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Tilausselvitys Suomen demokratia-, oikeusvaltio- ja hyvä hallinto-tuesta 2010-2021

1. Selvityksen aihe ja käyttö

Demokratian tila maailmassa on heikentynyt ja esimerkiksi International IDEA painotti vuoden 2021 Global State
of Democracy-raportissa kuinka jo vuosikymmenen ajan demokratia on kokenut takaiskuja. Nykyään yli 2/3
maailman kansalaisista elää maissa, joissa demokraattiset vapaudet ovat uhattuina (backsliding democracies),
tai jotka jo ovat epädemokraattisia (hybrid or authoritarian). Globaali kehitys on luonut tarpeen kyetä selkeämmin
osoittamaan miten ja minkä suuruisella kehitysyhteistyöpanoksella tuetaan demokratialle ja
oikeusvaltiokehitykselle olennaisia instituutioita ja prosesseja. Tästä syystä on syntynyt tarve rajata
demokratiatuen määrittely, jotta  nämä varsinaiset, rajatummat demokratiatukitoimet pystytään osoittamaan.

Tämän tilausselvityksen tavoitteena on tarkastella Suomen kehitysyhteistyövaroin rahoitettua tukea
demokratian, oikeusvaltiokehityksen ja hyvän hallinnon edistämiseksi sekä tuottaa lähtötilanneanalyysi
kehityspolitiikan ylivaalikautisen selonteon toimeenpanolle. Selvitys ja sen pohjalta mahdollisesti tehtävät
johtopäätökset tukevat päätöksentekoa pyrittäessä fokusoimaan Suomen demokratian, oikeusvaltiokehityksen
ja hyvän hallinnon tukea ja sen tavoitteita. Selvitys kartoittaa ja vetää yhteen Suomen kehitysyhteistyövaroin
annettua tukea demokratialle, oikeusvaltiokehitykselle ja hyvälle hallinnolle, analysoi tuen tavoitteita,
maksatuksia ja tuloksia, ja esittää analyysin pohjalta suosituksia. Selvityksen kohderyhmä on ensisijaisesti
ulkoministeriön kehityspolitiikkaa ja –yhteistyötä ohjaavat ja hallinnoivat yksiköt.

2. Selvityksen tausta

2.1. Demokratiatuen määritelmä

Valtioneuvoston kehityspolitiikan ylivaalikautisen selonteon mukaisesti Suomi toimii kokonaisvaltaisesti ja
johdonmukaisesti rauhanomaisen ja demokraattisen sekä oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintoon
nojautuvan yhteiskuntakehityksen edistämiseksi. Rauhanomaiset, demokraattiset yhteiskunnat ovat yksi
kehityspolitiikan painopisteistä. Painopisteen alatavoitteet jakaantuvat kolmeen teemaan: i) hyvä hallinto ja
verotus, ii) rauha, oikeusvaltiokehitys ja demokraattinen päätöksenteko, ja iii) kansalasiyhteiskunnan ja naisten
osallistuminen.

Suomen kehitysyhteistyö perustuu laajaan demokratianäkemykseen, jossa ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate,
sananvapaus, hyvä hallinto ja korruption kitkeminen nähdään tärkeinä, toisistaan riippuvaisina demokratian
elementteinä. Toimiva demokratia ja oikeusvaltio, vakaat instituutiot sekä ihmisoikeuksien turvaaminen
nähdään edellytyksinä rauhanomaiselle yhteiskunnalle ja kestävälle kehitykselle. Tämän laajan
demokratianäkemyksen pohjalta demokratiatukena on nähty toiminnot, jotka raportoidaan OECD:n
kehitysyhteistyökomitean (DAC) toimialakoodilla 150 Julkinen hallinto ja kansalaisyhteiskunta.

UM käyttää tilastoinnissa DAC:n määrittelemiä toimialakoodeja. Käytettäessä DAC-koodeja 150 (Julkinen
hallinto ja kansalaisyhteiskunta) tai DAC-koodeja 151 (Julkinen hallinto ja kansalaisyhteiskunta - yleinen), tuen
piiriin lasketaan myös monet toiminnot, joiden ei ensisijaisesti voida katsoa tukevan demokratiaa.
Demokratiatuelle ei kuitenkaan ole olemassa kansainvälisesti sovittua määritelmää.

UNU-Widerin tutkijat käyttävät Ruotsin demokratiatukea tarkastelevassa raportissa määritelmää, johon
sisältyvät DAC-koodit 15150-15153 (demokraattinen osallistuminen ja kansalaisyhteiskunta – media ja vapaa
tiedonkulku) ja 15160 (ihmisoikeudet). European Partnership for Democracy puolestaan käyttää
demokratiatuelle määritelmää, johon sisältyvät DAC-koodit 15130 (oikeusalan kehitys) ja 15150-15153.
OECD:n kehitysyhteistyökomitean alainen Governance Network (GovNet) käyttää viimeisimmässä
tutkimuksessaan demokratiatuen tarkasteluun DAC-koodeja 15150-15190 (Demokraattinen osallistuminen ja
kansalaisyhteiskunta – Siirtolaisuus ja liikkuminen).

Myöskään oikeusvaltiotuelle tai hyvän hallinnon tuelle ei ole yhdessä hyväksyttyjä määritelmiä. Rajatun
määritelmän hyvän hallinnon tuki on yleensä pitänyt sisällään DAC-koodit 15111-15114 (julkinen taloushallinto



- kotimainen varainhankinta), 15125 (julkiset hankinnat) ja joskus 15142 (makrotaloudellinen politiikka).
Oikeusvaltiotuen on katsottu pitävän sisällään DAC-koodin 15130 (oikeusalan kehitys), joskus myös 15113
(korruption torjunnan instituutiot), ja ihmisoikeustuen on katsottu sisällyttävän koodit 15160 (ihmisoikeudet) tai
15160-15180 (ihmisoikeudet – naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen). Koodit 152 pitävät
sisällään rauhantuen.

2.2. Suomen maksatukset julkiselle hallinnolle ja kansalaisyhteiskunnalle

Suomen tuki rauhan, demokratian, oikeusvaltiokehityksen ja hyvän hallinnon edistämiseksi
kehitysyhteistyövaroilla väheni radikaalisti vuoden 2015 jälkeen mutta on vähitellen palaamassa vuoden 2015
tasolle (vuonna 2015 Julkisen hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi käytettiin 108,73 miljoonaa
euroa, vuonna 2020 102,15 miljoonaa euroa). Merkittävänä erona on se, että monenkeskisten järjestöjen
kautta kanavoitiin vuonna 2020 huomattavasti enemmän (2015: 17,3%, 18,8 milj. €, 2020: 22,8%, 23,30 milj.
€). Samalla tuki kansalaisjärjestöjen kautta on vähentynyt (2015: 24,6%, 26,77 milj. €, 2020: 19,3%, 19,67
milj. €).

Rajatun määritelmän demokratiatuki (DAC-koodit 15150-15153 ja 15160) on ollut 20-22 miljoonan euron
vuositasolla vuoden 2015 kehitysyhteistyöleikkausten jälkeen. Rajatun määritelmän tuki hyvälle hallinnolle
(DAC-koodit 15110-15114, 15125 ja 15142) sen sijaan on lisääntynyt (2015: 17,6 milj. €, 2020: 23,2 milj. €).
Kasvu johtuu lähinnä siitä, että tuki Afganistanin jälleenrakentamisrahastolle ja Somalian
monikumppanuusrahastolle on kokonaisuudessaan merkitty tueksi julkisen sektorin toiminnalle ja hallinnolle
erittelemättä niiden kautta kanavoitavaa tukea eri sektoreille. Lain ja oikeuden tuki (DAC-koodi 15130) ei ole
osoittanut selkeää trendiä ja on vaihdellut 1,3 milj. € ja 3,2 milj. € välillä vuosien 2015-2020 aikana.

PD/GG markkeri (participatory development/ good governance) merkitään hankkeille, jotka eri sektoreilla
tavoittelevat osallistavaa kehitystä, demokratiaa tai hyvää hallintoa. Niiden hankkeiden lukumäärä, joissa
osallistava kehitys oli joko pää- tai merkittävä sivutavoite, on laskenut vuodesta 2015, jolloin niitä oli 1910
kappaletta, vuoteen 2020, jolloin niitä raportoitiin 901 kappaletta. Maksatukset laskivat kolmanneksella
vuoden 2015 jälkeen, mutta ovat pikkuhiljaa nousseet 431,6 miljoonaan euroon, ollen noin 75% vuoden 2015
maksatuksista.

2.3. Suomen tuen instrumentit ja tulokset

Vuoden 2021 tulospäivillä tarkasteltiin eri instrumenteittain vuoden 2020 tuloksia. Suomen tuki demokratian,
oikeusvaltiokehityksen ja hyvän hallinnon edistämiseksi vuonna 2020 kanavoitiin lähes täysin monenkeskisten
järjestöjen tai kansalaisjärjestöjen kautta.

Paikallisen yhteistyön määräraha (PYM) on yksi harvoista instrumenteista, joiden pääasiallinen tavoite on tämän
painopisteen alla. Vuoden 2020 PYM-tuki kohdentui erityisesti kahteen teemaan: 1) sukupuolten tasa-arvo,
naisten oikeudet ja taloudellinen voimaantuminen ja 2) demokratian, rauhan ja oikeusvaltioperiaatteen
edistäminen sekä hyvä hallinto. Molemmissa teemoissa saatiin aikaan tuloksia, joista osa on merkittäviä ottaen
huomioon rahoituksen volyymi (3,1 milj. € vuonna 2020).

Kansalaisjärjestöjen ohjelma- ja hanketuella tuetaan kansalaisyhteiskunnan monimuotoisuutta ja
moniäänisyyttä sekä vahvistetaan kansalaisyhteiskuntia. Kansalaisyhteiskuntien vahvistamista on painotettu
tavoitteellisesti hanketuen hakukierroksilla 2018 ja 2020 kehityspoliittisen kansalaisyhteiskunta-linjauksen
mukaisesti.

Hanketuki muodostaa noin 10 % kansalaisyhteiskuntayksikön kansalaisjärjestörahoituksesta vuosittain.
Vuodelle 2019 myönnetyn hanketuen kokonaisarvo oli noin 7,7 milj. €. Esille nousi erityisesti eri tavoin
toteutettava paikallisen kumppanin kapasiteetin vahvistaminen. Ei kuitenkaan ole selvää, miten suuri osa
hanketuesta kanavoituu demokratian, oikeusvaltiokehityksen ja hyvän hallinnon tukemiseen.

Hanketuen lisäksi myös ohjelmatukea saavat kansalaisjärjestöt tuottavat tuloksia, joista osa on demokratian,
oikeusvaltiokehityksen ja hyvän hallinnon tukemista. Koska tilastojärjestelmä ei erittele hanke- ja ohjelmatukea
saavia kansalaisjärjestöjä, ei ole tiedossa kuinka suuri osuus ohjelmatukijärjestöjen tuesta käytetään
demokratian, oikeusvaltiokehityksen ja hyvän hallinnon tukemiseen. Keskeisimpiä demokratia- ja oikeusvaltio-



työtä tekeviä ovat Kalevi Sorsa Säätiö (2019-21: yht. 308 000 €), KIOS (2018-21: yht. 5 042 000 €), Vikes (uusi
ohjelmatukijärjestö, 950 140 € vuonna 2021) ja Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö (nelivuotinen hanke
Ukrainassa 2021-2024 yht 608 000 €). Ohjelmatukijärjestöjen kanssa käydään vuosittaiset vuosikeskustelut.

Tukea annetaan myös kansainvälisille kansalaisjärjestöille (INGO). Vuonna 2019 ulkoministeriö myönsi
yhteensä kymmenen miljoonaa euroa vuosille 2019–2021 kahdeksalle kansainväliselle kansalaisjärjestölle
työhön ihmisoikeuksien ja kehityksen edistämiseksi. Osa näiden kansainvälisten kansalaisjärjestöjen työstä
voidaan luokitella demokratian, oikeusvaltiokehityksen tai hyvän hallinnon tukemiseksi.

Monenkeskisiin kumppaneihin koskevaa vaikuttamistyötä ohjaava kokonaissuunnitelma ei sisällä tavoitteita
Julkisen hallinnon tai kansalaisyhteiskunnan alalla (DAC-koodit 150). Tämä heijastuu vaikuttamistyön
tuloksissa, joissa demokratia ja hyvä hallinto-teemat eivät näy. Tästä huolimatta monenkeskisten järjestöjen
kautta kanavoitu tuki demokratian, oikeusvaltiokehityksen ja hyvän hallinnon edistämiseksi on noussut ja oli
vuonna 2020 jo vuoden 2015 maksatuksia enemmän.

Maa- ja alue-ohjelmia on laadittu vuosille 2013-2016, 2016-2020 ja 2021-2024 yhteensä viidessätoista
maassa (Etiopia, Kenia, Mosambik, Tansania, Somalia, Sambia, Palestiina, Afghanistan, Myanmar, Nepal,
Vietnam, Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä, vastaus Syyrian kriisiin, Ukraina, Keski-Aasia). Osassa maista on laadittu
maaohjelmat ensimmäistä kertaa 2013-2016, toisissa vasta ohjelmakaudelle 2016-2020. Sambiassa ja
Vietnamissa ei enää jatketa maaohjelmia. Maaohjelmien tuki rauhan, demokratian, oikeusvaltiokehityksen ja
hyvän hallinnon edistämiseksi näyttäisi pienentyneen. Kahdenvälisten pääkumppanimaiden maaohjelmien
fokus 2016-2020 oli pitkäaikaisessa valtionrakentamisessa, rauhanprosesseissa, ihmisoikeuksissa,
sukupuolten tasa-arvossa ja sukupuolittuneessa väkivallassa, inklusiivisessa kehityksessä ja kouluun pääsyssä.
Hankkeet heijastavat painopisteen koko kirjoa ja tukevat rauhanrakentamista, demokraattisia instituutioita ja
julkista varainhallintaa kumppanimaan kontekstia heijastaen. Muutos aiempaan maaohjelmakauteen
verrattuna oli yleisen budjettituen loppuminen ja siirtyminen verotuksen ja julkisen taloushallinnon tukemiseen.
Tuki kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksille on paikoin johtanut tuen kanavoimiseen kansalaisjärjestöille
ja teeman sisällyttämiseen poliittiseen dialogiin. Kun yhä suurempi osa kumppanimaista ovat hauraita ja
konfliktista kärsiviä maita, on rauhanprosessit tulleet tärkeämmäksi osaksi maaohjelmaa.

Finanssisijoitusten osalta ei vuonna 2020 raportoitu tuloksia tämän painopisteen alla. Myöskään yksityisen
sektorin kehitysyhteistyörahoitus ei kohdistunut Julkisen hallinnon tai kansalaisyhteiskunnan alalle.

Suomi on pyrkinyt vahvistamaan ODA-kelpoista demokratia- ja oikeusvaltiotoimintaa erityisellä budjetti-
momentilla, josta tuetaan vuodesta 2021 alkaen Demo Finland-järjestöä sekä Helsingin Yliopiston yhteyteen
perustettua Oikeusvaltiokeskusta. Kohdennetun momentin perustamista pidettiin tärkeänä, jotta Suomi ja
suomalaistoimijat kykenisivät vahvistamaan työtä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi
julkisilla kehitysyhteistyövaroilla tilanteessa, jossa demokratiaan, demokraattisiin järjestelmiin ja oikeusvaltioon
kohdistuu maailmanlaajuisesti haasteita. Demo Finlandin rahoitus siirtyi näin kansalaisjärjestöille suunnatusta
ohjelmatuesta demokratia- ja oikeusvaltiotuki-momentille. Oikeusvaltiokeskuksen toiminta alkoi 2021 ja
vuonna 2022 solmitaan ensimmäiset hankesopimukset Albaniassa, Iranissa, Mosambikissa ja Uzbekistanissa
toteutettavia hankkeita varten.

Vuonna 2019 edustustoilta pyydettiin ajatuksia siitä, missä ja mihin uuden demokratia-budjetti-momentin
rahoituksella voitaisiin vaikuttaa. Edustustoilta pyydettiin samalla lyhyttä katsausta siihen, millä tavoin
demokratia- ja oikeusvaltiokysymyksiä jo edistetään asema- tai sivuakkreditointimaissa, ja arviota siitä, millä
tavoin lisärahoituksella tai uusilla hankkeilla voidaan vahvistaa tätä toimintaa. Vastauksia lähettivät yhteensä
17 edustustoa (Saharan eteläpuolinen Afrikka, 3 Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, 3 Eurooppa, 2 Aasia 4, Latinalainen
Amerikka 1) ja niiden kattavuus vaihteli.

3. Odotetut tulokset

Toimeksiannon tavoitteena on tarkastella Suomen kehitysyhteistyövaroin annettua tukea demokratialle,
oikeusvaltiokehitykselle ja hyvälle hallinnolle vuosina 2010-2021 ja tuottaa lähtötilanneanalyysi
kehityspolitiikan ylivaalikautiselle selonteolle. Analyysin tulee yhtäältä tarkastella i) laajan demokratiatuen
määritelmän alaisia toimintoja, toisaalta tarkastella tarkemmin erikseen ii) suppean määritelmän demokratia-,
oikeusvaltio- ja hyvä hallinto-tukea. Toimeksiannon tekijä määrittelee oman analyysin ja haastattelujen pohjalta
ja yhteistyössä ulkoministeriön kanssa toimeksiannossa käytettävät laajan demokratiatuen määritelmän ja



suppean tuen määritelmät demokratian, oikeusvaltiokehityksen ja hyvän hallinnon tukemiseksi, joiden kautta
Suomen tukea tarkastellaan, ja esittää perustelut valituille määritelmille.

Tämä toimeksianto selvittää seuraavia Suomen demokratia-, oikeusvaltio- ja hyvä hallinto-tukeen liittyviä
kysymyksiä ja tuottaa tiiviin selvitysraportin:

 Mikä on kokonaiskuva Suomen tuesta painopisteelle Rauhanomaiset, demokraattiset yhteiskunnat
(painopiste 3 - PP3)? Miten tuki on jakautunut eri alatavoitteiden välille (outcome-taso), ja näiden alla
olevien output-tason tavoitteiden kesken vuosina 2015-2020?

 Miten Suomen maksatukset painopisteen alaisille tavoitteille ovat kehittyneet vuosina 2010-2020
(vertaa laaja ja suppea määritelmä)?

o Paljonko Suomen maksatukset demokratialle, oikeusvaltiokehitykselle ja hyvälle hallinnolle ovat
olleet vuositasolla?

o Miten demokratian, oikeusvaltiokehityksen ja hyvän hallinnon maksatukset ovat kehittyneet
suhteessa kaikkiin kehitysyhteistyömaksatuksiin ja muiden pääsektoreiden maksatuksiin?

o Minkä instrumenttien kautta tukea on kanavoitu ja miten instrumenttikohtaiset maksatukset
ovat kehittyneet?

o Miten Suomen maksatukset demokratialle, oikeusvaltiokehitykselle ja hyvälle hallinnolle
vertautuvat OECD/DAC-verrokkimaiden tukeen näille alueille?

 Maantieteellinen fokus ja kanavat vuosina 2010-2020 (vertaa laaja ja suppea määritelmä):
o Mihin maihin/alueille tukea on kanavoitu?
o Miten demokratia-, oikeusvaltio- ja hyvä hallinto-tuki näkyy Suomen maastrategioissa ja

ohjelmissa? Miten näkyvyys on kehittynyt 2010-2021 (tarkastelussa mukana maaohjelmat
2021-24)?

o Minkä monenkeskisten toimijoiden kautta tukea on annettu? Miten tämä suhteutuu muuhun
Suomen ao. toimijoiden kautta antamaan tukeen?

o Miten demokratia-, oikeusvaltio- ja hyvä hallinto-tuki näkyy tuessa kansalaisjärjestöille?
o Minkälaisia oppeja ja hyviä käytäntöjä muista verrokkimaista olisi mahdollista identifioida

yksityisen sektorin tuesta demokratia-, hyvä hallinto ja oikeusvaltiotyölle?

 Miten tuki eri sektoreilla on kehittynyt demokratian ja hyvän hallinnon osalta vuosina 2010-2020:
o Minkä sektorien alaiset maksatukset ovat käyttäneet PD/GG markeria (participatory

development/good governance)? Mihin maihin nämä hankkeet suuntautuivat?
o Miten maksatukset näille hankkeille ja ohjelmille ovat kehittyneet?
o Minkä tyyppisille hankkeille markkeria on käytetty?

 Mitä tavoitteita ja tuloksia Suomen demokratia, oikeusvaltiokehitys ja hyvän hallinnon tuelle on asetettu
ja/tai raportoitu:

o Minkälaisia hankkeita tai ohjelmia demokratia-, oikeusvaltio- ja hyvä hallinto-tuella on rahoitettu
vuosina 2019-2021? Minkälaisia tuloksia niistä on saatu?

o Eroavatko tavoitteet ja tulokset instrumenteittain tai maittain/alueittain?
o Minkälaisia tuloksia maatason vaikuttamistyöstä tai Suomen yhteistyöstä monenkeskisten

kumppaneiden kanssa on raportoitu?
o Onko demokratiatuki muuttunut tavoitteiltaan tai tuloksiltaan sen jälkeen, kun läpileikkaavat

tavoitteet uusittiin alkuvuodesta 2020?

Toimeksiannon tekijän/tekijöiden tulee analysoida ja esittää asiakirja-aineiston ja soveltuvilta osin relevanttiin
tutkimustietoon perustuen suosituksia seuraavista kysymyksistä ja sisällyttää ne raporttiin:

 Suomen kannalta relevanteimmat käytettävät määritelmät puhuttaessa laajasta demokratiatuesta ja
puhuttaessa rajatusta tuesta demokratialle, rajatusta tuesta oikeusvaltiokehitykselle ja rajatusta tuesta
hyvälle hallinnolle

 Huomioitavat asiat pyrittäessä keskittämään ja fokusoimaan Suomen demokratia-, oikeusvaltio- ja hyvä
hallinto-tukea

 Huomioitavat asiat määriteltäessä tulostavoitteita Suomen demokratia-, oikeusvaltio- ja hyvä hallinto-
tuelle

 Huomioitavat asiat demokratian ja hyvän hallinnon tavoitteista eri sektorien osalta



 Huomioitavat asiat pyrittäessä sisällyttämään demokratia-, oikeusvaltio- ja hyvä hallinto-tuki
finanssisijoituksiin, yksityisen sektorin instrumentteihin ja monenkeskisten järjestöjen kautta menevään
rahoitukseen

 Muut suositukset

Kyseessä on akateemista tutkimustietoa hyödyntävä ja kehityspolitiikan päätöksentekoa hyödyttävä
asiakirjapohjainen selvitys, johon voidaan liittää haastatteluja. Selvityksessä käytettävä data saadaan
ulkoministeriön tilastotiedoista ja arkistoista, suositusten tukena käytettävästä tutkimuskirjallisuudesta sekä
mahdollisin haastatteluin (max. 10 haastattelua, ulkoministeriön demokratiatuen parissa työskentelevät
neuvonantajat ja muut virkamiehet). Tutkija/t työskentelee/vät yhteistyössä KEO-20 neuvonantajan kanssa.

4. Raportin muoto ja julkaisu

Selvitys tehdään englanniksi. Selvityksen odotettu pituus on n.  30 sivua + liitteet. Raportti on julkinen, ja
erilliset suositukset ulkoministeriön sisäiseen käyttöön.

5. Selvityksen määräaika

Selvitysraportin tulee olla valmis 31.7.2022 mennessä.

6. Toivottu tutkijaprofiili

Toimeksiannon tekijöiltä edellytetään vähintään maisterintutkintoa relevantilta alalta, esim. yhteiskuntatieteet
sekä asiantuntemusta ja kokemusta liittyen kehittyviin maihin. Eduksi katsotaan myös seuraavanlainen
osaaminen:

 Tuntemus demokratian, oikeusvaltiokehityksen, hyvän hallinnon ja sukupuolten tasa-arvon alalta
 Taito analysoida numerodataa ja laajoja tekstikokonaisuuksia
 Tuntemus OECD-DAC:n kehitysyhteistyön luokittelusta
 Suomen kehityspolitiikan tuntemus ja perehtyneisyys Suomen kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan

käytäntöihin, toimintatapoihin ja hallintoon.

7. Selvityksen ohjausryhmä

UM:n KEO-20-osasto ja UniPID. Ohjausryhmän on tarkoitus kokoontua vähintään kolmesti, alussa
keskustelemaan ja sopimaan toimeksiannon tarkemmasta fokuksesta, väliraportin valmistuttua ja lopuksi
loppuraportin valmistuttua keskustelemaan toimeksiannon tuloksista. Selvityksestä ja sen suosituksista
järjestetään mahdollisesti myös laajempi tilaisuus.

8. Selvityksen arvioitu laajuus työpäivinä

Arviolta 35-40 työpäivää. Tutkijoita pyydetään arvioimaan ja tekemään tarjouksessaan tarvittaessa vastaehdotus
toimeksiannon edellyttämästä työpäivien määrästä.

9. Taustatietoja ja relevantteja linkkejä

 DAC Network on Governance (2021) DAC Official Development Assistance to Governance: An Overview (2009-
2018), OECD, 22 January 2021

 Adea Gafuri (2021) Can democracy aid improve democracy? The European Union’s democracy assistance
2002–2018, Democratization, DOI: 10.1080/13510347.2021.2012654

 Niño-Zarazúa, M., Gisselquist, R. M., Horigoshi, A., Samarin, M., Sen, K. (2020) Effects of Swedish and
International Democracy Aid, EBA Report 2020:07, the Expert Group for Aid Studies (EBA), Sweden
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