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Merkittävä osa työstä rahoitetaan omin varoin

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyörahoitus 2002–2017
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Miksi sitä pitäisi tukea julkisin verovaroin?

KANSALAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖ on tutkitus-
ti kustannustehokasta tavoittaen ihmiset siellä, missä tarve 
on suurin. Suomen tulisikin ohjata 15 prosenttia kehitys-
yhteistyövaroista järjestöjen kautta. Tällä hetkellä kansa-
laisjärjestöille ohjataan noin 12 prosenttia Suomen kehitys-
yhteistyövaroista. Euroissa se on 65 miljoonaa, mikä on 43 
prosenttia vähemmän kuin vielä vuonna 2015.

Miten rahoitus jakaantuu ja  
mitä sillä tehdään?
• Vuonna 2016 yhteensä 105 suomalaista järjestöä sai val-

tion tukea kehitysyhteistyöhön. Vastaava luku vuonna 
2015 oli 166 järjestöä.   

• Suomalaisten järjestöjen tukemia kehitysyhteistyö-
hankkeita on 85 maassa, eniten Nepalissa, Intiassa, Tan-
saniassa, Keniassa, Etiopiassa, Ugandassa ja Somaliassa. 

• Suurin osa järjestöistä toimii koulutuksen, terveyden 
sekä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Kan-
salaisjärjestöjen kehitysyhteistyön keskiössä on kehitty-
vien maiden kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen.

• Järjestöjen kehitysyhteistyörahoituksesta noin 80% ohja-
taan ulkoministeriön ohjelmatukea saaville 22 järjestölle.  
Noin 15% rahoituksesta osoitetaan pienten ja keskisuur-
ten järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeisiin. 

• Loput järjestöille suunnatusta kehitysrahoituksesta 
jaetaan järjestöjen kehitysviestintään ja globaalikasva-
tukseen, YK-taustaisille järjestöille, kuten Suomen UN 
Womenille, sekä kansainvälisille kansalaisjärjestöille.
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Merkittävä osa työstä 
rahoitetaan omin varoin

VALTIONAVUSTUSTEN LISÄKSI JÄRJESTÖT keräävät 
merkittävän määrän yksityistä rahoitusta kehitysyhteis-
työhön. Määrä oli noin 110 miljoonaa vuonna 2016. Suoma-
laiset tekevät myös paljon vapaaehtoistyötä kehitysyhteis-
työn parissa: Kepan kyselyn mukaan peräti 460 000 tuntia 
vuonna 2016.

Kansalaisjärjestöjen 
kehitysyhteistyö tuottaa 
tulosta

ULKOMINISTERIÖN TEETTÄMÄ riippumaton arviointi 
osoittaa, että ohjelmatukea saavien kansalaisjärjestöjen 
kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu ovat tuloksellis-
ta ja kustannustehokasta toimintaa, joka vastaa ihmisten 
tarpeisiin ruohonjuuritasolla. Arvioinnin kahdessa ensim-
mäisessä osassa todetaan, että järjestöjen kehitysyhteis-
työllä on saatu aikaan monipuolisia tuloksia. Arvioinnin 
kolmas osa valmistuu syksyllä 2017.

• Naisten asema on parantunut.
• Lasten ja nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen  

on lisääntynyt.
• Ihmisten peruspalvelut on turvattu hyvinkin vaikeissa 

olosuhteissa.
• Konfliktit ovat vähentyneet.
• Humanitaarisen avun jälkeen siirrytään yhä useammin 

kehitysyhteistyöhön, jolloin voidaan tukea hätään jou-
tuneita ihmisiä pitkäjänteisemmin.

• Kumppanimaiden kansalaisjärjestöt ovat vahvistuneet 
ja oppineet suomalaisilta järjestöiltä uusia asioita.

• Suomalaiset ovat yhteistyön kautta oppineet hyviä  
käytäntöjä ja taitoja, joita tarvitaan keskinäisriippu- 
vaisessa maailmassa.

Kansalaisjärjestöjen 
toiminta vaikeutunut 
globaalisti

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TYÖTÄ vaikeuttaa kansalais-
yhteiskunnan toimintatilan kapeneminen. Globaalin jär- 
jestöverkosto CIVICUSin mukaan toimintatila on kaven-
tunut jollain tapaa jo yli 170 maassa, ja 19 maassa toimitilaa 
ei käytännössä ole. Myös suomalaisten kehitysjärjestöjen 
on yhä vaikeampi toimia maissa, joissa kansalaisyhteiskun-
nan toimintatila on rajattu, esimerkiksi kansalaisten perus-
oikeuksia rajoitetaan tai järjestöjen työntekijöitä häiritään 
ja uhkaillaan.  Kansalaisyhteiskunta tarvitseekin nyt puo-
lustajia enemmän kuin koskaan.
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Kepan toimintaa tuetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.

Rauhanjärjestöjen ja 
Ihmisoikeusliiton rahoituksen 
jatkuminen on turvattava

Kehitysrahoituksesta vastaa ulkoministeriö, mutta 
järjestöjen toimintaa tuetaan myös muiden ministe-
riöiden toimialoilta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
tukenut kansalaisjärjestöjen rauhantyötä sekä Ihmis-
oikeusliiton toimintaa. Rauhanjärjestöt ovat tehneet 
tuella pitkäjänteistä vaikuttamistyötä ja viestineet 
suomalaisille muun muassa rauhanrakentamisen 
keinoista. Ihmisoikeusliitolla taas on keskeinen teh-
tävä Suomen ihmisoikeustilanteen seuraamisessa ja  
vaikuttamistyössä. Vuoden 2016 budjetista rau han- 
työn ja Ihmisoikeusliiton määrärahat oli poistet tu. 
Vuoden 2018 talousarvioon on sisällytetty huomatta-
vasti pienempi summa järjestöjen avustuksiin. Tämä 
heikentää mahdollisuuksia tehdä tärkeätä työtä ihmis- 
oikeuksien ja rauhan edistämiseksi.

Lisätietoa järjestöjen työn tuloksista: www.kepa.fi/kansalaisjarjestojen-kehitysyhteistyo
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