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Lyhenteet
CBC

Cross Border Cooperation (Rajat ylittävä yhteistyö)

EIDHR

European Instrument for Democracy and Human Rights

ENPI

European Neighbourhood and Partnership Instrument

(EU:n demokratian ja ihmisoikeuksien tukiohjelma)
(Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden väline)
EU

Euroopan unioni

ESL

Etelä-Savon Liikunta ry

IBPP

Institution Building Partnership Programme

INGO

International Non-Governmental Organization 			
(kansainvälinen kansalaisjärjestö)

LAY

Lähialueyhteistyö

MATRA

Netherland’s social transformation programme

NGO

Non-Governmental Organization (kansalaisjärjestö)

OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö

SASK

Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus

SPOK

The Karelia Regional Nature Conservancy

STM

Sosiaali- ja terveysministeriö

SVS

Suomi-Venäjä-Seura

Tacis

Technical Assistance to the Commonwealth 			

of Independent States and Mongolia 				
(Euroopan unionin avustusohjelma, joka on suunnattu
entisen Neuvostoliiton maille, korvattu muilla
rahoitusinstrumenteilla vuonna 2006)

UM

Ulkoasiainministeriö

USAID

United States Agency for International Development
(Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto)
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Tiivistelmä
Suomen lähialueyhteistyötuesta on kanavoitu
vuosina 2004–2009 noin 6 prosenttia (noin 7 miljoonaa
euroa) kansalaisjärjestöjen toteuttamalle yhteistyölle.
Tällä on rahoitettu noin 40 hanketta vuosittain.
Vuosina 2004–2009 on toteutettu yhteensä
115 hanketta ja niitä on toteuttanut yhteensä 		
67 suomalaista kansalaisjärjestöä yhteistyössä
venäläisten järjestöjen tai viranomaisten kanssa.
Suurin osa hankkeista on ollut sosiaalisektorin
hankkeita, samoin tukea on kohdennettu vammaistyöhön, ympäristönsuojeluun, työturvallisuuteen,
liikunnan kehittämiseen ja työllisyyshankkeisiin.
Kansalaisjärjestöjen kautta kanavoidun tuen
tarkoituksena on kansalaisyhteiskunnan
kehittäminen.
Evaluaation perusteella suositellaan, että
kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyötä tulee
jatkaa, sillä kansalaisyhteiskunta on Venäjällä
vielä kehittymässä, ja järjestöjen välinen yhteistyö
tukee tasa-arvoista kehitystä sekä hyvien naapuruussuhteiden ylläpitämistä. Hankkeissa on saatu aikaan
kohtuullisen hyviä tuloksia, mutta niiden kustannustehokkuutta tulee tehostaa. Jatkossa tulee korostaa
sitä, että hankkeet aidosti tukevat kansalaistoimintaa
ja järjestötoiminnan kehittämistä. Sosiaalipalvelujen
kehittämisen tulee myös jatkua, mutta enemmän
ohjelmatyyppisenä ja yhteistyössä sosiaali- ja
terveysministeriön hallinnoimien sosiaalisektorin
lähialueyhteistyöhankkeiden kanssa. Hankkeille
pitää kehittää selkeät valintakriteerit ja hanke
suunnitelmien ja raporttien laatuun tulee kiinnittää
enemmän huomiota, jotta niitä voidaan hyödyntää
hankkeen seurannassa ja ohjauksessa. Ohjelma
tyyppiseen yhteistyöhön voidaan pyrkiä
temaattisilla aloilla ja maantieteellisesti
suunnitelluilla hankkeilla.
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1. Taustaa

n Ympäristö 30 % (34 ME)
n Taloudellinen yhteistyö 18 % (20 ME)
n Sosiaali- ja terveysala 15 % (17 ME)

Suomen ja Venäjän hallitukset solmivat vuonna
1992 sopimuksen lähialueyhteistyöstä Murmanskin
alueella, Karjalan tasavallassa, Pietarissa ja
Leningradin alueella. Lähialueyhteistyön tavoitteet
ovat alueellisen vakauden edistäminen, tasa
painoisen taloudellisen ja yhteiskunnallisen
kehityksen tukeminen, oikeusvaltion kehittäminen
sekä hallinnon ja lainsäädännön uudistaminen.
Lisäksi yhteistyöllä on pyritty vähentämään
ympäristö- ja ydinturvariskejä, edistämään
turvallisuutta, kehittämään sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa.
Tämän sopimuksen lisäksi lähialueyhteistyötä ovat
ohjanneet Suomen hallituksen lähialueyhteistyön
monivuotiset toimintastrategiat. Ensimmäinen
hallituksen lähialueyhteistyön toimintastrategia
vahvistettiin vuonna 1993. Strategiaa uudistettiin
vuonna 1996 ja jälleen vuosina 1999 ja 2000 (kyseiset
toimintastrategiat kattoivat Venäjän lisäksi myös
Keski- ja Itä-Euroopan maiden toimintaohjelmat).
Nykyisin lähialueyhteistyötä toteutetaan
valtioneuvoston 22.4.2004 vahvistaman lähialue
yhteistyön strategian mukaisesti. Tämän lisäksi
vuonna 2008 hyväksyttiin Suomen ja Venäjän
välinen lähialueyhteistyön toimintaohjelma vuosille
2009–2011. Viime vuosina lähialueyhteistyön
toimintaa on suunnattu aiempaa enemmän laajaalaiseen taloudelliseen yhteistyöhön, joka on
vuosina 2008–2009 ollut suurin sektori.
Kansalaisjärjestöhankkeiden osuus koko
lähialueyhteistyön rahoituksesta on vuositasolla
ollut noin 6–8 %. Vuosina 2004–2009 on tuettu 115
hanketta, joiden kokonaissumma on hieman yli 		
7 milj. euroa. Määrärahat ovat olleet 1–1,5 milj. euroa
vuodessa ja vuosittain toteutetaan noin 40 hanketta.
Toteuttajina on ollut lähes 70 suomalaista
kansalaisjärjestöä. Kansalaisjärjestöille kohdennetun
tuen määrä vuosina 2004–2009 suhteessa muihin
sektoreihin on kuvattu kuviossa 1.

n Ydinturvallisuus 12 % (14 ME)
n Maa- ja metsätalous 8 % (8 ME)
n Kansalaisjärjestöyhteistyö 7 % (7 ME)
n Hallinnon kehittäminen 6 % (6 ME)
n Opetusala 4 % (5 ME)

Kuvio 1 Lähialuerahoitus keskeisillä sektoreilla 		
v. 2004–2009 (Venäjä)

Vuoden 2004 Suomen lähialueyhteistyön strategian
mukaan lähialueyhteistyöllä edistetään mm.
suomalaisten viranomaisten, elinkeinoelämän ja
kansalaisten yhteistyöedellytyksiä lähialueilla ja
kansalaisjärjestötoiminnalla luodaan edellytyksiä
kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen. Myös vuonna
2008 hyväksytyssä Suomen ja Venäjän välisessä
lähialueyhteistyön toimintaohjelmassa vuosille
2009–2011 todetaan kansalaisjärjestöjen tärkeä rooli
lähialueyhteistyössä. Tarkoituksena on auttaa
paikallista yhteistyökumppania ottamaan vastuu
toiminnan ylläpitämisestä hankkeen päätyttyä.
Kansalaisjärjestötuen lisäksi Suomen Pietarin ja
Moskovan edustustojen käyttöön on vuodesta 1997
myönnetty määrärahoja pienhankeyhteistyöhön,
josta suuren osan ovat toteuttaneet venäläiset
kansalaisjärjestöt. Määrärahojen suuruus on
vaihdellut vuosittain. Koko ohjelman aikana
Moskovan suurlähetystölle on myönnetty 220 000
euroa, Pietarin pääkonsulaatille 184 000 euroa ja
Petroskoin toimipisteelle 7 600 euroa. Edustustot
vastaavat itsenäisesti tuen kohteiden valinnasta,
rahoituksesta, seurannasta ja valvonnasta.
Rahoituspäätöksiä on tehty yhteensä noin kaksisataa.
Näitä hankkeita ei ole sisällytetty tähän evaluaatioon.
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1.1. Evaluaation tarkoitus
Tämä raportti on osa laajempaa vuonna 2010
toteutettua lähialueyhteistyön evaluaatiota, jossa
arvioidaan Suomen ja Venäjän välisen lähialue
yhteistyön (LAY) toteutusta vuosina 2004–2009.
Tämän kokonaisvaltaisen evaluoinnin lisäksi erilliset
evaluaatioraportit on tuotettu seuraavilta sektoreilta:
pk-yritysten hankevalmistelutuki, sosiaali- ja
terveysala ja kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyö.
Tämän evaluaation tavoitteena on arvioida kansalaisjärjestöjen tekemän lähialueyhteistyön hanke
toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja perusteltavuus
lähialueyhteistyön tavoitteiden kannalta sekä sen
tuloksellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus ja kestävyys.
Lisäksi pohditaan kansalaisjärjestöjen tekemän
yhteistyön koherenssia, täydentävyyttä ja lisäarvoa
koko lähialueyhteistyökentässä ja muiden rahoittajien
tuen suhteen. Evaluaatiokysymykset on esitetty
yksityiskohtaisesti tehtävänkuvauksessa (liite 1).

2. Toimintaympäristö
2.1. Kansalaisyhteiskunta
Tässä evaluaatiossa käytetään viitekehyksenä
Harjun (2003) määritelmää kansalaisyhteiskunnasta.
Harjun mukaan kansalaistoiminta ja järjestö
toiminta muodostavat kansalaisyhteiskunnan
ytimen. Keskeisin osa kansalaistoiminnasta tehdään
kansalaisjärjestöissä, jotka toteuttavat tiettyä yhteistä
tavoitetta, arvoa tai intressiä. Kansalaistoiminnan
tunnuspiirteitä ovat mm. seuraavat:
• Toiminta on aidosti jäsen- ja osallistujalähtöistä.
• Jäsenet käyttävät päätösvaltaa.
• Kansalaiset järjestävät toimintaa ja palveluja
voittoa tavoittelemattomassa hengessä.
• Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja
yksilölliseen valinnanvapauteen.
• Jäsenten ja vapaaehtoisten tietotaito voi olla
käytössä palkattujen ammattihenkilöiden
osaamisen rinnalla.
• Toiminta on yhteisöllistä ja vaikuttaa pääosin
paikallisesti ruohonjuuritasolla.
Haastatteluissa kysyttiin, mitä indikaattoreita
hankkeiden toteuttajat käyttäisivät kansalaisyhteiskunnalle kohdennetun tuen arvioinnissa. 		
Näistä vastauksista ja Harjun määritelmästä
koottiin arviointikehikko, jota käytettiin esimerkiksi
tuloksellisuuden arvioinnissa (ks. luku 5).
Keskeisenä piirteenä mainittiin kansalaisten
aktivoituminen omien ja muiden asioiden ajamisessa.

2.2. Kansalaistoiminta ja
kansalaisjärjestötoiminta Venäjällä
Kansalaisyhteiskunta, kansalaistoiminta ja
kansalaisjärjestötoiminta ovat Venäjällä vielä
kehityksen alkuvaiheessa. Esimerkiksi vuonna 2006
tehdyssä TACIS Institution Building Partnership
Programmen (IBPP) -evaluaatioraportissa todetaan,
että varsinaista kansalaisyhteiskuntaa ei vielä
Venäjällä ole, vaan järjestöjä on perustettu
täyttämään julkisen vallan palveluja ja 		
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näin ollen niille ei vielä ole muotoutunut asemaa
yhteiskunnallisten asioiden vaikuttajana ja
kansalaistoiminnan kenttänä.

haluaa säilyttää riippumattomuutensa. Myös valtion
suhtautumisessa järjestöihin on havaittavissa
tällaista kaksijakoisuutta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen Venäjä-verkoston
vuonna 2005 julkaisemassa kirjassa ”Kansalais
yhteiskunta liikkeessä yli rajojen” puolestaan
analysoidaan Venäjän kansalaisyhteiskunnan
kehittymistä. Kirjassa Suvi Salmenniemi toteaa, että
kansalaistoimintaa luonnehtivat suuret kaupunkien
ja maaseutujen väliset erot. Kaupungeissa järjestöt
ovat usein ammattimaisia ja niillä on suhteellisesti
enemmän voimavaroja, kun taas kylissä ja pienissä
kaupungeissa järjestäytynyttä kansalaistoimintaa 		
on varsin vähän.

Venäjän lainsäädännön sanotaan rajoittavan
kansalaisjärjestöjen toimintaa. Vuonna 2006 astui
voimaan uusi Venäjän federaation kansalaisjärjestöjä
koskeva laki, jossa esimerkiksi kansalaisjärjestöjen
raportoinnin vaatimuksia muutettiin. Samoin laissa
oli järjestöjen tuen edellytyksiin samoin kuin
verotukseen ja järjestöjen omaisuuteen liittyviä
muutoksia. On esitetty joitakin arvioita (esim.
Skvortsova 2000), että osin näiden muutosten takia
esimerkiksi Pietarin ja Leningradin alueella
rekisteröityjen järjestöjen määrä on vähentynyt.
Vuonna 2007 oli näillä alueilla 23 000 rekisteröityä
kansalaisjärjestöä ja vuotta myöhemmin 		
niitä oli 16 663.

Toisena kehityssuuntauksena Salmenniemen
mukaan on kansalaisjärjestösektorin institutionalisoituminen ja ammattimaistuminen erityisesti
kaupunkiympäristöissä. Tämä ammattimaistuminen
on yleisesti ottaen myönteistä, koska järjestöistä
tulee näin vaikutusvaltaisempia ja vahvempia.
Toisaalta taas voi pohtia sitä, miten ammattimaisuus
vaikuttaa tavallisten kansalaisten osallistumis
mahdollisuuksiin muutakin kuin hyödynsaajina 		
ja palvelujen kohteina.
Ammattimaistuminen osaltaan johtaa myös
kansalaistoiminnan muuttumiseen koulutetun ja
hyvin toimeentulevan väestön toimintakentäksi.
”Kansalaistoiminta voidaankin nähdä yhteiskunnallisen eriarvoistumisen mekanismina, joka yhtäältä
uusintaa vanhoja sosiaalisia hierarkioita ja toisaalta
luo myös uusia tarjoamalla hyvin koulutetulle
väestölle mahdollisuuden sosiaaliseen nousuun,
valtaan ja voimavaroihin tai auttamalla sitä
säilyttämään paikkansa sosiaalisessa hierarkiassa”,
Salmenniemi toteaa. Tämän ammattimaistumis
kehityksen seurauksena yhteiskunnallisen
osallistumisen kriteerit saattavat muotoutua
niin korkeiksi, että ne voi täyttää vain pieni osa
kansalaisista.
Kolmas kehityssuuntaus on venäläisten kansalais
järjestöjen sisäinen eriytyminen. Osa järjestöistä
hakeutuu aktiivisesti yhteistyöhön valtiollisen
sektorin ja viranomaisten kanssa, ja osa järjestöistä

2.3. Tuki kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen
Viimeisten vuosikymmenien aikana monet
kahdenväliset ohjelmat ja kansainväliset
organisaatiot ovat tukeneet kansalaisjärjestöjä ja
kansalaisyhteiskunnan kehittymistä Venäjällä.
TACIS Institution Building Partnership Programme
(IBPP) -evaluaatioraportissa kuitenkin todetaan,
että kahdenväliset Venäjälle suuntautuneet ohjelmat
ovat vähentyneet ja pienentyneet viime vuosi
kymmenen aikana.
Edelleen käynnissä olevia ohjelmia ovat mm.
Alankomaiden rahoittama MATRA (Social
Transformation Programme), USAID:in kansalais
yhteiskunnan tukiohjelmat, EU:n demokratian ja
ihmisoikeuksien tukiohjelma (EIDHR), Pohjoismaiden Ministerineuvoston kansalaisjärjestöohjelma
sekä EU:n TACIS/ENPI määrärahoista rahoitettu
Institution Building Partnership Programme.
Vuoden 2010 alussa ovat käynnistyneet myös
EU:n ja Venäjän väliset raja-alueyhteistyöohjelmat
(ENPI CBC), joihin myös järjestöt voivat osallistua.
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MATRA-ohjelma alkoi vuonna 1994 ja se tukee
järjestöhankkeita EU-kandidaattimaissa, EU:n
itänaapurimaissa (Armenia, Valko-Venäjä, Georgia,
Moldova, Venäjä ja Ukraina) sekä EU:n eteläisissä
naapurimaissa. Järjestöjen kumppanuushankkeiden
lisäksi ohjelmasta voidaan myös rahoittaa Alankomaiden ja Venäjän kuntien välistä ”twinning”tyyppistä yhteistyötä, joihin voi osallistua myös
federaation viranomaisia, tai lyhytaikaisia
kahdenvälisiä pienprojekteja. Venäjällä on
toteutettu kaiken kaikkiaan kahdeksan alueellisen
suunnittelun, ympäristöalan ja koulutusalan
hanketta ja parhaillaan sama määrä hankkeita 		
on käynnissä. Hankkeet ovat lyhytkestoisia
täsmähankkeita (1–2 vuotta) ja niiden budjetti 		
on keskimäärin 110 000 euroa.
USAID:in kansalaisyhteiskunta -ohjelmasta 1
tuetaan esimerkiksi vapaaehtoistoimintaa sekä
julkisen vallan ja paikallistason hallinnon välistä
yhteistyötä. Esimerkiksi ”Civil Society Legal Support
Program” kouluttaa juristeja tukemaan järjestöjä
uuden lain edellyttämissä muutoksissa. ”Building
Public Trust in NGOs” -hankkeella (2007–2010)
pyritään rakentamaan julkisen vallan ja järjestö
toiminnan yhteistyötä. Hankkeen toteuttamassa
selvityksessä todettiin, että tiedon puute on suurin
este kansalaistoimintaan ja vapaaehtoistoimintaan
osallistumiselle ja tämän tutkimustuloksen
seurauksena toteutettiin laaja tiedotuskampanja.
Hankkeessa on myös toteutettu etäopetuksena
järjestökursseja seuraavista aiheista: Public Relations
for NGOs, Management of Trust in NGOs, Volunteers
in NGOs and Service Learning.
Euroopan unionin ”European Instrument for
Democracy and Human Rights” (EIDHR) 2 -tukea
on annettu Venäjällä vuodesta 1997 alkaen yli 250
projektille. Tuki kohdennetaan venäläisten kansalaisjärjestöjen toteuttamille 10–24 kuukauden mittaisille
pienprojekteille (30 000  –150 000 euroa) tai 1–3 vuoden
mittaisille venäläisten tai eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen tai korkeakoulujen toteuttamille projekteille
(kokonaisbudjetti 150 000 –1 miljoona euroa). EIDHR:n
tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan
tekemää ihmisoikeustyötä ja demokratiakehitystä.
Ohjelmaa toteutetaan koko Venäjän alueella.
8

Vuodesta 2006 alkaen Pohjoismaiden Ministeri
neuvoston kansalaisjärjestöohjelmasta 3 on
rahoitettu kansalaistoiminnan kehittämistä Baltian
maissa ja Luoteis-Venäjällä. Tuen tarkoituksena on
kehittää järjestöjen kapasiteettia ja tukea
verkostoitumista ministerineuvoston toimintaalueen järjestöjen kesken. Rahoitusta voivat hakea
järjestökumppanuudet, joissa vähintään yksi
kumppani on Pohjoismaista, yksi Baltian maista
tai Puolasta sekä yksi Luoteis-Venäjältä tai
Valko-Venäjältä. Ohjelman rahoitus on noin 670 000
euroa vuodessa (5 miljoonaa DKK) ja yksittäisen
hankkeen enimmäisrahoitus on noin 65 000 euroa.
Vuodesta 2006 alkaen rahoitusta on saanut yhteensä
43 ihmisoikeustoimintaan, ympäristönsuojeluun,
huumeiden vastaiseen työhön, kestävään
kehitykseen, aikuiskasvatukseen, mielenterveys
kuntoutujien asemaan tai nuoriso-oikeuteen liittyvää
hanketta. Suomalaisia järjestöjä on mukana 		
12 hankkeessa, joiden teemat liittyvät esimerkiksi
tasa-arvoon ja ympäristönsuojeluun.
Vuoden 2010 alussa käynnistyivät uudistetut
EU:n ja Venäjän väliset raja-alueyhteistyöohjelmat
(ENPI CBC). Suomen ja Venäjän rajalla käynnissä on
kolme ohjelmaa (Kolartic, Karelia ja Kaakkois-Suomi
– Venäjä), joista kahdessa painopistealueena on
kansalaisten välisen yhteistyön ja kansalaistoiminnan
kehittäminen. Kolarctic-ohjelmassa tälle painopistealueelle on kohdennettu noin 25 % resursseista.
Kaakkois-Suomi – Venäjä -ohjelman yhtenä toimintaalueena taas on sosiaalinen kehitys ja kansalais
yhteiskunta, jonka tavoite on laajentaa Venäjän ja

Lisää hankkeista internet-sivulla http://russia.usaid.gov/
programs/democratic_dev/civil_society/, http://www.
nkozakon.ru/; http://www.kompas-dobra.ru/
1

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/human_
rights/intro/index.htm.
2

http://www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers/
council-of-ministers/ministers-for-co-operation-mr-sam/
russia/apply-for-funding/nordic-council-of-ministersfunding-programme-for-ngos-in-the-baltic-sea-region/
apply-for-funding-ngo-programme
3

http://ec.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/tech_
financial_cooperation/ibpp_civil_society/index_en.htm

Suomen kulttuurien tuntemusta kansalaisjärjestöjen
ja kulttuuri-instituutioiden harjoittaman yhteistyön
avulla. Karelia ENPI CBC -ohjelmassa kansalaisjärjestötoiminta kytkeytyy osaksi ohjelman
teemahakukierroksia. Kansalaisjärjestöjä aktivoidaan
osallistumaan teemakokonaisuuksien toteutukseen
ja tätä kautta hanketoiminnan vaikuttavuutta
pyritään parantamaan. Kansalaisjärjestöjen
toimintaa erityisesti koskevia teemakokonaisuuksia
ovat mm. kulttuuri, matkailu, metsä sekä
horisontaalisena aihepiirinä nuorisoyhteistyö.
Ohjelmien tukikelpoisuusvaatimukset ovat varsin
tiukat ja kansalaisjärjestöjen – erityisesti pienten 		
ja vähävaraisten – ei ole helppoa osallistua
hakukierroksiin ja saada rahoitusta. Ohjelmat ovat
luonteeltaan raja-alueiden välistä yhteistyötä ja
hakijoiksi kelpuutetaan vain pääsääntöisesti ohjelmaalueilla sijaitsevat järjestöt; näin esimerkiksi
pääkaupunkiseudulla toimivat kapasiteetiltaan
vahvemmat valtakunnalliset järjestöt eivät voi hakea
ENPI CBC -rahoitusta.
Euroopan unionin Moskovan edustusto on
rahoittanut TACIS ja ENPI Venäjä -maaohjelmien
kautta Institution Building Partnership Programme
(IBPP) – Support to Civil Society and Local
Initiatives -ohjelmaa vuodesta 2001 alkaen.
IBPP:n kokonaisrahoitus on ollut 41 miljoonaa euroa
ja sillä on rahoitettu yli 190 projektia. Ohjelman
tarkoituksena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja
tukea kansalaisjärjestöjen kapasiteetin kehittämistä
Venäjällä. Tukea on kohdennettu kansalaisjärjestöjen
tiedotus- ja vaikuttamistoimintaan, verkostoitumishankkeisiin sekä kansalaisjärjestöjen ja viran
omaisten yhteishankkeisiin. Eri vuosille määritellään
prioriteettialueet. Esimerkiksi vuosina 2007 ja 2008
tukea kohdennettiin nuorten, naisten ja lasten
hankkeisiin ja vuonna 2009 prioriteettina on
järjestöjen verkostoitumisen tukeminen.
IBPP-ohjelmasta rahoitetaan kahdentyyppisiä
hankkeita: mikroprojektit ovat 1–2 vuoden
mittaisia hankkeita, joiden kokonaisbudjetti on
150 000 –200 000 euroa. Verkostoitumishankkeet
(platform building activities) ovat 1–3 vuoden
mittaisia hankkeita, joiden kokonaisbudjetti on

300 000–700 000 euroa. Kaikkiin hankkeisiin
kuuluu kahden kuukauden valmisteluvaihe sekä
EU-komission isännöimä hankkeiden käynnistämiskokous, jonka tarkoituksena on tukea hankkeiden
välistä tiedotusta ja julkisuutta jo hankkeen alkuvaiheessa. Kaikki hankkeet ovat eurooppalaisten ja
venäläisten järjestöjen yhteistyöhankkeita, joita ne
hakevat yhteisellä hakemuksella. Hakemuksessa
ilmenee jokaisen osallistuvan järjestön perustiedot
ja panos hankkeeseen.
Haku toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä
vaiheessa kiinnostuneet hakijat tekevät projekti
ehdotuksen (Concept Note), jossa tulee olla myös
toteuttamisympäristön analyysi sekä oletusten 		
ja riskien arviointi. Ehdotukset arvioidaan ja
pisteytään, minkä jälkeen parhaat ehdotukset
tehneet järjestöt kutsutaan valmistelemaan
lopullinen laajempi hankesuunnitelma 		
(Project Proposal). Hankesuunnitelman
arviointik riteerit puolestaan liittyvät hankkeen
tarkoituksenmukaisuuteen, tuloksellisuuteen,
toteuttamiskelpoisuuteen ja kestävyyteen.
Hankesuunnitelmien pisteytyksessä kiinnitetään
huomiota myös toteuttajajärjestöjen kapasiteettiin,
relevanssiin IBPP tavoitteiden ja kohderyhmän
tarpeiden kannalta, hankkeen toteutussuunni
telmaan ja menetelmiin. Näiden lisäksi arvioidaan
vielä hankkeen talousarvio ja kustannustehokkuus.
IBPP-ohjelma arvioitiin vuonna 2006. Evaluaation
mukaan IBPP on tarkoituksenmukainen instrumentti.
Sen avulla on voitu täyttää julkisen palvelun aukkoja
ja luotu vuoropuhelua valtion ja kansalaisjärjestöjen
välille. IBPP tarjoaa mahdollisuuden järjestöjen
verkostoitumiselle ja tiedon sekä kokemuksen
vaihdolle, mitä muut kahdenväliset kumppanit tai
rahoittajat eivät tue. Projektit ovat kuitenkin liian
pieniä ja maantieteellisesti hajallaan, jotta niillä voisi
olla todellista vaikutusta kansalaisyhteiskunnan
kehittämiseen Venäjällä. Ohjelman suurimmiksi
hyödyiksi todettiin, että se on tukenut kansalaisyhteiskunnan ja viranomaistahon yhteistyön
kehittymistä, ja että hankkeissa on ollut monisektorista ja moniammatillista yhteistyötä. Huomiota
kiinnitettiin siihen, että IBPP tukee ennemminkin
olemassa olevia kumppanuuksia kuin luo uusia.
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Evaluaatio suositteli, että verkostoitumista ja
tiedonvaihtoa tulee edistää, samoin kuin seurantaa
ja tehokkuutta tulee kehittää. Raportissa pohdittiin
myös, olisiko ohjelmatyyppinen tai sektori
perustainen lähestymistapa tehokkaampi kuin
projektityyppinen yhteistyö, ja tukisiko se paremmin
toimivien ja hyvien käytäntöjen kehittämistä ja
levittämistä. Venäjän omistajuutta tulisi vahvistaa
ottamalla viranomaisia mukaan esim. hanke
valintaan.

3. Kansalaisjärjestöjen
		 lähialueyhteistyö
Lähialuetukea annetaan kansalaisyhteiskuntaa
vahvistaviin hankkeisiin lähialueilla. Vuonna 2005
tehdyn päätöksen mukaisesti tukea voidaan myöntää
suomalais-ugrilaisten kansojen piirissä toteutettavaan
yhteistyöhön myös muualla Venäjän federaation
alueella. Periaatteena on, että kumppanina Venäjällä
on ensisijaisesti kansalaisjärjestö, mutta myös viranomaisten kanssa toteutettuja hankkeita on tuettu.
UM:n hanketietokannan mukaan kansainvälisten
kansalaisjärjestöjen (INGO) hankkeita ei ole rahoitettu.

3.1. Hakuprosessi
Lähialueyhteistyötukea voi hakea voittoa
tavoittelematon kansalaisjärjestö tai säätiö, joka on
ollut Suomessa rekisteröityneenä vähintään vuoden.
Venäläisen yhteistyökumppanin tulee yleensä olla
kansalaisjärjestö tai muu rajattu kansalaisryhmä,
joka on myös toiminut vähintään vuoden ajan.
Perustelluissa tapauksissa yhteistyökumppani voi
olla myös kohdemaassa toimiva kansainvälinen
järjestö tai paikallisen hallinnon organisaatio.
Viime vuosina on myös rahoitettu hankkeita,
joita suomalainen kansalaisjärjestö on toteuttanut
viranomaistahon kanssa. Näitä viranomaisten
kanssa toteutettuja hankkeita on ollut vuosina
2004–2009 noin neljännes hankkeista.
Kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyötukea hallinnoi
vuosina 1997–2001 ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston kansalaisjärjestöyksikkö ja vuodesta
2002 lähtien UM:n itäosaston alueellisen yhteistyön
yksikkö (ITÄ-30). Vuodesta 1997 lähtien on vuosittain
elo-syyskuussa järjestetty hakukierros kansalais
järjestöjen lähialueyhteistyön valtionavustuksille.
Hakuilmoituksen mukaan järjestöt voivat anoa tukea
rahoitukseen kahdeksi vuodeksi. Käytännössä on
kuitenkin niin, että uusille hakijoille myönnetään
rahoitusta vuodeksi kerrallaan ja joillekin
vanhemmille kumppaneille myönnetään rahoitus
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kahdelle vuodelle. Tukea ei myönnetä pelkkiin
valmistelumatkoihin tai matkakustannuksiin,
rakennusprojekteihin (ml. rakennusten kunnostus)
eikä yksinomaan materiaalihankintoihin. Lähialuevaroista ei rahoiteta myöskään humanitaarista apua.
Ulkoasiainministeriö edellyttää järjestöiltä vähintään
15 %:n omarahoitusosuutta hankkeen kokonais
kuluista. Vammaishankkeissa omarahoituksen tulee
olla vähintään 7,5 % ja sen on oltava kokonaan
rahallista panosta.
UM:stä saatujen tietojen mukaan hakemusten määrä
vuosina 2005–2009 on vaihdellut jonkin verran,
mutta hyväksyttyjen hankkeiden lukumäärä on
pysynyt jotakuinkin samana. Vuosittain saadaan
keskimäärin 45 anomusta (38–50 hakemusta
vuosittain). Hylkäämisprosentti on ollut noin 		
20 prosenttia. Useana vuotena on UM:ssä
pienennetty yksittäisten hankkeiden budjettia,
jotta määräraha on riittänyt useampiin hankkeisiin.
Hankerahoituksen päätösesityksen valmistelee
UM:n alueellisen yhteistyön yksikkö. Tarvittaessa
sektoriministeriöiltä ja Pietarin pääkonsulaatista 		
on pyydetty kommentteja hanke-esityksiin. Näin
tehdään varsinkin uusien hankkeiden ja hakijoiden
kohdalla. Haastattelujen perusteella tämä käytäntö
ei kuitenkaan ole kovin hedelmällinen, ja rahoituspäätöksen kannalta merkittäviä lausuntoja ei aina
saada. Hankkeiden käynnistymistä viivästyttää se,
että valtioneuvoston vahvistus lähialueyhteistyön
määrärahoista ja ulkomaankauppa- ja kehitysministerin hankekohtainen määrärahojen jakopäätös
saadaan vasta helmi–maaliskuussa, ja ensimmäiset
maksatukset hankkeille voidaan tehdä vasta
maalis–huhtikuussa.

3.2. Hankkeet

Hankkeiden koko
Hankkeiden koko ja kesto vaihtelee. Vuodeksi
myönnettävän tuen määrä hanketta kohden on
viime vuosina ollut noin 10 000–60 000 euroa. Lähes
kaikki hankkeet 1 ovat monivuotisia (2–5 vuotta).

Kokonaisbudjetiltaan reippaasti yli puolet hankkeista
on alle 49 000 euroa ja yli 100 000 euron hankkeita 		
on noin viidennes hankkeista. Suuria hankkeita
toteuttavat pääasiassa pääkaupunkiseudulla
sijaitsevat keskusjärjestöt, joilla kaikilla on
pitkäaikainen kokemus lähialueyhteistyöstä.

Taulukko 1 Kansalaisjärjestöhankkeiden kokonaisbudjetti
vuosina 2004–2009
Hankkeen kokonaisbudjetti

Prosenttia hankkeista

Yli 150 000 euroa		

10

100 000 –149 000 euroa

10

50 000– 99 000 euroa 		

20

alle 49 000 euroa 		

60

Hankkeiden toimiala
Vuosittain on toteutuksessa noin 40 hanketta.
Lukumääräisesti yli puolet hankkeista on ollut
sosiaalialan hankkeita. Niihin luetaan kuuluvaksi
myös vammaisten palveluja kehittävät hankkeet,
joita evaluoinnin ajanjaksona on toteutettu 15.
Tässä evaluaatiossa käytetty hankkeiden luokittelu
on esitetty liitteessä 7, ja taulukossa 2 on yhteenveto
eri toimialojen hankkeista.

Taulukko 2 Kansalaisjärjestöhankkeiden toimiala
2004–2009
Toimiala		

Hankkeita yhteensä

Sosiaaliala

66

– joista vammaishankkeita

15

Järjestötyön kehittäminen

15

Liikunta ja kulttuuri

13

Työ, talous, yrittäjyys

7

Luonto

5

Muu		

9

Yhteensä

115

Lyhti-järjestelmästä tehdyn hanketietokannan mukaan
vuosina 2004–2009 alle kymmenen hanketta on saanut
rahoituksen vuodeksi.
1
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Sosiaalialan hankkeissa 2 kehitetään ehkäisevää
päihdetyötä, perustetaan ja kehitetään perheväkivallan
uhrien turvakoteja, tuetaan nuorisotoimintaa sekä
järjestetään perheiden vapaa-ajan toimintaa ja
tukipalveluja. Erityisesti nuorille kohdennettuja
hankkeita ovat Värtsilän nuorisotalohanke,
seksuaalikasvatushanke Sortavalassa sekä Inkerin
Liitto ry:n nuorten leiritoiminta Suomessa ja
Venäjällä. Osa sosiaalialan hankkeista kohdentuu
lastensuojeluun. Vammaisjärjestöjen tai vammaisten
lasten vanhempainjärjestön toteuttamissa
hankkeissa pyritään kehittämään vammaisten
palveluja ja osallistumismahdollisuuksia.
Järjestötoiminnan kehittämisen hankkeita on
toteutettu yhteensä 15. Näistä esimerkkejä ovat
mm. SVS:n toteuttamat NGO-ekspertit – kansalaisten
Venäjä -koulutusprojekti (2005–2007), Kansalais
järjestöt ja media -hanke (2008) sekä Suomalaisugrilaisten kansalaisjärjestöjen koulutushanke
(2007–2008), Kuurojen liiton toteuttama Pietarin ja
Leningradin alueen kuurojen järjestökoulutus
projekti (2004) sekä Etelä-Karjalan ProAgrian
toteuttama Yksityisviljelijöiden ja maaseudun
naisyhdistystoiminnan kehittämisprojekti
Pihkovan alueella (2009–). Myös muissa hankkeissa
järjestötoiminnan kehittäminen saattaa olla
”sisään leivottuna” tavoitteena tai toimintana, jota 		
ei ole kirjattu tavoitteisiin. Väljästi tulkittuna myös
sosiaalialan hankkeilla on kansalaisyhteiskunnan
kehittämisen kannalta tärkeitä tavoitteita.
Esimerkiksi turvakotihankkeissa perheväkivallan
uhreille annetaan mahdollisuuksia voimaantua 		
ja rakentaa elämäänsä turvatussa ympäristössä
asiantuntijoiden kanssa.
Liikuntahankkeita on toteutettu yksi. 		
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) rahoitti
aluksi Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESL ry) liikunnan
edistämishanketta, mutta sille alettiin hakea
Lähialueyhteistyössä sosiaali- ja terveysalan hankkeet
käsitellään yleensä yhdessä. Tässä raportissa puhutaan
kuitenkin vain sosiaalialan hankkeista, sillä kansalais
järjestöt ovat toteuttaneet pääasiassa sosiaalialan hankkeita.
Terveysalalla kansalaisjärjestöt eivät ole olleet aktiivisia.
Yhtä hanketta lukuun ottamatta (Suomen Diabetesliitto ry)
terveysalan hankkeet on rahoitettu STM:n kautta.
2
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UM:n lähialueyhteistyön kansalaisjärjestötukea,
sillä urheilujärjestöjen tuen katsottiin liittyvän
kansalaistoiminnan vahvistamiseen. Raporttien 		
ja haastattelujen mukaan järjestötoiminnan
kehittäminen ei kuitenkaan ole ollut tämän
hankkeen keskeinen tavoite, vaan hanke on
keskittynyt lähinnä liikuntatapahtumien
järjestämiseen. Järjestökoulutuksia ei ole
toteutettu, vaan tiedonvaihto ja kouluttautuminen
ovat tapahtuneet epämuodollisesti yhteisten
tapahtumien oheistoimintana.
Kulttuurialan hankkeita ovat esimerkiksi
Juminkeko-säätiön vienankarjalaisten kylien
elvyttämishankkeet ja Inkerikeskuksen
kirjoittajakoulutushankkeet.
Yrittäjyyteen ja työllistymiseen tähtääviä
hankkeita on toteutettu yhteensä seitsemän.
Näitä ovat esimerkiksi Juminkeko-säätiön toteuttama
Paanajärven yrittäjäkoulutushanke (2004–2006).
Ympäristöhankkeilla on mm. edistetty ympäristötietoisuutta, tehty tutkimusta ja tuotettu luonnonsuojeluun liittyvää materiaalia. Näihin hankkeisiin
tässä evaluaatiossa luetaan Luonto-Liiton ja
WWF:n hankkeet sekä Käymäläseura Huussi ry:n
sanitaatiohankkeet Karjalan tasavallassa.
Muut-kategoriaan luetaan yksittäiset esimerkiksi
opintokerhotoimintaa kehittävät hankkeet.

Hankkeet alueittain
Suomen ja Venäjän kahdenvälisen lähialueyhteistyön
ensisijainen kohdealue on Luoteis-Venäjä ja erityisesti
Pietari, Leningradin alue, Karjalan tasavalta ja
Murmanskin alue. Vuosina 2004–2009 kansalais
järjestöhankkeet ovat jakautuneet alueellisesti
seuraavasti: Karjalan tasavalta n. 45 %, Pietari n. 30 %,
Leningradin alue n. 20 % ja Murmanskin alue n. 5 %.
Lisäksi joitakin yksittäisiä hankkeita on toteutettu
Arkangelin, Kaliningradin, Pihkovan, Vologdan ja
Tverin alueilla. Luettelo Karjalan tasavallassa ja
Pietarin alueella toteutetuista hankkeista on
liitteissä 4 ja 5.

3.3. Toteuttajajärjestöt

Taulukko 3 Lähialueyhteistyötä vuosina 2004–2009

Hankkeita toteuttaa 67 suomalaista kansalaisjärjestöä.
Toteuttajina ovat olleet sosiaalialan järjestöt, vammaisjärjestöt, luonnonsuojelujärjestöt, ammattiliitot,
kulttuurijärjestöt, Suomi-Venäjä-ystävyysseurat
sekä yksi kehitysyhteistyöjärjestö (liite 6). Järjestöjen
toimialat määriteltiin internetissä ja hankehakemuksissa olevien tietojen perusteella ja kategoriaan
”muut” luokiteltiin mm. yleishyödylliset järjestöt,
spesifit asiantuntijajärjestöt ja toimialaltaan
laajat järjestöt.

organisaation toimialan ja organisaatiotyypin

Toteuttajajärjestöjen toimiala ja -alue
Viereisestä taulukosta (taulukko 3) käy ilmi,
että enimmäkseen lähialueyhteistyön rahoitusta
ovat saaneet pääkaupunkiseudulla sijaitsevat
keskusjärjestöt. Joitakin hankkeita toteuttavat myös
esimerkiksi Suomi-Venäjä-Seura ry:n paikallisosastot
tai piirijärjestöt samoin kuin alueelliset tai paikalliset
järjestöt Itä- ja Kaakkois-Suomesta, Kainuusta ja
Pohjois-Suomesta (esim. Oulun Kehitysvammaisten
tuki ry, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen
yhdistys ry).
Taulukkoa 3 luettaessa on syytä huomata,
että hakijaorganisaation toimiala tai ydintehtävä 		
ei välttämättä ole kaikissa järjestöissä sama kuin
lähialueyhteistyöhankkeen toimiala. Esimerkiksi
Kansainvälinen solidaarisuussäätiö, Suomi-VenäjäSeura, Setlementtiyhdistys, ammattiyhdistykset
(Terveyden ja liikunnan opettajien liitto, Sairaanhoitajaliitto) sekä Inkerin kulttuuriseura toteuttavat
sosiaalialan hankkeita, vaikka sosiaalipalvelut
eivät varsinaisesti ole niiden ydintoimialaa.

Lähialueyhteistyön rahoitus
toteuttajajärjestön mukaan
Viereinen taulukko (taulukko 4) puolestaan kuvaa
sitä, miten lähialuerahoitus kohdentuu eri toimialojen järjestöille. Järjestöt on lueteltu toimialan
mukaan liitteessä 6.

toteuttaneet suomalaiset kansalaisjärjestöt
(keskusjärjestö/paikallisosasto) mukaan luokiteltuna.
Järjestön toimiala
Yhteensä Keskusjärjestö Paikallinen/
			
alueellinen
Sosiaalialan järjestöt

14

9

5

Vammaisjärjestöt

9

7

2

Ammattiliitot ja ammattijärjestöt 1

1

5

5

Kulttuurijärjestöt

6

4

2

Ystävyysseurat

5

1

4

Maaseudun kehittämisen järjestöt

4

-

4

Ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöt

4

4

-

Terveysjärjestöt

2

2

-

Liikuntajärjestöt

1		1

Ihmisoikeusjärjestöt

1

1

Kehitysyhteistyöjärjestöt

1

1

-

Muut 2

15

8

7

Yhteensä

67

42

25

-

Tähän kategoriaan kuuluvat ammattiliittojen ja ammattiyhdistysten 		
ja -järjestöjen hankkeet.
2
”Muut”-luokkaan kuuluvat järjestöt, joiden toimiala ei liity yllä oleviin
kategorioihin. Kategoriaan luetaan myös yksittäisiä, alle 40 000 euron
hankkeita toteuttaneet järjestöt ja vuonna 2009 ensimmäistä kertaa
tukea saaneet Väestöliitto ja Järvi-Suomen partiolaiset ry.
1

Taulukko 4 Kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyön
rahoitus vuosina 2004–2009 suomalaisen toteuttaja
organisaation toimialan mukaan (suuruusjärjestyksessä)
Järjestöt
Järjestöjen lukumäärä
M€
Prosenttia
				
koko
				rahoituksesta
Sosiaalialan järjestöt
Vammaisjärjestöt
Ystävyysseurat
Muut

14
9

1,44

20

1, 20

17

1+ 4*

1, 05

15

15

0,65

9

Kehitysyhteistyöjärjestöt

1

0,59

8

Ammattiliitot ja ammattijärjestöt

5

0,55

8

Ympäristö- ja luonnonsuojelu

4

0,49

7

Kulttuuri

6

0,43

6

Maaseudun kehittäminen

4

0, 36

5

Liikunta

1

0,25

3

Terveys

2

0,17

2

Ihmisoikeusjärjestöt

1

0,01

<0

67

7, 19

100

Yht.		

* Suomi-Venäjä-Seura + sen neljä paikallisosastoa
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Taulukon 4 mukaan 20 prosenttia vuosien
2004–2009 rahoituksesta on kohdennettu yhteensä 		
14 suomalaiselle sosiaalialan järjestölle. Todellisuudessa sosiaalipalvelujen kehittämiseen Venäjällä on
kuitenkin kohdennettu yli puolet kansalaisjärjestöjen
lähialueyhteistyön resursseista, sillä monet muutkin
kuin sosiaalialan järjestöt toteuttavat sosiaalialan
hankkeita. Yhdeksän vammaisjärjestöä saa lähes
viidenneksen lähialueyhteistyöresursseista.
Taulukossa kehitysyhteistyöjärjestöksi luokitellun
Kansainvälisen solidaarisuussäätiön ja viiden
ammattiliiton suhteellinen rahoitusosuus on
merkittävä. Vuosina 2004–2007 Solidaarisuussäätiö
on toteuttanut yhteensä viittä hanketta. Suomen
ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK toteutti
neljää hanketta (yhteensä noin 200 000 euroa) ja myös
Metallityöväen Liitolla oli vuosina 2007–2008 kaksi
isohkoa hanketta (yhteensä noin 148 000 euroa).
Viime vuosina SASK ja ammattiliitot eivät
kuitenkaan ole olleet aktiivisia lähialuehankkeiden
toteuttajia. Samoin ”Muut”-kategorian rahoitus
tässä taulukossa näyttäytyy kohtuullisen suurena.
Tähän kategoriaan kuuluu yhteensä 15 suomalaista
järjestöä, joiden hankerahoitus vaihtelee muutamasta
tuhannesta eurosta 100 000 euroon. Tämän kategorian
suurimmat hankkeet ovat Åland’s Fredinstitutin
toteuttama monen maan välinen hanke (2005–2009,
yhteensä 140 000 euroa) ja Karjalan humanitaarinen
tuki ry:n (2006–2009, yhteensä 110 000 euroa)
toteuttama Valamon luostarin elintarviketuotannon
kehittämishanke. Muut tähän kategoriaan kuuluvat
hankkeet ovat pienehköjä, yhden tai kahden vuoden
mittaisia hankkeita (ks. Liite 6).
Suurin osa lähialueyhteistyöhankkeista toteutetaan
venäläisen kansalaisjärjestön kanssa, mutta noin
neljänneksessä hankkeista on kumppanina
viranomaistaho. Esimerkiksi Solidaarisuussäätiön
hankkeissa kehitetään päihdehuoltoa Värtsilän
kunnassa sekä turvakotitoimintaa Sortavalassa.
Samoin esimerkiksi Etelä-Suomen Liikunta ry:n
kumppanina on Pietarin urheilukomitea.
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4. Evaluaation toteutus
4.1. Evaluaatioaineisto ja arvioidut hankkeet
Aineiston keruu tapahtui touko–heinäkuussa 2010.
Aineiston keruun menetelmät olivat:
• hankedokumenttien ja muiden kirjallisten
aineistojen analyysi (hankesuunnitelmat ja
raportit, lähialueyhteistyön strategiadokumentit,
toimintaohjelmat, muistiot ja muu kirjallinen
aineisto yms.),
• haastattelut (suomalaisten ja venäläisten
toteuttajaorganisaatioiden edustajat, viranomaistahot Suomessa ja Venäjällä ml. UM, OKM,
Pietarin opetuskomitea),
• kysely Pietarin pääkonsulaatissa 31.5.2010
järjestetyssä kumppanitapaamisessa sekä
sähköpostikyselyt.
Evaluaattori osallistui UM:n alueellisen yhteistyön
yksikön Helsingissä järjestämään kansalaisjärjestö
seminaariin 4.5.2010 ja Suomen Pietarin pääkonsulaatissa järjestettyyn suomalaisten ja venäläisten
kansalaisjärjestöjen kumppanitapaamiseen 31.5.2010.
Pietarin kumppanuusseminaarissa tehtiin pienimuotoinen kysely, johon saatiin 24 vastausta.
Kenttämatka Pietariin tehtiin touko–kesäkuun
vaihteessa ja Karjalan tasavaltaan kesäkuussa.
Pietarissa haastateltiin yhteensä kuuden järjestön
edustajaa, Suomen Pietarin pääkonsulaatin
virkamiehiä ja venäläisiä viranomaistahoja.
Karjalan tasavallassa puolestaan haastateltiin
yhteensä yhdentoista venäläisen kumppanijärjestön
edustajaa Värtsilässä, Pitkärannassa, Sortavalassa ja
Petroskoissa. Haastattelut toteutettiin pääasiallisesti
ryhmähaastatteluina. Luettelo haastatelluista
henkilöistä on liitteessä 2.
Suomessa haastateltiin yhteensä seitsemän järjestön
edustajaa ( Etelä-Savon Liikunta ry, Huussi ry,
Juminkeko-säätiö, Kehitysvammaliitto ry,
ProAgria, Solidaarisuus, Suomi-Venäjä-Seura).
Nämä organisaatiot toteuttavat tai ovat toteuttaneet
yhteensä 15 hanketta. Osa haastatteluista tehtiin
puhelinhaastatteluna tai ryhmähaastatteluna.

Taulukko 5 Evaluaatioon valitut hankkeet
Sektori

Hankkeiden
lukumäärä/sektori

Toteuttajaorganisaatiot ja hanke/hankkeet

Toteutusaika

Euroa

Kansalaisyhteiskuntaa
ja järjestötoimintaa
kehittäviä hankkeita

3

Inkeri-keskus ry / Pietarin Inkerin liitto
Tarinain tupa -kirjoittajakoulutushanke

2005–2006

88 198

Suomi Venäjä Seura ry/Arkangelin kansalaisjärjestöjen tukijärjestö ”Garant”
NGO ekspertit – kansalaisten Venäjä -koulutusprojekti

2005–2007

125 380

Suomi-Venäjä-Seura, Turun piirijärjestö / NORDEN
Nuoret ja Vesi -hanke (Yhteiskunnallisesti tiedostavat
ja sosiaalisesti vahvat nuoret luovina mielipiteen
muodostajina)

2008–2009

56 277

Juminkeko-säätiö / Paanajärven paikallishallinto,
Arhippa Perttusen säätiö, Ortjo Stepanovin säätiö
Paanajärven yrittäjäkoulutushanke

2004–2006

30 000

ProAgria Etelä-Karjala ry / Pihkovan alueen
Fermeriassosiaatio, Pihkovan maatalousoppilaitos,
Velikie Lukin valtiollinen maatalousakatemia,
Pihkovan Agrosnab, Pihkovan alueen maatalousja teknillisentarkistuksen hallinto
Yksityisviljelijöiden ja maaseudun naisten
yhdistystoiminnan vahvistaminen Pihkovan alueella

2009 –

40 000

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö /
Nadeshda -naisjärjestö
Tervettä elämää – ehkäisevän päihdetyön kehittäminen

2007–2009

150 000

Kohti vastuullista aikuisuutta – seksuaaliterveyttä
ja elämänlaatua sortavalalaisille nuorille

2005–2006

124 083

Vauvakassiyhdistys (Vaaka) ry / Värtsilän kunta,
Nadeshda, (Sortavala) Lada (Lahdenpohja),
Aino (Pitkäranta), Suojärven naisjärjestö
Sortavalan perheklubi – vertaistukea
Sortavan alueen nuorille perheille

2006–2007

33 575

Karjalan tasavallan nuorten perheiden klubi

2008–2009

35 484

Värtsilän nuortentalo

2009

16 571

Taloudelliseen kehitykseen
liittyviä hankkeita

Sosiaalisektorin
hankkeita

2

2

3

Vammaisjärjestöhankkeita

1

Kehitysvammaliitto / GAOORDI
(Pietarin vammaisten lasten vanhempien järjestö)
Vammaisten kansalais- ja perusoikeuksia tukevan
edunvalvontaverkoston kehittäminen Pietarissa 1–2

2004–2005

39 600

Liikunta

1

Etelä-Savon Liikunta ry / Pietarin urheilukomitea
Liikunnan ja urheilun yhteistyötä lähialueilla

2007–2009

150 000

Ympäristö

2

Suomen luonnonsuojeluliitto / SPOK,
Murmanskin alue: Kuola BCC, Leningradin alue:
Pietarin luonnonsuojeluliitto
Soidensuojelu ja biodiversiteettikeskukset
Luoteis-Venäjällä

2009

40 000

Käymäläseura Huussi ry / Russian Toilet
Organization (RTO); Northern Water Problems
Institute (NWPI), Karelian Research Centre
Academy of Sciences
Karjalan kylien sanitaation kehittäminen

2008–2009

110 000

Inkerikeskus ry / Inkerin liitto
Tavoitteena menestyvä nuori – Toimintaa nuorille

2007

20 141

Muut

1
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Lähialueyhteistyön tavoitteiden toteutumista
arvioitiin harkinnanvaraisesti valittujen 15 hankkeen
kautta. Näitä hankkeita on toteuttanut tai toteuttaa
yksitoista suomalaista kansalaisjärjestöä. Joukossa on
sellaisia toimijoita, joilla on pitkä lähialueyhteistyön
historia ( esim. Suomi-Venäjä-Seura ry, Kansain
välinen Solidaarisuussäätiö) sekä myös järjestöjä,
jotka ovat toteuttaneet vain yhden hankkeen.
Hankevalinnassa otettiin huomioon, että 		
arvioitavat hankkeet edustavat
• kaikkia toimialoja tai sektoreita
( ks. edellinen sivu),
• suuria ( yli 150 000 euroa) ja pieniä hankkeita,
• erilaisten toimijoiden hankkeita
( suuret järjestöt, pienet järjestöt, yhteistyö
viranomaisten kanssa) sekä
• päättyneitä ja meneillään olevia hankkeita.
Haastateltujen henkilöiden lukumäärä oli 42. 		
Heistä suomalaisia hanketoteuttajia tai virkamiehiä
oli 12 ja venäläisiä yhteensä 30 ( Pietarissa 9 ja
Karjalan tasavallassa 21 henkilöä). Valtaosa
suomalaisten toimijoiden haastatteluista tehtiin
yksilöhaastatteluina tai puhelinhaastatteluina,
kun taas Venäjällä toteutettiin pääasiassa
ryhmähaastatteluja. Pietarissa oli mahdollisuus
haastatella myös uusien hankkeiden toteuttajia,
yhteistyötä suunnittelevien järjestöjen edustajia ja
sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole mukana
evaluaatioon valituissa hankkeissa.
Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja, joiden pääteemat käsittelivät toimeksiannon
mukaisesti hankkeiden konkreettisia tuloksia,
vaikutuksia, tehokkuutta ja kestävyyttä. Lisäksi
jokaista toimijaa pyydettiin tarkastelemaan omaa
hankettaan lähialueyhteistyön viitekehyksessä 		
ja sen tavoitteiden toteuttajana.
Hankesuunnitelmien ja raporttien laadun arviointiin
laadittiin tarkastuslista, jonka avulla arvioitiin mm.
hankkeiden tavoitteiden selkeys ja työsuunnitelman
loogisuus. Raporttien analyyseissä perehdyttiin
siihen, miten hyvin ne kuvasivat hankkeen tuotoksia
ja saavutuksia.
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4.2. Aineiston analyysi
Hanketoiminnan kokonaisuuden kuvaamista varten
hankkeita koskeva numeerinen aineisto ( hankkeiden
määrä ja niiden budjetit) analysoitiin kuvailemalla,
kuinka paljon tarkastelujaksolla on toteutettu
hankkeita eri toimialoilla ja alasektoreilla ( sosiaalialan hankkeet, ympäristön- ja luonnonsuojelu,
kansalaisjärjestöjen kehittämistä koskevat hankkeet
jne.) sekä hankkeiden koon ja toteuttajajärjestön
mukaan.
Analyysia ohjasivat lähialueyhteistyön
strategiassa ja toimintaohjelmissa julkilausutut
tavoitteet sekä evaluaation tehtävänkuvauksessa
mainitut evaluaatiokysymykset. Yksityiskohtaiseen
evaluaatioon valittujen 15 hankkeen toteutusta
tutkittiin analysoimalla projektidokumentit.
Arviointia varten laadittiin analysoinnin
apuvälineiksi projektikortit, joihin koottiin 		
tiedot hankedokumenteista ja haastatteluista.
• Tarkoituksenmukaisuutta arvioitiin lähialue
yhteistyön tavoitteiden, alueellisten kehittämis- 		
ja tavoiteohjelmien, samoin kuin toteuttajajärjestöjen
näkökulmasta. Myös valittujen lähestymistapojen ja
strategioiden tarkoituksenmukaisuutta arvioitiin
joidenkin hankkeiden osalta.
• Tuloksellisuutta arvioitiin hankekohtaisesti verraten
raportteihin kirjattuja ja haastatteluissa esiin tulleita
saavutuksia hankkeen tavoitteisiin. Samoin
tuloksellisuutta tarkasteltiin lähialueyhteistyön
yleistavoitteiden ja erityisesti kansalaisjärjestöjen
toiminnalle asetettujen tavoitteiden näkökulmasta.
• Tehokkuuden tarkastelu kohdistui resurssien
käyttöön.
• Vaikutuksia arvioitaessa analysoitiin, millaisia
ovat olleet hankkeen suunnitellut ja ennalta
arvaamattomat sekä myönteiset ja mahdollisesti
kielteiset vaikutukset eri toimijoihin, kohderyhmiin
ja sidosryhmiin sekä miten hankkeen suorat ja
välilliset vaikutukset voidaan todentaa.

• Projektin tulosten kestävyyttä arvioitiin selvittämällä,
miten toimintojen jatkuvuus on pyritty turvaamaan.
Niin ikään tulosten pysyvyyden arvioinnissa
tarkasteltiin, oliko hankkeen toiminta muuttunut
osaksi organisaation tai yhteisön pysyvää toimintaa,
ja tukiko organisaation rakenne toiminnan
jatkuvuutta.

4.3. Arviointia menetelmistä ja analyysistä
Koska kyseessä on lähialueyhteistyön evaluaatio
eikä hanke-evaluaatio, analyysissä ei pyritty
hankekohtaisiin johtopäätöksiin, vaan evaluaatioon
valitut hankkeet pyrittiin analysoimaan lähialue
yhteistyön tavoitteiden näkökulmasta. Valitun 		
15 hankkeen näytteen voidaan katsoa edustavan
Suomen lähialuemäärärahoilla tuettua kansalais
järjestöjen projektitoimintaa vuosina 2004–2009,
sillä näyte valittiin kaikilta toimialoilta.
Haastatteluja tehtiin Suomessa, Pietarissa ja Karjalan
tasavallan alueella. Tiedon kerääminen yhteensä 		
30 venäläiseltä ja 12 suomalaiselta toimijalta antanee
riittävän luotettavan kuvan evaluaatioon valittujen
järjestöjen hanketoiminnasta ja hankkeiden
saavutuksista. Arviointiraporttia luettaessa on
kuitenkin hyvä pitää mielessä, että vaikka
haastatteluja tehtiin paljon, kaikkia relevantteja
toimijoita ei ehkä ole kuultu. Koska haastateltavat
valittiin lähinnä hankkeen toteuttajien toimesta, on
mahdollista, että haastateltaviksi valikoitui vain
myönteisesti hanketoimintaan suhtautuvia ihmisiä.
Hankkeen vaikutusten arvioimisessa olisi ollut
oleellista haastatella myös hyödynsaajia, mutta
resurssien rajallisuuden vuoksi tätä ei voitu tehdä.
Samoin kenttämatkoilla haastattelut tehtiin
pääasiassa hankkeiden toteuttajien ja järjestön
johdon kanssa, joten järjestöjen jäsenten näkemykset
eivät näy näissä johtopäätöksissä. Huolimatta näistä
rajoitteista, dokumenteista ja haastatteluista saatiin
riittävästi tietoa johtopäätösten tekemiseen
lähialueyhteistyön kokonaiskentässä.

kaikilta toimialoilta ja evaluaatioon valittujen
hankkeiden lukumäärä oli melko suuri ( 15) ja
kenttämatkat tehtiin vain Pietariin ja Karjalan
tasavaltaan, kaikkiin hankkeisiin ei ollut mahdollista
tutustua paikan päällä. Näin ollen esimerkiksi
ProAgrian toteuttamat hankkeet Pihkovan ja Tverin
alueella samoin kuin Juminkeko-säätiön hankkeet
Paanajärvellä arvioitiin hankedokumenttien ja
suomalaisten toimijoiden haastattelujen perusteella.
Hankekohtaiset aineistonkeruumenetelmät on
kuvattu liitteessä 3.
Evaluaatioon valittujen hankkeiden dokumentit
( hankesuunnitelmat, vuosiraportit ja loppuraportit)
saatiin useimmiten helposti suomalaisilta
toteuttajaorganisaatioilta. Tosin joissakin järjestöissä
hankehallinnosta vastaa yksi henkilö, jonka poissa
ollessa dokumentteja oli vaikea saada. Joissakin
toisissa järjestöissä taas dokumenttien löytäminen 		
oli vaikeaa, sillä hankkeesta vastaava henkilö 		
oli siirtynyt muihin tehtäviin eikä järjestöllä
ollut keskusarkistoa. Tällaisille organisaatioille
suositellaan esim. sähköisen arkiston perustamista
Internetiin. UM:ssä hankeraportit oli hyvin
arkistoitu.
Hankedokumenttien tarkastelu osoitti, että
hankesuunnitelmien ja raporttien taso oli hyvin
kirjava. Se hankaloitti evaluaatiota. Esimerkiksi
kustannusanalyysiä ei voitu tehdä, sillä kaikissa
raporteissa ei ollut tietoa hankkeen hyödynsaajien 		
ja toimintoihin osallistuneiden lukumäärästä.
Samasta syystä analyysiä sukupuolten välisen
tasavertaisuuden toteutumisesta ei voitu tehdä,
sillä kaikissa raporteissa ei ollut tietoa koulutukseen
osallistuneista eikä siitä, paljonko heistä oli miehiä
ja naisia. Myöskään vertailevaa analyysiä
toteuttajajärjestöjen, teeman tai hankkeen koon
perusteella ei voitu tehdä, sillä hankkeet olivat
hyvin erilaisia ja tavoitteet oli määritelty eri tasoilla.

Kaikkien hankkeiden osalta ei onnistunut sekä
suomalaisen että venäläisen toteuttajan haastattelu.
Samoin, koska evaluointiin haluttiin valita hankkeita
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5. Tarkoituksenmukaisuus
Alla pohditaan kansalaisjärjestöjen toteuttaman
lähialueyhteistyön tarkoituksenmukaisuutta lähialueyhteistyön tavoitteiden, alueellisten kehittämis
strategioiden sekä toteuttajajärjestöjen kannalta.

Tarkoituksenmukaisuus lähialueyhteistyön
tavoitteiden kannalta
Vuoden 2004 lähialueyhteistyöstrategian mukaan
kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyön tavoitteena 		
on kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen. Sitä, mitä
tämä Venäjällä ja lähialueyhteistyön viitekehyksessä
tarkoittaa, ei strategiassa tai toimintaohjelmissa ole
määritelty. Tämä antaa joustavuutta erilaisten
hankkeiden rahoittamiseen, mutta myös vaikeuttaa
hankevalintaa, sillä selkeitä valintakriteerejä 		
ei tavoitteesta voi johtaa.
Kansalaisjärjestöjen toteuttamat hankkeet tukevat
lähialueyhteistyön tavoitteiden saavuttamista.
Esimerkiksi sosiaalisektorin hankkeilla pyritään
vaikuttamaan alueen tasapainoiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja kehitetään palvelujärjestelmää.
Ympäristöjärjestöt osaltaan pyrkivät tukemaan
ympäristönsuojelua ja tutkimusta alueella.
Järjestöhankkeilla on myös kauppaa edistäviä ja
taloudellisia vaikutuksia. Esimerkiksi ProAgrian
toimijoilta saadun tiedon mukaan hankkeiden
kohdealueille on viety suomalaisia perunannosto
koneita. Huussi ry:n hankkeessa puolestaan viedään
Karjalan tasavaltaan yhdistyksen yritysjäsenten
tuotteita ja osaamista.
Ainoastaan runsaat 10 prosenttia vuosina 2004–2009
rahoitetuista kansalaisjärjestöhankkeista on
määritellyt kansalaistoiminnan tai järjestötyön
kehittämisen hankkeen ensisijaiseksi tavoitteeksi.
Muissa hankkeissa tämä on saattanut olla
julkilausumattomana tavoitteena, jonka toteutumista
ei seurata raporteissa. Hankesuunnitelmiin tulisikin
jatkossa selvästi kirjata se, miten hanke vaikuttaa
kansalaisjärjestön kapasiteetin kehittämiseen ja
kansalaisyhteiskunnan vahvistumiseen Venäjällä.
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Kansalaisyhteiskunnan kehittämisen kannalta on
oleellista myös se, että suunnitteluvaiheessa tehdään
tausta- ja tarvekartoitus, jonka perusteella hankkeen
tarve ja tarkoituksenmukaisuus voidaan määritellä.
Nykyisin hankedokumenteissa mainitaan
venäläisestä kumppanista pelkästään nimi ja
yhteyshenkilön tiedot, mutta tarkempaa analyysiä
järjestön toimialasta, organisatorisesta rakenteesta,
jäsenyydestä, tiedonkulusta tai kokemuksesta ei ole
tehty. Tällainen tieto samoin kuin sidosryhmäanalyysi ovat tärkeä osa hankkeen suunnittelua. Jatkossa
hankkeen suunnitteluvaiheessa tulisi myös arvioida
toimijajärjestöjen kapasiteettia ja osaamista, jotta
aidot kehittämisalueet voidaan tunnistaa.
Tausta-analyysiä tarvitaan myös, jotta voidaan
löytää tarkoituksenmukaisimmat toimintatavat, ja
jotta hankkeet olisivat linjassa venäläisen kulttuurin,
arvojen ja toimintatapojen kanssa. Esimerkiksi
Sortavalassa seksuaalikasvatushanke koettiin
liian moderniksi ”vanhoillisella” Venäjällä.
Taustaselvitystä olisi voitu myös hyödyntää uusien
turvakotimallien kehittämisessä. Esimerkiksi
Pitkärannan alueella turvakodin rinnalle tai sijasta
olisi voitu pohtia turvakotiverkoston kehittämistä
yhteisön vahvuuksien pohjalta.

Tarkoituksenmukaisuus alueellisten
kehittämisohjelmien näkökulmasta
Luoteis-Venäjän alueiden kehittämis- ja tavoite
ohjelmien näkökulmasta hankkeet ovat tarkoituksen
mukaisia. Ohjelmien prioriteettialueita ovat mm.
lasten ja nuorten terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin kohentaminen, huumeiden ja
alkoholin käytön ehkäisy, terveyskasvatus ja
syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen.
Tavoitteena on myös kehittää yhteistyötä, jolla
edesautetaan vammaisten mahdollisuuksia
työssäkäyntiin ja itsenäiseen elämään sekä kehittää
kokonaisvaltaisesti työsuojelujärjestelmää. Myös
vuodesta 2005 lähtien Suomen ja Venäjän välisten
lähialueyhteistyön toimintaohjelmien mukaan

sosiaali- ja terveysalan prioriteetteja ovat olleet
tartuntatautien ( erityisesti hiv/aidsin ja tuber
kuloosin) ehkäisy, terveiden elämäntapojen ja
hyvinvoinnin edistäminen sekä sosiaali- ja
terveysalan palvelujen ja hallinnon kehittäminen.

läheisyys tekee hankehallinnosta helpompaa kuin
esimerkiksi kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnosta.
Järjestöillä on myös aito kiinnostus Venäjä-yhteistyöhön ja kumppanuuksien solmimiseen venäläisten
järjestöjen kanssa.

Suomen tukemat sosiaalialan hankkeet liittyvät
näiden alueellisten ohjelmien prioriteetteihin.
Esimerkkeinä voidaan mainita ehkäisevän
päihdetyön hanke Värtsilässä ja perheväkivallan
ehkäisy- ja turvakotihankkeet Karjalan tasavallassa
ja Pietarissa sekä vammaishankkeet Pietarin alueella.
Perheiden yhteistoimintaa on tuettu esimerkiksi
Vaaka ry:n hankkeissa ja terveyskasvatuksen alalla
on toteutettu nuorten seksuaalikasvatushanke.
Samoin Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK on toteuttanut työturvallisuushankkeen
Karjalan tasavallassa. Pietarin alueella on toteutettu
yksi huumeiden käyttäjien äitien järjestön hanke. 		
Myös ESL ry:n liikuntahanke on linjassa Venäjän
federaation ja siitä johdetun Pietarin kaupungin
liikunnan kehittämisstrategian kanssa.

Järjestöjen hankkeissa periaatteena on se, että
järjestöt toisivat oman erityisalansa asiantuntemusta
ja järjestötyön osaamista lähialueyhteistyöhön.
Näin pääasiallisesti onkin. Useimmissa hankkeissa
hyödynnetään järjestön erityisosaamista. 		
Toisaalta toteutetaan myös suomalaisten toimijoiden
yhteishankkeita, joihin asiantuntemus hankitaan
muilta suomalaisilta kumppaneilta. Näin voidaan
saada mukaan uusia toimijoita kokeneempien
järjestöjen ohjauksessa. Toisaalta hanketta
suunniteltaessa tulisi pohtia myös sitä, liittyykö
hanke todella järjestön omaan osaamisalaan ja mitä
lisäarvoa järjestön erityisosaaminen hankkeelle tuo.
Esimerkiksi Solidaarisuussäätiön erityisosaaminen
toimeentulon ja järjestötyön kehittämisessä on jäänyt
hankkeissa hyödyntämättä.

Vaikka hankkeet ovat linjassa Venäjän alueellisten
kehittämissuunnitelmien kanssa, kaikilla toimijoilla
ei ollut näistä ohjelmista ja prioriteeteista tarkkaa
tietoa. Näistä kehittämis- ja tavoiteohjelmista
tiedottaminen voisi olla yksi teema UM:n
järjestämille kumppanuustapaamisille. Myös
venäläisten partnereiden tiiviimpi osallistuminen
hankehakemusten valmisteluun voisi vahvistaa
hankkeiden sitomista rajan toisella puolella
olemassa oleviin tavoiteohjelmiin.

Aloitteen hankeyhteistyöstä on tehnyt useimmiten
suomalainen toimija, jolla on omassa verkostossaan
tai aiemman yhteistyön perusteella kontakteja
venäläisiin toimijoihin. Vaikka hankesuunnittelua
on tehty ainakin jossain määrin yhdessä, jatkossa
hankkeen tarve ja tarkoituksenmukaisuus tulee
perustella yhdessä. Sosiaalialan hankkeissa tulee
arvioida, että hankkeet ovat linjassa lähialueen
kehittämisohjelmien kanssa.

Tarkoituksenmukaisuus toteuttajajärjestöjen
näkökulmasta
Haastatteluissa esitettiin kysymys, miten
tarkoituksenmukaista ja tarpeellista lähialue
yhteistyö on toteuttajaorganisaatiolle. Tähän
kysymykseen suurin osa suomalaisten toteuttaja
organisaatioiden edustajista totesi, että lähialue
yhteistyö on järjestölle lisäresurssi, mutta
päällimmäisenä yhteistyön vaikuttimena on
järjestön oman osaamisen hyödyntäminen ja mission
toteuttaminen. Myös Venäjän maantieteellinen
19

Pietarissa pidetyssä kumppanuustapaamisessa
venäläisten järjestöjen edustajat vastasivat kyselyyn,
jossa haluttiin selvittää, mitä hyötyä ja lisäarvoa
yhteistyöstä suomalaisen järjestön kanssa on
venäläiselle järjestölle. Vastauksissa ( 24) painottuivat
asiantuntemuksen vaihto, oman järjestön arvovallan
lisääntyminen ja kulttuuriset näkökulmat.

Vastauksia kysymykseen ”Mitä hyötyä lähialue
yhteistyöstä on venäläisille kansalaisjärjestöille?”,
joka esitettiin kumppanuustapaamisessa Pietarissa
toukokuussa 2010 venäläisten järjestöjen edustajille.
Asiantuntijuus
• Asiantuntijuuden lisääntyminen ja uusien toimintamallien
omaksuminen.
• Suomalaisilla järjestöillä on kokemusta siitä, miten tehdään
yhteistyötä päätöksentekijöiden kanssa ja miten voidaan
tehdä esim. lainsäädännöllisiä aloitteita.
• Suomalaisten järjestöjen toimintamenetelmiä ja
materiaaleja voidaan muokata venäläisiin olosuhteisiin ja
käyttää Venäjällä.
• Suomalaiset järjestöt ovat hyvä kanava oppia
eurooppalaisia hyviä käytäntöjä.
• Yhteistyön kautta saa jatkokontakteja. Suomalaiset
yhteistyökumppanit voivat löytää niitä asiantuntijoita, joilla
olisi juuri sitä osaamista ja pätevyyttä, jota Venäjällä
tarvitaan.
Statuksen ja vaikutusvallan lisääminen
• Yhteistyö suomalaisten järjestöjen kanssa nostaa
venäläisen järjestön yhteiskunnallisten aloitteiden statusta.
• Yhteistyö suomalaisen organisaation kanssa lisää
julkisuutta.
• Kansainvälinen toiminta saa joukkotiedotusvälineet
kiinnostumaan toiminnasta.
Kulttuurinen yhteistyö
• Halutaan oppia suomalaisesta kulttuurista.
• Olemme Suomen ystävyysseura.
• Saamme suomalaiselta kumppanilta inspiraatiota 		
ja voimaa.
• Meillä on sama kulttuuri ja kieli.
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6. Tuloksellisuus
Lähialueyhteistyödokumenteissa ja hanke
suunnitelmissa on varsin vähän pohdintaa siitä,
mitä kansalaisyhteiskunnan kehittäminen Venäjällä
tarkoittaa. Kirjallisuudessa ( ks. esimerkiksi
Leppänen 2005) viitataan siihen, että kansalaisyhteiskunnassa kansalaiset pyrkivät ottamaan enemmän
vastuuta omasta elämästään ja elinympäristöstään.
Tähän viitattiin myös useassa haastattelussa.
Vaikka kansalaistoiminta ja kansalaisaktiivisuus
eivät vielä Venäjällä olekaan kovin yleinen
toimintatapa, Venäjällä on paljon aktiivisia yksilöitä
ja ryhmiä, joiden toimintaan tarvitaan tukea.
Haastatteluissa kysyttiin, mitä kansalaisjärjestön
vahvistaminen tarkoittaa, ja minkälaisia mittareita
tämän tavoitteen saavuttamisessa voidaan käyttää.
Vastausten ja Harjun ( ks. luku 2) määritelmän
perusteella luotiin kriteeristö, jonka mukaan
hankkeiden tuloksellisuutta arvioitiin. 		
Kriteerit ovat seuraavat:
• Hanketta toteuttaa kansalaisjärjestö.
• Hanke vahvistaa kansalaistoimintaa ja/tai
kehittää kansalaisjärjestöjen kapasiteettia,
toimintaa ja toimintaympäristöä.
• Hyödynsaaja on tavallinen kansalainen.
• Hankkeen hyödynsaajat ( kohdealueen
kansalaiset) voivat tasavertaisesti osallistua
hankkeen tuottamiin palveluihin.
• Järjestön jäsenillä on mahdollisuus osallistua
suunnitteluun ja hankkeen seurantaan.
Yllä olevan kriteeristön mukaan arvioituna
kansalaisjärjestöjen toteuttama lähialueyhteistyö 		
on ollut kohtuullisen tuloksellista. Hankkeet ovat
kansalaisten perustamien järjestöjen toteuttamia.
Ne tukevat ainakin jossain määrin kansalais
toimintaa, ja niissä tuotetaan palveluja, jotka
tukevat kansalaisten osallistumista yhteiskuntaan.
Hyödynsaajana on tavallinen kansalainen, mutta on
vaikea arvioida, missä määrin kansalaisyhteiskuntaa
luonnehtivat tasavertaiset mahdollisuudet toteutuvat
hankkeissa. Haastatteluissa ei saatu esimerkiksi
selville sitä, miten osallistujat ESL:n hankkeen

tapahtumiin Venäjällä valitaan ja kuinka
tasavertaiset mahdollisuudet kaikilla urheilu
seuroilla on saada rahoitusta esim. Pietarin
urheilukomitealta. Järjestötoimintaan kuuluva
demokraattinen päätöksenteko ei kaikissa
hankkeissa toteudu.
Sitä, miten yhteistyö on vaikuttanut kansalaisyhteiskunnan kehittymiseen tai esimerkiksi demokraattiseen päätöksentekoon, voidaan arvioida vain
järjestötasolla. Vaikka haastatteluissa käsiteltiin
järjestöjen organisatorista rakennetta ja päätöksen
tekomekanismeja, yksiselitteistä vastausta ei saatu
siihen, ovatko jäsenet mukana päätöksenteossa ja
kuinka heille hankkeesta tiedotetaan. Joissakin
järjestöissä päätöksentekijät ja hankkeen toteuttajat
ovat samalla järjestön jäsenistö. Samoin, koska
järjestötoiminta Venäjällä on vielä kehittymässä,
useissa järjestöissä hankkeet sekä päätöksenteko
ovat yhden henkilön vastuulla. Epäselväksi jäi myös
se, miten kansalaisjärjestötoiminnan autonomisuus
toteutuu sellaisissa hankkeissa, joissa osa järjestön
johtoa on myös samalla hankkeen viranomaistaho.
Ilman kansalaistoiminnan aktivisteja moni järjestö
olisi kuitenkin jäänyt perustamatta ja hanke
toteuttamatta. Yhtenä perusteena lähialueyhteistyölle
esitettiinkin, että Venäjällä on aktiivisia yksilöitä ja
ryhmiä, jotka tarvitsevat tukea, kannustusta ja resursseja tavoitteidensa toteuttamiseen. Toisaalta pitää
entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen, mitä
järjestötoiminnan kehittämistarpeita järjestöissä on.
Hankkeet tukevat tasavertaista yhteiskuntakehitystä.
Niissä on kehitetty sosiaalipalveluja lähialueyhteistyön toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti niin
kaupungeissa kuin haja-asutusalueilla. Yhteistyössä
on myös syntynyt ja tuettu hyviä naapuruussuhteita.
Toistaiseksi hankkeita on toteutettu lähinnä
asiantuntijaorganisaatioiden kanssa, sillä varsinaista
kansalaisten aloitteesta syntynyttä toimintaa
lähialueella on vielä vähän.
Lähialueyhteistyö on myös vaikuttanut uusien
ryhmien ja järjestöjen syntymiseen. Esimerkiksi
Pitkärannan alueella toimii uusia naisryhmiä, jotka
ovat syntyneet lähialueyhteistyön innoittamina.

Tietoisuus kansalaisjärjestöistä on lisääntynyt.
Venäjällä haastatellut viranomaiset olivat tietoisia
kansalaisjärjestöjen toteuttamista lähialueyhteistyöhankkeista. Esimerkiksi Pietarin opetuskomitean
varapuheenjohtaja mainitsi, että lähialueyhteistyön
myötä vammaisten lasten vanhempien järjestö on
vahvistunut ja on nyt opetustoimen kumppanina
kehittämässä erityisopetusjärjestelyjä. Myös Karjalan
tasavallan varaopetusministeri tunsi lähialue
yhteistyöhankkeita ja näki niiden merkityksen
alueen sosiaalipalvelujen kehittämisessä.
Lähialueyhteistyön ansiosta suomalaisten
Venäjä-tuntemus on lisääntynyt samoin kuin
venäläisten kumppaneiden Suomen tuntemus.
Suomessa on nyt kymmeniä järjestöjä ja henkilöitä,
joilla on käytännön kokemusta Venäjä-yhteistyöstä.
Hankkeilla on ollut myös taloudellista merkitystä
suomalaisille järjestöille. Useissa järjestöissä on
palkattuna vähintäänkin puolipäiväinen
hankekordinaattori. Lähialueyhteistyö on 		
myös toiminut esikuvana EU:n rajat ylittäville
yhteist yöohjelmille.
Alla on mainittu joitakin evaluoitujen hankkeiden
tuloksia:
• Lähialueyhteistyöhankkeiden ansiosta venäläisten
sosiaalialan järjestöjen yhteistyö julkisen sektorin kanssa
on vakiintunut Värtsilässä, Sortavalassa ja
Pitkärannassa. Tämä on tapahtunut osittain myös
siitä syystä, että järjestöjen johdossa on sosiaalitoimen hallintohenkilöitä, jotka hankkeiden ja
järjestötyön kautta pyrkivät kehittämään palveluja
toimialallaan. Myös Pietarissa on luotu hyviä
yhteistyösuhteita.
• Järjestöt toimivat kumppaneina julkisen sektorin
kanssa. Pitkärannan alueella toimii järjestöjen
verkosto ja Värtsilässä hankkeiden koordinaatioryhmä, joka tukee kunnan suunnittelutyötä.
Tässä ryhmässä ovat mukana kunnan edustaja,
eri hallinnonalat ( sosiaali- ja opetusalat), paikallinen
teollisuuslaitos ja hankkeiden toteuttajat.
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• Vammaishankkeet ovat käynnistäneet muutosprosesseja
kumppanijärjestöissä ja niissä työtavat ovat
muuttuneet asiakaslähtöisemmiksi. Esimerkiksi
Pietarissa toimivan Adain Lo -järjestön toiminta
keskuksessa kehitysvammaiset henkilöt osallistuvat
nykyisin vapaaehtoisten rekrytointiin. Toisessa
kehitysvamma-alan hankkeessa on koulutettu
synnytyslääkäreitä kertomaan ja keskustelemaan
vammaisuudesta vanhempien kanssa.
• Solidaarisuussäätiön toteuttaman hankkeen
aikana perustettu turvakoti on vakiinnuttanut
asemansa Sortavalassa. Vuonna 2008 siellä on asunut
väliaikaisesti 158 naista ja lasta, ja koti on myös
tarjonnut apua puhelimitse tai henkilökohtaisena
konsultaationa yli 3 800 henkilölle. Hankkeen
evaluaatio ( Jäppinen Maija 2008) pitää hanketta
menestystarinana.
• Paanajärvellä Juminkeko-säätiön talojen
kunnostuksen ja kulttuurimatkailun lisääntymisen
ansiosta kylän asukaskunta on lisääntynyt ja kylä elpynyt.
Lähialueyhteistyöhankkeen tuella Paanajärvelle on
perustettu yritys, joka työllistää kymmenkunta
hankkeen aikana koulutettua käsityöammattilaista.
Yritys valmistaa veneitä ja saunoja, joita on myyty
Suomeen.
• SVS:n Etelä-Suomen piirijärjestön ”Yhteistyöllä
kohti tasa-arvoisempaa elämää 2005–2008” -hanke
vaikutti Pietarin tasa-arvostrategian kehittämiseen. 		
Myös kunnissa on jo kehitetty toimintaohjelmia.
Naisjärjestöillä on tiiviit yhteydet Pietarin kaupungin
sosiaalikomitean tasa-arvotyöryhmään.
• Hanketoiminta on vahvistanut venäläistä kumppania
ja antanut sille uskottavuutta. Esimerkiksi Pihkovan
vastikään perustettu maanviljelijäjärjestö on
kumppaneiden kontaktien ansiosta tunnettu
myös federaation tasolla.
• Yhtenä merkittävänä tuloksena voidaan 		
myös mainita, että niin haastatteluissa kuin myös
kumppanuusseminaarissa järjestetyssä kyselyssä tuli
ilmi, että suomalaista asiantuntijuutta ja sitoutumista
arvostetaan ja että siitä on opittu.
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Hankkeet ovat toteuttaneet lukuisia aktiviteetteja ja
saavuttaneet suuria hyödynsaajajoukkoja:
• Vuosina 2005–2009 ESL ry on koordinoinut
venäläisten osallistumista yhteensä 75 kisatapaht umaan ja 49 leirille sekä ollut mukana toteuttamassa yhteensä 42 seminaaria ( suoritteita vuosilta
2005–2009 raportoidaan yhteensä 205). Vuodelta 2009
raportoidaan tapahtumia yhteensä 53 kpl, joista
neuvotteluja 5, seminaareja 6, turnauksia/tapahtumia
23 ja leirejä 19. Vuonna 2010 venäläisiä kävi Suomessa
yhteensä 842 henkilöä ( 6567 majoitusvuorokautta) ja
suomalaisia kävi Venäjällä 80 henkilöä ( 200 majoitusvuorokautta.) Hankesuunnitelmasta poiketen
varsinaista järjestökoulutusta ei ole toteutettu,
vaan järjestötoiminnan oppimista on tuettu oheistoimintana erilaisten tapahtumien yhteydessä.
Esimerkiksi jalkapallot urnauksissa vanhemmat
ovat saaneet suomalaisilta seuroilta ideoita
omaehtoiseen varainkeruuseen.
• SVS:n Turun piirijärjestön ”Nuoret ja vesi”
-hankkeessa on toteutettu venäläisille ja
suomalaisille nuorille yhteisiä kulttuurityöpajoja
”vesi”-teemasta. Työpajoissa on tuotettu animaatioita,
jotka ovat nähtävillä Internetissä.
• Vaaka ry on tukenut Värtsilässä Nuorten talon
kunnostusta sekä Sortavalassa ja Pitkärannan alueella
perheiden yhteistoimintaa. Hankkeen tuella on
järjestetty yhteisiä tapahtumia ja tapaamisia, joihin
esimerkiksi Pitkärannassa osallistui kymmeniä
perheitä.
Hankkeiden tuloksellisuuden arviointi on vaikeaa,
sillä tavoitteet on määritelty varsin yleisellä tasolla.
Seuranta ei perustu indikaattoreihin, vaan
tuloksellisuudesta raportoidaan joko toteutettujen
aktiviteettien kautta tai subjektiivisin arvioin.
Joissakin raporteissa käytetään myös tulosten
kannalta epärelevantteja indikaattoreita. Esimerkiksi
ESL ry:n seurantaindikaattorit ( yöpymisvuoro
kausien lukumäärät) eivät kerro hankkeen tai
lähialueyhteistyön tavoitteen saavuttamisesta.
Samoin perheväkivallan vähentämiseen tähtäävälle
hankkeelle turvakodin käyttöaste ei ole tarkoituksenmukainen indikaattori, sillä lisääntyneet

käyttäjämäärät voivat kertoa joko perheväkivallan
lisääntymisestä tai siitä, että turvakodin palveluita
tunnetaan alueella. Samoin Sortavalassa toteutetulle
nuorten seksuaalikasvatushankkeelle asetettiin
tavoitteeksi ”hanketoimintaan osallistuneiden 11–25
-vuotiaiden sortavalalaisten nuorten seksuaalisen
minäkuvan vahvistuminen”, mitä pyrittiin
mittaamaan asenteiden muutoksella päihteitä,
ehkäisyä ja aborttia kohtaan. Asenteiden muutos on
kuitenkin pitkäaikainen prosessi ja sen mittaamista
voidaan selvittää tässä vain tutkimusasetelmaa
vaativalla seurantatutkimuksella. Hankkeille
suositellaan selkeitä ja yksinkertaisia seuranta
järjestelmiä, jotka konkreettisesti kuvaavat panosten,
tuotosten ja tulosten välisen suhteen.
Siitä huolimatta, että kaikki lähialueyhteistyövaroin
toteutetut hankkeet eivät välttämättä ole teknisesti
hyvin suunniteltuja eivätkä aina määrätietoisesti
tähtää kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen
kansalaistoiminnan tai järjestötyön kehittämisen
näkökulmasta, paljon on opittu ja muutosta on saatu
aikaan toimijoiden ajattelutavassa. Kansalaisyhteiskunnan kehittäminen ja kehittyminen on pitkä
prosessi, ja sen tukeminen on tasavertaisen
yhteiskuntakehityksen kannalta välttämätöntä.

Kumppanuudesta
Kumppaneina ovat pääasiassa vahvat, jo asemansa
vakiinnuttaneet järjestöt Karjalan tasavallassa ja
Pietarissa. Useimmat kumppanuudet ovat syntyneet
henkilökohtaisten kontaktien kautta.
Kumppanit ovat sitoutuneita hanketoimintaan.
Venäjällä hankkeisiin osallistuvien kumppanien
yhteistyö perustuu vapaaehtoisuuteen, kun taas
lähes puolet suomalaisista kumppanijärjestöistä on
palkannut osa-aikaisen tai kokoaikaisen
hankekoordinaattorin Suomen lähialueyhteistyö
varoista rahoitettuun hankkeeseen. Näissä
hankkeissa lähes puolet budjetista käytetäänkin
suomalaisen henkilöstön kuluihin. Raporttien
perusteella tämä henkilö on pääasiassa hallinnollinen koordinaattori, sillä monessa hankkeessa
asiantuntijapalvelut saadaan kumppanijärjestöiltä.

Lähialueyhteistyöstrategian tavoite ”tuesta
kumppanuuteen” ja ohjelmalliseen toimintaan 		
ei ole toteutunut. Vaikka hankkeita entistä enemmän
suunnitellaan yhdessä, hankkeet ovat yhä hyvin
Suomi-vetoisia. Hanke ideoidaan ja suunnitellaan
osin yhdessä, mutta hakijana on aina suomalainen
järjestö ja hankehallinto toteutetaan Suomesta käsin.
Venäläisillä kumppaneilla ei aina ole tietoa esimerkiksi
hankkeen budjetista, ja hankesuunnitelmat sekä
raportit ovat yleensä suomenkielisiä. Tämä ei tue
hankkeesta oppimista ja sitä, että paikallinen
yhteistyökumppani voisi ottaa vastuuta toiminnan
ylläpitämisestä hankkeen päätyttyä. Koska monissa
venäläisissä järjestöissä on jo osaamista ja
kapasiteettia, hankehallintoa voisi enemmän siirtää
kumppanille. Myös ohjelmatyyppinen toiminta,
jossa eri järjestöt toimisivat yhteisen tavoitteen
saavuttamiseksi, saattaisi olla tehokas lähestymistapa.
Pitkäaikaisissa kumppanuuksissa on jo entistä
enemmän alettu käyttää myös venäläistä asiantuntemusta suomalaisen rinnalla.
Lähialueyhteistyö on edesauttanut myös
suomalaisten järjestöjen yhteistyötä. Esimerkiksi
Solidaarisuussäätiön hankkeessa perheväkivaltaan
liittyvä asiantuntijuus saadaan Ensi- ja turvakotien
liitolta samoin kuin Vaaka ry hyödyntää Kasper ry:n
asiantuntemusta ( Kasper ry on Suomen kasvatus- ja
perheneuvontaliitto).
Pietarissa pidetyssä kansalaisjärjestöseminaarissa
kysyttiin osallistujilta ideoita siihen, miten löytää
sopivia kumppanijärjestöjä. Vastauksissa todettiin,
että kumppanijärjestön löytäminen edellyttää
aktiivista työtä ja PR-toimintaa. Osallistujat esittivät
mahdollisina kanavina mm. Internetiä ja sitä, että
esimerkiksi Suomen Pietarin pääkonsulaatin sivuja
voisi käyttää hankkeista kertomiseen ja markkinointiin. Vain harva järjestö tiesi Suomi-Venäjä-Seuran
ylläpitämästä KuKa-tietokannasta. KuKa-tietokantahanke aloitettiin syksyllä 1997 ulkoasiainministeriön,
opetusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön,
sosiaali- ja terveysministeriön, ympäristöministeriön
sekä Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin yhteistyönä.
Tähän OKM:n omilta momenteilta rahoitettuun
tietokantaan on koottu tietoja suomen kielellä
yhteensä 300 hankkeesta, ja sen ylläpidosta 		
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ja päivityksestä huolehtii Suomi-Venäjä-Seura.
Kaikki haastatellut olivat yhtä mieltä siitä, että
hyvien kumppaneiden löytyminen on yksi hankkeen
menestystekijä ja kumppaneiden etsimiseen tulee
myös resurssoida. Lähialueyhteistyön sivuille
olisi hyvä lisätä linkki KuKa-tietokantaan.
Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että
Helsingissä ja Pietarissa pidetyt kumppanitapaamiset
olivat onnistuneita ja että niiden järjestämistä tulee
jatkaa. Jatkossa ohjelmaa voitaisiin tematisoida niin,
että tapaamisessa esitellään hankkeita ja järjestetään
myös koulutus- ja tiedotussessioita ajankohtaisista
aiheista. Ohjelman suunnittelussa tulee ottaa
huomioon myös se, että mukana voi olla pieniä
kokemattomia järjestöjä. Näiden ääni tulee
myös saada kuuluville.
Järjestöillä ei ole riittävästi tietoa hanketoiminnasta
ja sen rahoituksesta. Pietarin kumppanitapaamisessa
tuli esimerkiksi esille se, että uudet järjestöt
suunnittelivat tuen hakemista yhden tapahtuman
toteuttamiseen tai osallistumiskuluihin ( esim.
hanketta suunnittelevan Pietarin kuurojen lasten
vanhempien liiton ajatus on hakea rahoitusta
kansainvälisen konferenssin osallistumiskuluihin 		
ja konferenssissa on tarkoitus hankkia kumppani
tulevaan hankkeeseen.) Toisaalta taas myöskään
Suomen Pietarin pääkonsulaatin ja sen Petroskoin
toimipisteen hallinnoimista pienhankemäärärahoista
ei ole venäläisillä järjestöillä tietoa.
Aidon kumppanuuden syntyminen edellyttää
pitkäjänteistä yhteistyötä. Lähes kaikki rahoitetuista
hankkeista ovatkin monivuotisia. Lyhyitä yhden tai
kahden vuoden mittaisia hankkeita on rahoitettu
vuosina 2004–2009 vain muutamia.
On myös mietittävä keinoja, miten uusia toimijoita
ja järjestöjä saataisiin mukaan niin Venäjällä kuin
Suomessa, ja kuinka mukaan saataisi kansalais
toiminnasta syntyneitä järjestöjä asiantuntija
järjestöjen rinnalle. Uusille toimijoille voitaisiin
esimerkiksi tarjota mahdollisuuksia osallistua
yhteishankkeisiin, joissa hanketta toteutetaan
kokeneemman kumppanin kanssa.
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UM:ssä voitaisiin myös selvittää, voidaanko
pienhankemäärärahoja käyttää laajahkojen
hankkeiden suunnitteluun ja taustaselvitysten
tekemiseen. Näissä selvityksissä voitaisiin tehdä
tarkempaa sidosryhmä- ja verkostoanalyysiä ja
identifioida uusia potentiaalisia kumppaneita.
Tämä tukisi myös ohjelmatyyppisen toiminnan
valmistelua. Toimintaperiaatteena voisi olla EU:n
IBPP-ohjelman tapainen malli, jossa kumppanit
valmistelevat yhdessä hanke-ehdotuksen, jossa
määritellään hankkeen tarve, tavoitteet ja toteutustapa.
Jos hanke-ehdotus nähdään UM:ssä toteuttamis
kelpoisena ja hanke tarpeellisena, hankevalmis
teluun voitaisiin myöntää pieni avustus esimerkiksi
taustaselvityksiin ja yhteisiin suunnittelusessioihin.
Kumppanin valintaan vaikuttaa tietysti hankkeen
tavoite. Jos tarkoituksena on tuottaa tai kehittää
palveluja, joiden oletetaan jatkuvan osana
kunnallista toimintaa hankkeen jälkeen, on
perusteltua ja välttämätöntä tehdä yhteistyötä
kunnan kanssa. Jos taas tavoitteena on kansalais
toiminnan vahvistaminen, kumppanina tulee olla
järjestö. Järjestöt eivät kuitenkaan voi toimia
tyhjiössä, vaan julkisen sektorin mukanaolo ja
informoiminen on tässäkin oleellista, jotta
järjestöjen toiminta tunnustetaan.

Viranomaistaho kumppanina
Solidaarisuussäätiön, Vaaka ry:n ja ESL ry:n
hankkeiden kautta pyrittiin hakemaan vastausta
toimeksiannon kysymykseen siitä, onko tavoitteiden
saavuttamisen kannalta merkitystä sillä, onko
kumppanina kansalaisjärjestö vai viranomaistaho
( kunta tai julkishallinnon toimija).
Solidaarisuussäätiö on toteuttanut hankkeita
Värtsilän kunnan ja Sortavalan kaupungin
sosiaalitoimen kanssa, ja Vaaka ry tekee yhteistyötä Värtsilässä ja Pitkärannan kunnan kanssa.
Etelä-Suomen Liikunta ry puolestaan toteuttaa
liikunta- ja urheilualan hankkeita Pietarin urheilukomitean kanssa. Tässä hankkeessa viranomaistaho
on kumppanina siitä syystä, että Venäjällä urheilu- 		
ja liikuntatoimesta vastaa valtio.

Siinä missä ESL:n yhteistyö Pietarin urheilukomitean
kanssa perustuu pitkäaikaiseen kumppanuuteen ja
yhteistyösopimukseen, viranomaisten saaminen
mukaan hankkeen suunnitteluun ja lähialueyhteistyöhön ei aina ole ollut vaivatonta. Esimerkiksi
Solidaarisuussäätiön hankkeen valmisteluvaiheessa
Sortavalan kaupungin edustajille jouduttiin
perustelemaan perheväkivaltatyön tarpeellisuutta,
sillä kaupungin edustajilla oli omia intressejä,
kuten lastenkodin ja asunnottomien palveluyksikön
perustaminen. Kuitenkin hankkeen käynnistämisen
ja toteuttamisen kannalta oli oleellista, että
hallinnosta löydettiin oikeat henkilöt, jotka kokivat
asian tärkeäksi ja suhtautuivat siihen ennakko
luulottomasti.

alueelle. Samoin toimintojen jatkuvuus esimerkiksi
Värtsilässä on epävarmaa rahoituksen päätyttyä,
mutta hankkeiden ansiosta perustettu kunnan
koordinaatioryhmä tullee jatkamaan toimintaansa
ainakin niin kauan kuin nykyinen kunnan johto 		
on siinä mukana.

Julkisen sektorin byrokratia saattaa hidastaa
hankkeen toteutusta. Lupien saaminen esimerkiksi
opintomatkoihin saattaa viedä aikaa. Kuten edellä
mainittiin, monessa hankkeessa paikallishallinnon
tai kunnan edustaja on hankkeessa kahdessa
roolissa: hän voi olla samanaikaisesti kunnan
edustaja sekä venäläisen kumppanijärjestön
johtohenkilö. Näissä hankkeissa ja lähialueyhteistyön
tavoitteiden toteutumisen kannalta on kuitenkin
oleellista se, että järjestöjen toiminnassa noudatetaan
kansalaistoiminnan periaatteita ja että hankkeeseen
liittyvä päätöksenteko tehdään demokraattisella
tavalla.

Toisaalta esimerkiksi ESL:n liikuntahanke on
hyödyttänyt viranomaistahoa, sillä tämän hankkeen
tuotokset kirjataan Pietarin urheilukomitean
tulosraportteihin. Urheilukomitealta ei kuitenkaan
saatu tietoa siitä, paljonko se rahoittaa toimintoihin
osallistuneita järjestöjä ja niiden matkakuluja.
Tietoa ei myöskään saatu siitä, paljonko järjestöjen
tukemiseen on varattu resursseja, ja millä perusteella
venäläisten urheiluseurojen matkakustannuksiin
tarkoitetut avustukset jaetaan. Näin jää epäselväksi
se, miten tasavertaiset mahdollisuudet kaikilla
venäläisillä järjestöillä on osallistua hankkeen
toimintaan, ja kohdentuvatko toiminnat juuri
sellaisille järjestöille ja toimijoille, jotka eniten
tukea tarvitsevat.

Viranomaisten kanssa toteutettujen hankkeiden
toiminnat ovat jatkuneet ainakin jollain tasolla
rahoituksen päätyttyä. Esimerkiksi Jäppisen ( 2008)
evaluaatioraportissa todettiin, että monet
kansalaisjärjestöjen perustamat ja ylläpitämät naisten
ja lasten kriisikeskukset ovat lopettaneet toimintansa
ulkopuolisen rahoituksen lakattua, kun taas
toiminnat ovat jatkuneet julkisen sektorin
sosiaalikeskuksiin rakennetuissa toimipisteissä.
Näin on myös käynyt Sortavalassa, missä
lähialueyhteistyöhankkeen tukema kriisikeskus
jatkaa toimintaansa osana kaupungin palveluja.
Toisaalta taas voidaan todeta, että ESL:n liikuntahankkeet eivät tule jatkumaan venäläisen
kumppanin toimesta. Hankkeen suomalaiset
toteuttajat ovatkin ideoineet urheilutapahtumia
koordinoivan yrityksen perustamista Etelä-Savon

Viranomaistaho lisää hankkeen ja järjestön
näkyvyyttä, painoarvoa ja uskottavuutta.
Esimerkiksi Värtsilässä ja muissa kunnissa
lähialueyhteistyöhanke on ollut hyvä referenssi
paikallisen rahoituksen hakemisessa, ja kumppanijärjestöjä on ollut myös mukana EU:n ja Venäjän
välisen Kaakkois-Suomi – Venäjä -raja-alueyhteistyöohjelman hakukierroksella.

Toisaalta voidaan pohtia sitä, onko viranomaisten
kanssa toteutettu yhteistyö kansalaisyhteiskunnan
toimintaa sen varsinaisessa merkityksessä.
Kansalaisyhteiskunnan peruspiirteenä on se, että
kansalaiset järjestävät toimintaa ja palveluja itselleen
ja muille omista toiveistaan ja lähtökohdistaan käsin
( ks. esim. Harju 2003). Perinteisesti esimerkiksi
Suomessa valtiovalta on säädellyt kohtuullisen
vähän kansalaisyhteiskunnan toimintoja. 		
Viime vuosina kuitenkin projektiavustukset
ovat lisääntyneet, ja samalla on lisätty viranomais
ohjausta. Tästä huolimatta autonomisuus on
kansalaisyhteiskunnalle edelleen leimaa-antava piirre.
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Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että julkisen
vallan ja järjestöjen väliset suhteet ovat hyvät.
Valtiovallan ja kansalaisyhteiskunnan väliseen
epäluuloon ja epäluottamukseen, johon viitataan
useissa yhteyksissä ( ks. IBPP-ohjelman evaluointi,
Leppänen 2005), ei törmätty tässä evaluaatiossa.
Kaikki haastatellut viranomaiset tunnustivat
järjestöjen tekemän työn arvokkaaksi ja korostivat
sen tarkoituksenmukaisuutta sektorin tai alueen
kehittämisessä. Samoin virkamiehiltä tuli myös
ehdotuksia esimerkiksi koulutusohjelman
kehittämisestä kaikille järjestöille. Kohderyhmänä
tulisi olla järjestöjen hallinto, jäsenet ja myös
sidosryhmät.
Hyvä esimerkki hankkeesta, jossa viranomaistahon
kanssa tehtävä yhteistyö voisi turvata jatkuvuutta ja
tulosten hyödyntämistä, on Pietarin kaupungissa
toteutunut ”Nuoret ja Vesi”-hanke, jossa kehitetään
ympäristökasvatuksen menetelmiä. Joissakin
kouluissa opettajat olisivat olleet innokkaita
osallistumaan hankkeen toimintoihin, mutta
koulujen johto ei ole nähnyt sitä tarpeelliseksi.
Opetusviranomaisten konsultointi hankkeen
suunnitteluvaiheessa olisi saattanut tukea hankkeen
toteutusta, ja opetusviranomaisia tulisi käyttää myös
hankkeesta tiedottamissa. Opettajat ottaisivat
varmasti tuotettuja aineistoja käyttöönsä, jos ne
tukevat opetussuunnitelmien toteuttamista.
Henkilökohtaisilla kontakteilla on kansalais
järjestöjen ja viranomaisten kanssakäymisessä
keskeinen asema. Esimerkiksi Huussi ry:n hankkeen
toteutus hidastui, kun paikallishallinnossa oli
henkilövaihdoksia. Samoin Värtsilän ja Sortavalan
hankkeet ovat pitkälti henkilöityneet. Näin ne ovat
alttiita poliittisten suhdanteiden vaikutuksille.
Pysyvien yhteistyösuhteiden luomisessa siis
järjestöjen kouluttaminen ja kapasiteetin
vahvistaminen on keskeisessä asemassa.
Venäläisten järjestöjen tulee pystyä ensinnäkin
luomaan luottamukselliset suhteet viranomaisten 		
ja sidosryhmien kanssa, ja toisaalta järjestöissä
itsessään tulee olla kapasiteettia pysyvien
toimintamallien luomiseen ja kehittämiseen.
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7. Tehokkuus
Tehokkuudella tarkoitetaan yleensä sitä, miten hyvin
resurssit ( taloudelliset, henkilö- ja esim. verkosto
resurssit) on käytetty tulosten saavuttamiseksi.
Hanketasolla tehokkuuteen liittyvät kysymykset
liittyvät myös hankehallinnon tehokkuuteen ja
siihen, miten hyvin monitorointia ja evaluointia
hyödynnetään hankehallinnon työvälineenä.
Kansalaisjärjestöillä on hyvät yhteistyösuhteet UM:n
kanssa. Joissakin järjestöissä toivottiin tarkempaa
tietoa hankkeiden valintakriteereistä ja myös
ohjausta siihen, miten hankesuunnitelmia
( hyväksyttyjä ja hylättyjä) voisi parantaa. Järjestöissä
koettiin myös jonkin verran epäjohdonmukaisuutta
siinä, että vaikka hankintaohjeiden mukaan
kumppanina pitää olla ”yleensä kansalaisjärjestö
tai muu rajattu kansalaisryhmä, joka on toiminut
vähintään vuoden”, myös viranomaisten kanssa
toteutettuja hankkeita on rahoitettu. Myös
rahoituspäätösten saaminen vasta toteutusvuoden
maalis–huhtikuussa aiheuttaa viivästyksiä
hankkeiden toteutuksessa, ja useissa hankkeissa
onkin jouduttu hakemaan määrärahojen siirtoa
seuraavalle vuodelle. Vaikka siirtoanomuksen
tekeminen ei ole kovin työläs prosessi, se vie aikaa
ja resursseja niin UM:ssä kuin järjestöissä.
Hankkeiden kustannustehokkuudessa on
parantamisen varaa. Useissa hankkeissa noin puolet
vuosibudjetista kohdentuu suomalaisen henkilöstön
( koordinaattorin) kuluihin, ja varsinaisiin 		
hankkeen toteutukseen liittyviin toimintakuluihin
käytetään hankkeen budjetista vain murto-osa.
Näiden hankkeiden tuloksellisuudessa ei kuitenkaan
havaittu merkittäviä eroja verrattuna vapaaehtoisvoimin toteutettujen hankkeiden tuloksellisuuteen.
Kustannustehokkuuden parantamisen puolesta
kertoo myös se, että vaikka UM:ssä on tehty
valintavaiheessa leikkauksia hankkeiden
budjetteihin, leikkaukset eivät ole suuremmin
vaikuttaneet toimintoihin ja tavoitteet on pääosin
saavutettu. Jatkossa onkin tärkeä miettiä, mitä
osaamista tarvitaan yhtäältä hankkeen toteuttamiseen
ja toisaalta hallintoon, ja miten näihin tarvittavat
resurssit voidaan tehokkaimmin hankkia.

Tehokkuutta tukisi myös, jos kaikilla hankkeen
hallintoon ja koordinointiin osallistuvilla olisi
selkeä työnkuva, ja jos suomalaisten ja venäläisten
toimijoiden välillä olisi selvä työnjako.
UM:ssä on syytä pohtia, miten tarkoituksen
mukainen ja tehokas on se käytäntö, että uusille
hakijoille myönnetään rahoitus vain vuodeksi
kerrallaan. Tämä ei tue pitkäjänteistä suunnittelua 		
ja kumppanuuksien rakentamista, ja toisaalta nämä
hankkeet vievät saman verran hallinnollisia
resursseja kuin monivuotiset hankkeet. Sen sijaan
tulisi kehittää parempia valintakriteerejä ja
seurantamenetelmiä.

seurannassa. Vaikka kenttämatkoja tehdään,
niiden aikana ei perehdytä yksittäisiin hankkeisiin.
Myös Suomen Pietarin pääkonsulaatin ja sen
Petroskoin toimipisteen rooli seurannassa jäi
epäselväksi. Siellä ei tiedetty kaikista hankkeista
eikä siellä ollut hankkeiden raportteja. Hanke
seurannalla ei tietenkään voi ylikuormittaa UM:n
virkamiehiä, mutta seurannasta tulee tehdä selkeät
ohjeistot. Samoin järjestöjä täytyy informoida siitä,
miten heidän tulee pitää UM ajan tasalla. 		
Osa järjestöistä tiedottaa hankkeen etenemisestä
UM:lle aktiivisesti ja on yhteydessä pääkonsulaattiin
kenttämatkojen aikana, kun taas osa pitäytyy
virallisten raporttien toimittamiseen.

Jatkossa tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota
hankesuunnitelmien ja -raporttien hyödyntämiseen
hankkeen seurannassa ja ohjauksessa. Raportit
kertovat pääasiassa toteutetuista toimenpiteistä, 		
ja niissä on varsin vähän tietoa siitä, mitä on saatu
aikaiseksi ja miten hanke on tukenut kansalais
toimintaa. Vain muutamassa hankkeessa oli pyritty
käyttämään LogFramea hankesuunnittelun
työvälineenä. Näissäkään se ei kuitenkaan
onnistunut, sillä seurannassa käytettiin hankkeen
toimintojen kannalta epärelevantteja indikaattoreita.
Saman totesi myös Jäppinen ( 2008) lähialueyhteistyöhankkeiden evaluaatioraportissa. Indikaattoreita
valittaessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että
valitut tiedot ovat tosiasiallisesti hankittavissa, 		
ja että ne mittaavat hankkeen tuloksia. Hankkeiden
toteuttajille tulee järjestää koulutusta hanke
suunnittelusta ja seurannasta.
Vain harva hanke on evaluoitu. UM:n kehitys
yhteistyöhankkeiden käytäntönä on, että pitkissä,
3-4 vuotta kestävissä hankkeissa, toteutetaan
väliarviointi. Lähialueyhteistyölle voi suositella
samaa käytäntöä. Yhtenä mahdollisuutena ovat
myös hanketoteuttajien tekemät vertaisarvioinnit.
Hankkeilla ei pääsääntöisesti ole ohjaus- tai
johtoryhmää, joka seuraisi hankkeen toteutusta 		
ja laatua. Vastuu toteutuksesta on pääasiassa
suomalaisella koordinaattorilla ja hänen venäläisellä
työparillaan, jotka myös raportoivat edistymisestä.
Myöskään UM:llä ei ole aktiivista roolia hankkeiden
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8. Vaikutukset

9. Kestävyys ja jatkuvuus

Suurin osa evaluoiduista hankkeista on vielä
käynnissä, joten niiden lopullisia vaikutuksia ei voi
vielä arvioida. Haastattelujen perusteella näyttää
kuitenkin siltä, että esimerkiksi sosiaalialan
yhteistyöllä on ollut vaikutusta. Työotteista on tullut
asiakaslähtöisempiä, ja asiakastyössä pyritään myös
entistä enemmän näkemään asiakas aktiivisena
toimijana eikä pelkästään palvelujen kohteena.
Myös esimerkiksi Suomen Luonto-Liiton
kumppanijärjestön the Karelia Regional Nature
Conservancy ( SPOK) keskushenkilöt ovat 		
yhteistyön seurauksena pohtimassa jäsenklusterin
perustamista, ja tässä järjestöajattelun vertaistuki 		
on tarpeen.

Evaluaatioon valituista hankkeista suurin osa on
vielä käynnissä, joten niiden tulosten kestävyyttä 		
ja toimintojen jatkuvuutta ei voi vielä arvioida.
Kuitenkin jo nyt useassa käynnissä olevassa
hankkeessa arveltiin, että hankkeiden toiminnat ja
palvelut eivät tule jatkumaan rahoituksen päätyttyä.
Toisaalta taas vaikutukset saattavat säilyä. Vaikka
esimerkiksi vammaisten työkeskusta ylläpitävässä
Adain Lo -järjestössä hankkeen toiminnat eivät
jatkuneet hankkeen päätyttyä, hankkeen tulokset
näkyvät esimerkiksi siinä, että kehitysvammaiset
nuoret ovat nyt mukana suunnittelemassa ja
toteuttamassa toimintaa, ja työkeskuksessa
annetaan näille nuorille oikeita työtehtäviä.

Hankkeiden kehitysvaikutusten määrittäminen ja
tulosten linkittäminen niihin on kuitenkin joskus
keinotekoista. Koska useissa hankkeissa ei ole
seurantaindikaattoreita, raporteissa nojaudutaan
subjektiivisiin arviointeihin. Esimerkkinä voidaan
mainita Helsingin kumppanuusseminaarissa
annettu SPR:n esitys maahanmuuttajahankkeen
vaikutuksista Venäjällä. Tässä esityksessä todettiin,
että tämä vuonna 2007 alkanut hanke on vaikuttanut
vuonna 2008 hyväksyttyyn alueelliseen lakiin, jolla
turvataan ilmainen terveydenhuolto vähäosaisille.
Vaikka hankkeessa on tehty maahanmuuttajien
ongelmia tunnetuiksi, on vaikea todentaa tämä väite,
sillä lain valmistelu oli jo pitkällä ennen hankkeen
alkua. Samanlaisia esimerkkejä on muissakin
raporteissa. On vaikea esimerkiksi todentaa,
miten Sortavalassa toteutettu seksuaalikasvatuksen
hanke on vaikuttanut alueen aborttien määrään,
varsinkaan kun seurantaa ei tehty ikäryhmittäin, 		
ja näin ollen ei voida tietää ovatko kohderyhmät
samat.

Yhteistyökumppanit ovat sitoutuneita hanke
toimintaan. Siinä missä useissa hankkeissa
Suomen puolella on palkattua hallintohenkilöstöä,
venäläisten osallistuminen perustuu pääosin
osa-aikaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen, mikä onkin
toimintaa käynnissä pitävä voima. Kansalaisjärjestötyössä rahallista panostusta on vaikea edellyttää,
sillä toimintaa toteuttavat vapaaehtoisjärjestöt,
joilla ei ole muuta rahoitusta kuin hankkeet.
Käynnissä olevissa hankkeissa on mietitty
kestävyysstrategioita. Esimerkiksi Huussi ry:n
kohteiden henkilökunnalla on velvoite raportoida
vuosittain yhdistykselle huolto- ja kunnossapito
toimenpiteistä. Nähtäväksi jää, miten tämä seuranta
pitkällä aikavälillä toimii, ja miten toiminta voidaan
ohjeistaa niin, että käymälöitä hoidetaan alusta asti
hyvin. Oleellista tämän hankkeen tuotosten
kestävyyden kannalta on myös vahvistaa
institutionaalista sitoutumista niin, että mahdollisten
henkilövaihdosten myötä hankkeen tulokset
eivät kuihdu.
Yhtenä kestävyyden uhkana mainittiin henkilöstön
vaihtuvuus. Koska järjestöt ovat vielä heikkoja,
hankkeisiin sitoutuminen on henkilötasolla. Jos
henkilö siirtyy muihin tehtäviin, on vaarassa, että
myös hankkeen toiminnat ja saavutukset kuihtuvat.
Esimerkiksi SVS:n NGO-kouluttajien verkosto ei
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osoittautunut kestäväksi strategiaksi, sillä koulutetut
henkilöt siirtyivät muihin tehtäviin. Tästä syystä
organisaation kehittäminen ja järjestötyön
vahvistaminen tulisi olla osa kaikkea kansalais
järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä.
Tulosten levittämiseen ei ole kiinnitetty riittävästi
huomiota. Yhtenä suosituksena onkin, että
hankkeissa saavutetuista tuloksista ja toiminta
tavoista tiedotetaan lähialueella ja laajemmin, myös
hankkeiden ja sektoreiden välillä. Tämä saattaisi
tukea myös paikallisen rahoituksen saamista.
Julkisuuden ja aktiivisen PR-työn avulla esimerkiksi
Suomen Luonnonsuojeluliiton kumppani SPOK on
saanut yksityisiä yrityksiä sponsoreikseen.

10. Koherenssi
		
ja täydentävyys
Siinä missä muiden rahoittajien ohjelmat ( esim.
USAID, Alankomaiden MATRA, EU:n IBPP ja EIDHR)
tukevat kansalaisjärjestötoimintaa koko Venäjän
federaatiossa, Suomen tuki kohdentuu Luoteis-Venäjän
alueella toimivien järjestöjen toimintaan. Suomen tuki
on myös selkeästi kohdentunut sosiaalisektorin
kehittämiseen, kun taas muut kahdenväliset ohjelmat
tukevat ihmisoikeustyötä, ympäristöhankkeita ja
esimerkiksi aluesuunnittelua. Euroopan unionin IBPP
puolestaan tukee eri teemoja ja järjestöjen yhteistyötä.
Alueellisesti kohdennettu kansalaisyhteiskunnan
kehittäminen voi olla tuloksekasta, sillä se antaa
mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhdessä
oppimiseen. Esimerkiksi Euroopan unionin
tukeman IBPP:n arvioinnissa todettiin, että
suhteellisen pienillä, hajallaan olevilla järjestö
hankkeilla, ei voida tavoitella laaja-alaista kansalaisyhteiskunnan kehittämistä, vaan hankkeiden tulokset
näkyvät lähinnä paikallistasolla.
Ohjelmatyyppinen temaattinen suunnittelu ryhdittäisi
kansalaisjärjestöjen toteuttamaa yhteistyötä ja
linkittäisi sen paremmin laajempaan lähialueyhteistyökokonaisuuteen ja ministeriöiden toteuttamaan
yhteistyöhön, silloin kun se on tarkoituksenmukaista,
sekä myös alueellisiin kehittämisstrategioihin.
Tällaisessa toiminnassa hankkeet muodostavat yhteen
tavoitteeseen tähtäävän kokonaisuuden, ja seurantaa
tehdään niin ohjelma- kuin hanketasolla. Toisaalta
on myös muistettava, että kansalaistoiminnan
kehittämistä ei kokonaisuudessaan voi valjastaa
ohjelmiin, vaan tilaa on jätettävä innovatiiviselle
kansalaistoiminnalle.
Yhteistyötä voisi tehdä mm. temaattisesti samalla
toimialalla toimivien järjestöjen kesken. Esimerkiksi
Juminkeko-säätiön tai ProAgrian hankkeissa on
potentiaalista yhteistä toimialaa Käymäläseura Huussi
ry:n kanssa. Myös vammaissektorilla voisi toteuttaa
yhteishankkeita. Tämän kaltainen ohjelmatyyppinen
yhteistyö edellyttää, että järjestöt lähtisivät suunnittelemaan hankkeita entistä enemmän tavoitelähtöisesti.
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Synergiaetuja voisi etsiä myös esimerkiksi
STM:n kautta rahoitettujen hankkeiden kanssa ja
ympäristösektorilla. Jo nyt niin kansalaisjärjestöt
kuin sosiaali- ja terveysalan toimijat tekevät
vammaistyötä ( esim. STM:n kautta rahoitetaan
vuonna 2008 alkanutta ”Vammaisten itsenäisen
suoriutumisen, sosiaalisen integraation ja
työssäkäynnin tukeminen Pietarissa” -hanketta) 		
ja päihdetyötä ( esim. ”Päihdeongelmat ja terveys
Pietarissa ja Karjalan tasavallassa”). Vielä ei tiedonvaihtoa ja koordinaatiota näiden hankkeiden ja
kansalaisjärjestöjen toteuttamien hankkeiden
välillä ole tehty.
Kansalaisjärjestörahoitus on täydentänyt myös
muilta rahoittajilta tulevaa rahoitusta. Jotkin järjestöt
( esim. ProAgria, Juminkeko, Huussi ry) ovat saaneet
tukea niin kansalaisjärjestörahoituksesta kuin myös
ympäristöministeriön kautta. Esimerkiksi Huussi
ry:n hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2008–2009
on 179 000 euroa. Siitä UM:ltä saatua kansalais
järjestöjen lähialueyhteystyötukea on 110 000 euroa
ja ympäristöministeriön kautta kanavoitua
lähialueyhteistyötukea 69 000 euroa. Myös
Juminkeko-säätiö on saanut rahoitusta Paanajärven
hankkeeseen useilta tahoilta. UM:ltä saatu tuki on
nopeuttanut hankkeen toteutusta sellaisissa
tilanteissa, missä EU:lta tuleva rahoitus on ollut
hidasta.
Vaikka lähialueyhteistyö on synnyttänyt jonkin
verran yhteistyötä suomalaisten sosiaalialan
järjestöjen kesken, suomalaisten toteuttajaorgani
saatioiden välillä on hyvin vähän tiedonvaihtoa
eikä hankkeita ole koordinoitu keskenään.
Tämä on johtanut esimerkiksi siihen, että pienen
3 000 asukkaan Karjalan tasavallassa sijaitsevan
Värtsilän kunnan alueella toteutetaan kahta
samalle kohderyhmälle kohdennettua hanketta
samanaikaisesti, sillä niin Solidaarisuussäätiön
ehkäisevän päihdetyön kuin Vaaka ry:n Nuorten
talo -hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret. Näiden
hankkeiden yhteinen budjetti on suunnilleen saman
verran kuin kunnanjohtajan ilmoittama koko
kunnan budjetti ( 50 000 euroa).
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11. Johtopäätökset
Kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyötä tarvitaan,
sillä Venäjällä kansalais- ja järjestötoiminta on vielä
kehittymässä ja järjestöjen välinen yhteistyö lisää
maiden välistä tuntemusta sekä hyvien naapuruus
suhteiden kehittymistä. Myös yhteiskunnallisen
kehityksen kannalta järjestöjen tuottamat palvelut
tukevat tasavertaista kehitystä.
Hankkeet ovat tuottaneet kohtalaisen hyviä tuloksia.
Sosiaalisektorilla on kehitetty palveluja, tietoisuus
vammaisten oikeuksista ja potentiaalista on
lisääntynyt ainakin vammaisjärjestöjen ja omaisten
keskuudessa, maanviljelijäjärjestöjä on perustettu,
kuivakäymälöitä on rakennettu turistikohteisiin,
nuorille ja perheille on järjestetty toimintaa ja
soidensuojelusta on tuotettu tietoa. Järjestöt ovat
saaneet kokemusta hanketoteutuksesta ja luoneet
verkostoja keskenään sekä yhteistyötä viranomaisten
kanssa. Useissa yhteyksissä korostettiin sitä, että
erityisesti sosiaalialan hankkeissa asiakaslähtöiset
työtavat ja ongelmanratkaisutaidot koettiin
hyödyllisiksi. Niillä on myös jatkuvuutta, sillä
hankitut taidot siirtyvät henkilöiden mukana
uusiin ympäristöihin.
Kansalaisjärjestöjen yhteistyön kaikkia mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty tehokkaasti. Siinä missä
järjestöt ovat hakeutuneet sosiaalialan palvelujen
kehittämiseen toimintaohjelman prioriteettien
mukaisesti, niiden omat erityisosaamisalueet ovat
jääneet taka-alalle. Esimerkiksi SVS:n vahvaa
Venäjä-tuntemusta ja Solidaarisuussäätiön
ydinosaamista toimeentulon ja järjestötyön
kehittämisen aloilla ei ole määrätietoisesti
hyödynnetty hankkeissa. Kummassakaan järjestössä
ei ole selkeää lähialuestrategiaa, ja haastatteluissa
pohdittiinkin sitä, tulisiko lähialueyhteistyö
suunnitella laaja-alaisemmin kuin pelkästään
hankkeiden varaan.
Toiminnot ovat myös keskittyneet palvelujen
kehittämiseen ja esimerkiksi varsinaisen kansalaisyhteiskuntaan liittyvän vaikutustoiminnan
kehittäminen on jäänyt taka-alalle. 		

Toisaalta myöskään venäläistä osaamista ja
vahvuuksia ei aina ole hyödynnetty tehokkaasti.
Esimerkiksi venäläisessä yhteisössä voisi toimia
hyvinkin turvaperheverkosto institutionaalisen
turvakotijärjestelmän sijaan tai sen rinnalla.
Järjestöjen tulee paremmin fokusoitua kansalais
toiminnan kehittämiseen, sillä vain runsas 		
10 prosenttia vuosina 2004–2009 toteutetuista
kansalaisjärjestöhankkeista on kohdentunut
varsinaiseen järjestötoiminnan kehittämiseen.
Jatkossa jokaiseen kansalaisjärjestöhankkeeseen
tulisikin kuulua järjestön kapasiteetin kehittämiskomponentti, ja hankkeissa tulee mallintaa hyvän
järjestötoiminnan käytäntöjä, esimerkiksi
demokraattista päätöksentekoa.
Myös hankkeiden kustannustehokkuutta tulee
parantaa. Osan hankehallinnon vastuista ja raportoinnista voi jakaa venäläisten kumppaneiden kesken.
Hankesuunnitelmien ja raporttien tarkastelu osoitti,
että hankkeiden suunnittelussa ja raportoinnissa on
parantamisen varaa. Myös hankeanomuskaavaketta
tulee uudistaa. Siihen tulee sisällyttää osio, jossa
kuvataan hakijajärjestöt ja hankkeen seuranta- ja
evaluointimenetelmät. Niin suomalaisille kuin myös
venäläisille järjestöille tulisi järjestää hankesuunnittelun, hankehallinnon ja raportoinnin koulutusta.
Monessa järjestössä, ja erityisesti Venäjällä,
seurantaa ja raportointia ei käytetä hankehallinnon
työvälineenä, vaan pikemminkin tarkastuksen ja
kontrollin instrumenttina. Väliarviointeja,
evaluointeja ja toiminnan tarkastuksia ei ole
hyödynnetty hanketoiminnan ohjauksessa.
Järjestöjen yhteistyötä niin Suomessa kuin myös
Venäjällä tulee tukea, ja myös UM:n järjestämiä
seminaareja tulee jatkaa, sillä toisilta oppiminen on
järjestökentän suurin voimavara. Toisilta oppimisen
lisäksi tarvitaan koulutusta esimerkiksi demokraattisessa päätöksenteossa, tiedottamisessa, talous
hallinnossa, varainhankinnassa jne. Tätä osaamista
suomalaisilla järjestöillä on. Jatkossa onkin
mietittävä keinoja, miten tätä osaamista saadaan
sovellettua Venäjän oloihin, ja kuinka järjestöjen
koulutus ja kapasiteetin kehittäminen voitaisiin

tehokkaasti järjestää. Oleellista on, että kapasiteetin
kehittämiseen osallistuvat niin järjestön johto, jäsenet
kuin myös sidosryhmät. Järjestökoulutus tulee myös
suunnitella niin, että se palvelee niin suuria kuin
pieniä järjestöjä samoin kuin uusia ja vanhoja
järjestöjä, joiden tarpeet saattavat olla erilaiset.
Tämän evaluaation kokemukset ovat jossain määrin
linjassa sen julkisuudessa esitetyn väitteen kanssa
( ks. esim. Helsingin Sanomat 28.8.2010), että vauraat
ja koulutetut aktivistit osaavat organisoitua, mutta
varsinaiseen kansalaistoimintaan on vielä pitkä
matka. Suurin osa evaluoitujen hankkeiden
venäläisistä ja suomalaisista toteuttajajärjestöistä on
asiantuntijajärjestöjä, joiden johdossa on esimerkiksi
Karjalan tasavallassa sosiaalisektorin ja kunnan
virkamiehiä. Järjestötoiminta on vielä varsin
”tarjontavetoista” ja varsinaisia aidosta kansalais
toiminnasta syntyneitä ja ”kysynnän ja tarpeen”
pohjalta syntyneitä järjestöjä lähialueyhteistyössä on
mukana varsin vähän. Tosin esimerkiksi Pitkärannan
alueelle on syntynyt lähialueyhteistyön seurauksena
naisjärjestöjä, ja esim. ProAgrian hankkeissa yritetään
luoda tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia
kaikille alueen maanviljelijöille.
Kansalaisjärjestöt voivat tukea kaupallista
yhteistyötä. Esimerkiksi Huussi ry:n hankkeessa
viedään Karjalan tasavaltaan yhdistyksen
yritysjäsenten tuotteita ja osaamista. Tällaisissa
hankkeissa tulee selkeyttää järjestötoiminnan ja
kaupallisen toiminnan raja, jotta voidaan välttää
mahdollisia esteellisyyskysymyksiä.
Jonkin verran on kyseenalaistettu sitä, onko Suomen
tehtävä tukea Venäjän sosiaali- ja terveyspalvelujen
kehittämistä ja toimitaanko oikeilla prioriteettialoilla. Nämä palvelut ovat osa tasavertaisen ja
vakaan yhteiskunnan palveluja, ja tässä mielessä
sosiaalisektorin tukeminen on hyvin linjassa
lähialueyhteistyön tavoitteiden kanssa. Toisaalta,
joidenkin yksittäisten hankkeiden kohdalla olisi
syytä tarkemmin arvioida hankkeen tarkoituksenmukaisuutta lähialueyhteistyön tavoitteiden ja
kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen näkö
kulmasta. Valintaa helpottaisi, jos hankevalinnassa
olisi selkeät kriteerit.
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Haastatteluissa tuli esille tiedonvälityksen ja
kokemuksen vaihdon tarve. Verkostotyyppinen
toiminta onkin nykyajan asiantuntijaorganisaatioille
tärkeä toimintamuoto, sillä hankkeiden rinnalle
tarvitaan asiantuntemuksen vaihtoa ja foorumeita,
joilla esimerkiksi EU:n myötä tulleita innovaatioita
voidaan levittää. Verkostoitumista tarvitaan myös
ohjelmatyyppisen toiminnan kehittämiseen ja
seurantaan. Kaiken verkostotyön haasteena on
kestävien ja kustannustehokkaiden toimintamallien
löytäminen, sillä pysyviä ulkopuolisia rahoitus
lähteitä ei ole helppo löytää.
Evaluaatiossa tuli useassa yhteydessä esille vuonna
2005 lakkautettu Sosiaali- ja terveysalan Venäjä
-verkosto. Tämä verkosto syntyi vuonna 1997
sosiaalialan pilottiprojektien seurauksena.
Verkostossa oli noin 100 suomalaista ja venäläistä
jäsenorganisaatiota. Verkosto sai rahoitusta UM:n
lähialueyhteistyömäärärahoista, mutta vuonna
2005 rahoitus lopetettiin, sillä UM:ssä katsottiin,
että verkoston toiminta ei ollut hanketoimintaa
eikä lähialuevaroista voida kustantaa verkoston
normaalia ylläpitoa. Yhtenä huomiona UM esitti
myös sen, että Venäjä-verkosto ei onnistunut
löytämään toiminnalleen ulkopuolista rahoitusta, 		
ja Venäjällä tapahtuva toiminta olisi ollut edelleen
Suomen rahoittamaa. Verkoston tiedotustoimintaa 		
on jatkettu jossain määrin, mutta varsinaisena
yhteistyöfoorumina se ei enää toimi.
Jatkossa venäläisten järjestöjen kapasiteetin
tukeminen, niiden voimavarojen vahvistaminen
sekä järjestötoiminnan koulutus tulisi olla
integraalinen osa kaikkea kansalaisjärjestötoimintaa.
Myös suomalaisten järjestöjen tietoisuutta ja
kulttuurituntemusta tulee vahvistaa. Samoin
lähialueyhteistyön puitteissa voitaisiin suunnitella
ja toteuttaa järjestökoulutusohjelma, johon kaikki
halukkaat järjestöt voivat osallistua. Järjestökoulutusta tulee järjestää niin järjestön hallintohenkilöille
kuin myös jäsenille. Jäsenkoulutuksen tavoitteena on
antaa jäsenelle valmiudet toimia ja vaikuttaa omassa
järjestössään, kuten yhteiskunnassa yleensäkin.
Näin luodaan myös edellytyksiä jäsendemokratialle
järjestössä.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että strategista
suunnittelua tarvitaan tukemaan lähialueyhteistyön
tavoitteiden toteutumista. Kansalaisjärjestöjen
toteuttamalle yhteistyölle tarvitaan selkeät tavoitteet
ja hankkeille valintakriteerit, joissa näkyvät myös
kansalaisyhteiskunnan kehittämisen kannalta
keskeiset asiat. Yksittäisten hankkeiden tulisi
vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia, ja mahdollisuuksien
mukaan tulisi myös pyrkiä ohjelmatyyppiseen
toimintaan. Tällaisessa toiminnassa määritellään
ohjelmalle yhteinen tavoite, jonka saavuttamiseen
useat toimijat pyrkivät omilla tai yhteishankkeillaan.
Ohjelmat yyppiset hankkeet voisivat olla 			
(a) maantieteellisesti alueellisia hankkeita
(kunnat, alueet) tai (  b) temaattisia ”klusterihankkeita”,
joissa useat järjestöt toteuttavat saman teeman tai
samaan tavoitteeseen tähtääviä hankkeita.
Yhtenä mahdollisena teemana voisi olla esimerkiksi
Venäjän federaation ”Esteetön yhteiskunta”
-ohjelmaan liittyvät hankkeet, joita eri järjestöt
voisivat omien intressiensä ja osaamisalueittensa
näkökulmasta tukea. Tähän esteettömyysteemaan
voidaan linkittää opetusalan, sosiaalipalvelujen,
kuntoutuksen, ympäristön, matkailun, työllisyyden
jne. teemat.

12. Suositukset
Suositukset UM:lle

Suositukset järjestöille

1. UM:n tulee jatkaa kansalaisjärjestöjen lähialue
yhteistyön rahoittamista. Kansalaisjärjestöille
kohdennetun määrärahan tulee säilyä vähintäänkin
samalla tasolla kuin se on nyt ollut. Rahoitettavien
hankkeiden määrää voidaan vähentää, ja hakijoita
tulee kannustaa laaja-alaisempiin ohjelmatyyppisiin
hankkeisiin erityisesti sosiaali- ja vammaisasioissa.

1. Hankkeiden laatua tulee kehittää.

2. Kansalaisjärjestöjen toteuttamalle lähialueyhteistyölle tulee laatia ohjelmatason tavoitteet,
prioriteetit ja seurantaindikaattorit.
3. Hankkeille tulee kehittää valintakriteerit,
joiden avulla voidaan varmistaa, että tuetaan
aidosti kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen
liittyviä hankkeita.
4. Hankesuunnitelmalomake tulee uusia. 		
Siihen pitää sisällyttää osio monitoroinnille ja
seurannalle. Jokaiselle hankkeelle pitää olla selkeät
prosessi- ja tulosindikaattorit, joiden avulla
toteutusta ja tuloksellisuutta seurataan.
5. Hankkeiden raportointia ja seurantaa tulee
kehittää. Pitkissä hankkeissa tulee toteuttaa
ulkopuolinen väliarviointi ja mittavat hankkeet
tulee evaluoida.

• Hankesuunnitelmissa tulee perustella se,
miten hanke liittyy kansalaisyhteiskunnan
kehittämiseen. Hankkeiden tulee perustua taustaselvitykseen, jonka pohjalta voidaan miettiä myös,
miten kumppanijärjestöjen kapasiteettia
voidaan kehittää.
• Hankesuunnitelmiin tulee sisällyttää
seurantaindikaattorit, joiden perusteella hankkeen
etenemistä seurataan ja siitä raportoidaan.
2. Hankehallintoa tulee jakaa venäläisen kumppanin
kanssa. Raportit tulee tuottaa myös venäjäksi, ja ne
tulee tehdä yhdessä kumppanin kanssa.
3. Kaikessa toiminnassa tulee toteuttaa avointa 		
ja demokraattista päätöksentekoa.
4. Tiedotusta hankkeesta tulee tehostaa 		
niin Suomessa kuin Venäjällä.
UM:n ja sektoriministeriöiden yhteistyönä
voitaisiin pohtia alueellisten ja temaattisten
ohjelmien perustamista, missä sektorien toimijat 		
ja järjestöt yms. toteuttavat yhteistä alueellista 		
tai temaattisesti yhteen nivottua hanketta.

6. UM:n järjestämiä kumppanuusseminaareja
tulee jatkaa niin Venäjällä kuin myös Suomessa.
Yhtenä mahdollisuutena voisi olla esim. vuosittainen
rahoituspäätösten jälkeen järjestettävä aloitus
seminaari, missä uudet hankkeet voivat esitellä
toimintaansa ja luoda yhteistyöverkostoja.
7. Tiedotusta kansalaisjärjestöjen toteuttamista
hankkeista tulee tehostaa. Tiedonvaihtoa ja
yhteistyötä tulee kehittää STM:n ja OKM:n
hankkeiden kanssa.
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Liite 1. Evaluointikysymykset koskien kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyötukea
(ote tehtävänkuvauksesta)
Kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyötuki –
lisäkysymykset:
Toiminnan tarkoituksenmukaisuus: arvioidaan

Toiminnan koherenssi / täydentävyys / lisäarvo: arvioidaan

• missä määrin kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyötuki

• miten kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyötuki saataisiin

tukee lähialueyhteistyön yleisten tavoitteiden saavuttamista

paremmin kohdennettua tukemaan lähialueyhteistyön

• missä määrin kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyötuella

yleisiä tavoitteita

on onnistuttu tukemaan kansalaisyhteiskuntaa kattavasti;

• missä määrin kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyötuen

missä määrin lähialuetuen vaatimukset ovat soveltuvia 		

kautta rahoitetut ja muut samalla alalla toteutetut

eri alojen kansalaisjärjestöille

lähialueyhteistyöhankkeet on koordinoitu keskenään;
miten koordinointia voitaisiin parantaa

Toiminnan tehokkuus: arvioidaan

• missä määrin tukea saaneet samojen alojen kansalais

• miten hallinnointi on koettu kansalaisjärjestöissä

järjestöt pyrkivät hyötymään synergiaeduista

(hakuprosessin "helppous", hakemusten käsittelyaika,

• mikä on kansalaisjärjestöjen lähialuetuen lisäarvo

raportointiohjeet, omarahoitus)

verrattuna muiden rahoittajien kansalaisjärjestöohjelmiin

• missä määrin haettavan tuen suuruus ja sen käyttöaika 		

(Euroopan komissio, pohjoismaiden ministerineuvosto,

on koettu sopivaksi ja osoittautunut sopivaksi

muut valtiot, yms.)

Toiminnan tuloksellisuus: arvioidaan
• missä määrin kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyötuki on
saavuttanut tavoitteensa; missä määrin yksittäiset hankkeet
ovat saavuttaneet tavoitteensa
• mitä sektoreita ja kohdealueita toiminnalla on katettu
• miten ja minkälaisia järjestöjä ja paikallisia yhteisöjä on
saatu mukaan toimintaan, miten paikallisia järjestöjä 		
on onnistuttu vahvistamaan ja kehittämään
• onko hankkeen pituudella ja / tai määrärahojen suuruudella
ollut merkitystä tuloksellisuuteen
Toiminnan vaikutukset: arvioidaan
• missä määrin kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyötuki 		
on vahvistanut demokratiakehitystä ja kansalaisyhteiskuntaa
Venäjällä
• osassa hankkeita kohdemaan kumppanina on ollut
paikallishallinto tai muu vastaava julkishallinnollinen toimija.
Mikä merkitys tällä on ollut sekä hankkeen tavoitteiden
saavuttamisen että Venäjän kansalaisyhteiskunnan
vahvistumisen kannalta?
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Liite 3. Aineiston keruun menetelmät projekteittain
Sektori

Toteuttajaorganisaatiot ja hanke / hankkeet

Dokumenttien
analyysi

Suomalaisen
toimijan
haastattelu

Venäläisen
toimijan
haastattelu

Kansalaisyhteiskuntaa
ja järjestötoimintaa
kehittäviä hankkeita

Inkeri-keskus ry / Pietarin Inkerin liitto
Tarinain tupa -kirjoittajakoulutushanke

l

l

l

Suomi Venäjä Seura ry
NGO ekspertit – kansalaisten Venäjä koulutusprojekti

l

l

Suomi-Venäjä-Seura, Turun piirijärjestö / NORDEN
Nuoret ja Vesi -hanke (Yhteiskunnallisesti
tiedostavat ja sosiaalisesti vahvat nuoret
luovina mielipiteen muodostajina)

l

l

Juminkeko-säätiö
Paanajärven yrittäjäkoulutushanke

l

l

ProAgria Etelä-Karjala ry
Yksityisviljelijöiden ja maaseudun naisten
yhdistystoiminnan vahvistaminen Pihkovan alueella

l

l

l

l

l

Kohti vastuullista aikuisuutta – seksuaaliterveyttä
ja elämänlaatua sortavalalaisille nuorille

l

l

l

Vauvakassiyhdistys (Vaaka) ry / Värtsilän kunta,
Nadeshda, (Sortavala) Lada (Lahdenpohja),
Aino (Pitkäranta), Suojärven naisjärjestö
Sortavalan perheklubi – vertaistukea
Sortavan alueen nuorille perheille

l

l

Karjalan tasavallan nuorten perheiden klubi

l

l

Värtsilän nuortentalo

l

l

Vammaisjärjestö hankkeita

Kehitysvammaliitto / GAOORDI
(Pietarin vammaisten lasten vanhempien järjestö)
Vammaisten kansalais- ja perusoikeuksia tukevan
edunvalvontaverkoston kehittäminen Pietarissa 1–2

l

l

Liikunta

Etelä-Savon Liikunta ry / Pietarin urheilukomitea
Liikunnan ja urheilun yhteistyötä lähialueilla

l

l

Ympäristö

Suomen luonnonsuojeluliitto / SPOK,
Muurmanskin alue: Kuola BCC, Leningradin alue: 		
Pietarin luonnonsuojeluliitto
Soidensuojelu ja biodiversiteettikeskukset Luoteis-Venäjällä

l

Käymäläseura Huussi ry / Russian Toilet Organization
(RTO); Northern Water Problems Institute (NWPI),
Karelian Research Centre Academy of Sciences
Karjalan kylien sanitaation kehittäminen

l

l

Inkerikeskus ry / Inkerin liitto
Tavoitteena menestyvä nuori – Toimintaa nuorille

l

l

Taloudelliseen
kehitykseen liittyviä
hankkeita

Sosiaalisektorin
hankkeita

Muut

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö /
Nadeshda – naisjärjestö
Tervettä elämää – ehkäisevän päihdetyön kehittäminen

Muu

l

l

l

l

l

l

l
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Liite 4. Karjalan tasavallassa rahoitetut kansalaisjärjestöhankkeet vv. 2004–2009

Rahoitusvuosi

1

2

3

Hengitysliitto Heli ry
Rikollistaustaiset nuoret

14 710

2004–2005

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry
Kansalaisjärjestöjen projektityön ja internetin käytön osaamisen kehittäminen

80 000

2004–2006

Juminkeko-säätiö
Paanajärven yrittäjäkoulutushanke 1–3

30 000

2008–2009

Haikolan etnokulttuuri - sosiaalinen koulutushanke 1–2

72 367

2009

Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Järvi-Suomen partiolaisten ja Karjalan partiolaisten
lähialueyhteistyöhankkeen suunnitteluhanke

10 200

2007–2008

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Mielenterveyspalvelujen kehittäminen Petroskoissa

62 000

6
2004–2006

7

2004–2005
2005–2006

8

102 367

10 200

62 000

79 957

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö
Naisten vahvistaminen; turvakotitoiminnan tukeminen Sortavalassa 1–2

78 613

79 957

590 086

124 083

2005–2008

Kuka auttaa uhria? – viranomaisverkostot tukemaan perheväkivaltatyötä 1–3

187 390

2007–2009

Tervettä elämää – ehkäisevän päihdetyön kehittäminen 1–3

150 000

2009

Seis perheväkivallalle – ehkäisevän perheväkivaltatyön
kehittäminen Pitkärannassa 1

9
2005

10
2004
2005–2009

2008

38

80 000

Kainuun maaseutukeskus / Vepsän kulttuuriseura
Kultturiperinnöstä työtä ja toimeentuloa; Vepsän kansallisen volostin
käsityöammattien elinkeinohanke Venäjän Karjalassa 1–3

Karjalan humanitaarinen tuki ry / Valamon luostari
Vanhan Valamon luostarin elintarviketuotannon kehittäminen
Karjalan kielen seura ry / Karjalan Rahvahan liitto
Karjalan kielen opettajien ja lastentarhan opettaajien verkostoitumisen
edistäminen

50 000
110 000
110 000
12000
12 000

Kuulovammaisten lasten Vanhempien liitto ry /
Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto OMA SANA
Petroskoin kuurojen lasten perhe- / opettajakurssi 2.– 8.6.2004

12 400

Karjalan tasavallan kuulovammaisten lasten ja nuorten elämän
parantaminen koulutusta ja tiedonsaantia kehittämällä

252 570

Käymäläseura Huussi ry
Karjalan kylien sanitaation kehittäminen

Järjestön
Karjalan tasavallan
alueelle saama tuki
yht. vv 2004–2009
14 710

Kohti vastuullista aikuisuutta – seksuaaliterveyttä ja
elämänlaatua sortavalalaisille nuorille 1–2

2004–2009

11

Hankebudj.

2008

4

5

Toteuttajaorganisaatiot
(suomalainen / venäläinen)

264 970

60 000

60 000

Rahoitusvuosi

Lastensuojelun keskusliitto
Yhdessä enemmän ja parempaa; lastensuojelupalvelujen uusien mallien
kehittäminen Karjalan tasavallassa

39 200

2008

Huolenpidon piiri – lastensuojelupalvelujen uusien muotojen kehittäminen

36 550

2007–2009

Liikunnan ja terveysstiedon opettajat ry
Terveyden edistäminen liikunta- ja terveyskasvatuksen avulla
Karjalan tasavallassa 1–3

13

2005, 2007

Maaseudun sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry /
Ontajärven kyläneuvosto
Ontajärvi Karjalan mallikyläksi

2004–2008

Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri /
Sortavalan kaupunki
It’s our life – tukioppilaat ja ystävyyskoulutoiminta 1–5

2007–2008

Metallityöväenliitto ry
Petroskoin metalliyritysten yhteistyöhanke

14

15

100 240
27 721
27 721
100 000
100 000

87 591

Näkövammaisten lasten ja nuorten liikkumistaidon ja
päivittäistaitojen ohjaajakoulutus Karjalan tasavallassa

31 000

2008–2009

Ensi askeleet – näkövammaisen lapsen kanssa elämässä eteenpäin

73 000

2007–2008

Opintotoiminnan keskusliitto ry
Opintokerho – opiskelusta tukea kulttuuri-identiteetille

23 200

2007

23 200

Pelastakaa Lapset ry / Sosiaalityön täydennyskoulutusinstituutti
Lapsuuden silta ry II – lapsilähtöisten työkäytäntöjen juurruttaminen
perhe- ja laitossijoituksiin

2007–2008

Lapsen oikeus suojeluun – oppilashuoltoverkoston kehittäminen

106 000

2004–2005

Pohjois Karjalan kuurot ry / Petroskoin kuurojen liitto
Karjalan tasavallan alueen kuurojen järjestökoulutusprojekti 1–2

11 307

2004

Pohjois-Karjalan Mielenterveystuki ry
Henkinen hyvinvointi – projekti Karjalassa

23 000

2004

Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK ry /
Karjalan ammattijärjestöjen yhdistys
Onegan traktoritehtaan työsuojeluprojekti

17 884

2005

Petroskoin metalliyritysten yhteistyöhanke

22 870

2009

Suomen Diabetesliitto ry
Karjalan tasavallan diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma

55 000

20

22

23

24
2007

Suomen journalistiliitto ry
Venäjän Karjalan kielellisiä vähemmistöjä edustavien toimittajien
koulutusprojekti

87 591

153 285

2005–2006

19

21

100 240

49 285

2004–2005

Järjestön
Karjalan tasavallan
alueelle saama tuki
yht. vv 2004–2009
75 750

Näkövammaisten keskusliitto / Karjalan tasavallan sokeainyhdistys,
Näkövammaisten lasten vanhempain yhdistys
Näkövammaisten lasten kuntoutusjärjestelmän kehittäminen
Karjalan tasavallassa

17

18

Hankebudj.

2004–2006

12

16

Toteuttajaorganisaatiot
(suomalainen / venäläinen)

166 000
60 000

11 307

40 754

55 000

24 796
24 796

39

Rahoitusvuosi

25

26

Suomen UNICEF-yhdistys ry
Lapsivaltuutetun työn tukeminen lasten oikeuksien edistämiseksi

2004–2007

Suomi-Venäjä-Seura ry
Maailma naisen silmin (kumppani: Karjalan tasavallan Suomen ystävien seura)

2005

Lasten terveys ja tulevaisuus

2007

Matka tulevaisuuteen

2008–2009

Matka terveyteen (toteuttaja Suomi-Venäjä-Seura ry, Iin osasto)

2008–2009

Oulun kehitysvammaisten tuki ry
Yhteistyön kehittäminen kehitysvammaisten, heidän omaistensa sekä
paikallisen yhdistyksen kanssa

36 340

2005–2007

Vauvakassiyhdistys (Vaaka) ry
Sortavalan perheklubi – vertaistukea Sortavan alueen nuorille perheille

49 445

2008–2009

Karjalan tasavallan nuorten perheiden klubi

35 484

2009

Värtsilän nuortentalo

16 571

2005

Vaasan Venäjä seura / Aunuksen piirihallinto
Korjaus- ja kunnostusrakentamiskurssi

16 200

2005–2007

Harrastusten talon tukeminen Aunuksessa

28

40

Hankebudj.

2009

27

29

Toteuttajaorganisaatiot
(suomalainen / venäläinen)

55 000

Järjestön
Karjalan tasavallan
alueelle saama tuki
yht. vv 2004–2009
55 000

208 036
166 036
12 400
9 600
20 000
36340

101 500

2 690

18 890

Liite 5. Pietarin alueella rahoitetut kansalaisjärjestöhankkeet vv. 2004–2009

Rahoitusvuosi

1

Toteuttajaorganisaatiot
(suomalainen / venäläinen)

Hankebudj.

2004–2007

Ensi- ja turvakotien liitto ry / Sosiaalisen kuntoutuksen keskus
Malenkaya Mama
Jälkihuoltotoiminnan käynnistäminen Malenkaya Maman asiakkaille 1–3

38 044

2007–2009

Etelä-Savon Liikunta ry / Pietarin Urheilukomitea
Liikunnan ja urheilun yhteistyötä lähialueella 1–3

38 044

2
2008–2009

Globaali sosiaalityö ry
Menetelmien ja laatukriteerien kehittäminen
perheväkivaltatyössä ”MELAKE”

2005–2007

Inkerikeskus ry / Inkerin liitto ry
Tarinain tupa

2007

Tavoitteena menestyvä nuori – Toimintaa nuorille

3
2005–2005

4
2009

Irti huumeista ry / Azaria – äidit huumeita vastaan
Laajentuva verkostokoulutus- ja yhteistyöhanke Irti huumeista ry:n ja
venäläisen kansalaisjärjestön Azarian sekä sosiaali- ja
terveysviranomaisten kesken
Kehitysvammaisten palvelusäätiö
Tuettu elämä – mahdollisuus kehitysvammaisten
ihmisten yksilölliseen elämiseen

150 000

46 189
46 189

30 842

30 842
35 000
35 000

2004–2005

Kehitysvammaisten tukiliitto / Pietarin vammaisten lasten
vanhempien tukiliittto GAOORDI
Ensitietoprojekti kehitysvammaisten elämänlaadun parantamiseksi 2–3

30 050

2006–2008

Kehitysvammaisen lapsen perheen tukeminen 1–3

67 700

5

6
2004–2005

7
2004–2005

8
2008

2009

9
2009

Kehitysvammaliitto ry / Pietarin vammaisten lasten vanhempien
tukiliittto GAOORDI
Vammaisten kansalais- ja perusoikeuksia tukevan edunvalvontaverkoston
kehittäminen Pietarissa 1–2

97 750

39 600

39 600

Sairaanhoidon tutkimuslaitoksen Kannatusyhdistys ry /
Pietarin synnytyslaitos n.9
Moniammatillinen yhteistyöhanke perheiden terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi Pietarin synnytyslaitos n. 9 alueella 1–3

30 046

Suomen Punainen Risti
Punaisen Ristin pakolais- ja maahanmuuttajatyön kehittämishanke 2

66 417

Maahanmuuttajiin kohdistuvan suvaitsevaisuuden lisääminen
Pietarin alueella

55 000

Suomen CP-liitto
Kansalaisjärjestöjen tukeminen vaikeasti liikuntavammaisten henkilöiden
yhteiskunnallisen inkluusien edistämiseksi

Järjestön
saama tuki
yht. vv
2004–2009

30 046

121 417

40 000
40 000

41

Rahoitusvuosi

10
2006–2007

11
2005
12
2008–2009

42

Toteuttajaorganisaatiot
(suomalainen / venäläinen)

Hankebudj.

Suomen sairaanhoitajaliitto ry / Pietarin synnytyslaitos n.9
Moniammatillinen yhteistyöhanke perheiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi Pietarin synnytyslaitos n. 9 alueella

40 000

Suomi-Venäjä-Seura ry
Yhteistyöllä kohti tasa-arvoisempaa elämää

45 143

Suomi-Venäjä-Seura ry, Turun piirijärjestö
Yhteiskunnallisesti tiedostavat ja sosiaalisesti vahvat nuoret
luovina mielipiteen muodostajina, Nuoret ja vesi

Järjestön
saama tuki
yht. vv
2004–2009
40 000

45 143

56 277
56 277

Liite 6. Suomalaiset toteuttajat ja hankkeiden volyymi
Vuodet

Kokonaisbudjetti
Euroa

Keskusjärjestö

Paikallisjärjestö

Sosiaalialan järjestöt
Lastensuojelu
1

Lastensuojelun keskusliitto ry

2004–2009

85 100

2

Mannerheinmin lastensuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri

2004–2008

100 000

3

Pelastakaa lapset ry

2005–2008

166 000

124 500

l

23 000

l

l
l
l

Mielenterveys
4

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

2006–2009

5

Pohjois-Karjalan Mielenterveyden tuki ry

2004

Perhe
6

Ensi- ja turvakotien liitto ry

2005–2009

136 360

7

Lapin Ensi- ja turvakoti ry

2005

26 710

8

Marttaliitto ry

2005–2009

54 379

l

l

l
l

Muut sosiaalialan järjestöt
9

Globaali sosiaalityö ry

2007–2009

61 483

10

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry

2004–2005

80 000

11

Sairaanhoidon tutkimuslaitoksen kannatusyhdistys ry

2004–2005

30 046

l

12

Settlementtinuorten liitto ry

2005–2009

150 000

l

13

Suomen Punainen Risti *

2007–2009

301 228

l

14

Vauvakassiyhdistys Vaaka ry

2006–2009

101 500

l

1 440 306

9

Sosiaalialan järjestöt yhteensä

l

5

Vammaisjärjestöt
15

Kehitysvammaisten palvelusäätiö

2009

35 000

l

16

Kehitysvammaisten tukiliitto ry

2004–2008

99 750

l

17

Kehitysvammaliito ry

2004–2007

106 200

l

18

Kuulovammasten lasten vanhempien liitto ry

2004–2009

334 970

l

43

Vuodet

Kokonaisbudjetti
Euroa

Keskusjärjestö

Paikallisjärjestö

19

Kuurojen liitto ry

2004–2009

356 730

l

20

Näkövammaisten keskusliitto ry

2004–2009

181 285

l

21

Oulun kehitysvammaisten tuki ry

2008–2009

36 340

l

22

Pohjois-Karjalan kuurot ry

2004–2005

11 307

l

23

Suomen CP-liitto

2009

40 000

l

1 201 582

7

Vammaisjärjestöt yhteensä

2

Kulttuurijärjestöt
24

Karjalan liitto ry

2008–2009

97 762

l

25

Inkerikeskus ry

2005–2007

108 339

l

26

Inkerin kulttuuriseura ry*

2007–2009

100 000

l

27

Juminkeko-säätiö

2004–2009

102 367

28

Karjalan kielen seura ry

2005

12 000

29

Kulttuuriyhdistys Etnokult

2006

10 000

Kulttuurijärjestöt, yhteensä

l
l
l

430 468

4

2

Ammattiliitot ja järjestöt
30

Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK

2004–2007

207 650

l

31

Metallityöväenliitto ry

2007–2008

147 524

l

32

Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry

2007–2009

100 240

l

33

Suomen journalistiliitto ry

2006–2007

49 592

l

34

Suomen sairaanhoitajaliitto ry

2006–2007

40 000

l

545 006

5

Ammattiliitot ja järjestöt, yhteensä

0

Maaseudun kehittäminen
35

Kainuun maaseutukeskus

2004–2010

146 863

l

36

Maaseudun sivistysliiton Pohjois-Karjalan osasto

2005–2007

44 621

l

37

ProAgria Kainuu

2006–2008

127 050

l

38

ProAgria Etelä-Karjala ry

2009

40 000

l

Maaseudun kehittäminen, yhteensä

44

358 534

0

4

Vuodet

Kokonaisbudjetti
Euroa

Keskusjärjestö

Paikallisjärjestö

Ympäristö ja luonnonsuojelujärjestöt
39

Käymäläseura Huussi ry

2008–2009

110 000

l

40

Suomen Luonnonsuojeluliitto

2005–2009

200 000

l

41

Luonto-liitto ry

2008–2009

60 300

l

42

WWF- Maailman luonnonsäätiö, Suomen rahasto

2005–2006

122 900

l

493 200

4

155 000

l

14 710

l

169 710

2

Luonnonsuojelujärjestöt, yhteensä

0

Terveys
43

Suomen diabetesliitto ry

2005–2009

44

Hengitysliitto Heli ry

2008

Terveysjärjestöt, yhteensä

0

Liikuntajärjestöt
45

Etelä-Savon Liikunta ry

2005–2009

Liikuntajärjestöt, yhteensä

250 000

l

250 000

0

9 215

l

9215

1

590 086

l

590 086

1

l

1

Ihmisoikeusjärjestöt
46

Amnesty International Suomen osasto

2005–2006

Ihmisoikeusjärjestöt, yhteensä

0

Kehitysyhteistyöjärjestöt
47

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö

2004–2009

Kehitysyhteistyöjärjestöt, yhteensä

0

Ystävyysseurat
48

Suomi-Venäjä-seura ry

2004–2009

916 080

49

Vaasan Venäjä-seura ry

2005–2007

37 235

l

50

Suomi-Venäjä-Seura ry, Kemin osasto

2007–2009

19 256

l

51

Suomi-Venäjä-Seura, Turun piirijärjestö

2008–2009

56 277

l

52

Suomi-Venäjä-Seura Iin osasto

2008

20 000

l

Ystävyysseurat, yhteensä

1 048 848

1

4

45

Vuodet

Kokonaisbudjetti
Euroa

Keskusjärjestö

Paikallisjärjestö

Muut
53

Helsingin seudun mehiläishoitajat ry

2006

18 030

54

Irti huumeista ry

2005–2006

30 842

l

55

Itämeri-insituutti

2005–2006

41 429

l

56

Järvi-Suomen partiolaiset ry

2009

10 200

l

57

Karjalan humantaarinen tuki ry

2006–2009

110 000

l

58

Opintotoiminnan keskusliitto ry

2007–2009

23 200

59

Rovalan settlementti ry

2005–2006

26 114

60

Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi

2005–2006

20 000

l

61

Suomen UNICEF-yhdistys

2009

55 000

l

62

Sylva ry (syöpään sairastuneiden lasten omaisjärjestö)

2006–2007

24 000

l

63

Tammes ry

2006–2007

11 440

l

64

Toukolan settlementti ry

2006–2009

18 650

l

65

Viipuri-keskus

2007–2009

62 920

l

66

Väestöliitto ry

2009

60 000

l

67

Ålands Fredinsitut

2005–2009

Muut järjestöt, yhteensä
Yhteensä

46

l

l
l

l

140 000
801 825
7 188 780

8

7

31

25
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