 		
ja muuttunut luonteeltaan jatkuvaksi, millä on
hanketoiminnan näkökulmasta katsottuna sekä
etuja että haittoja. Tavanomaistuminen johtuu siitä,
että samat hanketoimijat ovat toteuttaneet samojen
partnereiden kanssa pitkään saman aihepiirin
hankkeita, jotka on ”paketoitu” jatkohankkeiksi.
Tästä on ollut se etu, että luottamuksellisten ja
pitkäjänteisten yhteistyösuhteiden myötä on myös
saavutettu tuloksia ja on voitu vahvistaa institutio
naalisia siteitä, jotka yhden yksittäisen projektin aikana
harvoin vakiintuvat.
Haitaksi on muuttunut eräänlainen ”hanke
automaatti” -ajattelu, joka saattaa jähmettää
uutta luovien yhteistyömuotojen kehittelyä.
Yhteistyön painopisteissä, hankkeiden teemoissa eikä
toimijoissa ole tapahtunut muutosta sitten 1990-luvun
lopun. Uusien toimijoiden mukaan tulo virkistäisi
yhteistyötä kumpaakin partneria hyödyttävällä
tavalla. Tämä on tietysti myös resurssikysymys:
määrärahojen vähetessä on pyritty turvaamaan
hyvin edenneiden hankkeiden saattaminen
päätökseen, mikä on vähentänyt mahdollisuuksia
uusien toimijoiden mukaan tulolle.
Määrärahoja on osoitettu sekä varsinaisiin projekteihin,
että muuhun, esimerkiksi sellaiseen monenväliseen
yhteistyöhön, jota ei voida pitää projektitoimintana.
On ollut tiedon ja kokemusten vaihtoa asiantuntijakokouksissa sekä tilannekatsausten ja selvitysten
tekoa, joita eivät ole ohjanneet ennalta määritellyt
tulostavoitteet indikaattoreineen ja joilta ovat
puuttuneet projektityölle tyypillinen selkeä
alku- ja loppukohta. Sosiaali- ja terveysalan hankkeissa
tätä eroa ei ole tehty hankerahoituksesta päätettäessä. 		
Olisi kuitenkin hyödyllistä tunnistaa ero 		
näiden kahden lähialueyhteistyömuodon välillä. 		
Myös viranomaistoimintana toteutettu yhteistyö
tulisi selkeyden vuoksi erottaa varsinaisesta
projektityöstä ja varmistaa viranomaisyhteistyölle
lähialueilla tarvittaessa omat tukimuotonsa.
Sosiaali- ja terveysalalla toimii Suomessa lukuisia
asiakas-, potilas- ja kuluttajajärjestöjä sekä eri alojen
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asiantuntijärjestöjä ( esim. Filha, Väestöliitto 		
ja Tekry). Hankkeita ovat toteuttaneet niin
asiantuntijaorganisaatiot kuin muutkin järjestöt.
Joihinkin hankkeisiin on osallistunut viranomaisia,
asiantuntijaorganisaatioita ja kansalaisjärjestöjä.
Tällaisista yhteisprojekteista on saatu hyviä kokemuksia,
koska tulosten pysyvyys on varmistunut mukana olleiden
viranomaisten tuella.
Hankeyhteistyö on nojannut pääasiassa uhkaajatteluun. Rinnalle on kuitenkin otettu myös terveyden
edistämisen lähestymistapa eli laaja-alainen eri
sektorien välinen ja moniammatillinen yhteistyö,
millä onkin suuri merkitys kansanterveyden ja
sosiaalisen hyvinvoinnin kohentamisessa.
Näihin hankkeisiin osallistuneet hoitolaitokset,
ehkäisevän terveydenhuollon organisaatiot ja
yksityiset eri alojen työntekijät ( kuten lääkärit,
hoitajat, psykologit ja sosiaalityöntekijät) ovat
muuttaneet työtapojaan moniammatilliseen
suuntaan. Kuitenkin Venäjän keskushallinnosta
tulevat ohjeet, määräykset ja rahoitus määrittävät,
millaisia uudistuksia on mahdollistaa ottaa käyttöön,
joten kaikkea opittua ei ole voitu soveltaa käytäntöön.
Yritystoimintaa ei ole lainkaan nivottu sosiaali- 		
ja terveysalan hankeyhteistyöhön, mitä voi pitää
merkittävänä puutteena, sillä vaikka sosiaali- ja
terveysala on julkisen valvonnan alaista, hoivayrittäjyys on kasvava ala myös Suomessa. Niin ikään
sosiaali- ja terveydenhuollon teknologiaa ja osaamista
on mahdollista kehittää vientituotteeksi.
Hankesuunnittelu on pitkälti tehty yhdessä
partnerien kanssa, jotka juuri siksi ovat yleensä olleet
hyvin sitoutuneita, mutta hankkeiden identifioinnissa,
hanketoteuttajien valinnassa, raportoinnissa, 		
seurannassa ja tarkastuksessa on kuitenkin puutteita.
Hanke-esitykset, suunnitelmat ja raportit ovat usein
luonteeltaan varsin yleisiä eikä tulosindikaattoreita
ole esitetty selkeästi. Systemaattista projektien
edistymisen monitorointia ei ole.

4.2. Suositukset
Sosiaali- ja terveysalan yhteistyöllä saavutettuja hyviä
institutionaalisia ja ammatillisia kontakteja tulisi pitää yllä
varmistamalla resurssit tavanomaiseen viranomais
yhteistyöhön joko lähialueyhteistyömäärärahoin
tai muin rahoituskeinoin. Viranomaisyhteistyötä
tarvitaan mm. joustavan tiedonvaihdon ja sosiaalija terveydenhuollon kansainväliseen vertailuun
soveltuvien tietojärjestelmien kehittämisessä sekä
sosiaali- ja terveyspolitiikan maa- ja aluekohtaisista
linjauksista keskusteltaessa.
Tartuntatautiyhteistyötä ja huumeiden vastaista työtä 		
on syytä jatkaa naapurimaan hiv- ja tuberkuloosi
tartuntojen suuren määrän vuoksi. On Suomen
edun mukaista pyrkiä vaikuttamaan tartuntatautien
ja huumekaupan vähenemiseen lähialueilla, 		
jotta sairaudet, huumerikollisuus ja niiden
seuraukset eivät heijastuisi Suomeen.
Yhteistyö, tiedonvaihto ja hanketoiminta kannattaa
ulottaa terveyden edistämisen ajattelutavan mukaisesti
myös sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolelle,
esim. ympäristö- ja liikenneasioihin, paikallis
hallintoon, taloudelliseen yhteistyöhön, esteettömän
toimintaympäristön kehittämiseen sekä kansalais
järjestöjen toimintaan, jolloin yhteistyössä olisi
enemmän synergiaa ja vaikuttavuutta.
Yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö
hankkeiden kanssa tulee tiivistää ja suunnitella
hankkeita, joissa kansalaisjärjestöt voivat toimia
luonnollisella ja aktiivisella tavalla yhteistyössä
viranomaisten ja asiantuntijaorganisaatioiden
kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Järjestö-viranomaishankkeet saattaisivat virittää
myös rajan tuolla puolen viranomaisten kiinnostusta
entistä tiiviimpään kanssakäymiseen paikallisten
kansalaisjärjestöjen kanssa. Tämä olisi hyvin
tärkeää sekä kansalaisyhteiskunnan tukemisen
että resurssien tehokkaan käytön kannalta.
Yritystoiminnan ja sosiaali- ja terveysalan yhteisiä
innovatiivisia hankkeita on syytä viritellä lähialueilla,
esimerkiksi hoivapalvelujen, lääketieteellisen
teknologian ja terveyden edistämisen, kuten
ravitsemuksen ja kuntoliikuntapalvelujen alalla.

Hankerahoituksesta päätettäessä on hyödyllistä
tunnistaa ero projektitoiminnan ja muiden
yhteistyömuotojen välillä. Molempia yhteistyö
muotoja tarvitaan. Selkeä jako kilpailutettavan
hanketoiminnan ja muun lähialueyhteistyön välille
voitaisiin määritellä niin, että osa rahoituksesta
osoitetaan hankkeisiin ja osa sellaiseen toimintaan,
joka on luonnehdittavissa viranomais- ja
asiantuntijayhteistyöksi, valtionavuksi tai
kansainvälisten organisaatioiden ja yhteenliittymien
( esim. pohjoinen ulottuvuus) toiminnaksi.
Hankesuunnittelua tulee kehittää siten, 		
että tavoitteet ja määrälliset tai laadulliset
tulosindikaattorit esitetään työsuunnitelmissa
selkeästi. Hankkeiden toteutusta ja etenemistä pitäisi
myös monitoroida, jotta saadaan asianmukaista tietoa
hankkeen toteuttajalle ja rahoittajalle siitä, miten
projekti edistyy tavoitteidensa saavuttamisessa.
Koska kehittämishankkeissa usein edetään
prosessimaisesti valitsemalla vaihtoehtoja erilaisista
ongelmanratkaisukeinoista, alussa asetetut tavoitteet
voivat joskus muuttua. Muutos voi olla hyväkin asia.
Olennaista on, että tunnistetaan valinnat ja
muutostarpeet ja niistä myös raportoidaan.
Monitoroinnin avulla, joka voi olla prosessi
evaluaation kaltaista, on mahdollisuus tarkastella
muutosprosesseja ja projektin toteuttamisessa
sovellettuja toimintatapoja.
Jos hankkeita aletaan kilpailuttaa, niille on laadittava
tehtävänkuvaukset, ja kilpailussa on oltava selkeät
indikaattorit perusteille joilla hanketoteuttajat
valitaan. Kilpailun on luonnollisesti oltava
avointa kriteerit täyttäville osallistujille. 		
Tämä saattaa virittää uusia ja innovatiivisia
lähestymistapoja hanketoimintaan.
Kun toimintaa edelleen kehitetään tasavertaiseksi
Suomen ja Venäjän väliseksi yhteistyöksi, 		
Suomen rooli tulee olennaisesti muuttumaan,
joten myös sosiaali- ja terveysalan hankkeiden aihepiirien
on entistä paremmin vastattava tulevaisuudessa yhteisesti
Venäjän federaation ja Luoteis -Venäjän alueiden kanssa
määriteltyjä tavoitteita.
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Hankeyhteistyössä voisi harkita sektorikohtaisen
lähestymistavan rinnalle alue- ja paikallistason
hankeyhteistyötä. Näin voitaisiin vahvistaa
kansalaisyhteiskuntaa ja tukea paikallishallinnon
toimijoita eri sektoreilla. Sosiaali- ja terveysala voisi
kuulua osana alueellisen tai paikallisen kehittämisen
hankkeeseen. Tällaisissa hankkeissa voisi olla
mukana myös suomalaisia kuntia kehittämässä
samalla omaa toimintaansa sekä joukko eri alojen
asiantuntijoita, järjestöjä, yrityksiä ja muita
toimijoita. Raja-alueyhteistyöohjelmat saattaisivat
tarjota mahdollisuuden tällaiseen yhteistyöhön.
Uusina monisektorisen ja -ammatillisen yhteistyön
avauksina voitaisiin selvittää mm. esteettömän
ympäristön ( esimerkiksi vammaisille lapsille)
kehittämiseen tähtäävän yhteistyön rakentamista
sekä liikenneonnettomuuksien vähentämisohjelmaa.
Esteettömyys on tärkeä kehittämisen kohde myös
Suomessa, ja suomalaisille autolla Venäjän puolella
liikkuville on tärkeää, että liikenneturvallisuus
paranee etenkin Leningradin alueella. Toiminnalla
voisi olla vaikutuksia myös venäläisten tien
käyttäjien käyttäytymiseen Suomen puolella.
Liikenneturvallisuushankkeita on jo monena
vuonna toteuttanut liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala, mutta toimintaa voitaisiin laajentaa
niin, että mukana olisi useita ministeriöitä ja
komiteoita rajan molemmin puolin. Tämä toisi
synergiaetua. Esimerkiksi opetustoimi, sosiaali- 		
ja terveysala, paikallishallinto ja kansalaisjärjestöt
voivat merkittävästi vaikuttaa liikennekäyttäytymisen muuttumiseen.
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Liite 1. Evaluointikysymykset koskien sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyötä
(ote tehtävänkuvauksesta)
Sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyö –
lisäkysymykset:
Toiminnan tarkoituksenmukaisuus: arvioidaan

Toiminnan vaikutukset: arvioidaan

• missä määrin sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyö

• missä määrin lähialueyhteistyön avulla saavutetut tulokset

vastaa todellisiin Suomea koskeviin uhkiin; missä määrin on

ovat vaikuttaneet käynnissä olevaan yleiseen sosiaali- ja

Suomen asia puuttua eri sosiaali- ja terveysalan uhkien

terveysalan reformiin Venäjällä; mikä vaikutus lähialue

ratkaisemiseen

yhteistyöllä on ollut

• missä määrin venäläisen ja suomalaisen osapuolen

a) Venäjän ja lähialueiden sosiaali- ja terveysalan

odotukset sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyöltä ovat

järjestelmän ja lainsäädännön muutoksiin

yhdenmukaisia

b) ammattihenkilöiden työtapoihin ja ammatilliseen

• miten sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyön tavoitteet

kehitykseen

on määritelty eri aikoina ja eri kohdealueilla; ovatko ne

• missä määrin lähialueyhteistyöllä on onnistuttu

Suomen ja Venäjän osapuolten yhdessä määrittelemiä

vaikuttamaan sosiaali- ja terveyssektorien väliseen

• millä aloilla yhteistyötä pitäisi jatkaa ja millä vähentää 		
jos toimintaa joudutaan priorisoimaan
• missä määrin lähialueyhteistyössä on huomioitu se, että

integraatioon?
• missä määrin hanketyö on johtanut verkostoitumiseen?
Jos verkostoitumista on tapahtunut, mikä on sen merkitys
moniammatillisen toimintatavan kehittämisessä?

lähestymistapa sosiaali- ja terveysalan kysymyksiin kehittyy
maailmanlaajuisesti; enää ei keskitytä pelkästään ongelmien
hoitamiseen vaan ennaltaehkäisyyn mahdollisimman

Toiminnan koherenssi/täydentävyys/lisäarvo: arvioidaan

varhaisessa vaiheessa
• miten sosiaali- ja terveysalan lähialueyhteistyö saataisiin
paremmin sidotuksi muiden sosiaali- ja terveysalan
Toiminnan tuloksellisuus: arvioidaan
• missä määrin sosiaali- ja terveysalan yhteistyön

yhteistyömuotojen kanssa turvaten synergiaedut
(pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuus,
kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyötuki, Euroopan unionin

pitkäaikaisuudella on ollut merkitystä tuloksien

ja Venäjän raja-alueyhteistyöohjelmat, Pohjoismaiden

saavuttamisessa; onko projektien jatkuvuus turvannut

ministerineuvoston sosiaali- ja terveyshankkeet)

tulosten juurruttamisen?
• missä määrin sosiaali- ja terveyssektoreiden toimijat
Suomessa ja Venäjällä tekevät yhteistyötä hankkeista
riippumatta; mikä on tämän institutionaalisen yhteistyön
merkitys; mikä on hankeyhteistyön lisäarvo
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Liite 2. Haastatellut henkilöt
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Työtehtävä

Organisaatio

Anisimov Andrey

neuvonantaja

Pohjoismaiden ministerineuvoston Pietarin informaatiotoimisto
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Ibragimov Vladimir
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Kuukasjärvi Olli

neuvotteleva virkamies
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Kuzmina Viktoria
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Prionezhkin sairaala, Karjalan tasavalta

Laamanen Paula
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Livyakov Roman
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Markelova Marina

ylilääkäri

Karjalan tasavallan ehkäisevän terveydenhuollon keskus, Petroskoi

Masnekov Sergei

kylän johtaja

Ladvan kylä, Karjalan tasavalta

Matveejeva Nadezhda

opettaja

Petroskoin lääketieteellinen oppilaitos

Moiseejev Anatoli

varaministeri

Karjalan tasavallan työministeriö

Mostovoi Leonid

johtaja

Murmanskin alueen nuoriso- ja kansalaisjärjestökomitea

Nesteruk Natalia

lääkäri, epidemiologi

Karjalan tasavallan HIVin ja tartuntatautien ehkäisykeskus, Petroskoi

Niemi Heli

projektikoordinaattori

Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos

Ollila Liisa

osastopäällikkö

STM

Pakkasvirta Teela

projektipäällikkö

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Parfenova Nina

sosiaalipedagogi

Novoviltovskin keskikoulu No 3, Prionezhki, Karjalan tasavalta

Partanen Anastasia

sosiologi

Karjalan tasavallan ehkäisevän terveydenhuollon keskus, Petroskoi

Petshulaitene Olga

varajohtaja

Ladvan koulu, Karjalan tasavalta

Plavinski Slava

professori

Lääketieteellinen täydennyskoulutuskeskus, Pietari

Pokrovskaja Olga

koordinattori

Murmanskin alueen nuoriso- ja kansalaisjärjestökomitea/ kansainväliset asiat

Pomaho Zhanna

varajohtaja

Murmanskin alueellinen tuberkuloosin hoito- ja ehkäisylaitos

Ponkremov Roman

vertaistukihenkilö

Leningradin alueen AIDS- ja tartuntatautikeskus

Povalotski Roman

kirurgi

Prionezhkin piirisairaala, Karjalan tasavalta

Presnova Svetlana

ylilääkäri

Murmanskin alueellinen tuberkuloosin hoito- ja ehkäisylaitos
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Nimi

Työtehtävä

Organisaatio

Rozhkova Inna

osastopäällikkö

Karjalan tasavallan HIVin ja tartuntatautien ehkäisykeskus, Petroskoi

Rubin Arkadi

ministeri

Murmanskin terveys- ja sosiaalikehityksen ministeriö

Ruohonen Rauni

ylilääkäri

Filha ry

Semikova Svetlana

lääkäri-epidemiologi

Leningradin alueen AIDS- ja tartuntatautikeskus

Shevchenko Klara

osastopäällikkö

Karjalan tasavallan päämiehen toimisto

Shibalova Tatjana

osastopäällikkö

Prionezhkin terveydenhuollon hallinto, Karjalan tasavalta

Sirkiä Paula

konsuli

Petroskoin konsulaatti

Sokolovskaja Julia

poliisi

Prionezhkin poliisilaitoksen tiedostusosasto, Karjalan tasavalta

Stackkelberg Olga

professori

Lääketieteellinen täydennyskoulutuskeskus, Pietari

Titkov Dmitri

projektikoordinaattori

THL

Tshetshil Svetlana

päällikkö

Prionezhkin kunnallisalueen hallinto

Tsymbal Tamara

projektikoordinaattori
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Tulina Ija

apulaisylilääkäri

Murmanskin alueellinen Lääketieteellinen sairauksien ehkäisykeskus

Tuomi Marja

projektipäällikkö, tutkija

Helsingin Diakonissalaitos

Tuomikoski-Koukkula Suvi

projektikoordinaattori

Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos

Vasileva Tatjana

lääkäri

Prionezhikin piirisairaala, Karjalan tasavalta

Vasiljevich Viktoria

sairaanhoitaja

Novoviltovskin lääkäriasema, Prionezhki, Karjalan tasavalta

Vienonen, Mikko

koordinaattori

SILHWA, Pohjoinen ulottuvuus

Vlasova Vera

opettaja

Petroskoin lääketieteellinen oppilaitos

Volikovski Lev

ylilääkäri, projektin johtaja

Karjalan tasavallan HIVin ja tartuntatautien ehkäisykeskus, Petroskoi

Vylegzhanin Sergei

osastopäällikkö

Leningradin alueen terveyskomitea

Vyshinsky Konstantin

neuvonantaja

UNODC, Moskova

Zaplatkin Igor

apulaisylilääkäri

Murmanskin alueen huumehoitoyksikkö

Zilber Elmira

ministeri

Karjalan tasavallan terveys- ja sosiaalikehityksen ministeriö

Znoeva Alekandra

kylän varajohtaja

Zaozerkin kylähallinto, Karjalan tasavalta

45

Liite 3. Yksityiskohtaiseen tarkasteluun valittuja hankkeita koskeva aineiston keruu

Hanke

Aineiston keruun menetelmä

		
		
		

Dokumenttianalyysi

Haastattelut
Suomessa

Haastattelut
Havainnointi
Venäjällä		

l

l

l

l Murmanskin alue

l

l

l

l Leningradin alue

Murmanskin alueella 2008 – 2009

l

l

l

4.

Ehkäisevän huumetyön verkostoituminen Murmanskin alueella 2007– 2010

l

l

l

5.

Vertaisneuvonta nuorten ennaltaehkäisevässä huumetyössä -hanke
l

l

l

ja hiv-tartuntojen seurantaa varten Venäjän federaatiossa 2006 – 2010

l

l

l

7.

Päihdeongelmat ja terveys Pietarissa ja Karjalan tasavallassa 2008 – 2010

l

l

l

8.

Terveydenedistämisen linjausten käytännön toteutuksen tukeminen
l

l

l

l

l

l

l

l		

11. Sosiaalityö ja kansalaisyhteiskunta Venäjän lähialueilla

l

l		

12. Työturvallisuus- ja työterveysjärjestelmien kehittäminen Luoteis-Venäjällä

l

l

1.

Hiv:n leviämisen hallinta Barentsin ja
PU:n kumppanuusohjelman alueella, vaihe II, 2005 – 2010

2.

Hiv-positiivisten naisten psyko-sosiaalinen tukeminen
Leningradin alueella 2007– 2009

3.

Sektorien välisen yhteistyön kehittäminen huumehaittojen vähentämiseksi

Murmanskissa 2008 – 2010
6.

Alueellisen epidemiologisen valvontajärjestelmän luominen huumeiden käytön

Karjalassa 2007 – 2009
9

Perusterveydenhuollon palvelujen laatujärjestelmän kehittäminen
Pietarissa 2007 – 2009

10. Perhekeskeisen sosiaalityön ja lastensuojelun tukeminen
Karjalan tasavallassa 2007– 2009
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l

l Karjala
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