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1. JOHDANTO 
 

Vuosi 2017 oli Fida International ry:n (Fida) kehitysyhteistyön 43. toimintavuosi yhteistyössä ulkoministeriön 
kanssa.  

Tämä ohjelmaraportti esittelee ”Muuttunut yksilö – muuttuneet yhteisöt kehitysyhteistyöohjelman 2014-
2017 (jäljempänä Ohjelma) rakennetta ja ohjelmakauden 2014-2017 sekä toimintavuoden 2017 tavoitteita, 
tuloksia ja haasteita. 

Koko ohjelmakaudella hankkeiden määrä on puolittunut 68 hankkeesta (vuonna 2014) vuoden 2017 aikana 
toteutettuun 32 hankkeeseen, jotka olivat viiden alueohjelman sisällä Etelä-, Kaakkois- ja Itä-Aasiassa, Itäi-
sessä Afrikassa sekä Lähi-idän ja Keski-Aasian alueella. Suomessa oli kolme tukihanketta: evaluointi, kehitys-
viestintä ja -kasvatus. Näiden lisäksi oli yksi EU-rahoitteinen kehitysyhteistyöhanke Pohjois-Koreassa. Hank-
keita toteutettiin 17 maassa (32 maata vuonna 2014). Toiminta loppui vuoden 2017 aikana Etiopiassa. Kuten 
luvuista voi havaita, Fidan työssä on ohjelmakauden aikana tapahtunut keskittämistä maiden määrän vähen-
nyttyä lähes puolella.  

Vuonna 2017 saatettiin päätökseen uuden Ohjelman 2018-2021 suunnittelu. Ohjelmasuunnittelu yhdessä 
vuonna 2016 valmistuneen kehitysyhteistyön strategian kanssa ovat olleet kohdistamassa työtä entistä vah-
vemmin lasten oikeuksiin jo vuonna 2017. Tematiikan vahvistuminen on nähtävissä hankeraporteista. Kai-
kista hankkeista on tehty erilliset hankeraportit ja päättyneistä hankkeista loppuraportit.  

Alueohjelmien arvioimat luvut palveluntuotannosta 51% (2015: 40%1) ja vaikuttamistyön/kumppanin kapa-
siteetin vahvistamisen 49% (2015: 60%). Vaikka vuonna 2016 tehtiin uusi kehitysyhteistyönstrategia, joka 
linjaa Fidan työtä vahvasti vaikuttamistyöhön, vuoden 2017 osalta palvelutuotannossa ollaan yhä suurella 
painotuksella. Tähän vaikuttaa toisaalta edelleen vuoden 2015 määrärahaleikkaukset ja toisaalta myös vuo-
den 2015 tilannetta realistisemmaksi käyneet arviot. Vuonna 2017 on kuitenkin jatkettu koulutuksia vaikut-
tamistyöstä, ja yhtenä vuoden 2017 ja koko ohjelmakauden onnistumisena voidaan pitää vaikuttamistyön 
tärkeyden sisäistämistä Fidassa. Kumppaneiden asenne on myös muuttunut entistä positiivisemmaksi ja kou-
lutuksia ihmisoikeusperustaisesta lähestymistavasta onkin jatkettu vuoden 2017 aikana, jotta vaikuttamistyö 
tulee vahvaksi osaksi myös kumppaneiden kehitysyhteistyötä.  

Fidan kehitysyhteistyöohjelman hankkeet ja maat alueittain vuonna 2017 on esitelty seuraavan sivun taulu-
kossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Raportoitu ensimmäisen kerran vuonna 2015.  
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TAULUKKO 1. Fidan kehitysyhteistyöohjelman hankkeet ja maat alueittain 2017 

 

 

 

 

 

ITÄINEN AFRIKKA (8)  
Alueelliset hankkeet  
5252 Alueellinen ruokaturva- ja ilmastonmuutos-
ohjelma  
5260 Aluekoordinointi  
5266 Psykososiaalisen tuen ohjelma  
Burundi  
5284 Yhteisöjen, perheiden ja nuorison hyvinvoin-
nin kehittämisohjelma  
Etiopia  
5025 Bishoftun perhetuki-kummihanke  
Kenia  
5040 Perheiden hyvinvoinnin kehittämishanke  
Tansania  
5054 Parempi tulevaisuus lapsille Mwanzan ja 
Tangan alueilla  
Uganda  
5061 Ugandan kummilapsihanke  
 
LÄHI-ITÄ JA KESKI-AASIA (MECA-ALUE) (4)  
Afganistan  
5340 Hammasterveys Afganistanin Heratissa  
Irak (Kurdistan)  
5440 Sosiaalisen hyvinvoinnin ja ympäristön kehi-
tyksen tukiohjelma  
Tadžikistan  
5321 Parempaa elämää Khatloniin  
Jordania 
5411 Yhteisökehitysohjelma 
 
KAAKKOIS-AASIA (6)  
Alueelliset hankkeet  
5500 Alueellinen koordinointi- ja kapasiteetin ra-
kentamisohjelma 
5501 Alueellinen vaikuttamisen ja voimaannutta-
misen ohjelma  
Kambodža  
5190 Kyläkehitysohjelma  
Laos  
5162 Savannakhetin läänin yläasteiden ja lukioi-
den kehittämisohjelma  
5164 Nuorisokeskus Savannakhetissa  
Myanmar  
5131 Yhteisökehitysohjelma  
 

ETELÄ-AASIA (12)  
Alueellinen hanke  
5460 Aluekoordinointi ja kapasiteetin vahvistamis-
ohjelma  
Bangladesh  
5013 Slummiyhteisön kehittämishanke Dhakassa 
5014 Lasten koulunkäynnin tukiohjelma  
Bhutan  
5039 Luovat ajatukset – Taitavat kädet  
Intia  
5032 Yhteisön kapasiteetin vahvistamishanke  
5033 Mumbain slummiyhteisön kehitysohjelma  
5036 Yhteisökehitys- ja kapasiteetin vahvistamisoh-
jelma  
Nepal  
5461 Kestävä toimeentulo ja lasten kehitys  
5462 Maithilien voimaannuttamisohjelma  
5463 Nuorisokeskusohjelma  
5464 Lasta ei unohdeta  
5465 Vesi-, sanitaatio- ja hygieniahanke  
 
ITÄ-AASIA (2)  
Pohjois-Korea  
5210 Siemenperunatuotannon kehittämishanke  
5211 Aluesairaaloiden kehittämishanke  
 
TUKIHANKKEET SUOMESSA (3)  
5002 Kehitysviestintä  
5003 Evaluoinnit  
5006 Kehityskasvatus  
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2. KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMAN RAKENNE JA TAVOITTEET 
 

2.1. Fidan kehitysyhteistyöohjelman luonne  
 

Fidan kehitysyhteistyöohjelma on temaattisesti ja alueellisesti laaja-alainen, mikä kumpuaa kumppaniläh-
töisyydestä ja siitä, että yhteisön ihmisten oikeudet määrittelevät hankkeiden lähestymistapoja. Haavoittu-
vien ihmisryhmien oikeuksia on laiminlyöty, minkä vuoksi heidän tarpeensa ovat monitasoisia ja kumuloi-
tuneita. Kokonaisvaltaiseen kehityskäsitykseen kuuluu oleellisesti näiden marginalisoituneiden ihmisryh-
mien oikeuksien huomioiminen. Siihen liittyy myös yksilöiden ja ryhmien tukeminen omien voimavarojen ja 
vaikuttamismahdollisuuksien löytämisessä ja sitä kautta ihmisoikeuksien toteutumisen vahvistamisessa. 

Laaja-alaisuudesta seuraa, että hankkeissa voi olla useita eri toimintamuotoja ja hyödynsaajaryhmiä. Hank-
keet on jaettu viiteen tyyppiin (taulukko 2), joita ovat yhteisökehityshankkeet, haavoittuvat erityisryhmät, 
terveys ja koulutus, ympäristö, ilmastonmuutos ja ruokaturva sekä alueelliset hankkeet koordinointiin, vai-
kuttamistyöhön ja kapasiteetin rakentamiseen. Luokittelu kertoo pääasialliset hyödynsaajaryhmät sekä tee-
mat eli hankkeessa voi todellisuudessa olla useiden eri hanketyyppien alle sopivia toimintoja. Tämän vuoksi 
esimerkiksi vammaishankkeita ei näytä olevan ollenkaan, vaikka todellisuudessa esimerkiksi Irakin ja Tansa-
nian hankkeissa oli vammaisspesifiä hanketoimintaa ja muutenkin vammaiset henkilöt huomioidaan läpileik-
kaavasti kaikessa toiminnassa.   

Ohjelman painopisteenä on ollut haavoittuvien ihmisryhmien kuten naisten, lasten ja nuorten sekä vammais-
ten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen kohdistuva työ (10 hanketta). Toiseksi eniten on ollut alueellisia 
hankkeita (7), joissa tuettiin kumppaneiden ja hanketoimijoiden kapasiteettia ja osaamista Ohjelman paino-
pistealueiden mukaisesti. Tämän jälkeen yhtä paljon on terveys ja koulutus -hankkeita (6) sekä yhteisökehi-
tyshankkeita (6), joissa pyritään vahvistamaan yhteisöjen omaa kapasiteettia vastata köyhyyden ja epätasa-
arvoisuuden luomiin haasteisiin ja heikoimpien huomioimiseen.  Ympäristöön, ilmastonmuutokseen ja ruo-
katurvaan painottuneita hankkeita oli kolme. Kaikissa hanketyypeissä köyhät ja haavoittuvat marginaaliryh-
mät ovat suurin hyödynsaajaryhmä. 

Ohjelmakauden aikana hanketyyppien määrät ovat muuttuneet johtuen vuonna 2015 tehdyistä leikkauksista 
ja hankkeiden päättymisestä. Samassa yhteydessä Itäisen Afrikan maissa yhdistettiin hankkeita tulevan oh-
jelmakauden 2018-2021 maaohjelmien suunnittelua silmällä pitäen. Tämän lisäksi hankkeet ovat terävöittä-
neet fokuksiaan, mikä näkyy muutoksena hanketyypeissä. Merkittävin muutos vuoteen 2016 verrattuna on 
yhteisökehityshankkeiden määrä, joka on pudonnut lähes puolella (11 vuonna 2016). 

Ohjelmat ovat erilaisia toimintaympäristöstä ja kumppaneista riippuen. Toimintaa on suhteutettu kunkin yh-
teisön resursseihin sekä kehityshaasteisiin ja maiden omiin kehityspoliittisiin suosituksiin. 
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TAULUKKO 2. Kehitysyhteistyöohjelman 2017 hankkeiden lukumäärät hanketyypeittäin ja alueittain vuonna 
2017                                                                                                                                               
Alueet/  

Hanke-
tyypit  

1. Yhteisö-
kehitys-
hankkeet  

2. Haavoittuvat erityisryhmät 3.  Terveys 
ja koulu-
tus  

4.  Ympäristö, 
ilmaston-muu-
tos ja ruoka-
turva  

5. Alueelliset hank-
keet koordinoin-
tiin, vaikuttamis-
työhön ja kapasi-
teetin rakentami-
seen 

Yhteen-
sä  a) Vam-

mai-
set henki-
löt  

b)  Naiset 
ja tytöt  

c) Lapset ja 
nuoret  

d)  Muut haa-
voittuvat ryh-
mät  

Itäinen Af-
rikka  1   2  1 1 3 8 
Lähi-itä ja 
Keski-Aasia  1   1  1 1  4 

Kaakkois-Aa-
sia  2   1  1  2 6 
Etelä-Aasia  

2  1 5  2  2 12 

Itä-Aasia       1 1  2 
Yhteensä  6 0 1 9 0 6 3 7 32 

Huom. Itä-Aasiassa on myös yksi EU-rahoitteinen hanke tyyppiä 4. Hanke ei ole tässä taulukossa mukana.  

 

2.2. Fidan kehitysyhteistyöohjelman tavoitteet 
 

Fidan kehitysyhteistyöstrategia hyväksyttiin kesäkuussa 2016. Strategian missio on Fidan kehitysyhteistyö 
rakentaa rauhaa, luo oikeudenmukaisuutta ja vahvistaa ihmisarvoa. Visio, Fida katalysoi kirkkoja toimi-
maan vahvoina yhteiskunnallisina vaikuttajina, jotta haavoittuvassa asemassa olevin lasten ja nuorten 
oikeudet toteutuvat, alleviivaa kumppaneiden vahvaa roolia vaikuttamistyössä, jossa suurin muutos lähtee 
kehittyvien maiden ihmisten oman äänen vahvistumisesta ja vastuunkantajien vastuun ottamisesta. Strate-
gia vahvistaa toiminnan ihmisoikeusperustaisuutta ja fokusoi työtä entistä vahvemmin lapsiin ja nuoriin.  
Strategia ohjasi ohjelmakauden 2018-2021 suunnittelua sekä painopisteitä ja vaikutti kehitysyhteistyöhön jo 
vuodesta 2016 alkaen, jolloin strategiaa käytiin läpi osallistavasti Fidan henkilöstön ja kumppaneiden kanssa. 

Vuosi 2017 oli Muuttunut yksilö – muuttuneet yhteisöt -kehitysyhteistyöohjelman jatkumona neljäs ja vii-
meinen toimintavuosi. Ohjelman kehitystavoitteena oli lisääntynyt kumppaneiden osallistuminen yhteis-
kuntansa kestävään kehittämiseen ja lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Oikeuksistaan tie-
toisen kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen mahdollistaa kehitystä köyhyyden ja konfliktien rasittamissa 
Etelän hauraissa yhteiskunnissa. 

Edellytyksenä yhteisössä tapahtuville myönteisille muutoksille on yhteistyökumppanien vahvistuminen hal-
linnollisesti ja toiminnallisesti. Tähän Fidan ohjelmatoiminta antaa tukea, jotta kumppanien voimaantumisen 
kautta haavoittuvien ihmisryhmien ihmisoikeudet tunnistetaan yhteisöissä ja ne toteutuvat. Ohjelman välit-
tömänä tavoitteena on vahvistuneiden – oikeudenmukaisten, välittävien ja vastuullisten – kumppaneiden 
aktiivisen toiminnan kautta voimaantuneet yhteisöt. 

Etelän kirkot ovat Fidalle kristillisenä toimijana luontaisia yhteistyökumppaneita. Kirkot ovat merkittäviä vai-
kuttajia yhteiskunnassa ja samalla lähellä haavoittuvia ihmisryhmiä, joiden aseman parantaminen on myös 
osa kirkkojen omaa toimintanäkyä. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa kirkkoja toimimaan oikeudenmukai-
sesti ja mahdollistaa niiden auttava työ haavoittuvien ihmisryhmien parissa. Samoilla kehitysperiaatteilla ja 
kehitystavoitteilla toimittiin myös muiden kansalaisyhteiskunnan yhteistyötahojen kanssa. 

Ohjelman kehitystavoitetta kohti pyrittiin alatavoitteiden kautta. Seuraavalla sivulla listatut alatavoitteet 
määrittelivät alueohjelmien ja hankkeiden toimintaa painottuen kunkin kumppanin ja yhteisön kannalta 
olennaisilla tavoilla. 
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 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMAN 2014 ̶ 2017 TAVOITTEET (RESULTS) 
  

1. HYÖDYNSAAJIEN, ERITYISESTI LASTEN JA NUORTEN, HYVINVOINNIN PARANTUMINEN 
 lasten ja nuorten terveyden, ravinnon ja koulutuksen parantuminen 
 köyhimmistä köyhimpien, syrjäytyneiden ja marginaaliryhmien hyvinvoinnin ja elämänhallinnan 

kasvaminen, köyhyyden vähentyminen sekä parantunut ennaltaehkäisevä terveydenhuolto kou-
lutuksen ja elinkeinomahdollisuuksien lisääntymisen kautta 

 köyhien yhteisöjen äänen kuuluminen ja vaikutusvallan lisääntyminen yhteisöllisissä ja yhteiskun-
nallisissa asioissa 

 naisten, lasten, hiv-tartunnan saaneiden ja aidsiin sairastuneiden sekä muiden heikoimmassa 
asemassa olevien aseman vahvistuminen (advocacy), samanarvoistuminen ja kuulluksi tulemisen 
lisääntyminen 

 
 2. YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN HALLINNOLLISEN JA TOIMINNALLISEN KAPASITEETIN VAHVISTAMINEN 

 yhteisöjen elinolojen ja hyvinvoinnin parantuminen kumppaneiden toiminnan kautta 
 myönteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen samanarvoisuuden, ihmisoikeuksien ja demokra-

tian edistämisessä 
 kehittynyt hanketoiminta: suunnittelu, toteutus, seuranta ja raportointi 
 lisääntynyt verkostoituminen ja yhteistoiminta eri kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen välillä, erityi-

sesti etelä-etelä -sektorilla 
 hyvä hallinto; tehokkaampi ja läpinäkyvämpi toiminnan ja talouden seuranta, lisääntynyt demo-

kraattinen päätöksenteko ja vahvistunut korruption vastainen toiminta 
 kriisivalmiuden lisääntyminen 

 
 3. SUOMALAISTEN SIDOSRYHMIEN LISÄÄNTYNYT TIETOISUUS FIDAN KEHITYSYHTEISTYÖSTÄ JA SEN TULOK-

SISTA SEKÄ KUMPPANUUSMAIDEN KEHITYSKYSYMYKSISTÄ 
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3. KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMAN TULOKSET JA VAIKUTUKSET GLOBAALILLA 
TASOLLA 

 

Kehitysyhteistyöohjelman 2014–2017 tavoitteiden mukaisesti kehitysvaikutukset ilmenivät kumppaneiden 
toiminnallisena ja institutionaalisena vahvistumisena ja sitä kautta myönteisinä muutoksina haavoittuvien 
ihmisryhmien, erityisesti lasten ja nuorten elämässä. Ohjelman välitön tavoite ilmeni vahvistuneiden kump-
paneiden kautta voimaantuneina yhteisöinä. Molempiin tavoitteisiin pyrittiin Ohjelman ensimmäisen ja toi-
sen alatavoitteen saavuttamisella, joita olivat hyödynsaajien lisääntynyt hyvinvointi sekä yhteistyökumppa-
neiden vahvistunut kapasiteetti. Alueohjelmat tähtäsivät näihin tavoitteisiin hanketason toimintojensa mu-
kaisesti. Saavutetut paikalliset muutokset ja tulokset yhdistyvät alueohjelmatasolla kokonaisuuksiksi, joita 
tarkastellaan ja esitellään seuraavassa Ohjelman näkökulmasta. Tuloksia on peilattu myös kehityspoliittisten 
painopisteiden indikaattoreihin (taulukko 6).  

 

3.1. Hyödynsaajat 
 

Fidan ja kumppanien toiminnassa oli Ohjelman neljännen toimintavuoden aikana suoria hyödynsaajina 144 
400 ihmistä (noin 700 000 vuonna 2016), joista lapsia ja alle 18-vuotiaita nuoria 55 800 (noin 120 000 vuonna 
2016). Suorien hyödynsaajien huomattavasti vähentynyt lukumäärä johtuu siitä, että vuonna 2016 suorista 
hyödynsaajista 400 000 oli aikuisia radionkuuntelijoita Nepalissa. Lasten vähentynyt määrä taas johtuu osit-
tain siitä, että vuonna 2016 päättyi seitsemän hanketta ja samalla kaksi alueohjelmaa. Erityisesti Etelä-Ame-
rikan alueohjelmassa on ollut paljon lapsia (40 000 vuonna 2016), mikä osaltaan selittää pienentynyttä lukua. 
Ohjelmakauden 2014-2017 aikana suoria hyödynsaajia oli 1 514 700 (edellisellä ohjelmakaudella 1 600 000). 
Hyödynsaajien määrät ovat nähtävissä taulukoissa 3 ja 4.  

Kun otetaan huomioon kumppaneiden verkostot ja alueellisten koordinaatio- ja temaattisten hankkeiden 
sekä vaikuttamistyön laajempi vaikutus, epäsuorien hyödynsaajien määrän voidaan arvioida 2,9 miljoonaa 
vuonna 2017 (noin 4,2 miljoonaa vuonna 2016). Jos mukaan lasketaan myös Itäisen Afrikan kumppanikirkko-
jen jäsenet (n. 8 miljoonaa), jotka ovat kumppaneiden toiminnan vaikutuspiirissä, luku on n. 10,9 miljoonaa. 

Hyödynsaajien lukumäärään vaikuttavat hankkeiden välittömien tulosten piirissä olevien sekä näiden kautta 
hyötyvien yhteisöjen ja tahojen mukaan lukeminen. Hankkeiden vaikutus ulottuu merkittävästi laajem-
malle, kuin niiden toiminnassa suoraan mukana oleviin ihmisiin. Määrällisiin lukuihin vaikuttaa myös se, mi-
ten laajan kumppanikirkon kanssa yhteistyötä tehdään ja miten kumppani hyödyntää verkostojaan työn 
moninkertaistamisprosessissa. Määrällisiin tuloksiin pääseminen on hitaampaa hauraissa toimintaympäris-
töissä. Fidan yhteistyömaiden sijoittuminen Fragile States Indexin (valtion hauraus -indeksi) mukaan näkyy 
taulukossa 5. Taulukossa on rinnalla myös DAC-luokitus, josta voidaan nähdä, että suurin osa työstä tapahtuu 
vähiten kehittyneissä maissa. 

Hankkeen luonne vaikuttaa hyödynsaajien lukumäärään. Alueelliset hankkeet keskittyvät laadun parantami-
seen kumppaniorganisaatiossa, jolloin hyödynsaajamäärät ovat pienempiä kuin hankkeissa, jotka tavoittavat 
paljon ihmisiä joko työn teeman (esimerkiksi lastensuojeluun keskittyvä vaikuttamistyö) tai maantieteellisen 
laajuuden (esimerkiksi Itäisen Afrikan ruokaturvahanke).  Hyödynsaajien arvioinnin kriteerejä kehitettiin oh-
jelmakauden aikana, jotta eri alueiden arviot saatiin entistä vertailukelpoisemmiksi. Tämä on omalta osaltaan 
aiheuttanut hyödynsaajamäärien muutoksia ohjelmakauden aikana. Toiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta ei 
kuitenkaan voida mitata pelkästään hyödynsaajamäärien valossa, vaan tavoitteena on pitkäjänteinen työ 
kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi hauraissa valtioissa.  
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TAULUKKO 3. Suorien hyödynsaajien arvioidut määrät eri alueilla vuonna 2017 
Hanke-
tyypit  

/Alueet

 

Yhteisökehi-
tys- hankkeet 

Haavoittuvat eri-
tyisryhmät (vam-
maiset henkilöt, 

naiset ja tytöt, lap-
set ja nuoret) 

Terveys ja koulu-
tus 

Ympäristö, ilmaston-
muutos ja ruoka-

turva 

Alueelliset hank-
keet koordinoin-
tiin, vaikuttamis-
työhön ja kapasi-
teetin rakentami-

seen 

Yhteensä Lapset ja alle 18-v 
nuoret kai-

kista hanketyy-
peistä erikseen 

  F M F M F M F M F M F M F M 
Itäinen Af-
rikka  

7 200 5 100 2 800 1 800 7 900 5 800 6 300 5 300 30 80 24 200 18 100 15 600 11 100 

Lähi-itä ja 
Keski-Aasia  

1 700 300 900 1000 3 800 3 300 70 200 200 50 6 700 4 800 1 500 1 300 

Kaak-
kois- Aasia  

5 600 3 200 2 400 3 100 3 700 3 700 - - 800 800 12 500 11 000 5 500 6 400 

Etelä-Aasia  800 700 3 500 2 900 20 200 29 000 2 700 2 100 20 60 27 200 34 700 7 600 6 800 
Itä- Aasia  - - - - - - 2 600 2 600 - - 2 600 2 600 - - 
  15 300 9 300 9 600 8 800 35 600 41 800 11 700 10 200 1 100 1 000 73 200 71 200 30 200 25 600 
Yhteensä  24 600 18 400 77 400 21 900 2 100 144 400 55800 
*) Nepalin valtion sääntö: alle 40-v. lasketaan nuoriksi  

 

TAULUKKO 4. Suorien hyödynsaajien arvioidut määrät ohjelmakaudella 2014-2017  

Alue/ 

Yhteisökehityshankkeet 

Haavoittuvat erityisryhmät (vammaiset hen-
kilöt, naiset ja tytöt, lapset ja nuoret) Terveys ja 

koulutus 

Ympäristö, 
ilmas-
tonmuutos 
ja ruoka-
turva 

Alueelliset 
hankkeet koor-
dinointiin, vai-
kuttamistyö-
hön ja kapasi-
teetin rakenta-
miseen 

Yhteensä 

Hank-
etyyppi 

  

      

Länsi-Bal-
kan 7 700 9 700 2 900 1 300 100 21 700 

Etelä-
Amerikka 

19 800 21 000 217 000 N/A N/A 257 800 

Itäinen Af-
rikka 

43 700 19 800 35 900 25 000 15 500 139 900 

Lähi-itä ja 
Keski-Aasia 

23 000 2400 37 500 14 400 1 700 79 000 

Kaakkois-
Aasia 83 500 26 400 27 200 N/A 3 900 141 000 

Etelä-Aasia 97 000 107 600 612 800 33 600 500 851 500 

Itä-Aasia N/A N/A 3 200 20 600 N/A 23 800 

Yhteensä 274 700 186 900 936 500 94 900 21 700 1 514 700 
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TAULUKKO 5 Fidan yhteistyömaiden Fragile States Index ja DAC-luokitus 
Maa  FSI Ranking 

(2017)*  
FSI group (2017) DAC**  

Afganistan  9  High Alert  Least Developed Country  
Bangladesh  39  High Warning Least Developed Country  
Bhutan  83  Elevated Warning  Least Developed Country  
Burundi  17   Alert  Least Developed Country  
Etiopia  15  High Alert  Least Developed Country  
Intia  72  Elevated Warning  Lower Middle In-

come Countries  
Irak  10  High Alert  Upper Middle In-

come Countries  
Jordania  71  Elevated Warning  Upper Middle In-

come Countries  
Kambodža  50  High Warning  Least Developed Country  
Kenia  22  Alert  Other Low Income Coun-

try  
Laos  59  High Warning  Least Developed Country  
Myanmar  35  Alert  Least Developed Country  
Nepal  33  Alert  Least Developed Country  
Pohjois-Korea  30  Alert  Other Low Income Coun-

try  
Tadžikistan  61  High Warning  Other Low Income Coun-

try  
Tansania  65  High Warning  Least Developed Country  
Uganda  24  Alert  Least Developed Country  

* http://fundforpeace.org/fsi/data/ 
** https://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC_List_ODA_Recipients2014to2017_flows_En.pdf  

TAULUKKO 6. Fidan kontribuutio kehityspoliittisiin painopisteisiin 2015-2017 ja 2017.  
   Indikaattori 2017 2015-2017 Lisätiedot 
PP2 Tuettujen yritysten 

lukumäärä 
3497 yritysta / maan-
viljelijää 

9467 yritystä / maanviljelijää Tiedot saatu hankkeista 5252 
(Itäinen Afrikka), Tadzhikistan 
(5432), Jordania, Bhutan (5039) ja 
Nepal (5461). Luvut pitävät sisäl-
lään  maanviljelyn parempien vil-
jelymenetelmien opetus, kasvi-
huoneiden perustamisen, yritys-
ten perustamisen, toimeentulon 
parantamisen koulutuksen jäl-
keen.  
Ilmoitettu vuosikohtaiset luvut 
2015: 2400; 2016: 3570. 
Case study: Bhutanin ja Jordanian 
hankkeissa naiset ovat aloitta-
neet yrityksiä ja voimaantuneet.  

PP3 Tuettujen kansalaisyh-
teiskuntatoimijoiden 
määrä (raporttikautena 
eli vuosina 2015-17).  

19 kansalaisyhteis-
kuntatoimijaa Burun-
dissa, Etiopiassa, Ke-
niassa, Tansaniassa, 
Irakissa, Jordaniassa, 
Bangladeshissa, Bhu-
tanissa, Intiassa, Ne-
palissa, Kamdozhassa 
ja Myanmarissa 

27 kansalaisyhteiskuntatoimi-
jaa Albaniassa, Bosnia-Hert-
segovinassa, Kosovossa, Boli-
viassa, Paraguayssa, Perussa, 
Burundissa, Etiopiassa, Keni-
assa, Tansaniassa, Irakissa, 
Jordaniassa, Bangladeshissa, 
Bhutanissa, Intiassa, Nepa-
lissa, Pakistanissa, Sri Lan-
kalla, Kamdozhassa ja Myan-
marissa 

Tiedot saatu kumppanilistoista 
sekä lisäksi tarkennettu vuoden 
2017 tietoja (esim Jordaniassa 
kolme kumppania joiden kanssa 
tehdään jatkuvasti ohjelman toi-
mintoja). Lukuun ei sisälly maat, 
joissa kumppani on valtio. Maista 
joissa on kirkkokunta ja sen sosi-
aalisena siipenä toimiva kansa-
laisjärjestö on laskettu vain yksi 
toimija.  
Case study: Tansanian lasten par-
lamentti 
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PP4 
  

Parannetusta vesihuol-
losta (perus ja turvalli-
nen tasot) hyötyvien ih-
misten määrä (suorat 
hyödynsaajat) 

67 kaivoa avustettiin 
Nepalissa (eli 268 
suoraa hyödynsaa-
jaa). 

250 kaivoa Nepalissa (1000 
suoraa hyödynsaajaa)  

Hyödynsaajien määrä laskettu 
perhekoolla 4hlö/perhe 
Tieto hankkeesta 5465  

Parannetusta sanitaati-
osta (perus ja tuvallinen 
tasot) hyötyvien ihmis-
ten määrä (suorat hyö-
dynsaajat) 

25 perhettä Intiassa 
(eli noin 100 suoraa 
hyödynsaajaa / per-
hekoko 4 hlöä) sai sa-
niteettitilat.  

Yli 1840 perhettä (eli n. 7360 
suoraa hyödynsaajaa) Nepa-
lissa ja Intiassa sai saniteetti-
tilat  

Hyödynsaajien määrä laskettu 
perhekoolla 4hlö/perhe 
Tieto hankkeesta 5465 ja 5032. 
Case study: Nepalin hankkeesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tulosten arvioinnin aineistot ja niiden käsittely 

Ohjelmakauden ja sen neljännen toimintavuoden tuloksia ja vaikutuksia raportointiin alueohjelmara-
portoinnissa. Aluepäälliköt vastasivat raportin kysymyksiin hanke- ja aluekoordinaatioraporttien poh-
jalta sekä toiminnan monitoroinnin kautta tullutta tietoa hyväksikäyttäen (raporttipohja liite 5). 

Aineistot analysoitiin 

1. keräämällä alueohjelmien (ja hankkeiden) indikaattoreilla mitattuja ja raportoituja tuloksia 
vastaavien Ohjelman indikaattoreiden alle  

2. muiden narratiivisten vastausten osalta  
a. poimimalla vastausten ja esimerkkien ydinkohdat ja taulukoimalla ne alueittain 

 tai 
b. tiivistämällä saman tyyppiset vastaukset otsikoiksi eri alueilta ja laskemalla alkupe-

räisten mainintojen määrä. 
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3.2. Yhteisöjen aseman ja hyvinvoinnin paraneminen  
 

Kumppaneiden aktiivisen toiminnan kautta voimaantuneet yhteisöt on Ohjelman toinen päätavoite, jota ta-
voiteltiin kohdistamalla toiminta kaikista haavoittuvimpien ja syrjäytyneiden ihmisryhmien oikeuksien toteu-
tumiseen ja vahvistamiseen. Tuloksen saavuttamista edisti kumppaneiden korkealaatuinen työ, yhteistyö vi-
ranomaisten kanssa, oikeusperustaisen lähestymistavan syvempi ymmärtäminen sekä yhteisöjen ja niiden 
syrjittyjen ryhmien äänen kuuluminen päätöksen teossa. Alueohjelmien mittareilla mitattuna Ohjelman ta-
voitteiden saavuttamista ohjelmakauden ja erityisesti viimeisen toimintakauden aikana kuvataan alla ole-
vassa taulukossa.  

TAULUKKO 7. Hyödynsaajien, erityisesti lasten ja nuorten, hyvinvoinnin parantuminen.   
Ohjelman Tulos (Result) 1. Hyödynsaajien, erityisesti lasten ja nuorten, hyvinvoinnin parantuminen  
Ohjelmata-
son mittarit  

Alueohjemien ke-
hitystavoitteet   

Alueohjelmien mittarit  Tilanne 31.12.2017  

Lasten ja nuor-
ten parantunut 
terveys, ravin-
non saanti ja 
laatu   

  

Lasten lisäänty-
neet koulutus-
mahdollisuudet  

  

Nuorten ja nais-
ten lisääntyneet 
ammattikoulu-
tus- ja työllisty-
mismahdollisuu-
det  

  

Hyödynsaajien 
lisääntynyt 
omaa elämää 
koskeva päätän-
tävalta   

  

Hankkeiden vai-
kutus ympäris-
töön ja ilmasto-
muutoksiin so-
peutumiseen  

  

Parantunut ruo-
katurva   

 

Vahvistunut toi-
von ja parantu-
nut asenneilma-
piiri yhteisöissä.  

Itäinen Afrikka  

Oikeuden mukainen ja 
turvallinen kansalais-
yhteiskunta, joka huo-
lehtii haavoittuvien 
ryhmien – erityisesti 
lasten ja nuorten – hy-
vinvoinnista.  

1. Köyhyys ja epätasa-arvo vähentynyt Itäisessä Afri-
kassa.  
2. Haavoittuvien ihmisryhmien ihmisoikeusloukkauk-
set vähentyneet.  
3. Vähentynyt lasten ja muiden haavoittuvien ihmis-
ryhmien sairastavuus ja kuolleisuus.  

1. Yhteistyökumppanit koulutettiin oikeusperustaiseen lähestymistapaan. 
Tämä loi pohjan ihmisoikeuksien toteuttamiselle, rauhanrakentamiselle 
ja konfliktien ennaltaehkäisemiselle, mikä puolestaan vähentää köy-
hyyttä ja epätasa-arvoa. 
2. Yhteistyökumppanit seisovat lasten oikeuksien takana ja takaavat psy-
kososiaalista tukea. Koulutukset johdattivat ymmärtämään lastensuoje-
luohjeiston ja mahdollistivat lasten osallistumisen ja oikeuden tulla kuu-
luksi. Kumppanit ovat lisänneet naisten osallisuutta ja vahvistaneet per-
heitä.  
3. Ruohonjuuritason koulutukset loivat pohjan laajasti levittäytyville te-
maattisille ohjelmille alueella. Koulutukset ovat luoneet tiedostamista 
lasten oikeuksien, riittävän elintason, ruokaturvan ja koulutuksen suh-
teen. Kumppanit, jotka ovat koulutettuja oikeuslähtöiseen lähestymista-
paan ja varustettuja vaikuttamistyöllä ovat pysyvästi läsnä ja vaikuttavat 
positiivisesti yhteisöihin. Yhteistyökirkot ovat keskeisiä vaikuttamaan 
mielipiteisiin, tarjoavat sosiaalipalveluita ja vaikuttavat heikoimpiin ih-
misryhmiin.  

Lähi-Itä ja Keski-Aasia  

Paikallisten yhteisö-
jen parantunut hyvin-
vointi  

1. Köyhien yhteisöjen ihmisten parantuneet mahdol-
lisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä.  
2. Parantunut terveystietoisuus ja elämänlaatu  
3. Marginaaliryhmien parantuneet kyvyt päästä vai-
kuttamaan yhteisöissään.  

1. Tadžikistanissa kotitalouksien toimeentulo on lisääntynyt. Tämän li-
säksi on kokeiltu uusia kasvatuskausia tuottavien vihannesten viljelyille. 
Tämä luo uusia mahdollisuuksia maanviljelijöille. Jordaniassa yhteisöjen 
johtajat ja muut henkilöt näkevät haavoittuvien ryhmien oikeuksien li-
sääntyneen. Koulutusten myötä myös kotiväkivalta on vähentynyt Jor-
daniassa. 
2. Tadžikistanin yhteisöissä naiset ovat saaneet koulutusta äidin ja lapsen 
hyvinvointiin liittyen. Tämä takaa hyvän mahdollisuuden kehitykselle.  
3. Kurdistanissa suhtautuminen vammaisiin lapsiin on muuttunut positii-
visesti. Perheet kokevat, etteivät ole enää yksin aiheen kanssa. Perheitä 
on kannustettu laittamaan vammaiset lapset kouluun. Joillakin alueilla 
vammaisten lasten koulun aloittaminen on muuttanut myös muiden las-
ten suhtautumista heihin positiivisesti.  

 
Kaakkois-Aasia   

Kansalaisyhteiskun-
nan vahvistunut rooli 
yhteisöjen holisti-
sessa muutoksessa  

1. Haavoittuvilla ihmisryhmillä ja heidän organisaati-
oillaan on yhteisöissä vahva ääni keskusteluissa ja 
heidän tarpeidensa ja oikeuksiensa esille tuomisessa. 
Nämä ryhmät tunnistavat Fidan kumppanikirkot 
myönteisinä muutosvaikuttajina yhteisöissään.  
2. Myönteisiä muutoksia kohdeyhteisöissä mitattuna 
sosiaalisilla mittareilla kuten työllisyys, vähentynyt 
korruptio, vähentynyt ihmiskauppa jne.   

1. Koulutusten avulla kumppanit ovat oppineet tunnistamaan haavoittu-
vat ryhmät. Tämän myötä heillä on kyky huomioida haavoittuvat ryhmät 
työssään. Savannakhetin nuorisokeskus luo mahdollisuuksia haavoittu-
vissa ryhmissä oleville nuorille osallistua toimintaan. Raporttien mukaan 
keskuksen nuorista 80% on haavoittuvista ryhmistä. Tämä on 33% nousu 
viime vuodesta. Nuorista suurin osa on tyttöjä.  
Myanmarissa äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten parissa teh-
tävä työ on kohentanut heidän elämän tasoaan.  
Kambodžassa tehty CHE -työ on lisännyt tietoisuutta riskeistä esimerkiksi 
ihmiskaupasta.  
2. Hankkeiden kohdeyhteisöissä paljon positiivisia muutoksia.  

Etelä-Aasia  

Haavoittuvien ryh-
mien ja yhteisöjen 
elämänlaadun paran-
tuminen alueella  

1. Joka vuosi alueella vähintään 6500 lapsen koulun-
käyntimahdollisuudet ja riittävän koulutuksen saami-
nen on parantunut.  
2. Alueella 2500 ihmisellä on kasvaneet mahdollisuu-
det elinkeinon harjoittamiseen.  

1. Vuonna 2017 yli 20 600 lasta tuettiin kouluun Etelä-Aasiassa ja he sai-
vat lapsiystävällistä opetusta. (v. 2016 14 000). Yhteensä yli 43 000 lasta 
ohjelmakauden aikana.  
2. Alueella yli 2100 ihmisellä on kasvaneet mahdollisuudet elinkeinon 
harjoittamiseen vuoden 2017 aikana. Yli 10 000 ihmistä ohjelmakaudella 
ovat saaneet koulutusta parantaakseen toimeentulon harjoittamisen 
mahdollisuuksiaan tai sai töitä tai aloitti oman yrityksen hankkeiden akti-
viteettien kautta. 

Itä-Aasia  

Parantunut ravitse-
mus ja terveystilanne  

1. Parantunut terveys  
2. Lisääntynyt ruokaturva  
3. Lisääntyneet toimeentulomahdollisuudet.  
4. Ehkäistävissä olevat sairaudet vähentyneet.  

1. Hankepiirissä olleiden terveysinstituutioiden kapasiteetti kasvoi yhteis-
kunnan palvelemisessa.  
2. Maatilojen sadot ovat kasvaneet vuosittain. Tilanne ohjelmakauden lo-
pussa yli 20t/ha (hankkeen alussa 10t/ha). Perunan jalostus aloitettiin 
Sephossa elokuussa 2017 ja he tuottivat 3500kg perunajauhoa.Sieme- ja 
ruokaperuna samoin kuin perunoiden jalostaminen ovat parantaneet 
ruokaturvaa maakunnissa ja lääneissä.  
3. N/A  
4. Hankkeiden piirissä olevat instituutiot paremmassa valmiudessa.  
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Tuloksia köyhien yhteisöjen voimaantumisessa mitataan tarkemmin alueohjelmissa sovittujen hyvinvoinnin 
näkökulmien kautta, joiden mukaan myös hankkeet on tyypitelty (luku 2). Alueet raportoivat tuloksista koo-
ten tiedot hankeraporteista. Seuraavassa esitellään poimintoina hanketyyppien tuloksia alueilta alueohjel-
mien mittareiden kautta peilattuna. Huom. kaikilla alueilla ei toteuteta kaikkia hanketyyppejä.  

 

3.2.1. Köyhien yhteisöjen voimaantuminen  

Yhteisöjen kehittämishankkeet ovat olleet menestyksekkäitä, koska työ on ollut pitkäjänteistä ja henkilö-
kunta hyvin koulutettua. Kumppanit näkevät työn arvokkaana ja hyödyllisenä ja ovat siksi sitoutuneita siihen. 
Myös paikallisten yhteisöjen osallistuminen on vaikuttanut yhteisön omistajuuden syntymiseen ja voimaan-
tumiseen. Yhteisöt ovat olleet tiiviisti itse mukana hankkeissa ja vastuullisten vapaaehtoisten määrä on 
useissa hankkeissa suuri. Osa heistä on itse entisisiä hyödynsaajia, jotka haluavat antaa aikaansa, taitojaan ja 
joskus jopa taloudellista panostusta hankkeeseen, joka on tukenut heitä itseään. Työn tuloksena haavoittu-
vien ihmisryhmien sosiaalinen asema on parantunut, syrjintä vähentynyt, tietoisuus omista oikeuksista ja 
integraatio yhteiskuntaan on lisääntynyt. Yhteisökehityshankkeet ovat tavoittaneet noin 274 000 suoraa hyö-
dynsaajaa ohjelmakauden aikana. Yhteisöt saivat koulutusta esimerkiksi haavoittuvimpien ja heikoimmassa 
asemassa olevien ihmisryhmien asemasta, esimerkiksi vammaisiin henkilöihin liittyen.  

 
TAULUKKO 8. Yhteisön mobilisointi   

Hyvinvoinnin näkökulma/Hanketyyppi: YHTEISÖN MOBILISOINTI 
ALUE Mittari Tilanne 31.12.2017 
Itäinen Af-
rikka 

1. Vammaisten lasten perheiden ja 
muiden yhteisön jäsenten kouluttami-
nen psykososiaalisesta tuesta, elinkei-
nosta, ruokaturvasta ja ympäristön 
suojelusta. 
2. Perheiden ja yhteisön kapasiteetin 
lisääminen suojellakseen entisiä lapsi-
sotilaita ja vastata heidän psykososiaa-
lisen tuen tarpeisiin.  

1.Yhteisöille järjestettiin koulutuksia vammaisiin lapsiin, psykososiaaliseen tukeen ja ruokaturvaan liittyen. Vali-
tulle ryhmälle järjestettiin myös käytännön koulutus, kuinka kohentaa elämän laatua. Lasten vanhemmille, opet-
tajille ja alueiden rehtoreille järjestettiin koulutuksia liittyen vammaisten lasten koulunkäyntiin. Yhteisö päätti 
yhdessä istuttaa myyntiin tarkoitettuja rahakasveja lasten koulunkäyntimaksuja varten. 
2. Yhteisössä lisättiin tietoa sen vastuusta ja roolista suhteessa entisiin lapsisotilaisiin. Yhteisön jäsenille annet-
tiin koulutusta psykososiaalisen tuen tarjoamisesta lapsisotilaille. 

Lähi-itä ja 
Keski-Aasia 

1. Uusia innovaatioita ja lähestyminen 
holistiseen kehitysyhteistyöhön. 
 

1. Naiset ovat alkaneet puhua enemmän oikeuksiensa puolesta ja tämä on heijastunut myös toimintoihin. Vam-
maisuus oli aikaisemmin tabu, mutta nykyään siitä puhutaan avoimemmin. Kumppanijärjestöt osallistavat vam-
maisia henkilöitä. ’Outstanding Kids’ on avannut alueelle ensimmäisen koulun, joka edistää inkluusiota koulu-
tuksessa. 

Kaakkois-Aa-
sia 

1. Parantuneet toimeentulo- ja työllis-
tymismahdollisuudet hyödynsaajille 
kohdeyhteisöissä. 
2. Kohdeyhteisöjen perheiden ruoka-
turvan paraneminen. 
3. Ennaltaehkäisevän terveystietämyk-
sen kasvu kohdeyhteisöjen perheissä. 

1. Kambodžassa on fasilitoitu oma-apu projekteja kohdeyhteisöissä. Vuonna 2017 CGA-CHE ohjelma on toteut-
tanut 2121 oma-apu -tyyppistä projektia esimerkiksi sienten kasvattamisesta ja eläinten kasvattamisesta. 
CHE kouluttajat ovat voimaannuttaneet yhteisön jäseniä kouluttamaan omia yhteisöjään. CHE henkilökunta on 
pitänyt monenlaisia koulutuksia yhteisöiden kohdeyleisöissä. Hyödynsaajia ovat yhteisöt, naiset, lapset, vam-
maiset henkilöt ja muuta haavoittuvat ryhmät. Hanke saavutti 7373 suoraa hyödynsaajaa ja 31767 epäsuoraa 
hyödynsaajaa 74 kylässä.  
2. Kambodžassa on fasilitoitu oma-apu projekteja kohdeyhteisöissä, esimerkiksi kompostoinnista ja kotiviljelystä 
(home garden). 
3. Kambodžassa on fasilitoitu oma-apu projekteja kohdeyhteisöissä, esimerkiksi kaivoista ja ulkovessoista. Yh-
teisöitä on myös motivoitu rakentamaan itse ulkovessoja. 
 

Etelä-Aasia 1.Osallistuneiden lasten lkm alueen ak-
tiviteeteissa ja kerhoissa. 
2.Etelä-Aasiassa parantuneet elinkei-
non harjoittamisen mahdollisuudet 
(koulutuksen saaneiden lkm) 
3.Parantunut sanitaatiotilanne; vesso-
jen lkm ja koulutuksen saaneiden lkm 
vuosittain. 

1. Noin 2700 lasta on osallistunut lasten kerhoihin vuoden 2017 aikana.  Noin 9700 lasta on osallistunut lasten-
kerhoihin ohjelmakauden aikana.  
2. Noin 2100 ihmistä sai koulutusta parantaakseen elinkeinon harjoittamistaan. Noin 9500 ihmistä koko ohjel-
makaudella. 
3. Vuonna 2017 ainakin 25 perhettä sai saniteettitilat. Noin 2600 ihmistä koulutettiin sanitaatiosta ja hygieni-
asta. Ohjelmakauden aikana yli 1000 käymälää rakennettiin ja yli 73 000 ihmistä koulutettiin sanitaatiosta ja 
hygieniasta. Lisäksi Kiinassa vuonna 2015 160 000 ihmisen tietoisuus hygieniasta parantui.  
 
 

Itä-Aasia N/A N/A 
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3.2.2. Haavoittuvien ihmisryhmien parantunut asema 

Päähyödynsaajina kumppaneiden työssä ovat olleet haavoittuvat ja marginalisoituneet ihmisryhmät ja yhtei-
söt. Haavoittuvat ihmisryhmät kärsivät monenlaisista ihmisoikeusrikkomuksista ja muista epäoikeudenmu-
kaisista sosiaalisista käytänteistä: esimeriksi naiset ja tytöt voivat olla näkymättömiä ja tunnistamattomia 
yhteisöissään. Vammaiset lapset piilotetaan yhteisöltä häpeän vuoksi, eivätkä he ole arvokkaita yhteisön jä-
seniä. Fidan kumppanit ovat jatkaneet tietoisuuden lisäämistä ja edistäneet jokaisen ihmisen arvoa ja oikeuk-
sia. Suurimmalla osalla alueista, missä kumppanit ovat puuttuneet ihmisoikeuksien laiminlyönteihin, haavoit-
tuvien ihmisryhmien elämänlaatu on parantunut. Toiminnan tuloksena aiemmin näkymättömät yhteisöt ja 
ihmisryhmät tunnistavat nyt ihmisarvonsa ja heistä on tullut yhteisönsä aktiivisia jäseniä. Esimerkiksi ohjel-
makauden aikana hankkeiden vuosiraporttien perusteella vähintään 22 100 ihmistä on saanut psykososiaa-
lista tukea. 

 
TAULUKKO 9. Haavoittuvien ihmisryhmien parantunut asema.  

Hyvinvoinnin näkökulma/Hanketyyppi: HAAVOITTUVIEN IHMISRYHMIEN PARANTUNUT ASEMA 
ALUE Mittari  Tilanne 31.12.2017 
Itäinen Af-
rikka 

1. Lastensuojeluohjeistuksen toteu-
tusta monitoroidaan raportoinnin ja 
vierailuiden kautta 
2. Jokaisessa maassa suoritetaan 
lasten oikeuksiin ja oikeusperustai-
seen lähestymiseen liittyviä koulu-
tuksia. 
3.  Ihmis- ja lastenoikeuksien lisään-
tynyt tiedostettavuus alueellisessa 
koulutussuunnitelmassa, kuten 
myös psykososiaalinen tuki ja kum-
mitoiminta. (Vammaiset ihmiset 
erityisteemana Tangassa Tansa-
niassa ja Kakmegassa Keniassa. 

1. Jokainen kumppani ratifioi lastensuojeluohjeistuksen. Projektien suunnitellut toiminnat varmistavat sen, että 
ohjeistusta toteutetaan kaikissa toiminnoissa. 
2. Kumppanit, henkilökunta ja yhteisöt koulutettiin oikeuslähtöiseen lähestymistapaan. Haavoittuvista ryhmistä 
on syntynyt vastuunkantajia. Heille on annettu ääni oikeuksien haltijoina. Jokaisessa maassa, jossa työskente-
lemme, ihmisoikeudet on alettu tunnistaa vahvemmin. 
3. Lasten oikeuksien teemat huomioitiin oikeusperustaisen lähestymisen koulutuksissa ja kumppanit käyttävät 
niitä lapsityössä. Lastensuojelua seurataan jatkuvasti jokaisessa maassa. Mwanzassa ja Tangassa pidettiin useita 
koulutuksia, jotka vahvistivat asiantuntijuutta liittyen vammaisiin henkilöihin. Mwanzassa pidettiin koulutuksia 
myös vaikuttamistyöhön liittyen. 

Lähi-itä ja 
Keski-Aasia 

1. Projektialueen perheissä tapah-
tunut positiivinen muutos 
2. Yhteisössä tapahtunut positiivi-
nen muutos haavoittuvia yksilöitä ja 
perheitä kohtaan.  

1. Kouluissa ja perheissä Halabjan projektialueella on tapahtunut positiivinen muutos koulujen ja perheiden ilma-
piirissä. Kumppaneiden ja vammaisten lasten perheiden sekä viranomaisten välille on syntynyt luottamus.  
2. Halabjassa on lisääntynyt tietoisuus opetusministeriön viranomaisten, opettajien ja vanhempien keskuudessa. 
Erbilissä kesäkoulu kutsui ihmisiä eri etnisistä ja uskonnollisista taustoista sekä vainottuja ja kansanmurhaa todis-
taneita lapsia. Mukana oli myös vammaisia lapsia. 

Kaakkois-Aa-
sia 

1. Yhteisön lasten, nuorten ja hei-
dän perheidensä parantunut elä-
mänlaatu ja mahdollisuudet. 
2. Tyttöjen ja naisten parantunut 
elämänlaatu ja mahdollisuudet. 

1. Laosissa vapaaehtoisista nuorista 91% sanoi oppineensa uusia taitoja, 87% tunsi itsensä varmemmaksi ja 87% 
sanoi oppineensa auttamaan muita. 94% kertoi vanhempien, opettajien ja ystävien suhtautuvan heihin eri tavalla 
sen jälkeen, kun he aloittivat vapaaehtoisena nuorisokeskuksessa. 
56% nuorisokeskuksen kävijöistä koki itsensä itsevarmemmaksi, 88% koki oppineen uusia taitoja ja 56% sanoi 
saaneensa uusia ystäviä. 83% kertoi vanhempien, opettajien ja ystävien suhtautuvan heihin eri tavalla sen jäl-
keen, kun he aloittivat käydä nuorisokeskuksessa. 
30% kävijöistä urheilee useammin kuin aikaisemmin. 

2. Kambodžassa eri ikäiset naiset oppivat hygienian, terveellisen ruuan, sanitaation ja puhtaan veden merkityk-
sestä. 
 

Etelä-Aasia 1. Alueen hankkeiden kautta lap-
sien koulunkäynti on mahdollistettu 
ja koulutuksen taso parantunut 
(hankkeiden kautta innostettujen 
tai mahdollistettujen lasten lkm 
sekä koulutettujen opettajien lkm) 
2. Terveyskasvatusta saaneiden las-
ten ja nuorten määrä on noussut 
alueella. 

1. Vuonna 2017 21 000 lapsen mahdollisuudet käydä koulua ovat kasvaneet ja lapsiystävällistä opetusta on käy-
tetty Fidan tukemissa kouluissa opetuksen kehittämiseksi. 190 opettajaa on saanut koulutusta, kuinka opettaa 
lapsia eri aiheista ja lapsiystävällisin metodein. Ohjelmakauden aikana yli 43 000 lapsen mahdollisuudet käydä kou-
lua kasvoivat ja 830 opettajaa koulutettiin lapsiystävällisistä metodeista.  
2. 2700 lasta on saanut terveyskasvatusta tai osallistunut terveysleireille vuonna 2017. Ohjelmakaudella yli 51 000 
lasta, joista 46 100 Kiinassa vuonna 2015.  
 
 

 
Itä-Aasia N/A N/A 

 

3.2.3. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin paraneminen ja oikeuksien huomioonottaminen  

Kumppaneiden tietoisuus lasten oikeuksista on parantunut koulutusten ansiosta. Samaan aikaan lisääntynyt 
omistajuus hankkeista ja hyvä paikallistuntemus ovat auttaneet avun kohdentamisessa kaikkein haavoittu-
vimpiin lapsiin ja nuoriin. Lasten ja nuorten elämäntaidot, oikeuksien toteutuminen, kouluun pääsy, terveys, 
turvallisuus, itsetunto ja psykososiaalinen hyvinvointi ovat parantuneet hankkeiden piirissä. Seuraavassa 
(taulukko 10) on koottu esimerkkejä alueilta lasten ja nuorten hyvinvoinnin paranemisesta ja oikeuksien to-
teutumisesta Fidan Kummilupauksesta kumpuavien aspektien valossa vuoden 2017 tilanteesta. Narratiivisen 
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aineiston analyysissa mainintojen määrä näyttää suuntaa, mitkä osa-alueet ovat olleet keskeisimpiä ja useim-
missa hankkeissa huomioituja.  

 

TAULUKKO 10. Lasten ja nuorten parantunut hyvinvointi ja toteutuneet oikeudet   
Saavutettuja tuloksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin paranemisessa ja oikeuksien toteutumisessa alueilla, 
tilanne 2017 
 
Aspekteja 
 

Tuloksia 
(luvut= tulosten mainintojen määrä aineistossa)  

Mai-
nin-
toja 
yh-
teensä 

Lisääntynyt  
TURVALLISUUS 

 Kumppaneiden, vanhempien, opettajien, nuorten, lasten ja yhteisöjen tietoisuus lasten oikeuksista, lastensuo-
jelusta ja turvallisuudesta on parantunut koulutuksen ansiosta (Itäinen Afrikka 2, MECA 2, Kaakkois-Aasia 5, 
Etelä-Aasia) 10 

 Vammaisten lasten ja nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö on vähentynyt kokonaisvaltaisen koulutuksen ansi-
osta (Itäinen Afrikka) 

 Parantunut äitiysneuvolapalvelu on lisännyt lasten turvallisuutta etenkin ensimmäisten 3 ikävuoden ajalla 
(MECA) 

 Tietoisuus lapsiavioliittojen haitoista on lisääntynyt (MECA)  
 Vammaisten lasten fyysinen turvallisuus on parantunut (MECA 2)  
 Tietoisuus ihmiskaupasta on lisääntynyt (Kaakkois-Aasia 3) 
 Koulutuksia ja kampanjoita turvallisuuteen liittyen (esimerkiksi turvallinen rakkaus, turvallinen autoilu, ihmis-

kauppa, ensiapu jne. (Kaakkois-Aasia) 
 Lastensuojeluohjeistot ovat käytössä päiväkodeissa ja kohdeyhteisössä (MECA, Etelä-Aasia, Itäinen Afrikka 2) 4 

23 

Terveempi  
ELÄMÄNTAPA ja pa-
rantunut fyysinen ja 
psykososiaalinen 
TERVEYS 

 PSS ohjelma on kouluttanut vapaaehtoisia useissa maissa ja muissakin hankkeissa lasten ja nuorten fyysinen ja 
psykososiaalinen terveys on parantunut ennaltaehkäisevän koulutuksen, aktiviteettien sekä äitiysneuvolapal-
velun tuloksena (Itäinen Afrikka, MECA 3, Kaakkois-Aasia 3, Etelä-Aasia) 8 

 Ympäristö ja ruokaturva ohjelmat sekä hygienia- ja sanitaatiokoulutukset ovat parantaneet elintasoa ja elin-
oloja ja siten lasten hyvinvointia ja ravitsemusta (Itäinen Afrikka, MECA, Kaakkois-Aasia 2, Etelä-Aasia) 5 

 Kouluttaminen terveistä elämäntavoista ja HIV/AIDS:in ehkäisystä sekä terveyskasvatus ovat parantaneet las-
ten ja nuorten fyysistä terveyttä (MECA 2, Kaakkois-Aasia 2, Etelä-Aasia) 5 

 Terveys ja hammasterveys koulutukset sekä terveystarkastukset ovat parantaneet lasten ja nuorten terveyttä 
(MECA 5, Kaakkois-Aasia, Etelä-Aasia) 7 

 Monen lapsen ja nuoren elämä on pelastunut, kun sairaalaprojektin kautta on saatu tarvittavat diagnostiikka-
välineet. (Itä-Aasia)  

26 

Lisääntynyt pääsy 
KOULUTUKSEEN/ 
VAMMAISTEN LAS-
TEN lisääntynyt 
pääsy KOULUTUK-
SEEN 

 Vanhempien tietoisuuden parannuttua lasten koulunpääsy on parantunut (Itäinen Afrikka, MECA, Kaakkois-
Aasia 4, Etelä-Aasia) 7 

 Vammaiset lapset ovat mukana kaikissa hankkeissa ja kaksi hanketta on erikoistunut vammaisiin lapsiin (Tansa-
nia ja Kenia) (Itäinen Afrikka)  

 Monipuolinen vaikuttamistyö ja kouluttaminen inklusiivisen koulutuksen puolesta on lisännyt johtajien, opet-
tajien, vanhempien sekä lasten ja nuorten tietoisuutta myös vammaisten lasten oikeudesta koulunkäyntiin 
(Itäinen Afrikka, MECA 3, Kaakkois-Aasia 4) 8 

 Opettajien taidot vammaisten lasten opettamisesta ovat parantuneet koulutuksen ja laadukkaamman opetus-
materiaalien tuloksena (Itäinen Afrikka, MECA 2, Etelä-Aasia) 4 

 Esteettömien koulutilojen rakentaminen on mahdollistanut vammaisten lasten koulunkäynnin ja osallistumi-
sen leireille (MECA 2, Kaakkois-Aasia) 3 

 Stipendien avulla nuoret, joista 10/12 etnisistä vähemmistöistä, ovat päässeet jatkokoulutukseen (Kaakkois-
Aasia) 

 Lasten selviytymistä ja valmistumista on tuettu tukiopetuksella (MECA, Kaakkois-Aasia) 2 

26 

Lisääntynyt tietoi-
suus LASTEN OI-
KEUKSISTA ja TASA-
ARVOSTA yhteisössä 

 Lapsen oikeudet ovat tärkeä läpileikkaava teema joka hankkeessa (Itäinen Afrikka) 
 Vuorovaikutuksessa ja keskusteluissa opettajien ja rehtorien kanssa käsitellään lasten oikeutta koulutukseen 

(MECA) 
 Tyttöjen ja naisten oikeuksien esillä pitäminen on lisännyt nuorten naisten itsetuntoa ja omanarvon tuntoa.  

(MECA) 
 Valtion virkamiesten, opettajien ja vammaisten lasten vanhempien tietoisuus vammaisten oikeuksista on pa-

rantunut mm. kumppanin järjestämien radio-ohjelmien, vierailujen ja koulutusten tuloksena (MECA) 
 Vanhempia, opettajia, kumppaneita on koulutettu lasten oikeuksista, minkä seurauksena heillä on tavoitteena 

parantaa lasten oikeuksien toteutumista (MECA, Kaakkois-Aasia 9, Etelä-Aasia) 11 

15 

Lisääntyneet mah-
dollisuudet PÄÄ-
TÖKSENTEKOON 
lapsilla ja nuorilla it-
seä koskevissa asi-
oissa 

 Tansaniassa lapsiparlamentti antaa lapsille äänen heitä koskevissa päätöksissä ja lasten kerhoissa on mahdolli-
suus osallistua päätöksentekoon. (Itäinen Afrikka, Etelä-Aasia) 2 

 Hankekomiteoita on kannustettu ottamaan lapsia ja nuoria mukaan jäseniksi (Itäinen Afrikka) 
 Nuoret tytöt uskalsivat sanoa ”ei lapsiavioliitoille” koulutuksen jälkeen (MECA) 
 Vapaaehtoisohjelman kautta kouluyhteisöissä toimivilla opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua päätök-

sentekoon koskien kouluaan ja laajempaa yhteisöä. (Kaakkois-Aasia)  
 Nuoria osallistetaan hankkeiden suunnittelussa, implementoinnissa ja monitoroinnissa (Kaakkois-Aasia, Etelä-

Aasia) 2 

7 

Lisääntyneet mah-
dollisuudet VAPAA-
AJAN AKTIVI-
TEETTTEIHIN  

 Ruokaturva asioita opetetaan lapsille harrastuskerhoissa (Itäinen Afrikka,  
 Kummilapsiohjelmien sekä muut lasten kerhot sekä nuorten toiminnot tarjoavat paljon vapaa-ajan aktiviteet-

teja (urheilua, taidetta, englanninopiskelua, musiikkia, retkiä, leikkejä, tapahtumia) mukaan lukien vammaiset 
lapset (Itäinen Afrikka, MECA 3, Kaakkois-Aasia 3, Etelä-Aasia) 8 

 Omat kasvihuoneviljelmät tarjoavat nuorille mielekkäämpää vapaa-ajan tekemistä television katselun sijaan ja 
samalla tuloja sekä taitojen karttumista (MECA) 

10 
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Yhteisöllinen OMIS-
TAJUUS lasten hy-
vinvoinnin paranta-
miseksi tehtävästä 
työstä on lisäänty-
nyt 

 Yhteisöt ovat kokoontuneet yhteen keskustelemaan, kuinka he voivat parantaa lasten hyvinvointia (Itäinen 
Afrikka) 

 Yhteisöjen ja organisaatioiden johtajat ja jäsenet toimivat aktiivisesti parantaakseen lasten oikeuksien toteutu-
mista terveyden, koulutuksen ja riittävän elintason suhteen (MECA 4, Kaakkois-Aasia 2) 

 Yhteisöjen ja organisaatioiden johtajat ja jäsenet toimivat vammaisten lasten oikeuksien puolesta (MECA) 
 Lasten CHE-ohjelmassa kaikki CHE-aktiviteetit innostavat lapsia nostamaan esiin lasten asemaa ja tärkeyttä. 

(Kaakkois-Aasia)  
 Alueellinen lapsityön neuvonantaja on kouluttanut vastuunkantajia, ja koulutusten takana on ollut ajatus siir-

tää vastuuta yhteisölle. CHE-työn kautta Laosissa ja Myanmarissa yhteisö on voimaantunut nostamaan lasten 
ja nuorten asiaa esille koskien omistajuutta. (Kaakkois-Aasia 2)  

 Hankkeet linkittävät lapset aktiviteetteihin perheiden ja yhteisöjen kautta. Fidan tukemat koulut ovat yhteis-
työssä yhteisöjen kanssa jakamalla tietoa. Kaikissa tehdään työtä perheiden kanssa. (Etelä-Aasia).  

  

12 

Apu kohdistuu kaik-
kein HAAVOITTU-
VIMPIIN lapsiin 

 Kaikissa hankkeissa on mukana kaikkein haavoittuvimmat ihmiset, painopisteenä naiset sekä lapset ja nuoret 
(Itä-Afrikka, MECA, Kaakkois-Aasia 3) 

 Nuoret, jotka ovat työn piirissä Laosissa, ovat erittäin haavoittuvia ja heillä on iso riski joutua ihmiskaupan uh-
reiksi. (Kaakkois-Aasia)  

 Lapset ovat Tadžikistanin maaseudulla kaikkein heikoimmassa asemassa ensimmäiset 1000 päivää elämästään 
(MECA)  

 Vammaiset lapset ovat työn suorina ja epäsuorina hyödynsaajina (MECA 2, Kaakkois-Aasia) 
 Kaikki lapset lastenkerhoissa on etnisistä vähemmistöistä tai pakolaisstatuksella (MECA)  
 Työalueilla vallitsee korkea lapsikuolleisuus ja aliravitsemus. Ruokaturvahanke ja sairaalahanke parantavat 

näillä alueilla asuvien lasten elämää. (Itä-Aasia 2) 

13 

Yhteensä  132 

 

 

Terveempi elämäntapa ja parantunut fyysinen ja psykososiaalinen terveys sekä lisääntynyt pääsy koulutuk-
seen ovat niitä aspekteja, joiden osalta hankkeista nousee eniten tuloksia, mikä osoittaa ohjelmakauden pai-
nopisteiden mukaisten tavoitteiden saavuttamista.  

Lasten ja nuorten fyysinen ja psykososiaalinen terveys on parantunut ennaltaehkäisevän koulutuksen ter-
veyskasvatuksen kautta hankkeiden piirissä. Psykososiaalisentuen (PSS) ohjelma on kouluttanut vapaaehtoi-
sia useissa maissa. Suun terveys on myös ollut tärkeässä roolissa useissa hankkeissa. Ympäristö- ja ruokatur-
vaohjelmat sekä hygienia- ja sanitaatiokoulutukset ovat parantaneet elintasoa sekä elinoloja, ja siten lasten 
hyvinvointia ja ravitsemusta. Monen lapsen ja nuoren elämä on pelastunut, kun Pohjois-Korean köyhissä lää-
neissä sairaalat ovat saaneet tarpeelliset diagnostiikkavälineet oikeiden diagnoosien tekemiseen.  

Tyttöjen, vammaisten lasten ja lasten oikeutta koulutukseen on painotettu, mikä on lisännyt pääsyä koulu-
tukseen. Syksyllä 2017 Itäisessä Afrikassa tehdyn PSS-ohjelman evaluaation mukaan hyödynsaajat itse mää-
rittelevät suurimmaksi muutokseksi, joka on tapahtunut ohjelman ansiosta, että he ovat päässeet kouluun.  
Nuorisokeskukset tarjoavat tukiopetusta haasteellisissa aineissa, kuten englannissa ja matematiikassa, mikä 
lisää haavoittuvien lasten mahdollisuuksia menestyä koulussa. Vammaisten lasten osallistuminen koulutuk-
seen on mahdollistunut, kun kouluja on muutettu esteettömiksi rakentamalla ramppeja ja kouluttamalla ope-
tushenkilöstöä. Opettajien taidot vammaisten lasten opettamisesta ovat parantuneet koulutuksen ja laaduk-
kaamman opetusmateriaalien ansiosta. Tärkeässä osassa on ollut myös tietoisuuden lisääminen vammaisten 
lasten koulutuksen tärkeydestä opettajille, vanhemmille ja yhteisöjen johtajille.  

Lasten turvallisuus on parantunut, vammaisten lasten ja nuorten hyväksikäyttö vähentynyt ja tietoisuus lap-
siavioliittojen haitoista lisääntynyt, kun lastensuojelua on pidetty aktiivisesti esillä hankkeissa ja tietoisuus 
aiheesta on parantunut. Koulutus, tietoisuuden lisääntyminen ja yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa 
on vähentänyt lapsikaupan uhkaa merkittävästi. Useat kumppanit ovat laatineet lastensuojeluohjeistot, 
joista tarkemmin seuraavassa luvussa.  

Lasten oikeuksien toteutumista ja tasa-arvoa on parannettu yhteisöissä koulutusten ja erilaisten aktiviteet-
tien kautta. Kaikissa alueohjelmissa hyödynsaajille on järjestetty koulutusta lasten oikeuksista ja tasa-arvoi-
suudesta.  

Lasten ja nuorten mahdollisuudet päätöksentekoon itseä koskevissa asioissa ovat lisääntyneet. Lapsilla on 
yhä enenevässä määrin mahdollisuuksia vaikuttaa hankesisältöihin ja lastenkerhojen toimintaan. Esimerkiksi 
Tansaniassa lasten parlamentti ottaa kantaa lapsia koskeviin päätökseen alueella.  
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Lasten vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat lisääntyneet. Kummilapsiohjelmien sekä muut lasten kerhot 
sekä nuorten toiminnot tarjoavat paljon vapaa-ajan aktiviteetteja (urheilua, taidetta, englanninopiskelua, 
musiikkia, retkiä, leikkejä, tapahtumia) myös vammaisille lapsille ja nuorille. Tadžikistanissa tuetaan maaseu-
dun lasten mahdollisuuksia saada enemmän vapaa-aikaa, sillä maatiloilla lapset yleensä käyttävät kaiken va-
paa-aikansa työskennellen.   

Yhteisöllinen omistajuus lasten ja nuorten parissa tehtävästä työstä on parantunut, kun lapset, perheet ja 
yhteisöt ovat kokoontuneet yhteen keskustelemaan, kuinka he voivat parantaa lasten hyvinvointia ja ovat 
osallistuneet hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteisöjen ja organisaatioiden johtajat ja jäsenet 
toimivat aktiivisesti parantaakseen lasten oikeuksien toteutumista terveyden, koulutuksen ja riittävän elin-
tason suhteen. 

Apu kohdistuu kaikkein haavoittuvimpiin ihmisryhmiin, joita kehitysmaissa ovat vammaiset lapset, tytöt, 
HIV-positiiviset ja vähemmistöryhmät sekä muut äärimmäisessä köyhyydessä asuvat lapset.  

 

KATSAUS LASTENSUOJELUOHJEISTOJEN LAATIMISESTA JA KÄYTTÖÖNOTOSTA ALUEILLA 

Lastensuojelukoulutukset kumppaneille aloitettiin vuonna 2010 globaalin hankkeen ”kumppanien voimaut-
taminen kokonaisvaltaiseen lapsityöhön” puitteissa. Ohjelmakaudella 2014-2017 työ kumppanien kanssa on 
jatkunut menestyksekkäästi. Jokaisessa maanosassa implementointi on toteutettu hieman eri tavalla, riip-
puen työn kontekstista. Itäisessä Afrikassa kumppanikirkot ovat suuria, ja tavoitteeksi on asetettu, että koko 
kirkkokunta ottaa ohjeiston käyttöön, mikä tarkoittaa myös pitkää prosessia. Kirkkokunnat ovat kuitenkin 
edenneet asiassa. Aasiassa kirkkokunnat ovat pienempiä. Muutamissa kohteissa ohjeisto on luotu vain hank-
keen käyttöön. Tällöin prosessi on hieman yksinkertaisempi ja helpommin implementoitavissa. Balkanilla yh-
teistyökirkot ja -järjestöt ovat melko pieniä, ja siellä ohjeistot ovat keskimäärin laajalti käytössä. Etelä-Ame-
rikassa lastensuojeluohjeistot ovat kumppaneiden käytössä.  

Kumppaneiden ymmärrys lastensuojeluohjeiston laatimis- ja käyttöönottoprosessin tarpeellisuudesta ja käy-
tännön toteutuksesta on tärkeä ja aikaa vievä prosessi. Lasten kaltoinkohtelu on kohdemaissa usein kulttuu-
riin sisäänrakennettu, ja sanallinen ja ruumiillinen hyväksikäyttö ovat melko yleisiä ilmiöitä, mikä pidentää ja 
vaikeuttaa prosessia, sillä lasten kaltoinkohtelusta puhuminen on monissa kulttuureissa tabu. Kumppanien 
kouluttaminen aiheesta on jatkunut jokaisella toiminta-alueella esimerkiksi alueellisten hankkeiden sisällä.  

Kirkkokuntien ja yhteistyötahojen lisäksi lastensuojelu on levinnyt myös muihin organisaatioihin, kuten kou-
luille, päiväkoteihin ja jopa virkamiestasolle saakka. Niillä, joilla ohjeisto on käytössä, se mainitaan pääsään-
töisesti olevan käytössä myös työntekijöiden rekrytoinnissa. Ne, jotka ovat kirjoittaneet ohjeiston, pääsään-
töisesti myös päivittävät sitä säännöllisesti.  

Lastensuojeluohjeisto on käytössä 17 kumppanilla. Näistä kumppaneista osan kanssa kehitysyhteistyö päät-
tyi ohjelmakauden aikana. Kahdeksalla kumppanilla ohjeisto on valmistumisvaiheessa. Ohjelmakaudelle 
2018-2021 on kirjattu tavoitteeksi tehdä arviointi kumppanien lastensuojelukäytänteistä ja Fidan oman las-
tensuojeluohjeiston implementoinnista Fidan ohjelmamaissa.  

 

Itäinen Afrikka ja MECA 

Pitkäaikaisissa yhteistyömaissa Ugandassa ja Keniassa ohjeisto on koko kirkkokunnan käytössä. Kirkkokunnat 
ovat suuria, mitä kuvastaa se, että Keniassa 900 pastoria oli läsnä vuonna 2015 kokouksessa, jossa valmis 
ohjeisto esiteltiin ensimmäistä kertaa. Ugandassa vastaava luku oli 300 pastoria. Keniassa 48 paikalliskirkkoa 
on ottanut ohjeiston käyttöön ruohonjuuritasolla. Molemmissa maissa ohjeisto on otettu käyttöön myös 
useissa kouluissa, päiväkodeissa ja valtion virastoissa.  
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Tansaniassa ja Burundissa ohjeistot valmistuivat v. 2016, mutta ne odottavat vielä kirkkokunnan johdon hy-
väksyntää. Burundissa lastensuojeluasiat ovat olleet paljon esillä psykososiaalisen tuen hankkeen kautta, ja 
kumppanin kapasiteetti on kasvanut huomattavasti, vaikka ohjeistoa ei vielä ole hyväksytty.  Etiopian toimin-
taympäristössä ei ole mahdollista ottaa omaa ohjeistoa käyttöön, vaan valtiolla on ohjeisto, jota kaikki toimi-
jat noudattavat.  

MECA-alueella toimi vuodesta 2013-2016 Psykososiaalisen tuen hanke, joka tarjosi koulutuksia alueen kump-
paneille Jordaniassa, Irakissa, Tadžikistanissa ja Palestiinalaisalueilla muun muassa lastenkaltoinkohtelusta ja 
oikeanlaisesta ohjaamisesta. Kaksi Jordanian kumppanijärjestöä ovat laatineet omat lastensuojeluohjeis-
tonsa, mitkä ovat heidän käytössään. Ohjeistoilla on ollut merkittävä vaikutus hanketyössä.  

 

Aasia 

Kaakkois-Aasiassa Kambodžan kumppanijärjestö viimeisteli ohjeiston jo vuonna 2012. Järjestön työntekijät 
ovat sisäistäneet lastensuojelun tärkeyden ja kaikille uusille työntekijöille pidetään lastensuojelukoulutus, 
jossa käydään läpi ohjeisto. Tämän lisäksi järjestö tarjoaa lastensuojelukoulutuksia lapsille sekä aikuisille 
osana hanketta. Laosissa ohjeisto valmistui vuonna 2015 hankkeen käyttöön, hanketiimi on päivittänyt oh-
jeistoa vuosittain erinäisten teemojen osalta. Tiimi tekee aktiivisesti työtä lastensuojelun edistämiseksi niin 
oman työn parissa kuin yhteisössä.  Kambodžan kirkkokuntakumppanille ja Myanmarin kirkkokuntakumppa-
nille on tarjottu lastensuojelukoulutuksia vuosien 2014-2017 aikana ja molemmat kumppanit ovat lastensuo-
jeluohjeiston laatimisprosessissa. Ohjeistojen pitäisi valmistua vuosina 2018-2019 osana kumppanin vahvis-
tamiskomponenttia.  

Etelä-Aasiassa Intian Mumbaissa kumppanikirkko kokosi ohjeiston jo vuonna 2011. Bhutanissa se valmistui 
kumppanijärjestöissä vuonna 2017. Nepalin viidestä järjestökumppanista kahdella ohjeisto on käytössä. Kah-
della Nepalin kumppanilla ohjeisto on valmistumassa vuoden 2018 sisällä. Lisäksi Nepalin kirkkokunnan johto 
keskustelee prosessista, 2017 kirkkokunnan johto kokoontui yhteen keskustelemaan vaikuttamistyöstä, jossa 
lastensuojelu nähtiin tärkeänä osana. Vielä ei kuitenkaan ole tietoa prosessin etenemisen aikataulusta.  Bang-
ladeshissa nähdään lastensuojelun tärkeys ja kirkkokuntakumppani on ohjeiston laatimisprosessissa, ohjeis-
ton odotetaan valmistuvan osana kumppanin vahvistamiskomponenttia seuraavan ohjelmakauden aikana. 

 

Etelä-Amerikka 

Etelä-Amerikan alueella kumppaneiden edustajat Paraguayssa, Kolumbiassa ja Perussa allekirjoittivat lasten-
suojeluohjeistot 2013. Vuonna 2014 Paraguayssa ja Perussa alettiin soveltaa näitä ensin kirkoissa ja sen jäl-
keen yhteisöissä. Boliviassa kumppanikirkko opetti lastensuojeluohjeistuksen sisällön jäsenilleen ohjelma-
kauden aikana. Paraguayssa lastensuojeluohjeistojen pohjalta aloitettiin yhteistyö myös valtion kanssa las-
tensuojeluun liittyen. Työ Etelä-Amerikassa päättyi ohjelmakauden aikana, mutta lastensuojeluohjeistot ovat 
kirkkokuntien käytössä ja näin työn vaikuttavuus jatkuu edelleen.  

 

Balkan 

Balkanin kuudesta kumppanista viisi Albaniassa ja Bosniassa on koonnut oman ohjeistonsa, jotka ovat myös 
aktiivisessa käytössä. Kumppanit järjestävät paljon lasten leirejä, jotka mainitaan tärkeinä paikkoina ohjeis-
ton implementoinnille. Albanian Vankilalähetys tekee yhteistyötä pienten seurakuntien kanssa ympäri Al-
baniaa. Koulutusprosessin aikana Vankilalähetyksen henkilökunnan silmät avautuivat asian tärkeydelle, ja he 
ovat siitä lähtien korostaneet lastensuojelun tärkeyttä kaikessa toiminnassaan, sekä aktiivisesti kouluttaneet 
vapaaehtoisia toimijoita. Useisiin lastensuojelutapauksiin on törmätty. Eri maiden evankelisten kirkkojen al-
liansseissa on ollut myös suunnitteilla ohjeiston kokoaminen, mutta ainoastaan Albaniassa se on toteutettu. 
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Kumppanit ovat järjestäneet omatoimisesti lastensuojelukoulutuksia, joihin on osallistunut virkamiehiä ja 
päiväkotien henkilökuntaa. 

 

3.2.4. Terveys ja koulutus 

Yhteisöjen hyvinvointia on tuettu sanitaatio- ja terveystietoisuuden (erityisesti seksuaali- ja lisääntymister-
veys) lisäämisellä sekä psykososiaalisten koulutusten ja työpajojen järjestämisellä sekä lääkäreiden ja klini-
koiden työntekijöiden koulutuksella. Fidan kumppaneiden työ terveyskysymyksissä on kohdistunut haavoit-
tuviin ihmisryhmiin kuten naisten, lasten ja vammaisten henkilöiden sekä syrjäytyneiden yhteisöjen hyvin-
voinnin lisäämiseen. Lasten terveys on parantunut hankkeiden piirissä merkittävästi. Hankeraporttien mu-
kaan arviolta yli 106 000 lasta ja 19 000 aikuista on saanut terveyskasvatusta tai terveyspalveluja (esimerkiksi 
terveystarkastus). Lisäksi Pohjois-Koreassa yli 2,2 miljoonaa henkilöä oli parantuneen sairaanhoidon piirissä.  

Noin 500 opettajaa on koulutettu vuosina 2014-2017, mikä on edistänyt lasten oppimista ja koulussa pysy-
mistä. Opettajat osaavat myös paremmin ottaa huomioon lasten erityistarpeet, jolloin vammaisten lasten 
oppiminen on parantunut. Lisäksi yli 50 000 lasta on tuettu eri tavoin koulunkäynnissä hankekauden aikana.  
  
TAULUKKO 11. Terveys ja koulutus  

Hyvinvoinnin näkökulma/Hanketyyppi: TERVEYS JA KOULUTUS 
ALUE Mittari Tilanne 31.12.2017 
Itäinen Af-
rikka 

1. Kumppanit kehittävät vahvan asian-
tuntijuuden psykososiaaliseen tukeen 
paikallisten vapaaehtoiskoulutusten 
avulla.  
2. Tyttöjen kouluttaminen koulutuksen 
ja hygienian tärkeydestä.  

1. Psykososiaalinen tuki, vammaiset lapset (Tanga), ruokaturva ja lastenoikeudet olivat osa teemoista, jotka le-
visivät laajasti koulutusten kautta ja kumppaneiden toimintojen kautta.  
Kenian kumppanikirkot eivät enää käsittele vain hengellisiä sisältöjä vaan niistä tullut paikkoja, joissa voidaan 
keskustella esimerkiksi lasten hyväksikäytöstä ja kotiväkivallasta.  Vastuunkantajille on pidetty koulutuksia, jotta 
he voivat olla avuksi oikeuksien haltijoille. Keniassa 519 lapsi- ja nuorisotyön ohjaajaa (272 naista ja 247 miestä) 
saivat koulutusta ihmisoikeusrikkomuksista ja sosiaalisesta vastuusta. Muita käsiteltyjä aiheita olivat mm. huu-
meiden käyttö, lastensuojeluohjeisto, vammaiset lapset, lasten oikeudet ja seksuaaliterveys. Suurin osa toimin-
noista on toteutettu vapaaehtoisvoimin. Tämä on edellyttänyt työn seuraamista, tukemista ja monitorointia. 
Kaksi suunnittelupalaveria pidettiin 22 osallistujan kanssa (13 naista ja 9 miestä). Tämän lisäksi pidettiin yksi 
arviointitapaaminen sekä toteutettiin useampi kenttämatka. 
2. Kummiprojektin kautta tytöt ovat oppineet lisääntymisterveydestä ja saaneet terveyssiteitä. Tytöt oppivat 
opintojen loppuun suorittamisen tärkeydestä. Vanhemmille kerrottiin lapsiavioliittojen vaaroista. Psykososiaa-
lisen tuen evaluointi nosti esiin, että hankkeen hyödynsaajat pitivät merkittävimpänä muutoksena omassa elä-
mässään sitä, että olivat ymmärtäneet koulun tärkeyden. Tämä heijastaa asennemuutosta, joka on tapahtunut 
alueella koulutuksen aikaansaamana. 

Lähi-itä ja 
Keski-Aasia 

1. Äitien ja lasten terveyden ennalta-
ehkäisevien ohjelmien laadun kehittä-
minen maalaisyhteisöissä. Tavoitteena 
ehkäistä kuolleisuutta ja vakavia sai-
rauksia lasten ja äitien parissa. Projek-
tin alueilla parempi pääsy ennaltaeh-
käisevään ja parantavaan hoitoon äi-
deille. 
 

1. Tarkempia indikaattoria vastaavia mittauksia ei ole vielä. Koulutuksia on pidetty yhdeksässä yhteisössä ja yh-
teistyö äiti- ja lapsiterveyden parissa tekevien tahojen kanssa on aloitettu. Yksittäiset kertomukset hyödynsaa-
jilta ovat erittäin positiivisia. 
 

Kaakkois-Aa-
sia 

1. Kohdekouluissa tapahtuu merkit-
tävä kehitys hyödynsaajien kokemuk-
sen perusteella.  

1. Vuonna 2017 kolmen koulun keskivertoprosentti erinomaisille oppilaille oli 33%, kun vuonna 2014 luku oli 
23% ja vuonna 2013 19%. Koulujen välillä oli suuria eroja, 53% Nongboutha, 17% Sabouxay ja 30% Songkhone.  
Vuoden 2017 lopussa Phondeua High Schoolissa, 50 % opettajista oli suorittanut kandidaatintutkinnon. 
Xayaphetissa, 48 % opettajista oli kandidaatintutkinto. Kummassakaan koulussa ei ole opettajaa, jolla olisi 
maisteritason opinnot.  
Phondeua High Schoolissa taso saavutettiin, mutta Xayaphet High Schoolissa ollaan 2 prosenttia jäljessä. 
Xayaphetissa on kuitenkin 15% nousu vuosista 2015-2017. 
Luokkakoon liittyen molempien koulujen oppilasmäärät pääsivät lähemmäs tavoitelukumäärää. Phondeuassa 
tavoite, 40 oppilasta luokassa, on lähes saavutettu (40.48 oppilasta per luokka). Myös Xayaphetissa tilanne on 
parantunut. Edelleen ollaan kuitenkin tavoitteesta jäljessä 5.14 oppilaan verran per luokkahuone. Kokonaisuu-
tena voidaan sanoa, että molemmissa kouluissa tilanne on parantunut.  

Etelä-Aasia N/A Kts. taulukko 8.  

Itä-Aasia 1. Parantunut diagnostiikka potentiaali 
ja palvelu provinssien sairaaloissa. 
2. Diagnostististen tutkimusten määrä 
vuosittain. 

1. Parantuneet lääketieteelliset laitteet ja koulutettu henkilökunta ovat lisänneet tarkkojen diagnoosien teke-
mistä.  
2. Vuosittain tehtyjen diagnoosien määrä ja laatu ovat parantuneet ohjelmakauden aikana.  
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3.2.5. Ympäristö, ruokaturva ja elinkeinot 

Ohjelman yhtenä painopisteenä on ruokaturvan paraneminen ja elinkeinomahdollisuuksien lisääminen eri-
tyisesti Itäisessä Afrikassa sekä Pohjois-Koreassa. Tuloksia on jo saavutettu erilaisten vaihtoehtoisten viljely-
menetelmien, varastoinnin parantamisen, käsityötaitojen ja yritystoiminnan koulutusten kautta sekä mikro-
lainojen avulla. Ohjelmakauden aikana arviolta yli 14 000 ihmisen toimeentulo parantui erilaisten koulutus-
ten ja säästöryhmien kautta.  Ympäristön suojeleminen ja ilmastomuutokseen sopeutuminen olivat hank-
keissa myös koulutusten ja aktiviteettien teemoina itsenäisesti tai liittyen ruokaturvahankkeisiin. Fidan kehi-
tysyhteistyöhankkeet paransivat yli 56 000 ihmisen ruokaturvaa erityisesti Pohjois-Koreassa ja Itäisessä Afri-
kassa. Lisäksi Pohjois-Koreassa välillisinä hyödynsaajina oli 215 000 ihmistä ohjelmakauden aikana.   

 

TAULUKKO 12. Ympäristö, ruokaturva ja elinkeinot.  
Hyvinvoinnin näkökulma/Hanketyyppi: YMPÄRISTÖ, RUOKATURVA JA ELINKEINOT 
ALUE Mittari Tilanne 31.12.2017 
Itäinen Af-
rikka 

1. CA-viljelyn, mehiläisten kasvattamisen, yrittä-
jyyden, siipikarjan kasvattamisen, sienien vilje-
lyn, säkkipuutarha- ja avaimenreikäviljelyn sekä 
eläinten kasvattamisen koulutukset. 
2. Kestävän ruokatuotannon koulutukset CA-vil-
jelyn kautta Burundissa, Keniassa ja Ugandassa. 
3. Pienlainaryhmien ja tuloa tuottavan toiminnan 
perustaminen suurimmassa osassa yhteisöjä, 
joissa vaikutamme. 
 

1. Maanviljelijöitä ja yhteisön jäseniä, kuten myös yhteistyökumppaneita, paikallisia opettajia ja yhtei-
söjen johtajia on koulutettu CA-viljelyyn, mehiläisten kasvattamiseen, yrittäjyyteen, siipikarjan kasvat-
tamiseen, sienien viljelyyn, säkkipuutarha- ja avaimenreikäviljelyyn sekä eläinten kasvattamiseen. 
Puita istutettiin suunnitelman mukaan. 
Burundissa, Keniassa, Ugandassa ja Tansaniassa maanviljelijöitä on koulutettu kestävään ruokatuo-
tantoon CA-viljelyn kautta. 
2. Projektin aikana on istutettu miljoonia puita. Uusitut uunimallit säästävät polttopuita sekä istutet-
tuja puita.  Kehittyneet maanviljelymetodit ja ruuan varastointi on kasvattanut satojen tuottoa. Nämä 
ovat vaikuttaneet köyhyyden vähenemiseen. Yhteisöjen herkistäminen ”vihreiden koulujen konsep-
tille” on lisännyt tietoisuutta ympäristöasioista. Kate ja CA-viljely Zi-pit teknologiaa hyödyntäen esitel-
tiin ja otettiin käyttöön 307 viljelijän puolesta, vähentääkseen heidän riippuvaisuutta sadevesikaste-
lusta. Yhteisöihin perustettiin demonstraatiofarmeja sekä 93 taimitarhaa. 
3. Tuhansien perheiden elämänlaatu on parantunut pienlainaryhmien ja tuloa tuottavan toiminnan 
perustamisen myötä. Tämä on myös heijastunut ympäröiviin yhteisöihin. 
 
 

Lähi-itä ja 
Keski-Aasia 

1. Maalaisperheiden kohentuneet taloudelliset 
olot 
 

1. Alueen taloudellinen alueella on suhteellisen staattinen. Projektialueella elävät hyödynsaajaper-
heet ovat nähneet todellisen ja kestävän kehityksen tuloissaan.  

Kaakkois-Aa-
sia 

Ei erityisiä temaattisia hankkeita. 
 

Myanmarissa paikallisten yhteisöiden tietoisuus katastrofeihin varautumisesta on lisääntynyt, minkä 
seurauksena yhteisöiden sietokyky katastrofeihin on vahvistunut.   
Tuloksena suoria hyödynsaajia oli 625 miestä ja 738 naista (yhteensä 1363). Epäsuoria hyödynsaajia 
oli 2590 miestä ja 2070 naista (yhteensä 4660).  

Etelä-Aasia N/A N/A 
Itä-Aasia 1. Koko perunasato on varastoitu asianmukai-

sesti. 
2. Perunavarastot on rakennettu valmiiksi. 

1. Hankemaatiloilla koko perunasato on varastoitu asianmukaisesti. Sephossa yhdellä hankemaatilalla 
varastoitiin yhteensä 200 tonnia perunaa. Perunasadon varastoinnin hävikki oli vähemmän kuin 2%. 
2. Perunavaraston rakennus hankemaatilalla (Naephyong-Ri Sephossa) valmistui heinäkuussa 2017. 

 

 

3.2.6. Ihmisoikeuksien toteutuminen  

Ohjelmakaudella Fidan kaikessa toiminnassa noudatettiin oikeusperustaista lähestymistapaa. Syrjittyjen ja 
haavoittuvien yhteisöjen äänen vahvistaminen on keskeinen osa Fidan identiteettiä. Hankeissa tuettiin 
avointa ja tasa-arvoista kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua. Fidalla oli ohjelmakaudella myös erityisiä ih-
misoikeushankkeita, joilla vaikutettiin harmillisten kulttuuristen traditioiden vähentämiseen, kuten pakkoa-
violiittoja ja ympärileikkausta pakenevien Maasai-tyttöjen hanke sekä alueelliset vaikuttamishankkeet Itäi-
sessä Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Määrärahaleikkauksista johtuen Itäisen Afrikan erilliset hankkeet päät-
tyivät vuoden 2015 lopussa yhdistyen maaohjelmiksi ja Kaakkois-Aasiassakin volyymi pieneni. Tästä huoli-
matta ihmisoikeusperustaisuus kaikessa toiminnassa on vahvistunut. 

Itäisen Afrikan kirkkokumppaneille ja hanketoimijoille on ollut tärkeää opettaa ihmisoikeuksista ja sosiaali-
sesta vastuusta teologisesta näkökulmasta, jotta organisaatioiden johtajat saatiin ymmärtämään ihmisoi-
keusperustaisuus heidän omasta arvopohjastaan käsin ja kykenivät edistämään oikeuksien toteutumista. Las-
ten, perheiden ja yhteisöjen kanssa toimivissa hankkeissa opetettiin ihmisoikeusteemoista ja haavoittuvien 
ihmisryhmien ruokaturvaa ja elinolosuhteita parantavissa hankkeissa tunnistettiin ihmisoikeuksien toteutu-
mattomuus juurisyyksi ongelmiin. Lasten oikeudet olivat myös kummilapsiohjelman lastenkerhojen yhtenä 
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aiheena. Kulttuuriset ja poliittiset eroavaisuudet alueen eri maiden välillä tekivät ihmisoikeusasioiden havain-
noinnista haasteellista. Esimerkiksi Etiopian hallitus ei salli järjestöjen tehdä vaikuttamistyötä tai opettaa ih-
misoikeuksista. 

Kaakkois-Aasiassa parannettiin kumppaneiden ja yhteisöjen ymmärrystä ihmisoikeuksista ja järjestettiin 
koulutuksia lasten oikeuksista myös sidosryhmille ja provinssin koulutuksesta vastaaville viranomaisille. Lao-
sissa lastensuojelu-koulutuksissa on tuotu esiin lasten arvoa ja heidän oikeuksiaan. Mukana olleet viranomai-
set, kyläläiset, vanhemmat, opettajat ja vapaaehtoiset kertoivat aiemmin tienneensä ihmisoikeuksista vain 
teoriassa, mutta koulutuksen jälkeen ymmärtäneensä niiden käytännöllisen puolen. Sukupuolten välistä 
tasa-arvoa edistettiin vahvistamalla ymmärrystä jokaisen yksilön arvosta ja toisten kunnioittamisesta. Etnis-
ten vähemmistöryhmien nuoria sekä haavoittuvia nuoria (vammaisia, köyhiä) rohkaistiin ja vaikutettiin mui-
den asenteiden muuttumiseen heitä kohtaan. Vietnamin vuonna 2016 päättyneessä vammaishankkeessa vai-
kutettiin vammaisten lasten, mukaan lukien tyttöjen, vammaisten työttömien henkilöiden, vakavasti vam-
maisten sekä heidän vanhempiensa oikeuksien toteutumisen puolesta. Hanke ei keskittynyt vain huomioi-
maan ihmisarvoa ja edistämään tasapuolista kohtelua vaan vaikutti oikeuksien toteutumisen puolesta, 
muutti huolenpidon asenteita ja arvoja sekä tuki jokaisen yksilön arvon tunnistamista yhteisössä. Maassa, 
jossa korruptio rehottaa, tällainen hanke oli tärkeä.  Siinä aktivoitiin ja varustettiin hyödynsaajia niin, että he 
asenteiden muututtua alkoivat toimia oikeudenmukaisemman yhteiskunnan saavuttamiseksi. Kambodžassa 
kyläkehitysohjelma edisti YK:n ihmisoikeusjulistuksen kanssa samansuuntaista kehitystä haavoittuvien ihmis-
ten paremman terveyden, ruokaturvan, koulutuksen ja elinolojen suhteen. Alueellisissa hankkeissa koulutet-
tiin ja annettiin teknistä tukea kumppaneille, hanketoimijoille ja muille sidosryhmille ihmisoikeusperustaisten 
hankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Haavoittuvien ihmisryhmien asemaan ja heidän oikeuksiensa 
toteutumiseen vaikutetaan sekä heidän yhteisöissään, että valtion viranomaisten taholla.    

Etelä-Aasian hankkeita toteutettiin köyhien ja syrjittyjen ihmisten parissa. Heille tarjottiin työkaluja (lukutai-
toa, ammatillista osaamista jne.) oman elämänsä rakentamiseen voimaannuttaen heitä myös vaatimaan oi-
keuksiaan. Yhteisöperustaiset toimintatavat hankkeissa varustivat heitä myös toimimaan yhdessä ja saamaan 
äänensä kuuluviin. He ovat alkaneet vaatia henkilöllisyyspapereita, sähköä ja asianmukaisia kouluja sekä ope-
tusta. Kumppanijärjestöt, jotka toimivat näiden ryhmien parissa, nostivat heidän ääntään kuuluviin myös val-
tion viranomaistasolle.  

Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa sekä Itä-Aasiassa ihmisoikeusperustaisuus oli pohjana hanketoiminnalle ja 
hankkeet valtavirtaistivat ihmisoikeusteemoja aktiviteeteissaan, vaikka joissain tilanteissa ihmisoikeuksista 
puhuminen on kiellettyä tai tabu. Haavoittuvia ihmisryhmiä voimaannutettiin ymmärtämään omat oikeu-
tensa. Irakissa edistettiin vammaisten lasten oikeutta käydä koulua ja Jordaniassa vahvistettiin haavoittu-
vassa asemassa olevien naisten asemaa. Pohjois-Korean maatalouden ja terveyden edistämisohjelmassa voi-
maannutettiin vastuunkantajia kouluttamalla sairaalahenkilökuntaa ja edistettiin ihmisten oikeutta riittä-
vään elintasoon ja terveyteen vahvistamalla ruokaturvan toteutumista. 

Länsi Balkanin ja Etelä-Amerikan viimeiset hankkeet ja sen myötä alueohjelmat päättyivät vuoden 2016 ai-
kana. Balkanilla kaikki kumppaneiden hankkeet kohdistuivat epäsuorasti ihmisoikeuksien toteutumisen tu-
kemiseen. Mutta erityisesti ihmiskaupan uhrien parissa tehty työ voidaan katsoa liittyvän suoraan ihmisoi-
keuskysymyksiin, kun heitä pyrittiin integroimaan yhteiskuntaan. Albanian hankkeessa, jossa vankien ja ex-
vankien olosuhteita ja paluuta yhteiskuntaan tuettiin, kumppani onnistui saamaan muutosta parempaan ih-
misoikeuksien toteutumisessa kouluttamalla vankilan hallintoa, joka havahtui vankien tilanteesta ja alkoi 
nostaa sitä Albanian hallituksen tietoisuuteen. Kosovon hanke edisti ihmisoikeuksia ja demokratiaa ja pää-
teemana oli lasten ja naisten oikeudet sekä oikeus koulutukseen erityisesti romanilapsille, joilla ei usein ole 
tarvittavia dokumentteja koulun aloittamiseen. Hankkeessa painotettiin myös lasten oikeutta leikkiin koulu-
tuksen turvaamisen lisäksi.  Etelä-Amerikassa ihmisoikeuksien toteutumiseen liittyviä kysymyksiä nostettiin 
esiin erityisesti valtavirtaistamisteemoista koulutettaessa. Perheväkivallan ehkäisemistä korostettiin ja saa-
tiin yhteisöt ymmärtämään kunkin maan lainsäädännöllisiä linjauksia naisten ja lasten oikeuksista ja niiden 
rikkomisesta. Samalla kumppaniyhteisöjen edustajat pyrkivät Twin-track -periaatteen mukaisesti auttamaan 
kyseisten oikeuksien loukkauksen kohteeksi joutuneita uhreja sekä väkivallan tekijöitä. 
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3.2.7. Kansalaisyhteiskunnan tila 

Kansalaisyhteiskunnan tila reflektoi voimakkaasti maan ihmisoikeuksien ja sananvapauden toteutumisen 
kanssa. Seuraavassa alueiden katsaus vuoden 2017 tilanteesta hankemaiden osalta. 

Itäisessä Afrikassa kansalaisyhteiskunnan tila vaihtelee maittain. Kuitenkin yleisesti ottaen voidaan sanoa, 
että Itäisen Afrikan kirkoilla on kansalaisjärjestöinä isompi tila toimia kuin sekulaareilla järjestöillä. Burun-
dissa on ollut levottomuuksia ja mielenosoituksia, jotka ovat aiheuttaneet haasteita kansalaisyhteiskunnan 
vapaalle toiminnalle ja ihmisoikeuksien edistämiselle. Vuonna 2017 tilanne on rauhoittunut ja paikallisilla 
kumppaneilla on ollut uusia mahdollisuuksia kehittää yhteisöjään. Keniassa kumppanin tila toimia on kehit-
tynyt parempaan suuntaan ja työn piirissä olevat kansalaiset osaavat ajaa oikeuksiaan. Kenia on ratifioinut 
Afrikan Unionin vammaisohjeistuksen, joten vanhukset ja vammaiset ovat alkaneet saada raha-avustusta 
monella alueella. Maassa on kuitenkin vielä köyhyystaskuja pohjoisessa ja rannikkoalueilla, jossa kansalaisoi-
keudet eivät toteudu. Vuonna 2017 Fidan yhteistyökumppani FGCK on vahvistanut kapasiteettiaan sekä ta-
loudellisesti että implementoinnissa toteuttaessaan Kenian rannikolla tapahtuvaa työtä. Toiminta ja paikal-
listen hankkeeseen vaikuttavien kumppanikirkkojen verkosto on laajentunut. Tansanian kumppani Full Pen-
tecostal Churches of Tanzania on ottanut ihmisoikeudet huomioon Fidan kanssa tehtävissä hankkeissa. 
Kumppani on vaikuttanut myönteisesti vammaisten koulutukseen ja lasten parlamenttiin vahvistaen näin 
kansalaisyhteiskuntaa. Tosin Tansaniassa ihmisoikeuspuolustajia on vaiennettu, mikä saattaa tulevaisuu-
dessa johtaa siihen, että myös kumppanin on vaikeampi toimia haavoittuvimpien ihmisten puolesta puhu-
jana. Ugandassa kumppani on yhdessä Fidan kanssa keskittynyt työskentelemään lasten ja nuorten kanssa, 
jotka ovat aseellisen konfliktin uhreja. Paikallinen kumppani PCU on ohjelmakauden aikana alkanut ymmär-
tää ihmisoikeusperustaisuuden merkitystä ja miten tämä auttaa heitä saavuttamaan koko yhteisön ja yhteis-
kunnan. Vaikka kansalaisyhteiskunnan tilassa on laajentumisen merkkejä, olisi edelleen tarve laajentua näi-
den aloitteiden myötä. Etiopiassa kansalaisyhteiskunnan toimijoilla ei ole oikeutta puhua ihmisoikeuksista. 
Vuonna 2017 Fidan hankkeet loppuivat, koska työskentely oli mahdotonta paikallisen hallituksen sääntöjen 
takia siten kuin Fidan kehitysyhteistyön periaatteet edellyttävät. Paikallinen kumppani on suhteellisen itse-
näinen ja valmis jatkamaan sosiaalista kehitystyötä. 

MECA-alueella Afganistanissa kansalaisyhteiskunnan tila on heikentynyt maassa vaikuttavan yleisen turval-
lisuustilanteen vuoksi. Rauhanomaiset mielenosoitukset ovat viranomaisten puolesta sallittuja, mutta 
maassa vallitsevan konfliktin vuoksi ihmisten vapaa kokoontuminen on vaikeaa. Osa tiedotusvälineistä saa 
toimia vapaasti, mutta toimittajat, jotka kritisoivat hallitusta, uskonnollisia arvoja tai naisten hyväksikäyttöä 
kohtaavat uhkailua, häirintää ja väkivaltaa. Hanketoimintaa on jossain määrin haitannut se, että ulkomaalais-
ten läsnäolo ja koulutus- ja seurantakäynnit eivät ole olleet mahdollisia turvallisuusuhkien vuoksi. Vaikka 
kansalaisyhteiskunta on Irakissa vielä melko kehittymätön, aktiivisuus on lisääntynyt erityisesti vaalien seu-
rantaan liittyvissä asioissa. Jatkuvan hallituksen ja terroristiryhmä ISISin aseellisen konfliktin seurauksena 
kansalaisyhteiskunta on haavoittuva. Toimittajat kohtaavat väkivaltaa ja sieppauksia. Julkiset mielenosoituk-
set ovat vaarallisia, sillä vuonna 2016 Bagdadissa mielenosoitus hallitusta vastaan päättyi siihen, että halli-
tuksen turvallisuusjoukot tappoivat mielenosoittajia. Kansalaisyhteiskunta Kurdistanin alueella on vapaampi 
kuin muualla Irakissa, mutta käynnissä oleva konflikti Bagdadin ja Kurdialueiden välillä on aiheuttanut jännit-
teitä, apatiaa ja turvattomuutta. Ihmiset tarvitsevat toivoa tulevaisuudesta. Arabimaailmassa vuosina 2010 
ja 2011 tapahtunut massamuutto vahvisti tietyllä tavalla kansalaisyhteiskunnan tilaa Jordaniassa. Hallitus 
esitti uusia oikeudellisia ja perustuslaillisia muutoksia ihmisoikeuksiin liittyen, kuten kokoontumisvapauteen 
ja sananvapauteen. Nämä muutokset vahvistivat kansalaisyhtesikunnan roolia ja auttoivat kohti demokraat-
tista muutosta. Kuitenkin viimevuosien terrorismin uhka sekä poliittinen ilmapiiri ovat kaventaneet ihmisten 
julkista vapautta. Siitä huolimatta Fidan ja kumppaneiden toiminta-alue on kasvanut eli hankkeen toimin-
taympäristö Jordaniassa on ollut kohtuullisen vapaa. Fidan rekisteröinti ei kuitenkaan mahdollista täyttä osal-
listumista pakolaisväestön parissa tehtävään työhön, mitä on rajoitettu poliittisista syistä. Tadžikistanissa 
kansalaisyhteiskunnan tila on kapea, mutta hanke on onnistunut jopa luomaan uusia kumppanuuksia vuonna 
2016. Valtio on lailla määrittänyt rajoituksia kokoontumisvapaudelle ja sananvapaudelle. Kokoontumisva-
paus on erittäin rajoitettua ja turvallisuusjoukot yleensä estävät mielenosoitukset esimerkiksi pidättämällä 
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ihmisiä. Sanavapautta ei kunnioiteta käytännössä, sillä hallitus kontrolloi mediaa ja jatkuvasti sulkee sosiaa-
lisen median alustoja ja internet-sivustoja. Kansalaisyhteiskunta toimii hyvin rajoitetussa ympäristössä ja osa 
toimivista organisaatioista kohtaa häirintää. Tämä on yleinen tilanne maassa, erityisesti lasten ja nuorten 
parissa tehtävää työtä rajoitetaan. Hankkeen työympäristö on kuitenkin ollut melko hyvä. 

Kaakkois-Aasiassa Kambodžassa ja Myanmarissa kansalaisyhteiskunnan tila on tukahdutettu. Kambodžassa 
hallituksen uusien lakien vuoksi järjestöjen rekisteröinti ja toimiminen ovat käyneet yhä vaikeammiksi. Lisäksi 
median riippumattomuus ja avoimuus ovat rajoitetumpia. Vuoden 2018 tulevat vaalit ovat lisänneet entises-
tään ilmaisuvapauden rajoittamista valtion taholta. Toisaalta vuoden 2018 alussa tehdyn Fidan hanke-evalu-
oinnin mukaan valtio suhtautuu kuitenkin suopeasti uskonnollisiin toimijoihin, samaan aikaan kun sillä on 
myös viranomaisten kannalta erittäin jyrkkä kanta poliittisiin toimijoihin tai poliittista agendaa ajaviin tahoi-
hin.  Myanmarissa 50 vuotta kestänyt sotilasjuntan valta päättyi vuoden 2015 vaaleihin, mutta vielä on paljon 
tehtävää toimivan kansalaisyhteiskunnan takaamiseksi. Vähemmistöihin kohdistuu edelleen syrjintää ja vä-
kivaltaa, kuten esimerkiksi Rohingya-heimoon tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä kohtaan. Myös 
toimittajien tekemä tutkiva journalismi on edelleen hyvin tukahdutettua. Laosissa kansalaisyhteiskunnan ti-
laa voi luonnehtia suljetuksi. Julkiset mielenosoitukset ovat erittäin harvinaisia ja kansalaisaktivistit kohtaavat 
suuria riskejä taistellessaan ihmisoikeuksien edistämisen ja paikallisyhteisöjen puolesta.  Sanomalehtiä ja te-
levisiolähetyksiä sensuroidaan, eikä sosiaalisessa mediassa saa julkisesti kritisoida valtiota.  

Etelä-Aasiassa kansalaisyhteiskunta on Intiassa viime aikoina pystynyt toimimaan vapaammin, mutta hallitus 
rajoittaa kokoontumis- ja sananvapautta. Paikalliset ja ulkomaiset kansalaisjärjestöt kuvailevat ilmapiirin ole-
van rauhaton pääministeri Narenda Modin hallituksen aikana, vaikka se on ottanut käyttöön useita hyviä 
järjestelmiä. Oikeus tiedonsaantiin on varmistanut hallinnon läpinäkyvyyttä ja valtaa on hajautettu entistä 
enemmän. Tilanne on silti hauras, koska eri poliittisten puolueiden välillä on ristiriitoja ja se vaikuttaa slum-
mien asukkaiden olosuhteisiin heikentävästi. Myös ihmisoikeuspuolustajat kohtaavat uhkailua ja häirintää. 
Tyttöjen ja naisten turvallisuustilanne on heikentynyt, sillä raiskausten ja väärinkäytösten määrä on kasvussa. 
Nepalissa kansalaisyhteiskunta on kasvanut voimakkaasti monarkian jälkeisenä aikana. Etenkin vuoden 2015 
maanjäristyksen jälkeen kansalaisyhteiskunta näytteli tärkeää roolia. Pientä rajoitusta kansalaisyhteiskunnan 
oikeuksissa on ollut havaittavissa ja etenkin uskonnollistaustaisia järjestöjä kohtaan valtio on suhtautunut 
kriittisesti, mikä voi vaikeuttaa tulevaisuudessa kumppanijärjestöjen toimintaa. Vielä kumppanit ovat kuiten-
kin voineet toimia vapaasti ja ihmisoikeuksista on ollut mahdollista puhua.  Bhutanissa paikallinen kumppani 
voi työskennellä vapaasti kohdeyhteisöissä, mutta sananvapaus on rajoitettua. Kansalaisjärjestöt ja poliittiset 
puolueet ovat sallittuja. Maassa kansalaisyhteiskunta ja media ovat vasta syntymässä. Bangladeshissa kan-
salaisyhteiskunta ei kykene toimimaan tehokkaasti demokratian vahvistamiseksi siitä huolimatta, että siellä 
on paljon kansalaisjärjestöjä ja 78% kylistä hyötyy vähintään yhden järjestön toiminnasta. Syynä tähän on se, 
että kansalaisjärjestöt ovat politisoituneita ja siten vaarantaneet autonomiansa.  Ihmisoikeusaktivistien ja 
toimittajien olosuhteet ovat vaikeat. Tukahdutetussa kansalaisyhteiskunnassa julkiset kokoontumiset on kiel-
letty ja ihmisoikeusaktivisteja ja toimittajia pidätetään, siepataan ja kidutetaan. Bangladeshin epävakaa tur-
vallisuustilanne vaikuttaa kansalaisyhteiskunnan toimintaan. 

Itä-Aasiassa Pohjois-Koreassa kansalaisyhteiskunnan tila on suljettu ja siihen vaikuttaminen ei ole mahdol-
lista tällä hetkellä. 

 

3.3. Yhteistyökumppaneiden kapasiteetin vahvistuminen 
 

Ohjelman tuloksia mitataan myös toisen pääkomponentin tavoitteiden toteutumisena eli kumppanien voi-
maantumisena hallinnollisen ja toiminnallisen kapasiteetin lisääntymisen kautta kansalaisyhteiskunnan 
merkittäviksi toimijoiksi. Ohjelmaa toteutettiin 31 pääkumppanin kanssa vuonna 2017 (60 pääkumppania 
vuonna 2014).  Kumppanilista liitteenä 6. Yhteistyön periaatteina on kumppaneiden itsenäisyyden ja hallin-
nollisten rakenteiden kunnioittaminen. Yhteistyö on yhdessä oppimista mentoroinnin ja koulutusten kautta. 
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Kumppaneiden voimaantumisprosessien ja yhteistyön vaikutukset näkyvät yhteisöjen ja hyödynsaajien elä-
mässä. 

 

3.3.1. Voimaantumisen ulottuvuudet 

Ohjelman tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseen kehitetyt mittarit yhteistyökumppaneiden kapasiteetin 
ja toimintakyvyn osalta olivat itsehallinto, relevanssi, kapasiteetti, verkostoituminen, reflektiivisyys ja mer-
kityksellisyys. Kumppaneiden, yhteistyövaiheiden sekä toimintaympäristöjen erilaisuuden vuoksi näitä mit-
tareita on sovellettu alueilla sopimaan kunkin kumppanin tilanteen arviointiin. 

Kumppaneiden voimaantumista itsehallinnon ja toimintakyvyn osalta osoittavat sekä sitoutuminen jatka-
maan itsenäisesti vanhoja hankkeita ja aloittamaan uusia hankkeita itsenäisesti ja uusien kumppanien kanssa, 
että pyrkimys vahvistaa omaa hallinnollista osaamista ja taloudellista itsenäisyyttä.  

Läsnäolo, pysyvyys ja osallisuus haavoittuvissa yhteisöissä sekä läpinäkyvyys osoittavat kumppanin relevans-
sia. Yhteistyö ja kasvanut verkostoituminen hankkeiden, paikallisten viranomaisten, kirkkojen johtajien ja 
kasvavan vapaaehtoistyöntekijäjoukon kanssa on edistänyt kumppanin kapasiteetin kasvua kestävän kehi-
tyksen toimijoina.  

Reflektiivisyyden lisääntymistä osoittaa kumppaneiden kyky valvoa ja monitoroida hankkeita. Merkityksel-
lisyyttä ja moninkertaistamisen toteutuminen näkyy siinä, että kumppaneiden materiaaleja ja toimintata-
poja haluavat hyödyntää myös muut rinnakkaistoimijat. Myös hankkeet, jotka jatkuvat ruohonjuuritasolla 
kirkkokuntien parissa omina toimintoinaan, kuten esimerkiksi psykososiaalisen tuen ohjelma Itäisessä Afri-
kassa, osoittavat moninkertaistumista. 

TAULUKKO 13. Yhteistyökumppaneiden kapasiteetin vahvistuminen. 
Ohjelman Tulos (Result) Yhteistyökumppaneiden hallinnollisen ja toiminnallisen kapasiteetin vahvistaminen  

 yhteisöjen elinolojen ja hyvinvoinnin parantuminen kumppaneiden toiminnan kautta 
 myönteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen samanarvoisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisessä 

 kehittynyt hanketoiminta: suunnittelu, toteutus, seuranta ja raportointi 
 lisääntynyt verkostoituminen ja yhteistoiminta eri kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen välillä, erityisesti etelä-etelä -sektorilla 
 hyvä hallinto; tehokkaampi ja läpinäkyvämpi toiminnan ja talouden seuranta, lisääntynyt demokraattinen päätöksenteko ja 

vahvistunut korruption vastainen toiminta 
kriisivalmiuden lisääntyminen 

Ohjelman mittarit Alueohjel-
mien välittö-
mät tavoit-
teet 

Alueohjelmien mittarit Tilanne 31.12.2017 

 
Itsehallinto: 
Kumppaneiden vapaus päättää 
ja hallinnoida omia toiminto-
jaan 
Kumppanin toiminnan riippu-
mattomuusaste Fidasta ja 
muista kumppaneista (rahoit-
tajista) 
Kumppanin budjetti sosiaali-
seen työhön ja sen kasvu vuo-
sitasolla 
 

Merkitys yhteisölle: 
Kumppanin avoimuus kuulla 
yhteisön ja erityisesti sen mar-
ginaaliryhmien ääntä 
Kumppanin tietoisuus yhteisö-
jensä todellisista tarpeista 

Itäinen Afrikka 
Oikeudenmukai-
nen, turvallinen ja 
välittävä kirkko, 
joka vaikuttaa yh-
teisöjen kokonais-
valtaiseen hyvin-
vointiin 

1.1 Kuusi kumppania kasvattaa sosiaalis-
ten aktiviteettien paikallista rahoitusta 
10%:sta 40%:tiin vuoteen 2017 men-
nessä. 
1.2. 6 kumppania on kirjoittanut ja päivit-
tänyt Visio-dokumenttinsa. 
2. Paikallisten järjestöjen, valtion paikal-
lishallinnon ja ministeriöiden kanssa alka-
neiden uusia hankkeiden kasvanut 
määrä. 
3. Kuuden kumppanin kasvanut kapasi-
teetti hallinnoida hankkeita itsenäisesti. 
4. Kumppanit ovat osoittaneet, että pai-
kallinen rahoitus sosiaalisissa aktivitee-
teissa on noussut 10%sta 40%:tiin vuo-
teen 2016 mennessä. Kaikki kumppanit 
tekevät yhteistyötä Fidan kanssa ja niiden 
itsenäiset hankkeet vaikuttavat yhteisöi-
hin ja valtioihin, jossa ne työskentelevät. 
Kumppanit ovat antaneet ideoita paikal-
lisviranomaisille ja aloittaneet haavoittu-
vien ryhmien aseman vahvistamisen, in-

1.1 Kumppanit vaihtoivat ideoita ja vierailivat oppiakseen uusia 
tapoja työskennelläkseen yhteisöissä. Burundin ja Ugandan 
kumppanit vierailivat Mwanzassa, Tansaniassa oppiakseen las-
ten parlamentin toiminnasta. Burundi tutustui myös Keniasssa 
yhteisöjen kehitykseen ja ruokaturvaan kuivilla alueilla. Edelly-
tys pelkkään rahaan ennemmin kuin luontoissuorituksiin on vä-
hentynyt huomattavasti. Kumppaneiden johtajat ovat selkeästi 
halukkaita olla osallisena, mutta keräys- ja tallennusmekanismit 
puuttuvat. 
1.2 5/6 kumppanilla on visio-dokumentit, joita he levittävät jä-
senilleen. Vuonna 2017 he saivat koulutusta. Alueellisen hank-
keen avustamana laadittiin kehitysyhteistyön strategiat. Keni-
assa Fidan avustamana FGCK järjesti lukuisia alueellisia nuoriso-
foorumeita ja näiden perusteella perustettiin työryhmä kirjoit-
tamaan nuorisotyön strategia. 
2. Kaikki kuusi kumppania ovat verkostoituneet monien muiden 
järjestöjen kanssa mukaan lukien hallitukset ja NGOt. Tämä on 
erityisen ilmeistä ruohonjuuritasolla. Tansaniassa projektit ovat 
verkostoituneet paikallis- ja valtiotason virkamiesten kanssa 
tehden vaikuttamistyötä lasten koulutuksen, vammaisten lasten 
ja ympäristöasioiden puolesta. Kenian kumppanin tarvitsee 
edelleen löytää tehokkaita keinoja verkostoitumiseen. Etiopian 
hallituksella on tiukat säännöt, jotka rajoittivat mahdollisuuksia. 
Burundin kumppani on avoin ja kyvykäs verkostoitumiseen, 
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Kumppanin vastaaminen yh-
teiskunnassa ja yhteisöissään 
oleviin todellisiin tarpeisiin 
Kumppanin toimintamenetel-
mien sopivuus kontekstiin 
 
Verkostoituminen: 
Kumppanin säännöllisen kes-
kustelun ja kommunikoinnin 
määrä muiden järjestöjen ja 
julkishallinnon toimijoiden 
kanssa omasta työstään 
Kumppanin identiteetin taso ja 
miten paljon se vaikuttaa toi-
siin toimijoihin niin, että he 
hyötyvät heidän toiminnas-
taan ja miten paljon muut voi-
vat vaikuttaa heidän toimin-
taansa  
Fidan kanssa tehtävän yhteis-
työn laatu; kumppanuutta vai 
rahoittaja/vastaanottaja toi-
mintaa 
Kumppanin sananvalta Fidan 
toimiin ja suunnitelmiin alu-
eellaan 
Yhteistoiminnan määrä eri 
kirkkojen, kansalaisjärjestöjen 
ja julkishallinnon kanssa. 
 
Toimintakyky: 
Kumppanin aloittamat omat 
toiminnat yhteisöjensä kehi-
tyshaasteiden auttamiseksi 
Kumppanin valmius toteuttaa 
suunniteltua työtään 
Kumppanin ymmärrys ja sel-
villä olo Fidan kanssa tehtävän 
yhteistyön luonteesta ja peri-
aatteista 
Kumppanin käyttämien omien 
resurssien määrä sosiaaliseen 
työhönsä 
Kumppanin toimintakyky, jos 
ulkoinen rahoitus yhtäkkiä lop-
puu 
 
Reflektiivisyys: 
Kumppanin monitorointi- ja 
evaluointivalmius ja käytän-
nön toimet niiden eteen 
Kumppanin säännölliset omien 
periaatteiden ja arvojen pohti-
misen määrä ja siitä seuraavat 
toiminnan muutokset 
 
Merkityksellisyys: 
Kumppanin toiminnat, joita 
muut järjestöt haluavat kopi-
oida ja toteuttaa omassa toi-
minnassaan 
Kumppanin Fidalta saamat uu-
det ideat ja toimintamallit, 
joita se voi ja haluaa toteuttaa 
oman työnsä kehittämisessä 

tegroidun koulutuksen, rauhanrakenta-
misen ja tietoisuuden lisäämisen aktivi-
teetit. 
 
 
 
 
 

mutta levottomuudet maassa rajoittivat toimintoja ohjelmakau-
den aikana. Vuosi 2017 toi kuitenkin kehitystä tähän. 
3. Kumppaneiden kapasiteetti on lisääntynyt uuden ohjelma-
kauden suunnitteluun liittyvissä koulutuksissa. Kumppanit ovat 
valmiita jatkamaan, vaikka Fidan tuki loppuisi. Osallistuminen jo-
kaisen kumppanin osalla on noussut huimasti edellisiin vuosiin 
verrattuna. Kumppaneiden kapasiteetti verkostoitua, suunni-
tella, toteuttaa ja raportoida projekteista on kasvanut. Suhteet 
hyödynsaajiin on parantuneet ja heidän ongelmansa osataan 
tiedostaa. Henkilöstö on koulutetumpaa kuin aikaisemmin, eikä 
kaikkea henkilöstön kapasiteettia ole vielä edes päästy hyödyn-
tämään. 
4. Kaikki 6 kumppania ovat paikallisesti osoittaneet panostavan 
taloudellisesti sosiaaliseen työhön  
Yhteisöt ovat mobilisoituja vaikuttamaan aktiivisesti lasten oi-
keuksiin, HIV/AIDS teemoihin sekä vammaisten henkilöiden oi-
keuteen koulutukseen sekä muihin heihin kohdistuviin oikeuk-
siin. PSS projekti on tehokasta ruohonjuuritasolla ja kumppanit 
ovat osoittaneet aloitekykyä hyödyntää oppimaansa käytän-
nössä. Projektit vaikuttavat laajasti yhteisöihin paikallisten kirk-
kojen kautta, jotka ottavat aktiivisesti osaa sosiaalisiin toimintoi-
hin. He verkostoituvat viranomaisten kanssa ja vaikuttavat myös 
kumppanin kehitykseen.   

Lähi-Itä ja Keski-
Aasia 
Voimaantuneet 
kumppanit, joilla 
on positiivinen vai-
kutus perheiden, 
yhteisöjen ja ym-
päristön hyvin-
vointiin.  

1. Kumppaneilla on vapaus ja kyky tehdä 
päätöksiä ja hallinnoida omia toiminto-
jaan. 
2. Kumppani on avautunut kuulemaan 
yhteisön, erityisesti marginaaliryhmien 
ääntä. 
3. Kumppanin valmius monitorointiin ja 
evaluointiin sekä käytännön toimintaan. 
 

1. Tadžikistanissa avainvahvuuksia ovat vahva hankehallinto, 
vahva maatalouden ja toimeentulon tekninen kapasiteetti sekä 
tekninen asiantuntemus äiti- ja lapsiterveydessä. CAP:n kump-
panuus lisäsi mahdollisuuksia paikallisen kumppanin jatkuvaa 
kehittämistä lupaavilla vaikuttamistyön mahdollisuuksilla tule-
vaisuutta ajatellen. 
Afganistanissa yksi päällimmäisistä vahvuuksista on asiantunte-
vat ja omistautuneet paikalliset työntekijät. Vuosi 2017 oli pal-
jon tasaisempi kuin aikaisemmat vuodet ammattitaitoisempien 
hammashoidon työntekijöiden takia. Myös eri sidosryhmien 
suhteet ovat kehittyneet viime vuosina. 
Jordaniassa perheiden äidit ja vaimot, koulujen opettajat ja tytöt 
sekä yhteisöiden naisjäsenet jakoivat Fidan työn positiivisia vai-
kutuksia elämissään. Äidit kertoivat kotien olevan rauhallisem-
pia ja mukavimpia sen jälkeen, kun osallistuivat koulutuksiin, 
joista saivat työkaluja elämään. Osa naisista pystyi aloittamaan 
omia projektejaan, joiden avulla heistä tulee taloudellisesti itse-
näisempiä ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Naisten aseman 
stereotypiat ovat muuttuneet yhteisöissä. 
2. Jordaniassa on opetettu kädestä pitäen kumppaneita inklusii-
visen koulutuksen hyväksynnästä yhteisöissä. Muutosta on 
saatu aikaan monipuolisten koulutuspakettien ja ohjelmien 
myötä sekä moninkertaistamalla koulutuksia kumppanin henki-
lökunnan kautta. Koulutukset pitivät sisällään tietoisuuden lisää-
mistä liittyen perheisiin ja lapsiin sekä liiketoimintaa. Lisäksi pi-
dettiin joitakin ammattikoulutuksia. 
Kurdistanin kumppani HHO on erikoistunut projektissaan työs-
kentelemään vammaisten henkilöiden kanssa. Halabjassa kump-
pani on kontaktoitunut opetusministeriön, sosiaaliministeriön ja 
eri hallinnollisten toimien sekä koulujen rehtoreiden kanssa. Sen 
jälkeen, kun he ovat tunnustaneet ja hyväksyneet projektin, 
HHO on aloittanut työskentelyn alakouluikäisten vammaisten 
lasten ja heidän perheiden kanssa, kuin myös koulujen ja erityis-
opettajien kanssa. 
3. Tadžikistanissa tulojen lisäämisen ohella hanke on lisännyt lii-
ketoiminnan kirjanpitämistä ja hallinnointia sekä kestäviä maa-
talouden metodeja. Tämä on saatu aikaan tarjoamalla mento-
rointia hyödynsaajille ja kouluttamalla laajempia ryhmiä kylien 
pientalouksien maanviljelijöistä. Kasvihuoneista perustaneiden 
ympärillä olevat yhteisöt ovat saaneet vaikutteita koulutuksista 
ja myös heillä on ollut myös innovaatioita. Jotkut näistä innovaa-
tioista ovat kehittyneet kasvavaksi yritystoiminnaksi, mutta 
isompaa vaikutusta yhteisöissä odotetaan tulevaisuudessa.  
Kurdistanissa jatketaan yhteistyötä Ankawa AoG:n kanssa kasva-
vassa määrin. Heidän kapasiteetin rakentamistaan jatketaan ku-
ten väiarvioinnissa esitettiin, ja lisäksi on valmisteltu uutta han-
ketta siten, että keskiössä on lasten oikeudet tulevalla ohjelma-
kaudella.  Musiikkiohjelma aloitettiin syksyllä 2016 palvellak-
seen lapsia ja jotta perheisiin saataisiin yhteys. Työpajoja pidet-
tiin yhteisön jäsenten kanssa, jotta saataisiin rakennettua pa-
rempi lähtötilanne (baseline) yhteisön tarpeille. 15 perhettä 
osallistui musiikkiohjelmaan ja työpajoihin kevään aikana. Toiset 
60 perhettä osallistivat lapsensa musiikkipainotteiseen kesäkou-
luohjelmaan kesä-heinäkuun ajaksi. Kumppani laajensi kielikou-
lun palveluita tarjoamalla arabian opintoja. 

Kaakkois-Aasia 
 Voimaantuneet 
Kaakkois-Aasian 
toiminnankump-
panit vaikuttavat 

1. Alueen vahvistunut verkostoituminen 
valtavirtaistamisen teemoissa ja muissa 
temaattisissa sosiaalisissa teemoissa. 
(5501) 
2. Vertailukelpoinen muutos kumppanei-
den kapasiteetissa suunnitella, toteuttaa 

11. Vuoden 2017 aikan pidetiin monia eri koulutuksia, seminaa-
reja ja työpajoja yhteistyössä muiden järjestöjen ja merkittävien 
sidosryhmien kanssa. Esimerkkejä koulutuksista: 
- Kaakkois-Aasian alueellinen koulutus Kambodžassa  
- Sukupuoli ja ihmiskaupan koulutus Kambodžassa ja Myanma-
rissa 
- Lastensuojelun koulutus Myanmarissa 
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positiivista muu-
tosta kohdeyhtei-
söissä 

ja raportoida sosiaalisia interventioita. 
(5500) 
3. Kumppanit ovat kasvattaneet kapasi-
teettia sisäisessä monitoroinnissa, seu-
rannassa ja evaluaatiossa sekä hyödyntä-
mään palautetta, suosituksia ja evalu-
aatioita. (5500) 
4. Kumppaneilla kasvava määrä uusia ide-
oita yhteiskunnallisien interventioiden 
kestäviin ja merkittäviin vaikutuksiin. 
(5500) 

- Koulutus ympäristöteemoista Kambodžassa. Maassa myös ver-
kostoiduttiin erityisesti ympäristöasioihin paneutuneiden järjes-
töjen kanssa. 
2. Projektitiimit omaksuivat itsenäisempiä rooleja projektien 
hallinnossa mukaan lukien raportointi ja talous.  Vuonna 2017 
Myanmarin tiimi omaksui ensisijaisen roolin katastrofiriskien vä-
hentämiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa kuin myös ohjel-
makauden 2018-21 koulutuksen ja toimeentulon suunnittelun 
suhteen. Tiimi sai ainoastaan ulkopuolista konsultointia ja toimi 
muuten itsenäisesti. Kambodžan kumppani tuotti kaikki projek-
tin toiminnot itsenäisesti, vaikka avainhenkilöt vaihtuivat jatku-
vasti vuoden aikana. 
3. Projektitiimit Myanmarissa, Laosissa ja Vietnamissa ovat jat-
kaneet itsenäisissä rooleissa liittyen hallintoon, raportointiin ja 
talouteen Aktiviteettisuunnitelmat on tehty ja otettu käyttöön 
kaikissa projekteissa pohjautuen suosituksiin ja löytöihin viime 
vuosien auditointiraportteihin liittyen. Sama tehtiin myös Lao-
sissa vuonna 2016 tehdyn väliarvioinnin suhteen 
4. Ohjelmakauden alussa kumppaneita rohkaistiin suunnittele-
maan ja ehdottomaan uusia pilotteja. Muutamia erilaisia suun-
nitelmia luotiin, mutta pian sen jälkeen kun leikkauksista alettiin 
puhua, pilotointi laitettiin pitoon.   

Etelä-Aasia 
Voimaantuneet 
kumppanit teke-
vät relevanttia, te-
hokasta ja kestä-
vää kehitystyötä 

1. Henkilöstöhallinto; Etelä-Aasian kump-
paneilla on päivitetty henkilöstöohjeis-
tus, joka on myös yhteneväinen jokaisen 
maan lainsäädännön kanssa.  
2. Taloushallinto; kumppanien taloushal-
linto paranee koulutuksin ja ohjeistuksin. 
Kumppaneilla on tarvittavat luvat mm.  
ulkomailta tulevan rahan vastaanottami-
seen.  
3. Jokaisella kumppanilla on vähintään 
yksi toinen kumppani/hanke.  

1. Osalla kumppaneista on henkilöstöohjeistus, mutta joillakin 
kumppaneista ohjeistus puuttuu tai siitä ei ole tietoa.  
2. Taloushallintokoulutuksia on pidetty Intiassa. Kaikissa maissa 
opastusta on ollut saatavilla. Näiden toimien avulla taloushal-
linto on kehittynyt koko hankekauden ajan. 
3. Kolmella kumppanilla (TFN ja NIMS) on sopimus toisen orga-
nisaation kanssa. Vuodesta 2014 yhteensä 15 sopimusta on alle-
kirjoitettu. Vuonna 2016 9 sopimusta allekirjoitettiin (Renew 
Bhutan, 2x Relative Nepal, NIMS ja 5x TFN).  Vuodelta 2017 tie-
toa ei ole saatavilla.  

Itä-Aasia 
Parantunut ruoka-
turva sekä ennal-
taehkäisevä ja ins-
titutionaalinen 
terveydenhuolto 

N/A  N/A 

 

 

3.3.2. Vahvuudet ja menestystekijät  

Hankehenkilöstön kokemus ja koulutukset nousivat raportointivuoden aikana suurimmiksi vahvuuksiksi 
kumppaneiden kapasiteetin vahvistamisessa. Erityisesti oikeusperustaisen lähestymistavan oppiminen ja sy-
ventäminen sekä tulosperustainen hankehallinto ovat esillä alueraporteissa vahvuuksina, jotka ovat tärkeitä 
paitsi Fidan ohjelman kannalta, tukevat myös muita kumppanuuksia ja ovat avainasemassa erityisesti uusien 
rahoittajien etsinnässä.  

Lisäksi esiin nostettiin pitkä ja luottamuksellinen suhde Fidan ja kumppanien välillä, joka on näkynyt hanke-
työssä. Ohjelmakauden aikana luottamus koki pienoisen laskun leikkausten yhteydessä, mutta on jo nähtä-
vissä, että kumppanuus yhteistyötahojen kanssa jatkuu taas enenevään luottamukseen pohjautuen. Lisäksi 
esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa kumppanilla on myös hyvät suhteet yhteisöihin, joissa tehdään työtä, mikä on 
vaikuttanut hankkeen onnistumiseen.  

Vahvuuksina mainittiin myös kirkkokumppanien muutos, kun ne ovat alkaneet pitää sosiaalista oikeudenmu-
kaisuutta tärkeänä. Esimerkkejä erityisesti Itäisen Afrikan kumppanin voimaantumisesta sosiaalisen oikeu-
denmukaisuuden ja haavoittuvimpien ihmisryhmien äänenä toimimisesta voi nähdä läpileikkaavista tee-
moissa. Kirkkokuntien voimaantuminen on erittäin merkittävää työn jatkuvuuden ja kestävyyden kannalta.  

 

3.3.3. Haasteet, epäonnistumiset ja kehittämisalueet  

Taloudellinen omavaraisuus on yleisin haaste kumppaneiden suhteen. Itäisessä Afrikassa kumppani ovat lu-
vanneet hankkeeseen oman osuutensa, mutta he eivät ole aina kuitenkaan toteuttaneet sitoumuksiaan so-
vittuun summaan. Etelä-Aasiassa kumppaneiden taloudelliset resurssit ovat hyvin rajalliset. Irakin valtion ja 
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ministeriöiden taloudelliset resurssit Kurdistaniin ovat myös tällä hetkellä rajalliset ja se vaikuttaa hankkee-
seen ja vammaisten lasten koulunkäynnin toteutumiseen. 

Toinen suuri haaste on ammattimaisen paikallisen henkilöstön löytäminen rajoitetuilla resursseilla. Tämä on 
haasteena erityisesti hauraissa maissa, esimerkiksi Afganistanissa ja Tadžikistanissa, joissa ammattitaitoisista 
työntekijöistä kilpailevat myös monet muut järjestöt. Kurdistanissa vapaaehtoisten löytäminen on taas vai-
keaa, sillä monet kumppanikirkon jäsenistä ovat paenneet maasta. Paikkakunta on myös läpikulkupaikka, ei-
vätkä uudet tulijat jää pysyvästi. Tämä on synnyttänyt pulan vapaaehtoisista.  

Kehittämisalueena kumppanuudessa nähdään kahden organisaation yhteistyö ja roolien selkeyttäminen. On 
oltava selkeät roolit ja päätöksentekoprosesseja kumppaneiden kanssa pitää kehittää siten, että ymmärrys 
omista ja jaetuista vastuista lisääntyy, mikä parantaa tuloksiin pääsemistä. Myös tulosjohtamisen kehittämi-
nen siirryttäessä yhä vahvemmin tulosperustaisuuteen tulee olemaan yksi kehitystavoite kaikkien kumppa-
neiden kanssa.  

 

3.3.4. Opitut asiat  

Fidan työssä erityisesti Itäisessä Afrikassa on opittu, että kumppani pitää ottaa mukaan hankkeen jokaiseen 
vaiheeseen suunnittelusta aina hankkeen lopettamiseen asti. Myös kumppanin pitäminen tasavertaisena Fi-
dan kanssa on huomioitava alustan alkaen, jotta hankkeen omistajuus siirtyy heti paikallisten käsiin.  

Verkostojen muodostaminen ja yhteydet avainhenkilöihin ja päätöksentekijöihin parantavat vaikuttavuutta. 
Toisaalta verkostot hyödyttävät myös kumppania pitkällä tähtäimellä, sillä näiden kautta kumppanit voivat 
saada vertaistukea ja koulutusta, mutta myös rahoituskanavia. 

Lisäksi opittiin, että kumppanille on hyödyllistä kohdentaa omaa toimintaansa. Samalla tämä terävöittää han-
ketta ja sen tuloksia. Myös tulosten mittaamiseen pitää panostaa, jotta toisaalta on lähtöarvo ja toisaalta 
mittarit ovat tarpeeksi yksinkertaisia, jotta tulokset on mahdollista mitata. 

Kirkkokumppanien, mutta myös muiden kumppanien suhteen, on tärkeää, että hanke mitoitetaan heidän 
taloudellisen kapasiteettinsa mukaan, jotta kumppanilla on mahdollisuus jatkaa toimintoja Fidan rahoituksen 
päätyttyä.  

Yllä mainittujen lisäksi Irakin hankkeessa opittiin, että maassa valitsevan tilanteen takia, tulosten saaminen 
ei ole yhtä nopeaa kuin vakaammassa maassa, mikä pitää ottaa huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Myös suomalaisten panosta tarvitaan enemmän hauraissa maissa.  

 

3.3.5. Läpileikkaavat tavoitteet 

Läpileikkaavien tavoitteiden toteutumista Ohjelmassa seurattiin ja raportoitiin hanke- ja aluetasoilla. Suku-
puolten välinen tasa-arvoisuus, naisten ja tyttöjen, vammaisten ihmisten ja muiden haavoittuvassa asemassa 
olevien kuten HIV-positiivisten elämänlaadun parantuminen, ympäristö- ja ilmastonmuutos sekä kulttuuri ja 
rauhanrakentaminen huomioitiin kaikkea toimintaa ohjaavina tavoitteina. Alueohjelmissa seurattiin kump-
paneiden osallistumista läpileikkaavien teemojen tavoitteiden saavuttamiseen.  

Temaattisten erityishankkeiden kuten ympäristö- ja ruokaturvahankkeiden tulokset ja vaikutukset lisäsivät 
valtavirtaistamiseen liittyvää erityisosaamista ja edesauttoivat läpileikkaavien tavoitteiden saavuttamista 
koko Ohjelman osalta.  

Vuosiraportissa selvitettiin, missä määrin läpileikkaavat teemat olivat osa hanketoimintaa. Suurimmassa 
osassa hankkeita otettiin läpileikkaavat teemat huomioon vähintään tietoisuutta lisäävinä koulutuksina. Lä-
pileikkaavilla teemoilla on ollut useissa hankkeissa vahva tai erityispainotus (taulukko 14). Gender eli suku-
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puolten välinen tasa-arvo painottui vahvimmin. Se oli otettu Ohjelman tärkeimmäksi läpileikkaavaksi tavoit-
teeksi ja otettavaksi huomioon kaikessa toiminnassa ja kaikilla tasoilla. Muiden läpileikkaavien tavoitteiden 
osalta tähdättiin joustavaan kattavuuteen eli siihen, että hankkeista oltiin tietoisia kaikista tavoitteista ja niitä 
sovellettiin alueiden toiminnan painopisteisiin, hankkeen luonteeseen ja tavoitteisin soveltuvalla tavalla. 
Vaikka läpileikkaavat tavoitteet olivat vahvasti mukana useimmissa hankkeissa, monilla alueilla hankkeissa 
on vielä kehittävää siinä, miten ne integroidaan osaksi oikeusperustaista vaikuttamistyötä.  

Edellisen ohjelmakauden loppuun verrattuna, ympäristöä ja ilmastonmuutosta lukuun ottamatta, kaikkien 
läpileikkaavien teemojen painotus hankkeissa vahvana tai erityispainotuksella on tippunut. Tätä selittää osit-
tain painopisteiden tarkentaminen ohjelmakauden aikana. On mahdollista, että hankkeet ovat siirtyneet vä-
hintään tietoisuutta lisäävään painotukseen. Toisaalta budjettileikkauksilla on ollut myös vaikutusta joiden-
kin erityispainotushankkeiden päätyttyä (esimerkiksi vammaishanke Vietnamissa). Leikkaukset näyttäisivät-
kin olevan painavampi syy, sillä verrattuna vuoden 2016 lukuihin kulttuuria lukuun ottamatta kaikki muut 
painotukset ovat nousseet. Lisäksi myös kehityspoliittisen toimikunnan raportti on nähnyt saman trendin 
Suomen kehityshankkeissa yleisesti.2 Näin ollen onkin todennäköistä, että leikkausten jälkeen läpileikkaavien 
tavoitteiden painotusta vähennettiin hetkellisesti, mutta kun hankkeet ovat toipuneet leikkausten jälkeen, 
on painotus taas kasvussa. Suurempana trendinä on kuitenkin huomattava, että ympäristön ja ruokaturvan 
painotus on noussut vuodesta 2013 lähtien, mikä viittaa siihen, että teema on sisäistetty laajasti.  

Haasteena ohjelmakaudella on ollut, että läpileikkaavia tavoitteita on ollut paljon (kuusi erilaista), jolloin osa 
on jäänyt hyvin vähälle huomiolle. Seuraavalla ohjelmakaudella läpileikkaavia tavoitteita tulee olemaan 
kolme ja niiden syvempää omaksumista varten perustetaan globaalit tiimit tavoitteiden ympärille, jolloin asi-
antuntijuus tulee jakautumaan paremmin kaikkien hankkeiden kesken. Läpileikkaavat tavoitteet ovat olleet 
2014-2017 hyvin esillä hyödynsaajien parissa, mutta niiden nostaminen seuraavalle tasolle on tulevan ohjel-
makauden kauden haaste vielä joissakin maissa. Esimerkkinä tästä voidaan pitää naisten ja vammaisten hen-
kilöiden palkkaamista merkittäviin tehtäviin kumppaniorganisaatioissa. 

 

TAULUKKO 14. Läpileikkaavat tavoitteet hankkeissa 2017 – alueittaiset prosenttiosuudet3 hankkeista, joissa 
teeman osalta vahva tai erityispainotus. Suluissa vuoden 2013 tieto. 

Alue Hankkei-
den määrä  

Gender 

 

Vammaiset 
henkilöt 

HIV/AIDS Ympäristö ja 
ilmaston muu-
tos 

Rauhan ra-
kentaminen 

Kulttuuri 

Itäinen Af-
rikka 

8 37,5% 25% 0% 62,5% 12,5% 25% 

Lähi-Itä ja 
Keski-Aasia 

4 75% 75% 50% 25% 25% 25% 

Kaakkois-
Aasia 

6 83,3% 33,3% 16,7% 33,3% 50% 16,7% 

Etelä-Aasia 12 91,7% 33,3% 16,6% 41,7% 41,7% 33,3% 

Itä-Aasia 2 50% 0% 0% 50% 0% 0% 

Kaikki/ 
Osuus 
hankkeista 

32 (58) 67,5% 
(81%) 

33,3% 
(40%) 

16,7% 
(43%) 

42,5% 
(31%) 

24,2% 
(29%) 

21,7% 
(43%) 

                                                           
2 Kehityspoliittinen toimikunta: Suomen kehityspolitiikan tila 2018 Myytistä maan pinnalle ja mallimaaksi – Suomi kehi-
tysmaiden naisten ja tyttöjen tasa-arvon vahvistajana, s.36-38 
3 Laskelmissa ei ole tietoja kaikista hankkeista eikä alueista. Siksi tiedot ovat suuntaa antavia.  
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GENDER 

Sukupuolten välinen tasa-arvo on ollut jo Fidan aikaisemmissa kehitysyhteistyöohjelmissa painopisteenä. 
67,5% ohjelmakauden hankkeista arvioi, että raportointivuonna 2017 sukupuolten välinen tasa-arvo on ol-
lut hankkeen tavoitteena vahvasti tai erityispainotuksena. Toiminnan tulokset ja vaikutukset näkyvät kump-
paniorganisaatioissa ja toiminnassa sekä yhteisöissä. Raportointivuoden tuloksia eri alueilla hankkeissa esi-
tellään seuraavassa taulukossa: 

TAULUKKO 15. Esimerkkejä läpileikkaavien tavoitteiden saavuttamisesta – gender  
VAIKUTUKSIA KUMP-
PANIORGANISAATIOSSA JA 
HANKETOIMINNASSA 

VAIKUTUKSIA YHTEISÖISSÄ HYÖDYNSAAJIEN MÄÄRÄ 

Paikallisia naisia on esimies-/johto-
tehtävissä ainakin seuraavissa maissa 
(hankkeissa): Jordania, Irak, Kenia, 
Uganda, Bhutan, Bangladesh (5013) 
ja Intia (5033).  
 
Kaakkois-Aasiassa naishenkilökunnan 
rekrytointi ja osanotto on lisääntynyt 
liittyen kumppanin ja hankkeen tär-
keisiin koulutuksiin. Esimerkiksi Kam-
bodžan kumppanin kaikissa yksi-
köissä pitää olla myös naisia työnteki-
jöinä.  
 
Nepalissa kahdella kumppanijärjes-
töllä on nyt sukupuolten tasapaino 
hallituksen nais- ja miesjäsenten kes-
ken. 
 
Myanmarissa kumppani rohkaisee 
yhteisöissä valitsemaan myös nais-
johtajia keskuudestaan. 
 
Etiopiassa sukupuolten välinen tasa-
arvo on paremmin tunnistettu uskon-
nollistaustaisissa järjestöissä sekä 
kumppaniorganisaatiossa. Toimijat 
kiinnittävät asiaan myös enemmän 
huomiota aktiviteeteissa.  
 
Tansaniassa kumppani on otettu mu-
kaan lisääntymisterveyttä ja kuu-
kautisiin liittyvää stigmaa käsittele-
viin keskusteluihin. Myös miehet 
ovat olleet mukana keskusteluissa ja 
interventioissa.  

Itä-Afrikassa sukupuolten epätasa-arvo on tun-
nistettu yhtenä johtavista syistä köyhyyteen. 
Miehet on myös sisällytetty keskusteluihin ja in-
terventioihin tasa-arvoisesti. Esimerkiksi Tansa-
niassa perinteiset seksuaalikouluttajat ”Kungwit” 
on otettu mukaan naisten terveyskoulutukseen, 
missä keskustellaan stigmoista ja häpeästä, joka 
liitetään tyttöjen vartaloihin. Sukupuolisidonnai-
seen väkivaltaan on puututtu psykososiaalisen 
tuen kautta. Pojat ja miehet ovat olleen mukana 
keskusteluissa. 
 
Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa naiset ovat tulleet 
tietoisemmiksi omista oikeuksistaan ja vastuista 
toisia kohtaan ja he levittävät tietoisuutta mie-
hille ja lapsille. Esimerkiksi Jordaniassa väkivalta 
työalueilla on vähentynyt, koska naiset lakkasivat 
ensin lyömästä lapsiaan, minkä jälkeen myös 
miehet lopettivat lasten ja naisten lyömisen.  
 
Bhutanisssa naisten koulutuksen ja edellytyksien 
tulojen hankintaan lisääntyessä, heistä tulee yh-
teisöissä tasa-arvoisia miesten kanssa. 
 
Nepalissa naisia rohkaistiin yhteisöissä sukupuol-
ten tasa-arvoon sekä sopivaan balanssiin eri teh-
tävissä. Esimerkiksi hanke 5465 rohkaisi naisia 
olemaan yhteisöryhmissä päättäjätasolla.  

 Vuonna 2017 vähintään 34 000 
hyödynsaajaa sai sukupuolten tasa-
arvoon tähtäävää koulutusta tms 
(tietoa ei ollut saatavilla kaikista 
maista). Luku sisältää myös gender-
koulutuksen saaneet miehet.  
 
Hyödynsaajamäärä pitää sisällään 
muun muassa: 
*1542 naista/tyttöä, jotka ovat ol-
leet Laosin nuorisokeskuksen akti-
viteeteissa mukana.  
*Kambodžan yhteisökehityshank-
keen 2693 hyödynsaaja naista (n. 
58% kaikista hyödynsaajista).  
*Sekä Afganistanissa 1151 naista, 
jotka ovat olleet hammasklinikan 
potilaina (54% potilaista). Naiset 
tulevat klinikalle, koska kokevat 
olonsa siellä turvalliseksi. Tämä on 
taattu sillä, että naispotilaat eivät 
ole yksin mieshenkilökunnan 
kanssa, vaan paikalla on aina nais-
puolisia henkilökunnan jäseniä.  
 
 
 

 

VAMMAISET HENKILÖT 

Vammaisten henkilöiden huomioiminen on tullut osaksi Fidan työtä ohjelmakauden aikana (33,3% hank-
keista vahva tai erityispainotus vuonna 2017) ja aikaisemmin onkin ollut myös vammaishankkeita, jotka 
ovat nyt valtavirtaistettu osaksi työtä. Haasteeksi on koettu virallisten vammaislinjausten tuominen osaksi 
hankkeiden käytäntöä ja tukea vammaisia henkilöitä oikeudenhaltijoina. Tuloksia alla (taulukko 16): 
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TAULUKKO 16. Esimerkkejä läpileikkaavien tavoitteiden saavuttamisesta - vammaiset henkilöt  
VAIKUTUKSIA KUMP-
PANIORGANISAATIOSSA JA 
HANKETOIMINNASSA 

VAIKUTUKSIA YHTEISÖISSÄ HYÖDYNSAAJIEN MÄÄRÄ 

Itä-Afrikassa kumppanikirkkojen joh-
tajat puhuvat vammaisten lapsien 
puolesta, jotta heitä ei hylättäisi ja 
että vammaisuus ei ole kirous.  
 
Kaakkois-Aasiassa toiminnat ovat li-
sääntyneet hankeraporteissa vam-
maisten henkilöiden osalta. Tiimit 
identifioivat ja työskentelevät sitä 
kohden, että heidät sisällytetään 
hankkeen toimintoihin. 
 
Bhutanissa kumppaniorganisaatio on 
ottanut ensimmäiset askeleet yhteis-
työhön vammaisjärjestön kanssa 
vuonna 2016 ja sen jälkeen muihinkin 
yhteistyötahoihin on tutustuttu. Li-
säksi hankkeessa työskentelee yksi 
vammainen henkilö. 
 
Nepalissa kumppanijärjestö Relativen 
hallituksessa on vammainen henkilö. 
 
Tadzhikistanissa ja Irakissa kumppa-
neilla on vahva visio työskennellä 
vammaisten henkilöiden kanssa. 
 
Pohjois-Koreassa sairaalahanke yrit-
tää auttaa vammaisia henkilöitä saa-
maan välttämättömät terveydenhoi-
topalvelut paikallissairaaloissa. Li-
säksi paikallissairaalat ovat saaneet 
käytettyjä pyörätuoleja ja muita apu-
välineitä suomalaisista sairaaloista.  

Alueellisen raportin mukaan Itäisessä Afrikassa 
lapset eivät ole enää niin piilotettuja yhteisöissä, 
tietoisuuden lisääntyminen on avannut vanhem-
pien silmiä näkemään vammaisten lastensa ar-
von.  
 
Itä-Afrikassa paikalliset johtajat ovat päättäneet 
promotoida terveysvakuutusta kaikille vammai-
sille lapsille, tukea vammaisia katulapsia, jotta he 
pääsisivät kouluun, uudistaa kansallista strate-
giaa inklusiiviseen koulutukseen sekä esteettö-
myyden lisäämistä koulutuksissa vammaisille lap-
sille, liikkumisen mahdollistamisen välineitä tar-
joamalla sekä opetuksen ja materiaalien tarjoa-
mista ja opettajien tukemista, joka lisää mahdol-
lisuutta vammaisten lasten koulutukseen.  
 
Irakissa opettajin ja erityisopettajien koulutusta 
sekä seminaarit perheille, joilla on vammaisia 
lapsia. Lisäksi on järjestetty myös kesäkoulu vam-
maisille lapsille. Tämä kaikki on parantanut vam-
maisten lasten elämänlaatua ja oikeutta oppimi-
seen. 
 
Laosin nuorisokeskuksessa nuorten asenteet 
ovat muuttuneet ja he näkevät vammaisten hen-
kilöiden arvon. Nuoret haluavat myös auttaa 
vammaisia. Hankkeen piirissä on ollut sokeita 
henkilöitä, jotka ovat myös osallistuneet kam-
panjoihin ja konsertteihin.  
 
Nepalissa (5462) on rakennettu rampit koulujen 
vessoihin sekä välineitä opiskelua varten, jotta 
vammaiset lapset pääsevät kouluun.  

 Vuonna 2017 vähintään 6500 hyö-
dynsaajaa. Luku sisältää vammaisia 
henkilöitä, jotka ovat olleet mu-
kana hanketoiminnassa sekä vam-
maisuuteen liittyvissä koulutuksissa 
olleet henkilöt.   
 
Esimerkkejä mitä hyödynsaajaluku 
pitää sisällään:  
*Myanmarissa 44 vammaista hen-
kilöä (joista 19 tyttöä) erilaisissa ak-
tiviteeteissa. Näistä kuusi esiintyi 
musiikkitapahtumassa.  
*Irakissa 1606 henkilöä on osallis-
tunut koulutuksiin opettajille ja eri-
tyisopettajille sekä seminaareihin 
perheille, joilla on vammainen 
lapsi. Lisäksi oli kesäkoulu vammai-
sille lapsille.  
*Bangladeshissa yhteisössä on aloi-
tettu pienimuotoinen koulutoi-
minta vammaisille lapsille ja lisäksi 
lukutaitoluokka aikuisille. Yhteensä 
16 vammaista henkilöä osallistui, 
joista 13 naisia. 
*Nepalissa 43 vammaista lasta 
aloitti koulun hankkeen (5464) tu-
kemissa kouluissa.  
  
 

 

HIV JA AIDS  

HIV/AIDS-näkökulma nostetaan esiin kaikessa hanketoiminnassa erityisesti niillä alueilla, joissa se on haas-
teena (16,7% hankkeista arvioi sen olevan vahvalla tai erityispainotuksella). Pääpainotus on ollut Itäisessä 
Afrikassa, mutta tavoitetta on nostettu esiin myös Aasiassa. Huomattavaa on, että HIV ja AIDS on edelleen 
tabu joissakin maissa, mikä luo oman haasteensa, mutta saman aikaisesti tekee tavoitteesta näissä koh-
teissa erityisen tärkeän. Läpileikkaava tavoite oli mukana alueellisissa vaikuttamistyön hankkeissa ja nuorille 
suunnatuissa ohjelmissa. Alueet ja hankkeet raportoivat seuraavia tuloksia (taulukko 17): 
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TAULUKKO 17. Esimerkkejä läpileikkaavien tavoitteiden saavuttamisesta – HIV/AIDS 
VAIKUTUKSIA KUMP-
PANIORGANISAATIOSSA JA 
HANKETOIMINNASSA 

VAIKUTUKSIA YHTEISÖISSÄ HYÖDYNSAAJIEN MÄÄRÄ 

Itäisessä Afrikassa kumppanikirkko-
jen johtajat puhuvat HIV/AIDSista kir-
koissa, mikä on lisännyt ihmisten tie-
toisuutta tautia kohtaan ja auttaa 
heitä elämään HIV-positiivisten 
kanssa, mikä parantaa HIV-positiivis-
ten asemaan perheissä ja yhteisöissä. 
Lisäksi Tansaniassa kumppani on kou-
lutettu myös muista seksin välityk-
sellä tarttuvista taudeista.  
 
Kaakkois-Aasiassa kumppanit ovat 
tulleet tietoisemmiksi, miten edistää 
ihmisarvon toteutumista, mikä pa-
rantaa myös HIV-positiivisten asemaa 
 
Tadzhikistanissa kumppanin henkilö-
kunta koulutettiin HIVistä ja Afganis-
tanin henkilökunnalla on valmiudet 
hoitaa myös HIV-potilaita. 
 
Pohjois-Koreassa ei paikallisten viran-
omaisten mukaan ole HIV/AIDS on-
gelmaa. Hankkeessa tehdään kuiten-
kin yrityksiä, jotta paikallinen hoito-
henkilöstö kiinnittäisi huomiota tau-
tiin. 
 
Lisäksi vähintään kahdessa maassa 
on HIV-positiivisia johtotehtävissä ja 
useampia HIV-positiivisia (osa avoi-
mesti) on töissä hankkeissa. 

Tansaniassa tietoisuuden lisääminen yhteisöissä 
on liittynyt lasten ja nuorten oikeuteen oppia ja 
olla tietoisia omasta kehosta, jotta he osaavat 
suojautua seksin välityksellä tarttuvilta taudeilta. 
 
Tadzhikistanissa kumppani koulututti naisista ja 
miehistä koostuvia ryhmiä HIV:stä. Ihmiset tietä-
vät nyt tartuntareitit ja pelko taudista on vähen-
tynyt ja samoin asenne HIV-positiivisia kohtaan. 
Aikaisemmin HIV on pidetty yhteisöissä salassa.  
 
Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa on lisääntynyt tietoi-
suus HIV:stä, mikä on myös vapauttanut vääristä 
peloista kärsiviä yhteisön jäseniä.  

 6 500 hyödynsaajaa, mukana HIV-
positiivisia sekä aiheesta koulutet-
tuja. 
 
 

 

YMPÄRISTÖ JA ILMASTONMUUTOS 

Ympäristö ja ilmastonmuutos olivat vahvasti esillä hankkeiden toiminnassa ja koulutuksissa (taulukko 18). 
Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta ympäristökysymyksistä ja auttaa ennaltaehkäisemän ja sopeutumaan il-
mastonmuutoksen vaikutuksiin. Yhteisökehityshankkeissa päätavoitteita olivat ympäristöstä huolehtimi-
nen, luonnonmukaisten lannoitteiden käyttö, puidenistutus ja luonnonsuojelu. 42,5% sisällyttivät ympäris-
töön ja ilmastonmuutokseen liittyvät asiat vahvalla tai erityispainotuksella. Painotus on noussut ohjelma-
kauden aikana yli 10 prosenttiyksikköä.  

TAULUKKO 18. Esimerkkejä läpileikkaavien tavoitteiden saavuttamisesta – ympäristö ja ilmastonmuutos 
VAIKUTUKSIA KUMP-
PANIORGANISAATIOSSA JA 
HANKETOIMINNASSA 

VAIKUTUKSIA YHTEISÖISSÄ HYÖDYNSAAJIEN MÄÄRÄ 

Itäisessä Afrikassa ruokaturvahanke 
on parantanut useassa maassa kump-
panin johtajien ja henkilökunnan tie-
toisuutta ruokaturvasta ja ympäris-
tönsuojelusta. Tämä on tehnyt kump-
paneista aktiivisia ympäristönsuoje-
lun puolesta toimijoita.  
 

Itä-Afrikassa johtajat ovat lisänneet tietoisuutta 
ympäristö- ja ilmastonmuutoskoulutusten kautta. 
He jakavat tietoisuutta omissa yhteisöissään. Li-
säksi he laittavat myös käytäntöön sopivia tapoja 
vähentääkseen ilmaston muutoksen vaikutuksia. 
 
Kambodžassa CHE työ on kouluttanut yhteisöjä 
ympäristönsuojelu- ja ilmastonmuutosteemoihin. 

 26 200 hyödynsaajaa vuonna 2017. 
Luku sisältään koulutukset sekä eri-
laisia resursseja (esim. kaivot / käy-
mälät) saaneet henkilöt. Kuitenkin 
pääpaino on ollut koulutuksilla.  
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Kaakkois-Aasiassa kumppaneista on 
ollut aktiivisia ympäristösuojelun 
puolesta toimijoita.  
 
Bhutanissa kumppanilla on ollut yh-
teistyöneuvotteluja Suomen ja Bhu-
tanin ilmatieteenlaitoksen sekä 
WWF:n kanssa.  
 
 

Tällä on pyritty vähentämään puiden kaatoa yh-
teisöissä. Lisäksi on istutettu puita ja alettu käyt-
tämään luonnollisia lannoitteita viljelyssä.  
 
Nepalissa (5465) yhteisön jäsenet ovat alkaneet 
käyttää jäteastioita, ja alkaneet siivota talojen pi-
hoja ja myös kylien ja kaupunkien ympäristöjä. 
Vessojen rakentaminen ja käyttö on lisännyt myös 
ympäristön puhtautta. Lisäksi on tehty puiden is-
tutusta.  
 
Pohjois-Koreassa ympäristöasiat ovat osa keskus-
telua maanviljelyshankkeessa. Suunnitelma on li-
sätä luonnollisten lannoitteiden tuottamista tule-
vaisuudessa. Uudet rakennukset, kuten perunava-
rastot, suunnitellaan ja rakennetaan siten, että ne 
toimivat hyvin ilman ylimääräistä, ulkopuolista 
sähköä ja ylläpitoa. Myös sairaaloissa aurinkopa-
neeleiden käyttö on lisääntynyt hankkeen myötä 
vaikutuksesta.  

 

RAUHANRAKENTAMINEN 

Konfliktit ja hauraus ovat todellisuutta usealle Fidan yhteisömaista. Erityisesti alueilla, joissa työskennellään 
monietnisessä ja -uskonnollisessa ympäristössä. Noin neljännes Fidan hankkeista arvioi, että hankkeessa 
rauhanrakentaminen on vahvalla tai erityispanoksella. Monissa maissa kirkkokunnat ovat omaksuneet roo-
linsa ruohonjuuritason rauhanrakentajana. Alla olevassa taulukossa esimerkkejä harmonisten suhteiden 
saavuttamisesta 

TAULUKKO 19. Esimerkkejä läpileikkaavien tavoitteiden saavuttamisesta – rauhanrakentaminen  
VAIKUTUKSIA KUMPPANIOR-
GANISAATIOSSA JA HANKE-
TOIMINNASSA 

VAIKUTUKSIA YHTEISÖISSÄ HYÖDYNSAAJIEN MÄÄRÄ 

Sekä Itäisessä Afrikassa että Kaak-
kois-Aasiassa kumppanit ovat ym-
märtäneet roolinsa, jossa he voivat 
vaikuttaa yhteisöjen rauhaan ja ko-
heesioon.  
 
Keniassa kumppani FGCK on pyytänyt 
ja saanut apua heimojen välisten 
konfliktien ratkaisemiseksi.  
 
Vaalikauden aikana Keniassa, psyko-
sosiaalisenhankkeen vapaaehtoisia 
rohkaistiin ylläpitämään rauhaa koti-
kylissään ja kodeissaan.  
 
Kaakkois-Aasiassa on lisääntynyt kiin-
nostus aiheeseen ja mahdollisia tule-
vaisuuden suunnitelmia laajemman 
rauhanrakentamisen puolesta.  
 
Jordaniassa johtajat ovat avoimem-
pia hyväksymään pakolaiset ja autta-
vat heitä sopeutumaan jordanialai-
seen yhteisöön. Esimerkiksi lastentar-
hat ovat hyväksymässä syyrialaislap-
sia rekisteröitymään pienemmillä re-
kisteröintimaksuilla.  
 

FGCK aloitti ennakoivan rauhan promotoinnin 
yhteisöissä ennen vuoden 2017 kansallisia vaa-
leja.  
 
Rauhanrakentaminen ruohonjuuritasolla on tär-
keä osa alueellista PSS -ohjelmaa, koska työtä 
tehdään perheiden kanssa, jossa on hyväksikäyt-
töä ja väkivaltaa.  
  
Irakissa tuotiin ruohonjuuritasolla eri ihmisryh-
miä yhteen rauhanrakentamisen tiimoilta.  
  
Bhutanissa voimauttamalla naisia toimeentulon 
kautta, vähennetään taloudellista ahdinkoa sekä 
konflikteja ja väkivaltaa kotona.  
 
Jordaniassa hanke työskenteli yhdessä pakolais-
ten kanssa toimivan järjestön kanssa ja järjesti 
esimerkiksi koulutuksen kommunikaatiotaidoista 
sekä naisten ja lasten oikeuksista. Lisäksi hanke 
koulutti naisia moskeijalla kommunikaatiotai-
doista.  
 
Pohjois-Koreassa hankkeissa on erinomainen 
molemminpuolinen luottamus ja ystävällinen 
suhde suomalaisten asiantuntijoiden ja henkilö-
kunnanvälillä. Asenteet ulkomaita kohtaan ovat 
muuttuneet monien vuosien aikana. Lisääntynyt 

7900 hyödynsaajaa.  
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Jordaniassa Fida on lisäksi rakentanut 
siltoja eri uskontojen välillä esimer-
kiksi järjestämässä koulutuksen mos-
keijassa yhdessä muslimijohtajien 
kanssa. 
 
Irakissa koulutettiin aiheesta paikal-
lista kumppania.  

yhteistyö ja molemmin puoleinen luottamus pai-
kallisten ihmisten kanssa erittäin eristäytyneessä 
maassa on myös vaikuttanut rauhan rakentami-
seen. 
 
 

 

KULTTUURI 

Fidan hanketoiminnassa kulttuuri läpileikkaavana tavoitteena tuki hanketoimijoiden paikallisen kulttuurin 
tuntemusta ja kunnioittamista sekä toisaalta auttoi heitä tunnistamaan ihmisarvoa ja -oikeuksia loukkaavia 
traditioita. Samalla yhteisöjä rohkaistiin ylläpitämään omaa kulttuuriaan ja kieltään. Esimerkkejä kulttuuri-
sista tavoitteista alueilla ja hankkeissa alla. 

TAULUKKO 20. Esimerkkejä läpileikkaavien tavoitteiden saavuttamisesta – kulttuuri  
VAIKUTUKSIA KUMP-
PANIORGANISAATIOSSA JA 
HANKETOIMINNASSA 

VAIKUTUKSIA YHTEISÖISSÄ HYÖDYNSAAJIEN MÄÄRÄ 

Itäisessä Afrikassa avioliitoista ja 
muista nuorille vahingollisista kult-
tuurillisista tavoista puhutaan kai-
kissa toiminnoissa nuorten kanssa 
kumppanin toimesta. 
 
Tansaniassa on tuotettu DVD vam-
maisten nuorten kanssa. Esiintymi-
sestä on tullut osallistava menetelmä 
vammaisten lasten ja nuorten voi-
maantumisessa, minkä käytön hyö-
dyntämisen myös kumppani on 
omaksunut.  
 
Kaakkois-Aasiassa kumppaneiden tie-
toisuus kulttuureista on parantunut. 
 
Laosissa nuorisokeskushankkeen 
hanketiimille on sisällytetty kulttuu-
rillisesti sensitiivisia aiheita, joita kä-
sitellään.  
 
Bhutanissa hanke tukee bhutanilaista 
kulttuuria perinteisten kankaiden ku-
dontaan, vaatteisiin ja käsitöihin kes-
kittyvien aktiviteettien osalta.   
 
Nepalissa yksi kumppani (Relative 
Nepal 5462) on perustettu tukemaan 
Maithili kulttuuria ja toimii sen puo-
lestapuhujana alueellaan.  

Laosissa kumppani ja yhteisö ovat nähneet, mi-
ten hanke kunnioittaa paikallista kulttuuria ja 
yrittää välttää tuomasta länsimaalaisia vaikut-
teita paikallisille nuorille, mikä on herättänyt 
luottamusta hanketta kohtaan, mutta myös li-
sännyt kulttuurien välistä kommunikointia ja 
kunnioitusta. 
 
Etelä-Nepalissa hankkeen piirissä olevissa kou-
luissa lapset saavat opetusta omalla äidinkielel-
lään ”Maithiliksi”, mikä on lisännyt osallistumista 
kouluun ja kohentanut oppimistuloksia.  
 
Pohjois-Koreassa kulttuuri otetaan huomioon ja 
keskustellaan aina kun suunnitellaan koulutus-
metodeja, viljelymetodeja ja konsultointeja.   
 
 

  
 17 200 hyödynsaajaa.  
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4. ALUEOHJELMAT 

 
Fidan kehitystyöohjelman toteuttaminen, johtaminen, taloushallinto ja laadunvalvonta tapahtuvat alueilla 
aluepäälliköiden ja aluejohtajien toimesta. Alueohjelmilla tuetaan hankkeiden ja hanketoimijoiden verkos-
toitumista parhaiden käytäntöjen ja hyvien hankehallinnon ratkaisujen jakamiseksi alueen hankkeiden välillä. 
Jokaisella alueella hankkeiden tavoitteet nousevat kuitenkin kunkin kumppanin ja paikallisten yhteisöjen 
omista voimaantumisen tavoitteista sekä yhteisömaan omista kehityspoliittisista strategioista. Seuraavat 
aluekatsaukset kuvaavat sitä, miten alueohjelmat saavuttivat tavoitteitaan vuoden 2017 aikana sekä lyhyen 
katsauksen myös ohjelmakaudesta sekä jo vuonna 2016 päättyneistä hankkeista.  

 

4.1. Itäinen Afrikka  
 
Ohjelman tavoitteena oli oikeudenmukainen ja turvallinen kansalaisyhteiskunta, joka huolehtii haavoittuvien 
ryhmien – erityisesti lasten ja nuorten – hyvinvoinnista. Ohjelman välittömänä tavoitteena oli oikeuden mu-
kainen, turvallinen ja välittävä kirkkokunta/kumppani, joka vaikuttaa laajasti yhteisöjen holistiseen hyvin-
vointiin. Alueella toteutettiin 8 hanketta vuonna 2017, joista kolme oli alueellisia ohjelmia. Yhteistyömaita 
olivat Burundi, Etiopia, Kenia, Tansania ja Uganda.  

Alueen hankkeiden suorina hyödynsaajina oli vuonna 2017 noin 42 000 ihmistä ja epäsuorina hyödynsaajina 
127 000 ihmistä. Isoimpina hanketeemoina olivat terveys ja koulutus sekä yhteisökehitys. Suurin osa hyödyn-
saajista oli perheitä, lapsia ja naisia, mutta myös yhteisöjen johtajia ja sidosryhmiä. Parantunut hyödynsaajien 
asema näkyi erilaisina muutoksina, kuten uusien viljelymenetelmien oppimisena kuivuuden vaivaamilla alu-
eilla. Lisäksi kaikista haavoittuvimmat lapset ja nuoret (entiset lapsisotilaat, katulapset, ympärileikatut tytöt) 
ovat saaneet uutta toivoa elämään kumppanien avun kautta. Myös Tansanian lasten parlamentti on toiminut 
hyvin koko hankekauden ajan. Tämän johdosta useat muut Fidan hankkeet haluavatkin perustaa omat lasten 
parlamentit. 

Ohjelmakaudella oli noin 140 000 suoraa hyödynsaajaa. Ohjelmakauden suurimpia edistyksiä on kulttuuris-
ten tapojen muuttuminen, inklusiivisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon lisääntyminen sekä köyhyyden 
vähentyminen, jotka tukevat myös ihmisoikeuksien toteutumista. Ohjelmakauden aikana työ päättyi Etiopi-
assa. Lisäksi vuoden 2016 alussa toteutettiin alueen maissa maaohjelmiin siirtyminen, jolloin useita hankkeita 
joko päättyi tai sulautui maaohjelmiin. Tämä muutos ennakoi jo tulevaa hankekautta ja toteutettiin, jotta 
leikkausten aiheuttamat vähennykset saataisiin tehtyä mahdollisimman sulavasti. Vuonna 2017 aloitettiin 
Tansaniassa yritysyhteistyö Lunetten kanssa naisten lisääntymisterveyttä koskien.  

Positiivisia taloudellisia kehitysmuutoksia tapahtui esimerkiksi Burundissa, jossa kumppani maksoi rakennus-
kustannuksista itse 40%. Maailman köyhimpiin valtioihin kuuluvana osuus on huomattava. Myös Kenian 
kumppanin paikalliskirkot osallistuivat hankkeen kuluihin materiaali-, ruoka- ja palkkakustannuksiin osallis-
tumalla. Tulevaisuudessa vastuullisuutta ja paikallisten varojen hankkimista tulee painottaa, jotta jatkuvuus 
on turvattu. 
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4.2 Lähi-itä ja Keski-Aasia 
 

Alueohjelman kehitystavoitteena oli paikallisten yhteisöjen parantunut hyvinvointi. Välittömänä tavoit-
teena oli voimaantuneet kumppanit, joilla on positiivinen vaikutus perheiden, yhteisöjen ja ympäristön hy-
vinvointiin. Raportointivuoden aikana hankkeita oli yhteensä neljä. Yhteistyömaita olivat Afganistan, Irak, 
Jordania ja Tadžikistan.  

Vuonna 2017 suoria hyödynsaajia oli noin 11 500 ja epäsuoria hyödynsaajia 35 000. Suurimmat suorien 
hyödynsaajien määrät olivat terveyteen keskittyvissä hankkeissa (7 100). Koko hankekaudella 2014-2017 
suorien hyödynsaajien määrä alueella oli 78 900. Hankkeet paransivat hyödynsaajien elämää lastenkasva-
tus-, pienyrittäjyys-, terveys-, elämäntaito- ja psykososiaalisen tuen koulutusten kautta. Pääryhmiä olivat 
lapset, naiset ja vammaiset henkilöt.  

Ohjelmakauden aikana työ päättyi Egyptissä, Marokossa sekä Palestiinalaisalueella. Jordaniassa lopettamis-
päätös kumottiin vuonna 2016 alueen muuttuneen tilanteen takia. Afganistanin vesihanke vaihtui hammas-
terveyshankkeeksi. Lisäksi Tadžikistanissa päättyi yksi hanke ja jatkavassa hankkeessa vaihtui kumppani. Alu-
een merkittävimpiä tuloksia ohjelmakaudella on ollut naisten voimaantuminen naisten terveys- ja pienyrit-
täjyyskoulutusten kautta. Naisten muuttunut asema ja tietoisuus ovat vaikuttaneet positiivisesti perheiden 
ja myös yhteisöjen elämään.  

Onnistuneeksi lähestymistavaksi havaittiin paikallisen kielen käyttäminen ja sensitiivisyys aiheiden kanssa, 
joita pidetään tabuina. Tiimityö ja hyvät suhteet paikallisiin viranomaisiin olivat tärkeitä. Paikallinen omista-
juus sekä verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa nähtiin avaimena onnistumiselle. Haasteena nähtiin 
kestävyys hankkeissa, joilla ei ollut juuri lainkaan omarahoitusta.  

 

4.3. Kaakkois-Aasia 
 

Ohjelman kehitystavoitteena oli kansalaisyhteiskunnan vahvistunut rooli yhteisöjen kokonaisvaltaisessa 
muutoksessa. Välittömänä tavoitteena oli kumppaneiden voimaannuttaminen positiivisten muutosten ai-
kaansaamiseksi kohdeyhteisössä.  

Alueella oli neljä maakohtaista hanketta ja kaksi alueellista ohjelmaa, jotka pyrkivät tukemaan ja laajenta-
maan maatason työtä. Hanketoiminnan suoria hyödynsaajia oli yhteensä noin 23 500, ja epäsuoria hyödyn-
saajia noin 267 000 Yhteistyömaina olivat Kambodža, Laos ja Myanmar.  

Kaikissa maissa keskityttiin yhteisökehitykseen, mutta eroja on esimerkiksi kumppanuuksissa. Laosissa kes-
kityttiin vahvasti nuoriin yhteisötyössä valtionhallinnon ministeriöiden kanssa kuitenkin pyrkien siihen, että 
yhteisöjen kapasiteettia vahvistamalla niiden omistajuus hankkeista vahvistuu ja tulosten kestävyys pitkällä 
aikavälillä varmistuu.  

Alueella oli 141 000 suoraa hyödynsaajaa vuosina 2014-2017. Ohjelmakauden aikana työ päättyi kokonaan 
Kiinassa ja Vietnamissa. Lisäksi Laosissa päättyi kaksi hanketta, joista toisesta osia yhdistyi jäljelle jäävään 
nuorisokeskushankkeeseen. Alueen kaikissa hankkeissa mitattiin positiivisia muutoksia hyödynsaajien elä-
mänlaadun parantumisessa. Useat alueen hankkeet tähtäävät yhteisön kehittämiseen, jonka on nähty takaa-
van kokonaisvaltaista muutosta yhteisöissä ohjelmakauden aikana. Kaakkois-Aasian ohjelmassa on merkittä-
vää myös ohjelmakaudenkin aikana kasvanut vapaaehtoisten määrä ja heidän panostuksensa työhön. Esi-
merkiksi Kambodžan yhteisökehityshankkeessa oli vuonna 2017 noin 1100 vapaaehtoista.  
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Ihmisoikeusperustainen toimintatapa on joissakin alueen maissa sensitiivinen aihe. Kaikilla hankkeilla on 
kuitenkin selkeät suunnitelmat ja kehitystavoitteet, jotka tähtäävät oikeuksien toteutumiseen ruohonjuuri-
tasolla. Voimassa olevia valtioiden lakeja, yhteistyötä ja yhteisymmärrystä paikallisten viranomaisten 
kanssa hyödynnetään asioiden eteenpäin viemiseksi.  

Hyödynsaajatasolla tulokset ja vaikutukset ovat kestäviä, eivätkä ne ole riippuvaisia hankkeista tai kumppanin 
aktiviteeteista. Henkilökunta on motivoitunutta ja hankkeiden sekä yhteisöjen välinen suhde terveellä poh-
jalla. Kehittymiselle on silti vielä tilaa, sillä vaikka hyödynsaajatasolla kestävyys on vahvaa, pitkän aikavälin 
kehitystavoitteen varmistamiseksi kestävyyttä on edelleen vahvistettava myös kumppanin tasolla.  

 

4.4. Etelä-Aasia  
 

Ohjelman kehitystavoitteena oli haavoittuvien ryhmien ja yhteisöjen elämänlaadun parantuminen. Välittö-
mänä tavoitteena oli voimaantuneet kumppanit, jotka toteuttavat relevanttia, tehokasta ja kestävää työtä. 
Etelä-Aasian alueohjelmassa toteutettiin 12 hanketta, joista yksi oli alueellinen. Yhteistyömaina olivat 
Bangladesh, Bhutan, Intia ja Nepal. Yksi uusi hanke alkoi Bangladeshissa vuonna 2017. Suoria hyödynsaajia 
oli yhteensä arviolta 61 900. Suorista hyödynsaajista lapsia ja nuoria oli noin 14 400. Epäsuoria hyödynsaajia 
oli noin 150 000  

Ohjelman kaksi suurta teemaa olivat yhteisökehityshankkeet sekä haavoittuvien ihmisryhmien hankkeet. 
Bhutanissa kumppanijärjestö RENEW auttoi kotiväkivallan uhreja kouluttamalla heitä toimeentulomahdolli-
suuksista. Haavoittuviin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa työtä tehtiin erityisesti Bangladeshissa, Intiassa ja kah-
dessa hankkeessa Nepalissa.  

Ohjelmakauden aikana Etelä-Aasiassa oli suoria hyödynsaajia 851 500. Suurin osa (yli 600 000) hyödynsaa-
jista oli terveys- ja koulutushankkeista. Tämä johtui Kiinan hankkeen suurista hyödynsaajamääristä sekä Ne-
palissa yhden hankkeen terveysaiheisista radio-ohjelmista, joiden kattavuus oli 400 000 kuuntelijaa. Ohjel-
makauden aikana hankkeissa alettiin sisäistää ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa, minkä vaikutukset 
näkyivät siinä, että hyödynsaajat alkoivat vaatia oikeuksiaan (esimerkiksi Nepalissa vanhemmat vetosivat las-
tensa oikeuteen päästä kouluun lakkojen aikana hankealueilla).  Ohjelmakauden aikana työ päättyi Kiinassa, 
Pakistanissa ja Sri Lankalla. Lisäksi kolme hanketta päättyi Intiassa ja yksi Nepalissa ja yksi Bangladeshissa. 
Lisäksi vuonna 2017 Bangladeshissa alkoi uusi koulutushanke. Bangladeshin slummikoulussa Fidalla oli koko 
ohjelmakauden ajan yritysyhteistyötä Hesburgerin kanssa.  

Ohjelman kestävyyteen kiinnitettiin huomiota. Kumppanit ovat hyvin erilaisia, samoin niiden kapasiteetti. On 
haaste tukea kumppaneita tavalla, joka sopii eri tilanteissa oleville erilaisille organisaatioille. Hyödynsaajata-
solla tulokset ja vaikutukset ovat kestäviä ja omistajuus yhteisöissä, mikä edesauttaa jatkuvuutta, vaikka Fi-
dan ja kumppanien aktiviteetit päättyisivät.  
 
Positiivisia kehitysmuutoksia tapahtui kumppanien kapasiteetin suhteen. Hankekauden aikana työtä on tehty 
kumppanien organisationaalisen kapasiteetin vahvistamiseksi, joka on tuottanut hyvää tulosta. Lainsäädän-
nöt ovat muuttuneet ja tiukentuneet Etelä-Aasiassa, joka on toisaalta kaventanut kansalaisyhteiskunnan toi-
mitilaa, mutta myös osaltaan edesauttanut kumppanien järjestäytymisessä. Esimerkiksi Intiassa kumppanin 
kapasiteetti vahvistui sen saatua uusittua valtion myöntämän ulkomaisen rahan vastaanotto-oikeuden tule-
ville vuosille. Nepalissa suurimpana haasteena on ja tulee olemaan kansalaisyhteiskunnan tilan kaventumi-
nen. Tämä tulee haastamaan niin kansainvälisiä järjestöjä kuin paikallisia toimijoita. 
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4.5. Itä-Aasia  

 

Fida, Pohjois-Koreassa Finnish Agriculture and Health Rehabilitation Programme(FAHRP), nauttii viran-
omaisten luottamusta, mikä mahdollisti työn suunnittelun ja toimeenpanon tavallisten ihmisten autta-
miseksi. Työtä ohjasi ja kontrolloi Korean ulkoministeriön KECCA (Korea-Europe Cooperation Coordination 
Agency).  

Pohjois-Koreassa kehitystavoitteena oli parantunut ravitsemus- ja terveystilanne ja välittömänä tavoitteena 
parantunut ruokaturva sekä ennaltaehkäisevä ja institutionaalinen terveydenhuolto. Ohjelma sisälsi kolme 
hanketta, joista kaksi ruokaturva- ja yksi terveyssektorilla. Toinen ruokaturvahankkeista oli EU-rahoitteinen. 
Suoria hyödynsaajia oli noin 5200 ja epäsuoria hyödynsaajia yli 2,3 miljoonaa vuonna 2017. Hyödynsaajien 
voimaantumista on vaikea arvioida, sillä yhteiskunta on rakentunut jyrkän hierarkkisesti ja yksilöillä on ra-
jattu sosiaalinen liikkuvuus. Hankkeet ovat kuitenkin saavuttaneet erinomaisia tuloksia siemenperuna tuo-
tannossa ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Ruokaturvahanke ja terveyshanke toimivat erittäin syrjäisillä 
alueilla. 

Itä-Aasiassa oli 23 800 suoraa hyödynsaajaa ohjelmakauden aikana. Lisäksi hanke on parantanut ruokaturvaa 
sekä terveydenhuollon tasoa noin 2,3 epäsuoran hyödynsaajan keskuudessa. Pohjois-Koreassa päättyi ohjel-
makauden aikana kaksi hanketta, hammashuollon tukiohjelma ja kyläyhteisön kehittämishanke. Paikallisten 
toimijoiden mielessä on tapahtunut ohjelmakaudella muutos, minkä johdosta hankkeilta odotetaan ja pyy-
detään nykyään myös erilaisia koulutuksia, eikä ainoastaan vain materiaaleja.  

 

4.6. Ohjelmakaudella päättyneiden alueohjelmien katsaukset, Länsi-Balkan ja Etelä-
Amerikka 

Päättyneen alueohjelman katsaus, Länsi-Balkan 

Länsi-Balkanilla on hankkeiden alusta alkaen vahvistettu kumppaneiden kapasiteettia ja omistajuutta työstä, 
jotta he ovat kykeneviä jatkamaan työtä ja hankkimaan varoja paikallisesti hankkeiden päättymisen jälkeen. 
Länsi-Balkanilla on Euroopan nuorin väestö, joten nuoria on voimaannutettu toimimaan haavoittuvien ja 
marginalisoitujen ryhmien kanssa. Fidan kumppaneiden hankkeet ovat edesauttaneet tukiverkoston perus-
tamista alueelle, mikä mahdollistaa koulutuksen ja materiaalien päivitysten jakamisen alueiden kesken yh-
teisökehitystyön parantamiseksi. Suoria hyödynsaajia ohjelmakaudella on ollut noin 21 700.  

Fidan päättyneen hankkeen menestyksen avaimena Länsi-Balkanilla voidaan nähdä vahva läsnäolo kentällä. 
Päivittäinen kanssakäyminen kumppaneiden kanssa on mahdollistanut kohtaamaan kumppaneiden haasteet 
ja tarpeet suhteessa koulutuksiin ja kapasiteetin vahvistamiseen. Kumppaneiden hankkeet ovat vahvistaneet 
ihmisoikeuksien toteutumista, mm. ihmiskaupan uhrien parissa. Albaniassa on tuettu vankien ja ex-vankien 
olosuhteita ja paluuta yhteiskuntaan ja koulutettu vankilan hallintoa, joka havahtui vankien tilanteesta ja 
alkoi nostaa sitä Albanian hallituksen tietoisuuteen 

Ohjelmakauden haasteiksi muodostui romanien valtava maastamuutto Keski- ja Pohjois-Eurooppaan, jolloin 
heidän omat yhteisönsä pienentyivät, mikä lisäsi toivottomuuden ilmapiiriä jäljelle jääneiden keskuudessa. 
Myös kahden viimeisen ohjelmavuoden aikana aluejohtaja vaihtui kolme kertaa, mikä aiheutti haasteita alue-
koordinaatiossa ja työn jättämisessä paikallisille kumppaneille hankkeiden päättyessä. 

Länsi-Balkanilla kansalaisyhteiskunnan tila on vaihdellut maittain. Jugoslavian hajoamissodista johtuva poliit-
tinen, taloudellinen, kulttuurinen ja psykologinen hajaannus on vaikuttanut Länsi-Balkanin maiden kansalais-
yhteiskuntien kehittymiseen ja identiteetin löytämiseen. Kansalaisyhteiskuntien tilassa on ollut nähtävissä 
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muutoksia Fidan työkauden aikana erityisesti suhtautumisessa ihmisoikeusperustaiseen työhön. Alueen pro-
testanttiset kirkot ovat saaneet arvostusta tekemänsä sosiaalityön kautta, ja siten ne ovat voineet toimia 
ihmisoikeusaktivisteina. Ihmisoikeuksista puhuminen on tullut helpommaksi kumppanin tekemän työn 
kautta ja erityisesti lasten oikeudet ovat olleet painopisteenä.  

 

Päättyneen alueohjelman katsaus, Etelä-Amerikka 

Etelä-Amerikan työ päättyi vuoden 2016 lopussa. Kolumbiassa ja Ecuadorissa työ loppui jo vuonna 2014 ja 
Perussa, Boliviassa ja Paraguayssa 2016 lopussa. Vuonna 2016 loppunut hanke 5100 Kumppanin kapasiteetin 
vahvistaminen sosiaaliseen vastuuseen tähtäsi kumppanin voimaannuttamiseen sekä sosiaalisen vastuun 
kasvattamiseen. Etelä-Amerikassa ohjelmakaudella oli noin 257 800 suoraa hyödynsaajaa. Työn alueilla voi-
daan nähdä onnistuneen, sillä kumppanit ovat sisäistäneet kokonaisvaltaisen näkemyksen sosiaalityössä sekä 
sitoutuneet vastuullisesti työhön.  

Etelä-Amerikassa nähtiin käytännössä, että sosiaalista työtä on mahdollista tehdä Latinalaisen Amerikan kon-
tekstissa ilman ulkomaista rahoitusta. Exit-strategian myötä kumppaniyhteisöt ovat myös tiedostaneet, että 
yhteistyön päättyminen ei tarkoittanut yhteyden lopullista katkeamista. Vuosien aikana syntyneet luotta-
mukselliset ja toinen toisiaan kunnioittavat asenteet edellyttävät sellaisen yhteyden jatkamista, jossa yhtei-
nen oppiminen voi edelleenkin jatkua.  

Saavutuksiin kuului positiiviset muutokset kumppaneiden tekemässä sosiaalityössä. Kumppanit on myös 
tunnustettu yhteiskunnassa tärkeiksi toimijoiksi, sosiaalityö on otettu viisivuotisstrategiasuunnitteluun mu-
kaan ja riippuvuusajattelu ulkoisesta tuesta on vaihtunut ajatteluun yhteistyöstä kumppaneiden kesken. 
Myös epäsuorien hyödynsaajien määrä moninkertaistui hyödynsaajien siirtäessä oppimaansa tietoa eteen-
päin.  
 
Etelä-Amerikan maissa huomattiin hankkeiden alussa, että yhden paikallisen kirkon kanssa tehtävä työ ei 
ollut tehokas tapa saada kumppania kansallisella tasolla ottamaan sosiaalista vastuuta. Työn pohjalta opittiin 
myös, että on tärkeää olla organisaatiotasolla kestävä strategiasuunnitelma sekä kehittää kokonaisvaltaista 
työtä. Myös vapaaehtoisten motivointia on tehtävä säännöllisesti työn jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Tulevaisuuden haasteita Etelä-Amerikan työalueilla on esimerkiksi useampien haavoittuvien ihmisryhmien 
tavoittaminen eri puolilla mannerta. Lisäksi haasteita työalueilla ovat niin perhekäsityksiin ja sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon liittyvät kysymykset kuin naisiin kohdistuvat murhat ja koulu- ja työpaikkahäirintä.  
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5. OHJELMAN TULOSTEN KESTÄVYYDEN ARVIOINTIA 
 

Alueohjelmaraportoinnissa pyrittiin selvittämään Ohjelman hankkeiden vaikutuksia ja tulosten kestävyyttä. 
Aluepäälliköt arvioivat hankeraporttien sekä monitoroinnin pohjalta, mitkä vahvuudet ja menestystekijät 
tukevat tulosten kestävyyttä ja millaisia riskejä sekä kehittämisalueita he havaitsivat kestävyyden suhteen 
Fidan sekä kumppaneiden osalta.  

 

5.1. Tulosten kestävyys hyödynsaajien hyvinvoinnin paranemisessa 
 

POSITIIVISEN MUUTOKSEN KESTÄVYYS JA OMISTAJUUS VAIKUTUKSIIN  

Positiivinen muutos hyödynsaajien elämässä on pysyvää, kun se ei ole riippuvaista ulkoapäin tuoduista pa-
noksista vaan kyseessä on asennemuutos: uuden, erilaisen ajattelun ja tavoitteeseen pyrkivän toiminnan 
omaksuminen. Kun hyödynsaajat itse ymmärtävät syy-seuraussuhteita ongelmiin ja löytävät niihin paikalli-
sesti kestäviä ratkaisuja, asenteet muuttuvat, mikä taas muuttaa yksilöiden ja organisaatioiden strategioita. 
Yhteisön kokema suuri muutos parempaan, esimerkiksi ripuli- ja infektiotautien väheneminen koulutusten 
sekä vesi-ja sanitaatiohuollon parannuttua, ruokkii ja vahvistaa itsessään tulosten kestävyyttä ja saa aikaan 
asennemuutosta. Työn kestävyyden ja jatkuvuuden kannalta taas kumppaniorganisaatioiden havahtuminen 
autettavan roolista aktiiviseksi toimijaksi on merkitsevässä roolissa. Esimerkkinä tällaisesta muutoksesta on 
Fidan toiminnan piirissä olleiden kumppanikirkkojen muuttunut asenne vammaisia henkilöitä ja HIV-positii-
visia kohtaan hyväksyvämmäksi ja lisäksi kirkot puhuvat heidän puolestaan yhteisöissä. Yhteisöt ovat myös 
ottaneet työn omistajuutta ja ovatkin valmiita jatkamaan työtä, kun hankkeet päättyvät.  

Hyödynsaajien elämässä myönteisenä vaikutuksena koettu suuri muutos parempaan vahvistaa tulosten kes-
tävyyttä ja vaikuttaa käyttäytymisen muuttumiseen. Myös ihmisoikeuksien parempi tunteminen on saanut 
ihmisiä jo vaatimaan itselleen kuuluvia oikeuksia, esimerkiksi lasten oikeutta koulutukseen. Oikeuksien tun-
teminen vaikuttaa yksilötasolla tulosten kestävyyteen, sillä se ei ole sidoksissa ulkopuolisiin resursseihin. Li-
säksi vapaaehtoisten antama panos on yksi hankkeissa vahvasti vaikuttava tekijä, mikä on tullut esiin esimer-
kiksi evaluoinneissa. Vapaaehtoiset ovat koulutusten ja kokemuksen kautta saaneet tarvittavaa tietotaitoa, 
jota he voivat käyttää myös hankkeen loputtua ja näin ylläpitää erilaista toimintaa yhteisöissä.  

Yksi tulevaisuuden menestystekijä on, että Fidan kumppanikirkot Itäisessä Afrikassa ovat alkaneet opettaa 
ihmisoikeuksista. Useat kumppanikirkot ovat aloittaneet myös omia hankkeita parantaakseen kaikista haa-
voittuvimmassa asemassa olevien ihmisten elämää. Hankekauden aikana useissa maissa vastuita on annettu 
enemmän paikallisen henkilöstön käsiin ja siirto on sujunut hyvin. Tansaniassa valtio on ottanut hankkeiden 
lastenkerho-konseptin käyttöönsä ja jatkavat sekä yhteistyössä että itsenäisesti hankkeen aloittamia lasten-
kerhoja, joissa opetetaan lapsia ympäristöasioista.  

 

KESTÄVYYTTÄ HEIKENTÄVÄT RISKIT 

Kestävyyden kannalta haasteena on sekä toimintaympäristöön että itse hanketoimintaan liittyviä riskejä. 
Kansalaisyhteiskunnan tilan kapeneminen on yksi riski, joka voi vaikuttaa kumppaneiden toimintaa ja täten 
myös hyödynsaajiin. Esimerkiksi Tansaniassa ihmisoikeuspuolustajia on vaiennettu, mikä saattaa johtaa sii-
hen, että myös kumppani vähentää rooliaan haavoittuvimpien ihmisten puolestapuhujana. Tämä puolestaan 
vaikuttaa myös haavoittuneimpien ihmisryhmien asemaan.  

Aasiassa yhteiskunnan tasoilla kulttuuriset tekijät kuten valtarakenteet, hierarkia ja ”kasvojen menettämi-
sen” pelko voivat vaikeuttaa todellista ongelmista puhumista ja tuoda haasteita yhteisölle. Tällöin on haas-
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teena, että käyttäytymisen muutosta on liian haasteellista ylläpitää ja palataan vanhoihin rakenteisiin ja toi-
mintatapoihin. Toisaalta hankkeen päätyttyä on myös suurempi riski, että ihmiset käyttävät valtaansa väärin 
eivätkä yhteisön hyväksi.  

Useissa hankkeissa hyödynsaajat ovat alusta alkaen omistaneet työn ja resurssit on arvioitu riittäviksi myös 
hankkeen loppumisen jälkeen. On kuitenkin hankkeita, joissa tätä on vielä työstettävä ja rakennettava exit-
strategioita, jotta kestävyys voidaan taata.  

Vaikka yhteisöt olisivat ymmärtäneet muutoksen tärkeyden ja tarvittavia strategioita olisi tehty, strategioi-
den muuttuminen toiminnaksi edellyttää yhteiskunnan rakenteita, jotka mahdollistavat muutoksen. Vain si-
ten muutoksesta tulee pysyvää. Ilman rakenteita on riski, että opitut asiat jäävät käyttämättä. 

Myös erilaisten luonnonkatastrofien kuten kuivuuden, maanjäristyksien tai tulvien mahdollisuudet ovat ris-
kinä, mikä saattaa heikentää hankkeiden myönteisiä vaikutuksia hyödynsaajien elämässä. Toisaalta myös toi-
miminen hauraissa valtioissa tuo erityisesti poliittisen epävakauden ja rikollisuuden riskejä, jotka voivat esi-
merkiksi pakottaa lopettamaan toiminnan ennen kuin kestäviä tuloksia on syntynyt ja lisäksi saattavat muut-
taa hyödynsaajien elämää ja toimeentulomahdollisuuksia dramaattisesti.  

 

5.2. Tulosten kestävyys kumppaneiden voimaantumisessa 
 

VAHVUUDET JA MENESTYSTEKIJÄT TALOUDELLISELLE JA INSTITUTIONAALISELLE KESTÄVYYDELLE 

Kumppaneiden voimaantumisen kestävyyttä kuvaa parhaiten se, miten ammattitaitoisesti ja laadukkaasti 
kumppanit toimivat yhteisöissään. Taloudellinen ja instituutionaalinen kestävyys kumppanin toiminnassa on 
tärkeää, jotta he pystyvät jatkamaan toimintaa myös Fidan tuen päättyessä. Hanketoiminnan lähtökohtana 
on ollut, että toiminta pyritään pitämään sellaisella taloudellisella tasolla, johon kumppaneiden omat resurs-
sit myös myöhemmin riittäisivät. Kumppanin omistajuus työlle näkyy esimerkiksi siinä, että Itäisessä Afrikassa 
ja Etelä-Aasiassa kirkkokumppaneilla on visiolauselmat ja strategiat sosiaaliselle työlle. Visioita on tehty han-
kekauden kuluessa. Lisäksi kumppanit ovat vastanneet enenevissä määrin työn suunnittelusta, toteuttami-
sesta ja seurannasta itsenäisesti. Suomalaisten asiantuntijoiden rooli on ohjelmankaudella muuttunut asian-
tuntija-avun tarjoamiseksi sekä hallintohallinnon seuraamiseksi yhteistyössä Etelän kumppaneiden kanssa. 
Tämä katalysaattorirooli selkeytyi ohjelmakauden aikana vuonna 2016 kehitysyhteistyöstrategiaprosessin 
yhteydessä. 

Myös henkilöstön osaamista ja tietoa on lisätty useissa maissa, joka vaikuttaa osaltaan työn laatuun ja kestä-
vyyteen. Tämän lisäksi verkostoituminen eri järjestöjen kanssa on tapahtunut kumppaneiden toimesta, mikä 
antaa jatkossa sopivan alustan järjestöille laajentaa työtään ja toisaalta myös oppia toisilta järjestöiltä. Kes-
tävyyttä lisää myös useissa maissa hyvät suhteet paikallishallintoon sekä viranomaisten tunnustus kumppa-
neiden hyvästä työstä. Esimerkiksi Afganistanissa hanke on suunniteltu siten, että hankkeen aktiviteetit tule-
vat siirtymään osaksi paikallisen valtion ylläpitämän yliopiston normaalia opetusta hankkeen päätyttyä. 

Menestystekijäksi voidaan todeta myös Fidan käyttämä toimintatapa, jossa kumppaneiden tarpeet kartoite-
taan ja Fida on siltä pohjalta järjestänyt koulutuksia, työpajoja, opintomatkoja ja monitoroinut toimintaa. 
Kumppanit saavat lisäksi itse määritellä tarvitsemiaan koulutuksia. Tätä kautta kumppanit ovat kyenneet ra-
kentamaan hallinnollista ja toiminnallista kapasiteettiaan. Se taas on vahvistanut heidän luotettavuuttaan 
kansainvälisten rahoittajien sekä alueellisen hallinnon näkökulmasta. Kumppaneilla on myös näky toimia esi-
merkkinä luotettavuudessa ja läpinäkyvyydessä omille kumppaniorganisaatioilleen. Kumppaneiden hallinnon 
ja toiminnan laatu on parantunut Fidan koulutusten ansiosta, mikä on osaltaan vahvistanut institutionaalista 
kestävyyttä.    
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HAASTEET, RISKIT JA KEHITTÄMISALUEET VAIKUTUSTEN KESTÄVYYDELLE  

Vaikka kehitysvaikutukset ovat kestäviä henkilöstön ja heidän osaamisensa tasolla, organisatorinen kestävyys 
riippuu kumppaneiden kyvystä jatkaa ja ylläpitää työtä. Haasteena kumppaneiden voimaantumisessa voi-
daan pitää sitä, jos osaaminen keskittyy liiaksi avainhenkilöille eikä tule koko organisaation käyttöön. Tällöin 
henkilöstön vaihtuessa myös osaamistaso kumppaniorganisaatioissa laskee. Tulevaisuuden kehittämisalu-
eena onkin, että kumppanin henkilökunta olisi laajasti koulutettu ja uusia opittuja asioita jaettaisiin organi-
saation sisällä entistä enemmän, tavoitteena oppiva organisaatio.  

Yhtenä suurimmista riskeistä pitkäaikaiselle kestävyydelle voidaan pitää kumppaneiden taloudellista tilan-
netta, joka koetaan haasteelliseksi useissa maissa. Tähän on pyritty puuttumaan uudella ohjelmakaudella, 
jota suunniteltiin jo 2017, muun muassa kestävyyssuunnitelmien muodossa sekä kumppanin kapasiteetti -
komponentin kautta, jonka tarkoituksena on vahvistaa mm. kumppaneiden talousosaamista ja luoda kestäviä 
talouskäytänteitä.  

Kumppaneiden talous luo haasteita myös silloin, kun heillä ei välttämättä ole mahdollisuutta jatkaa aloitettua 
työtä hankkeen päättymisen jälkeen. Toisaalta haasteena on myös budjetointi toisiin tarkoituksiin, jos kump-
pani priorisoi jonkin toisen toiminnan aloitetun hankkeen edelle. Alueraporteista nousi myös esiin, että 
kumppaneiden sisäiseen politikointiin ei voida aina vaikuttaa, mikä saattaa olla riski, jos se vie työn painopis-
teen toisaalle tai lopettaa aloitetun työn.  

Kirkkokumppaneiden osalta sosiaalisen työn omaksuminen osaksi kirkon toimintaa takaa työn jatkumisen, 
koska kirkko on yleensä pysyvä instituutio yhteisössä ja verkostojensa kautta sillä on myös kansallinen ulot-
tuvuus. Kirkot ovat myös perusta kristilliselle ammattimaiselle järjestötoiminnalle hankkeet päättymisen jäl-
keen. Toimijoina he jakavat haavoittuvien ihmisryhmien rinnalla kulkiessaan heidän tulevaisuuden haas-
teensa ja toisaalta onnistumisensa.  

 

OPITUT ASIAT JA STRATEGIAT KOHTI TALOUDELLISTA JA TOIMINNALLISTA ITSENÄISYYTTÄ  

Kumppaneiden toimintamallit ja omarahoituksen kasvattamiseksi eroavat eri maissa ja riippuvat myös 
kumppanin organisaatiorakenteesta. Ohjelmakauden aikana opittiin, että kehitysmäärärahaleikkaukset 
myös avasivat kumppaneiden silmiä ymmärtämään, ettei rahoitus ole itsestäänselvyys. Tämä on antanut 
myös uusia kanavia keskustella taloudellisesta itsenäisyydestä ja pohtia toisia rahoituskanavia yhdessä 
kumppaneiden kanssa. 

Itäisessä Afrikassa kumppanit ovat tehneet suunnitelman, jossa heidän osansa taloudellisesta vastuussa 
hankkeissa kasvaa tulevan hankekauden aikana. Tämä suunnitelma on ollut jo 2014-2017, mutta vastuuta 
pyritään siirtämään enenevissä määrin ja toisaalta prosessi on myös hidas, sillä siihen sisältyy asennemuu-
tos. Uuden hankekauden alussa kumppanit Burundissa, Tansaniassa ja Ugandassa (sekä Kongossa, joka on 
mukana uudella ohjelmakaudella) ovat kuitenkin olleet sitä mieltä, että kumppaneiden tulee maksaa paikal-
listen koordinaattoreiden palkat. Joillakin työalueilla tämä käytäntö on jo osittain voimassa siten, että pai-
kallinen kumppani maksaa työntekijöiden palkkoja, jolloin Fida maksaa vain aktiviteetteja. 

Kaakkois-Aasiassa Kambodžassa on työskennelty sekä paikalliskirkkojen että kirkkokunnan parissa, jotta on 
voitu määritellä ja parantaa metodeja paikallisten varojen keräämiseksi. Ohjelmakauden aikana kumppani 
aloitti muun muassa mikrolainoituksen omarahoituksen parantamiseksi.  

Etelä-Aasiassa kumppaneita on autettu alueellisten talousneuvojien kautta, mikä on nähty hyväksi. Kump-
paneita on rohkaistu hakemaan myös muita rahoituskanavia ja esimerkiksi Nepalissa, Intiassa ja Bhutanissa 
järjestöt ovat myös saaneet muita rahoituksia toisilta järjestöiltä ohjelmakauden aikana. Nepalin nuoriso-
keskushanke päättyi ohjelmakauteen, mutta järjestö jatkaa esimerkiksi maanjäristyksen jälkeisen jälleenra-
kennukseen liittyvien tehtävien parissa muiden kumppanien kanssa.  Intiassa kumppanit saivat uudet ra-
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hankeräysluvat ohjelmakauden aikana käydyn pitkän prosessin tuloksena. Tämä auttaa heitä jatkossa vas-
taanottamaan rahalähetyksiä ulkomailta, mikä on kriittistä muiden kumppaneiden ja toiminnan jatkumisen 
suhteen. Prosessi oli pitkä, mutta Fidan puolelta läheinen yhteistyö ja taloudellinen neuvonantaminen oli-
vat ratkaisevassa roolissa, jotta luvat saatiin.  

Jordaniassa toinen kumppani on alkanut saada tuloja myös aktiviteeteista, joita naiset ovat perustaneet 
sekä koulutusten järjestämisestä. Lisäksi toinen kumppani kerää lasten rekisteröintimaksuja. Tadžikistanissa 
ja Afganistanissa on tehty suunnitelmia paikallisen rahoituksen keräämisestä. 

Yhtenä kehityskohtana nähtiin myös kirkkokuntien johtajien aktiivinen osallistuminen hankkeiden toimin-
taan, jotta sosiaalinen työ tulee osaksi kumppanien työtä, mikä takaa kestävyyden Fidan rahoituksen loppu-
essa. Kun kehitysyhteistyön osaaminen on myös vahva osa kirkkokuntien johtajuutta, vahvistaa se sosiaali-
sen työn asemaan osana kirkkokuntien strategiaa.  
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6. KEHITYSVIESTINTÄ JA -KASVATUS  
 

6.1. Kehitysviestintä 5002 
 

Fidan kehitysviestinnän päätavoitteena oli lisätä suomalaisten sidosryhmien tietoisuutta kehitysyhteistyöstä 
ja eriarvoisuuden vähentämisestä sekä samalla kasvattaa Fidan tunnettuutta kehitysyhteistyöjärjestönä. Toi-
mintavuoden teemana olivat haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret sekä tytöt ja naiset kehitys-
maissa.  

Hankkeen tavoite oli vaikuttavan viestinnän (vaikuttamistyö) keinojen lisääminen kehitysyhteistyöstrategiaa 
vastaavasti. Toinen tavoite oli lisätä viestinnän tuloksellisuuden analysointia ja seuraamista. 

Alkuvuodesta 2017 valmistui Fidan viestintästrategia, jonka osana on myös kehitysviestinnän suunnitelma 
kohderyhmineen. Lisäksi tehtiin kehitysviestinnän ohjelmasuunnittelua 2018-21. Viestinnässä käytettiin free-
lance-työvoimaa muun muassa kuvausmatkalla ja juttutuotannossa sekä lyhytaikaista tiedottaja-apua ke-
väällä 2017. 

 

Tietoisuus, tunnettuus ja mediatiedotus 

Kehitysyhteistyöhön liittyviä mediaosumia oli 91 (sähköinen ja paperinen) vuonna 2017. Osumalukuun sisäl-
tyvät paikallismediajutut Eväät elämään -kampanjan alkamisesta ja Nenäpäiväkampanjoinnista kertovat net-
tiosumat.  

Mediaa kontaktoitiin ja juttuvinkkejä annettiin muun muassa Itäisen Afrikan lapsikeskeisestä työstä Eväät 
elämään-kampanjassa ja yritysyhteistyöstä tyttöjen seksuaaliterveyden edistämisessä, Itä-Afrikan hankkei-
den kuivuusavusta, ulkoministeriön ohjelmatukijärjestöevaluoinnin tuloksista, kehitysyhteistyöstä Pohjois-
Koreassa ja päättyvästä yhteisöhankkeesta Intian Maharasthrassa.  

Kehitysviestintä vastasi kuuden hengen pohjoiskorealaisdelegaation maa- ja metsätalous, bioenergia -tee-
maisen opintomatkan aikaisesta mediaviestinnästä Suomessa (EU-viljelyshanke). Matkasta ilmestyi 6 juttua 
suomalaismedioissa. Medianäkyvyys oli tiukasti säädelty vierailevan kumppanin ehdoilla ja siihen vaikutti 
myös maahan kohdistuva pakotepolitiikka. 

Ohjelmakaudella näkyvyyttä on helpottanut valmis mediakiinnostus kuten Nepalin maanjäristys Eväät elä-
mään -kampanjakohteessa tai erityismaa Pohjois-Korean tapahtumat. Nenäpäiväkampanjan alla näkyvyyttä 
lisäsivät mediasisältöinsertit Fida-kohteista. Eväät elämään -keräyksen maantieteellinen lipaskeräysverkosto 
supistui huippuvuosista, mikä vaikuttaa myös kehitysyhteistyön näkyvyyteen kampanjan kautta paikallis- ja 
muissa medioissa.  

 

Viestinnän seuranta, verkkosivut ja julkaisut 

Toimintavuoden aikana julkaistiin koko Fidan ja Fida myymälöiden uudet verkkosivut kehitysyhteistyön sisäl-
töineen. Nettisivujen tiedot päivitettiin ajan tasalle. Nettiartikkeleita julkaistiin 35 kappaletta. Liite 2a: Verk-
kosivujen kehitysyhteistyöaiheiset artikkelit 2017. 

Sosiaalisessa mediassa viestittiin loppuvuotta kohden enemmän, myös kehitysyhteistyöstä. Facebook-julkai-
suja ilmestyi yhteensä 108 (keskimäärin kahdesti viikossa) ja Twitter-julkaisuja 169 aiheista kehitysyhteistyö 
ja hankkeiden kummilapsityö. Ennen vuodenvaihdetta julkaistiin myös Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen 
apu 2016 -vuosijulkaisu (36-sivua, netti/pdf).  
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Kehitysviestintä tuotti tilattavan Fida-lehden Eväät elämään- ja kehitystulos -teemanumerot (jakelu myös 
Fida-myymälöissä ja EE-keräystiimien kautta) sekä 90-vuotisteemanumeroon sisältöä. Liite 2b: Fida-lehden 
kehitysyhteistyöaiheiset artikkelit 2017. 

Fidalla on käytössä sosiaaliseen mediaan integroitu Google Analytics -kävijäseuranta. Loppuvuodesta seuran-
taa systematisoitiin ja kehitysyhteistyötiedottajaa koulutettiin teknisesti siitä sekä uuden sähköisen uutiskir-
jetyökalun käytöstä. Tiedottaja osallistui videokurssille muun muassa mobiilivideotuotannon lisäämiseksi. 

Fidan sähköistä mediaseurantaa päätettiin laajentaa loppuvuodesta ottamalla käyttöön myös näköislehtien 
seuranta erityisesti paikallislehtien vuoksi. 

 

Vaikuttava viestintä ja ihmisoikeusperustaisuus 

Vaikuttavaa viestintää suunnitellusti lisättiin toimittamalla Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu 2016 -
julkaisu (netti/pdf) myös painettuna rajattuun eduskuntajakeluun. Lisäksi Fida osallistui järjestöjen yhteiseen 
kannanottoon kansalaisyhteiskunnan osallistamiseksi enemmän Syyrian kriisin ratkaisuun. Tiedotuksessa tar-
jottiin kentän asiantuntijoita medioille. 

Vaikuttavuutta sivuten tulosviestintää toteutettiin osallistumalla kansalaisjärjestöjen yhteiseen Järjestöt 100 
-kampanjaan (kampanjassa julkaistiin nettisivut, kirja ja Meeri Koutaniemen kiertävä valokuvanäyttely suu-
relle yleisölle) sekä osallistumalla ulkoministeriön Suomi100 -kehitystuloskampanjaan. Lisäksi tiedottaja sai 
sisäistä koulutusta ihmisoikeusperustaisuudesta. 

 

Kampanjat ja myymälät 

Maailma kylässä -festivaaleille osallistuttiin kehitysmaiden Tyttöjen tarinat -hintalappukampanjalla yhteis-
työssä Fida secondhand -myymälöiden kanssa. Loppuerä hyödynnettiin pääkaupunkiseudun myymälöissä. 
Ketjun uuteen markkinointistrategiaan eivät kuulu toistaiseksi digiesitykset fyysisissä myymälätiloissa. Myy-
mälät hyödynsivät hankkeiden tuloksia digimainonnassaan. 

Uutta laajaa kehitysviestintäkampanjaa ei voitu julkaista materiaalimatkan peruunnuttua viime vuodelta: sen 
sijaan Jordaniaan toteutettiin videopainotteisen kampanjan materiaalimatka lokakuussa. 

 

TAULUKKO 21. Kehitysviestinnän ja -kasvatuksen tulokset  
Ohjelman Tulos (Result) 3. Suomalaisten sidosryhmien lisääntynyt tietoisuus Fidan kehitysyhteistyöstä ja sen tuloksista 
sekä kumppanuusmaiden kehityskysymyksistä 
Ohjelmatason 
mittarit 

Kehityskasvatuksen 
(kvk) tavoitteet 
vuonna 2017 

Mittarit Tilanne 31.12.2017 

Suomalaisten yh-
teistyötahojen ak-
tivoituminen ja 
asennoituminen 
kehitysyhteistyö-
hön ja globaaliin 
vastuuseen 

 
 

1. 1. Seurakuntien 
nuorisotyöhön on 
otettu mukaan kvk-
teemoja. 
 
 
 
 
 
2. Seurakunnat pitävät 
kehitysyhteistyötä tär-
keänä ja osallistuvat sii-
hen. 
 
 
 
3. Sidosryhmät saavat tie-
toa Fidan kehitysyhteis-
työn kattoteemoista ja 

1.1 Eväät Elämään (EE)-kehityskasvatusma-
teriaalit on tuotettu ja haastettu seurakun-
tia käyttämään niitä 
1.2 EE-keräyksessä on mukana 10 nuoriso-
tiimiä 
 
 
 
 

1.1 Helluntaiherätyksen Juhannuskonferenssissa pidetiin tietoisku 
kehityskasvatuksesta. Syksyllä järjestettiin koulutus kehityskasva-
tuksesta Pirkanmaan alueen nuorisotyöntekijöille, jossa kerrottiin 
myös kehityskasvatusmateriaaleista ja niiden hyödyntämisestä. 
Helluntaiseurakuntien Koulupalvelu käyttää materiaaleja. 
1.2 Keräykseen osallistui kolme nuorisotiimiä. 
 
 
 

2.1 Seurakuntien sitoutuminen kyt-työnte-
kijöiden palkanmaksuun. 
2.2 Seurakuntien osallistuminen Eväät elä-
mään -kampanjaan 
2.3 Seurakuntien osallistuminen kotimaan 
pakolaistyöhön 

2.1 Vuonna 2017 15/245 seurakuntaa osallistui kyt-työntekijöiden 
palkkakuluihin projektipalkkamaksun muodossa, mikä on 3%-yksi-
köä vähemmän kuin vuonna 2016. Kaikista hanketyöntekijöistä 
14% oli seurakuntien palkkaamia, loput Fidan palkkalistoilla.  
2.2 keräykseen osallistuvien seurakuntien määrä laski noin 30 %. 
2.3 pakolaistyö hiipui monessa seurakunnassa turvapaikanhakija-
virtojen mukana. 

3.1 Fida lähetystorien asiakkaille on toteu-
tettu kampanja 
3.2 Yksi suuren yleisön tavoittava kehitys-
viestintäkampanja on toteutettu  

3.1. Kaksi kehitysyhteistyöaiheista Fida-teemalehteä (Eväät elä-
mään ja Kehitysyhteistyön tulokset) jaetiin myymäläasiakkaille. 
Myymälöille toteutettiin Tyttöjen tarinat -hintalappukampanja 
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kampanjoista ja näistä jul-
kaistaan sisältöjä paikalli-
sissa ja valtakunnallisissa 
medioissa.  
 
 
 
4. Koulupalvelun ja hel-
luntaiseurakuntien li-
sääntynyt kapasiteetti 
tehdä ja kehittää koulu-
työtä kvk-teemoilla. 

 
 
 

3.3 Lehdistötiedotus ja medioiden kontak-
tointi 

Maailma kylässä- tapahtuman yhteydessä, jatkuen osassa pks:n 
myymälöitä.  
3.2. Fida osallistui kansalaisjärjestöjen Järjestöt100- ja ulkominis-
teriön kehitystulosaiheiseen Suomi100 -viestintäkampanjoihin. 
Uuden tulosviestintäkampanjan kuvausmatka toteutui vuoden 
2017 aikana. 
3.3. Mediaosumia oli 91 ja medioille annettiin juttuvinkkejä. Fidan 
viestinnän kattostrategia, jonka osana kehitysviestinnän suunni-
telma, valmistui. 

4.1 Vapaaehtoistyöntekijöiden ja materiaa-
lien määrä koulutyössä on kasvanut 
4.2 KVK-teemapäiviä on järjestetty yhteis-
työssä seurakuntien kanssa kouluille 

4.1 Koulumateriaaleja tehtiin yhden teemapaketin verran. Vapaa-
ehtoisten määrää ei pystytty kartoittamaan. 
4.2 Keväällä järjestettiin teemapäiväkiertue kuudessa eri maakun-
nassa, yhdeksässä eri koulussa. Kiertueeseen osallistui paikallis-
seurakunnat ja yhteensä 21 vapaaehtoista. 
Muita yksittäisiä teemapäiviä järjestettiin vuoden aikana 11, ja 
seurakunnat olivat aktiivisesti mukana. 

Varainhankinnan 
kehittyminen, luo-
vuus ja vakaus. 
 

 

 

Fida oli edelleen mukana Nenäpäivässä, joka on suurin yksittäi-
nen kehitysmaiden lasten hyväksi varoja keräävä tempaus. Yh-
dessä kahdeksan muun järjestön kanssa Fida kehitti ja järjesti 
maakunnallisia paikallistapahtumia, ja ideoi valtakunnallista kam-
panjaa. Kehitysyhteistyöhankkeiden yhteydessä toimivien kum-
milapsikohteiden kummimäärään vaikutti raportointivuonna nel-
jän kohdehankkeen päättyminen loppuvuodesta. Silti euromää-
räiset kummituotot hieman kasvoivatkin. Kertymä 31.12.2017 oli 
2,0 milj. euroa, noin 95 000 euroa enemmän kuin edellisenä 
vuonna, ja kummiuksien määrä laski 5253een. 

 

 

6.2. Kehityskasvatus (5006) 

Kehityskasvatushankkeen (globaalikasvatushanke ohjelmakaudella 2018-21) tavoitteena on lisätä suomalais-
ten sidosryhmien tietoisuutta ja osallistumista kehitysyhteistyöhön ja eriarvoisuuden vähentämiseen. Hank-
keen toiminnot kohdistuvat erityisesti peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin sekä toisen asteen opiskelijoihin ja 
opettajiin sekä helluntaiseurakuntien jäseniin.  

Toimintavuoden teemana olivat haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret, ja koulumateriaali tuotet-
tiin rinnakkaiseksi Eväät elämään -kampanjan kanssa. Vuonna 2017 kehityskasvatuksen oppituntisisältöjen 
teemana oli Kadulle vai kouluun? Kadulle vai kouluun? -teema esitteli koulunkäynnin merkitystä ja Kenian 
katulasten mahdollisuutta koulutukseen. Näkökulmana oli tulevaisuuden mahdollisuuksien lisääntyminen 
koulutuksen kautta sekä miten koulunkäynti ennaltaehkäisee kadulle joutumista Keniassa. Teema nosti esiin 
lasten oikeuksia ja haastoi koululaisia ja opiskelijoita ajattelemaan myös omaa elämäntyyliään ja asennettaan 
sen kannalta, valitsevatko he välittää vain itsestään vai myös toisista. Materiaalipaketti koostui taustatie-
doista, kuvista ja videoista sekä ylä- ja alakoululaisille erikseen tehdyistä monipuolisista osallistavista tehtä-
vistä, joiden kautta teemaan tutustuttiin.  

Vuonna 2017 Fidan kehityskasvatustunneille ja yksittäisiin teemapäiviin osallistui yli 9600 peruskoululaista ja 
lukiolaista yhdeksässä maakunnassa. Yli 1100 koululaista osallistui lisäksi toimintapäiväkiertueeseen. Vuoden 
aikana tavoitettiin yhteensä yli 10 700 oppilasta ja vierailtiin 138 koulussa. Kouluissa käytettiin Kadulle vai 
kouluun? -materiaalin lisäksi myös edellisten vuosien materiaaleja ja näin kouluille pystyttiin tarjoamaan va-
linnanvaraa käsiteltävistä kehitysteemoista. Edellisten vuosien teemamateriaaleistä käytettiin eniten edellis-
vuoden Unelmien koulu -materiaalia kastittomien oikeuksista ja koulunkäynnistä Nepalissa. Kaikki Fidan ma-
teriaalit linkittyvät Fidan kehitysyhteistyöohjelmaan esittelemällä kehitysyhteistyökohteita ja niissä tehtävää 
työtä. Ohjelmakauden 2014-2017 aikana tehtiin yhteensä 555 kouluvierailua (luku voi sisältää useita vierai-
luja samaan kouluun) ja tavoitettiin noin 41 600 oppilasta (luku voi sisältää oppilaita, jotka ovat osallistuneet 
usealle eri teematunnille). 

Educa-messupiste toteutettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017 yhteistyössä pääkaupunkiseudun koulutyö-
tiimin kanssa. Messuilla mainostettiin myöhemmin keväällä toteutuvaa toimintapäiväkiertuetta ja kerättiin 
opettajien yhteystietoja. Juhannuskonferenssissa järjestettiin tietoisku kehityskasvatuksesta. 
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Fida tapasi Helluntaiseurakuntien koulupalvelun koulutyöntekijöitä keväällä ja syksyllä koulutuksen ja yhtei-
sen suunnittelun merkeissä. Ensimmäisessä koulutuksessa suunniteltiin tulevaa ohjelmakautta sekä toimin-
tapäiväkiertuetta. Syksyn koulutuksessa käytiin läpi toimintapäiväkiertueen palautetta ja suunniteltiin tule-
vaa materiaalia sekä esiteltiin uusi hankekoordinaattori. Koulupalvelun ja kehityskasvatuksen ohjausryhmä 
kokoontui vuoden aikana yhden kerran. 

Opettajien yleisarvosana tunneista pysyi edellisvuoteen verrattuna täsmälleen samana 3,68/4. Opettajien 
antamien palautteiden mukaan tuntien sisällöt olivat mielenkiintoisia ja tunnit osallistivat oppilaita onnistu-
neesti. Myös Fidan lautapelejä kehuttiin ajatuksia herättelevinä ja konkretisoivina menetelminä. 

Oppilaiden arvosanat tunneista nousivat vuoteen 2016 verrattuna.  Kirjallisten palautteiden perusteella voi 
todeta, että kouluvierailujen tavoite herättää ajattelemaan globaaleja kysymyksiä ja tekemään oman osansa 
myös tuntien ulkopuolella, on toteutunut ainakin joidenkin oppilaiden kohdalla. Opettajien palautteen mu-
kaan tunnit herättivät oppilaita pohtimaan aiheita myös tuntien ulkopuolella. 

 

TAULUKKO 22. Oppilaiden arvosanat tunneista vuosina 2014-2017. Arvosteluasteikko 1-4. 
Vuosi / 
Aihe 

2014 2015 2016 2017 

Yleisarvosana 3,32 3,37 3,24 3,52 
Aiheen kiinnosta-
vuus 

3,41 3,11 3,01 3,22 

Harjoitukset 3,34 3,02 2,9 3,42 
 

Ensimmäistä kertaa toteutettu toimintapäiväkiertue sijoittui toukokuulle. Kiertue vieraili kuudessa maakun-
nassa ja kymmenellä eri koululla. Kiertue oli suosittu ja onnistunut sekä opettajien ja oppilaiden että koulu-
työntekijöiden mielestä. Kiertueen järjestämiseen osallistui Fidan ja Helluntaiseurakuntien Koulupalvelun li-
säksi paikallisseurakunnat. Yhteensä 21 vapaaehtoista osallistui kiertueen järjestämiseen ja toteuttamiseen. 
Hyvän palautteen takia kiertue päätettiin järjestää myös vuonna 2018. 

Pirkanmaan seurakuntien työntekijöille suunnattu kehityskasvatuskoulutus järjestettiin syksyllä Valkeakos-
kella. Koulutukseen osallistui lähialueen seurakuntien lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä. Koulutuksen sisältönä oli 
kehityskasvatuksen tarkoitus ja Fidan tuottamat materiaalit sekä niiden hyödyntäminen lasten ja nuorten 
parissa tehtävässä työssä. Loppuvuodesta hiottiin tulevaa ohjelmakautta kehityskasvatuksen osalta.  
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7. OHJELMAN ORGANISAATION JA LAADUNHALLINNAN KEHITYS  
 

7.1. Hallinto ja organisaatio  
 

Fidan organisaatiossa yhdistyksen kokous on ylin päättävä elin. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hal-
litus, joka vastaa Fidan toiminnasta. Toiminnanjohtajan alaisuudessa toimiva johtoryhmä muodostuu kah-
den osaston johtajista (kotimaa sekä talous ja hallinto) sekä Aasian, MECA/Itä-Afrikan sekä Euroopan aluei-
den johtajista. Organisaatiorakenteen mukaisesti kolmen aluejohtajan alaisuudessa toimi 2017 neljä alue-
päällikköä, joista kolme koko-aikaisesti ja yksi osa-aikaisesti. He koordinoivat alueensa kehitysyhteistyötoi-
mintoja ja toimivat samalla hankekoordinaattorien esimiehiä. Aluehallintoa vahvistavat temaattiset ja tek-
niset asiantuntijat.  

Yleishallintoon kuului yleisjohtaminen sekä talous-, henkilöstö-, ICT- ja toimistopalvelut. Hankehallintoon 
Suomessa kuului UM-yhteydet, kehitysyhteistyöohjelman suunnittelu sekä toteutuksen ja raportoinnin hal-
linnointi. Toimiston ja sen kehitystyöyksikön rooli painottui alueita palvelevan asiantuntija tuen tuottami-
seen ja kehittämiseen.  

Vuonna 2017 ulkomaan hankkeissa työskenteli 36 Suomesta palkattua työntekijää (55 vuonna 2013) (kaavio 
1) Osa Suomesta palkatuista työntekijöistä työskenteli osa-aikaisesti ja osan määräaikainen työsuhde päättyi 
kesken vuotta. Lisäksi kaksi henkilöä oli vanhempainvapaalla. Henkilötyövuosien lukumäärä oli 31,53. Lisäksi 
Ohjelma työllisti 310 paikallista työntekijää (noin 600 vuonna 2013) (kaavio 2). Kaavioissa 3 ja 4 on näkyvillä 
sekä lähetetty henkilöstö alueittain että paikallinen henkilöstö alueittain ohjelmakaudella 2014-2017. Sa-
maan aikaan kun maiden ja hankkeiden määrä on pienentynyt, on myös sekä lähetetty että paikallinen hen-
kilöstö vähentynyt vuodesta 2014. 

KAAVIO 1. Hankkeiden lähetetty henkilöstö alueittain 2017. Huom. Kaakkois-Aasian henkilöstöön on sisälly-
tetty kaksi alueellista toimenkuvaa. Lisäksi kuvaajasta puuttuu kaksi aluejohtajaa. 

 

 

 

 

 

 

Itäinen Afrikka; 
9

Lähi-itä ja 
Keski-Aasia; 7

Kaakkois-Aasia; 
8

Etelä-Aasia; 7

Itä-Aasia; 2

LÄHETETTY HENKILÖSTÖ 2017
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KAAVIO 2. Hankkeiden paikallinen henkilöstö alueittain 2017 

 

 

KAAVIO 3. Hankkeiden lähetetty henkilöstö alueittain vuosina 2014-2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAAVIO 4. Hankkeiden paikallinen henkilöstö alueittain vuosina 2014-2017  

Itäinen Afrikka; 
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7.2. Suunnittelu, toteutus ja laadunhallinta  
 

Kotimaassa järjestettyyn perehdytyskoulutukseen osallistui 5 kentälle lähtenyttä kehitystyöntekijää vuonna 
2017. Yhteensä perehdytettiin 20 kentälle lähtenyttä kehitysyhteistyöntekijää vuosina 2014-2017.   

Alueellisilla koulutuspäivillä annettiin koulutusta lähetetyille työntekijöille oikeusperustaisuudesta ja tulok-
sellisuudesta sekä uuden ohjelmakauden työkaluista ja läpileikkaavista tavoitteista. Myös työssäjaksamisen 
teemat huomioitiin koulutuksissa. Lisäksi kaikki lähetetyt työntekijät saivat tietoturvakoulutuksen ja Aasiassa 
järjestettiin turvallisuuskoulutus kaikkien maiden turvallisuusvastaaville sekä korkealla riskiluokituksella ole-
vien maiden koko lähetetylle henkilöstölle.  

Alueet vastasivat omien hanketoimijoidensa koulutustarpeiden kartoittamisesta ja siltä pohjalta koulutus-
suunnitelmien tekemisestä. Uuden ohjelmakauden suunnitteluun liittyviä koulutuksia ja seminaareja pidet-
tiin alueilla keväällä 2017. Henkilöstön ja hankkeissa tapahtunut monimuotoinen koulutus on raportoitu 
hankkeiden vuosiraporteissa ja teemoina ovat olleet mm. hankesuunnittelu, ihmisoikeusperustaisuus sekä 
läpileikkaavat teemat (gender, vammaiset henkilöt sekä ympäristö). Lisäksi on koulutettu taloudesta, ihmis-
kaupan vastaisesta työstä sekä lisääntymisterveydestä.  

Uuden ohjelmakauden 2018-2021 suunnitteluun panostettiin vuonna 2016 valmistuneen kehitysyhteis-
työstrategian pohjalta. Suunnittelukausi saatiin päätökseen keväällä 2017.  

Laadunvarmistus lähtee Fidan strategisista linjauksista ja on sisäänrakennettu koko organisaation toiminta-
prosesseihin. Hyvällä laadunseurannalla pyrittiin kirkastamaan järjestön toiminta-ajatusta ja visiota sekä ym-
märtämään paremmin toiminnan myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia oman järjestön sisällä sekä kumppanei-
den että hyödynsaajien osalta. Toiminnan luonne äärettömän haasteellisissa toimintaympäristöissä vaatii 
jatkuvaa asioiden priorisoimista. Laadunvarmistamiseksi tehtiin arviota ja tarvittaessa muutoksia hanketoi-
minnassa alueellisten koordinointihankkeiden, muiden alueellisten hankkeiden sekä paikallisten yksittäis-
hankkeiden tasolla.  

Fidalla on korruptiota kohtaan nollatoleranssi, jonka varmistamiseksi on tehty erilaisia toimenpiteitä. Hank-
keet noudattavat Fidan hankemanuaalin ohjeistusta taloudesta ja esimerkiksi rahapyynnöt Suomesta hyväk-
sytään Fidan ohjeistuksen mukaan aluejohdon toimesta. Lisäksi jatkuvilla talouskoulutuksilla pyritään varmis-
tamaan tarvittava osaaminen. Auditoinnit ovat osa prosessia ja niistä nousevien suosituksen perusteella toi-
mintaa pyritään parantamaan. Toimintaa pyritään kehittämään koko ajan, sillä toimiminen korkean korrup-
tioriskin maissa luo tarpeen päivittää käytössä olevia työkaluja ja ohjeistuksia jatkuvasti.  
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7.3. Ohjelman seuranta ja evaluoinnit  
 

Sisäinen monitorointi hankkeissa ja ohjelmissa tapahtui osallistavasti hanketiimeissä. Siltä pohjalta koottiin 
havainnot kolmannesvuosittain kumulatiivisesti tuloskehikon (LFA) pohjalta narratiiviraportteihin, joiden 
avulla tavoitteiden saavuttamista seurattiin. Raportoinnin ja monitoroinnin kehittämishanke aloitettiin vuo-
den 2014 aikana, jotta sisäinen monitorointi ja seuranta saadaan paremmin vastaamaan sekä ohjelmatason 
tavoitteiden seuraamista, että uudessa organisaatiorakenteessa aluejohdon tarpeita. Tehokkaan monito-
rointisysteemin kehittämisen tavoitteena on ollut myös muiden sidosryhmien, mukaan lukien omistajat, 
Ulkoministeriö ja suuri yleisö, tiedonsaantitarpeiden tyydyttäminen entistä paremmin.  

Ulkoministeriö vieraili hankkeissa Keniassa ja Kambodžassa sekä lisäksi Irakissa humanitaarisessa hank-
keessa. Parlamenttien välisen liiton (IPU) jäseniä vieraili Bangladeshin hankkeessa. Lisäksi Fida oli myös lä-
heisessä kanssakäymisessä usean suurlähetystön kanssa.  

Vuonna 2016 alkanut kansalaisjärjestöevaluointi valmistui vuoden 2017 aikana ja suositukset on otettu 
huomioon uudelle ohjelmakaudelle siirryttäessä ja niistä on toimitettu myös vastine ulkoministeriölle. 

Vuoden 2017 aikana valmistui myös yksi opinnäytetyö (ylempi AMK) ja yksi kandidaatin -tutkielma, joissa 
käsiteltiin Fidan toimintaa. Opinnäytetöiden tiivistelmät ovat liitteenä 4. 

EVALUOINNIT  

Vuonna 2017 teetettiin viisi ulkoista arviointia, joista yksi oli meta-analyysi Fidan hankkeista. Evaluoinnit to-
teutettiin Bhutanissa, Nepalissa ja Pohjois-Koreassa sekä lisäksi evaluoitiin Itäisen Afrikan psykososiaalisen 
tuen hanke, jossa keskittyi erityisesti Keniaan ja Ugandaan. Evaluointiraportit vuodelta 2017 löytyvät liit-
teestä 3a. Arvioinneista kaksi oli loppuarviointeja ja kaksi väliarviointeja alla olevan taulukon mukaisesti: 

 TAULUKKO 23. Vuonna 2017 toteutetut evaluoinnit. 

 

Arviointiraporttien suositukset on käsitelty yhdessä kumppanien sekä hanke- ja aluejohdon kanssa. Suositus-
ten pohjalta rakennettiin toimenpidesuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan hanke-, alue-, ja ohjelma-
tasolla. Yhteenveto toimenpidesuunnitelmista ja niiden seurannasta on liitteessä 3b. Hankkeista tehdyt eva-
luoinnit tarjosivat Fidalle arvokasta tietoa työn laadun ja vaikuttavuuden kehittämiseksi.  

 

 

 

Luovat ajatukset – Taitavat kädet -hanke Bhutanissa (5039), väliarviointi 

ARVIOINNIN TYYPPI HANKE/OHJELMA/MAA/ALUE 
HANKE-
NUMERO 

Väliarviointi Luovat ajatukset – Taitavat kädet, Bhutan 5039 

Loppuarviointi Nuorisokeskusohjelma, Nepal 5463 

Väliarviointi Aluesairaaloiden kehittämishanke, Pohjois-Korea 5211 

Loppuarviointi Psykososiaalisen tuen ohjelma, Itäinen Afrikka  5266 

Meta-analyysi Ohjelma 2014-2017  
Arviointeja yhteensä 5 
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Bhutanin hanke alkoi vuonna 2011 yhteistyössä paikallisen RENEW -järjestön kanssa. Hankkeen keskiössä 
ovat haavoittuvat naiset, joiden elinkeinoa parannetaan erityisesti esimerkiksi ompelukoulutuksella. Hanke 
täydentää hyvin RENEW:n muuta toimintaa, mikä tuli esiin evaluaatiossa. 

Hanke toimii myös yhteistyössä saksalaisen pienlainoitushankkeen kanssa. Tämä synergia nähtiin evaluaa-
tiossa hedelmälliseksi, sillä lainojen avulla koulutetut naiset voivat ostaa esimerkiksi ompelukoneen. Toi-
saalta todettiin, että pienlainoitushanke valitsee hyödynsaajat perustuen maksukykyyn, jolloin sosiaaliset 
syyt jäävät huomioon ottamatta. Hankkeessa tähän on jo kiinnitetty huomiota ja uusien kohteiden valinnassa 
pyritään myös soveltuvin osin ottamaan huomioon yhteisöjen haavoittuvat ihmiset. Lisäksi hankkeelle suosi-
teltiin gender-analyysin tekemistä. 

Evaluoinnissa nostettiin esiin lisäksi koulutusten parantaminen sekä niiden tuottavuus. Vuodesta 2018 läh-
tien ompelukoulutuksiin osallistuvilta kerätään osallistumismaksu. Näiden lisäksi suosituksia olivat vammais-
ten ihmisten parempi huomioiminen hankkeessa sekä Etelä-Etelä -yhteistyön vahvistaminen siten, että Fidan 
toiset samankaltaiset hankkeet voisivat oppia toisistaan. Fida tulee kiinnittämään huomiota Etelä-Etelä -yh-
teistyöhön sekä vammaisten ihmisten parempaan huomioon ottamiseen hankkeissa erityisesti alueellisten 
ja globaalien tiimien kautta ohjelmakaudella 2018-2021.  

 

Nuorisokeskushanke Nepalissa (5463), loppuevaluointi 

Nuorisokeskushankkeen ideana oli fasilitoida lisääntyviä työllisyysmahdollisuuksia sekä parantaa nuorten va-
paa-ajanvietto mahdollisuuksia, vaikuttaen näin haavoittuneiden ihmisten elämään nuorisokeskusten alu-
eilla. Evaluaatiossa todettiin, että nuorisokeskukset ovat saavuttaneet positiivisen brändin, jonka ihmiset tun-
tevat. Myös suhteet valtionhallintoon ovat tiiviit ja hyvät, missä on auttanut hankkeen on relevanttius Nepa-
lin kontekstissa.  

Evaluaation suositus oli tarpeeksi kattavan lähtöarvion (baseline study) tekeminen, jotta voidaan varmistaa, 
että hanke tavoittaa haavoittuneimmat ja myös tulokset voidaan todentaa. Evaluaatiossa suositeltiin myös 
strategisuutta liittyen LFA:han ja sen seurantaan, jotta voidaan varmistaa, että hankkeen aktiviteetit tähtää-
vät välittömään tavoitteeseen. Yhteistyötä ja verkostoitumista muiden maantieteellisesti ja temaattisesti sa-
malla alueella toimivien toimijoiden kanssa suositeltiin myös. Fidan uusi ohjelmakausi ottaa huomioon eva-
luaatiosuositukset. Myös verkostoitumiseen panostetaan uudella ohjelmakaudella. Nuorisokeskushank-
keessa kestävyys ja exit-suunnitelmia ei ollut nähtävillä evaluaation aikana hankekauden lopussa. Jatkossa 
kestävyys ja exit-suunnitelmat tullaan tarkastamaan vuosittain ja näihin kiinnitetään enemmän huomiota.  

 

Aluesairaaloiden kehittämishanke Pohjois-Koreassa (5211), väliarviointi 

Pohjois-Korean sairaalahankkeesta todettiin, että Fidan hanke on suunniteltu, hallinnoitu ja implementoitu 
ammattimaisesti. Hankkeen toteutus on pohjautunut ammattilaisten vapaaehtoisuuteen. Tämä on antanut 
hankkeelle hyvän tehokkuuden ja tuloksellisuuden. Evaluoinnin mukaan hanke myös vastaa pohjoiskorealais-
ten tavanomaisiin sairauksiin, ja on näin ollen relevantti.  

Evaluoijat antoivat neljä strategista suositusta sairaalahankkeelle. Ensimmäiseksi suositus oli ns. Kangwon 
malli, jossa tuetaan sekä provinssin että lääninsairaaloita samassa provinssissa. Tämä on otettu huomioon 
uuden hankekauden suunnittelussa. Evaluoinnissa suositeltiin myös kestävyyden varmistamista vanhojen 
kumppaneiden kanssa jatkamalla kevyempää yhteistyötä vielä varsinaisen hanketyön jälkeen. Fidan hank-
keessa käyvät suomalaiset lääkärit ovat tehneet vierailuja suositusten mukaisesti. Yhteistyö on aloitettu suo-
situsten mukaisesti. Lisäksi suositeltiin kehittämään yhteyksiä yliopistosairaaloiden sekä uusien erikoisalojen 
kanssa. Evaluaation suositus oli myös, että mikäli uusilla alueilla aloitetaan yhteistyötä, on pidettävä huoli, 
ettei tuki jakaannu liian pieniin yksiköihin. Fida on pyrkinyt yhdessä viranomaistahojen kanssa löytämään 
sopivia alueita, jotta malli voi toteutua.  
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Psykososiaalisen tuen ohjelma Itäisessä Afrikassa (5266), loppuevaluointi 

Psykososiaalisen tuen hanke on vaikuttanut positiivisesti haavoittuvien lasten emotionaalisiin oikeuksiin ja 
sosiaaliseen hyvinvointiin työskentelemällä kumppaniyhteisöjen kanssa. Yhteisöt ovat työn tuloksena oikeu-
denmukaisempia, turvallisempia ja välittävämpiä. Evaluaatioraportissa todetaan, että hankkeessa on hyvin 
motivoitunut henkilökunta, joka on mobilisoinut suuren määrän ihmisiä psykososiaaliseen työhön.  Henkilö-
kunnan sitoutumista ja motivaatiota pidetiin huomattavana. Tämän lisäksi lastensuojeluohjeistot oli luotu 
hankkeen vaikutuksena ja niihin oli vahvasti sitouduttu. Kumppanilla on ollut vahva rooli hankkeessa alusta 
asti, minkä takia myös taloudellinen ja institutionaalinen kestävyys on hyvällä tasolla. Vaikka vapaaehtoiset 
ja lopulliset hyödynsaajat kertoivat positiivisesta vaikutuksesta, niin evaluaatiossa todettiin myös, että hank-
keessa ei ole kerätty tarpeeksi systemaattisesti tietoa, jotta vaikutusta voisi arvioida tarkemmin.   

Evaluaatiossa huomattiin, että ohjelmakaudella 2018-2021 psykososiaalinen tuki ei ollut erillisenä kompo-
nenttina vaan sisällytetty maaohjelmien terveyskomponenttiin. Suositusten mukaisesti Fida tarkentaa maa-
ohjelmia, jotta psykososiaalinen tuki saadaan paremmin näkyviin. Lisäksi suositeltiin ohjelman vastuiden siir-
tämistä kumppanille mahdollisimman pian sekä kehittämään vaikutusten mittaamiseen riittäviä työkaluja. 
Fidan uusi ohjelma pyrkii mittaamaan paremmin myös hankkeiden vaikutuksia ja tätä kehitetään tarpeiden 
mukaan ohjelmakauden aikana.  

 

Fidan Ohjelma 2014-2017, meta-analyysi 

Meta-analyysi tehtiin vuoden 2014-2017 Ohjelmasta tarkastellen opittuja asioita sekä arvioiden Fidan työn 
antamaa lisäarvoa. Meta-analyysissa todettiin, että vaikka pitkäkestoiset kumppanuudet ovat selvästi Fidan 
vahvuus, olisi myös tärkeää huomata, että tuen pitkäkestoisuus voi estää terveen kasvun kumppaneilta. Uusi 
strategia puuttuu tähän, mutta evaluoijan mielestä olisi hyvä, että katalysointi ja varustaminen määriteltäi-
siin yhdessä kumppaneiden kanssa ja samalla mietittäisiin keskeisiä elementtejä, miten työtä tehdään stra-
tegian mukaan. Muutosta varten suositeltiin, että Fida käynnistää oppimisprosessin, jossa voidaan käydä uu-
sia lähestymistapoja ja rooleja. Strategian mukaan Fida tekee työtä kirkkokumppanien kanssa. Meta-analyy-
sissa suositeltiin, jos valitaan muita kuin kirkkokumppaneita, näiden kumppaneiden valinta tulisi olla hyvin 
perusteltua.  Vahvuuksina meta-analyysi piti yhteisökeskeisyyttä sekä Fidan kumppaniystävällisiä lähestymis-
tapoja. 

 

Ohjelmakauden 2014-2017 evaluoinnit 

Kaikkiaan ohjelmakaudella 2014-2017 tehtiin 22 arviointia, joista 13 oli väliarviointeja, 7 loppuarviointeja 
sekä 1 ex-post arviointi ja 1 meta-analyysi. Näissä evaluaatioista eniten esille vammaisten ihmisten aktiivi-
sempi mukana olo, kumppanien kestävyyden lisääminen, raportointiin liittyvät kysymykset (LFA:iden päivit-
täminen, indikaattorien ja tavoitteiden tarkentaminen) ja Etelä-Etelä -oppiminen. Uudella ohjelmakaudella 
näihin suosituksiin on vastattu. Suositukset sekä tilanne vuoden 2017 lopussa on kuvattu taulukossa 24:  

 

 

 

 

 

TAULUKKO 24. Ohjelmakauden 2014-2017 evaluaatioiden suositusten yhteenveto ja tilanne 31.12.2017 

Suositus Evaluaatiot, joissa mainittu Tilanne 31.12.2017 
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Vammaisten ihmisten aktiivinen mukaan 
ottaminen aktiviteetteihin, tavoitteena 
inklusiivinen hanketyö 

2014 Jordania Community Development prog-
ram (MTR) 
2014 Gaza Communiti Development program 
(FINAL) 
2016 Itäinen Afrikka; kummilapsihankkeiden 
evaluaatio (MTR) 
2017 Bhutan; Luovat ajatukset – taivat kädet 
(MTR) 
2017 Nepal; Nuorisokeskusohjelma (FINAL) 
2017 Itäinen Afrikka; Psykososiaalisen tuen 
ohjelma (Final) 

Kaudelle 2018-2021 suunniteltu 
vahva PWD painotus osana Equity-
valtavirtaistamistavoitetta. 
Equity-tiimi tulee erityisesti nosta-
maan aihetta uuden hankekauden ai-
kana.  

Kumppanin kestävyyden suunnittelemi-
nen (ml. talous) & parantaminen, exit 
suunnitelmat 

2014 Jordania; Yhteisökehitysohjelma MTR) 
2014 Marokko; Marokon yhteisökehitysoh-
jelma (Final) 
2015 Tansania; Vammaisten nuorten tukioh-
jelma (Final) 
2016 Laos, Nuorisokeskus Savannakhetissa, 
(MTR) 
2016; Itäinen Afrikka, kummilapsihankkeiden 
evaluaatio (MTR) 
2017 Nepal, Nuorisokeskusohjelma (Final) 
2017 Itäinen Afrikka, Psykososiaalisen tuen 
ohjelma (FINAL) 

Hankekaudelle 2018-2021 on suun-
niteltu kumppanien kapasiteetin 
vahvistaminen. 
Uudelle hankekaudelle tehty exit-
suunnitelmat, joita päivitetään sään-
nöllisesti vuosiraporttien yhtey-
dessä. 

LFAiden päivittäminen, indikaattorien 
tarkentaminen, samoin kuten tavoittei-
den (purpose&goal/outcome/impact) 

2014 Jordania; Yhteisökehitysohjelma MTR) 
2014 Terveystietoutta Gazaan ja Länsirannalle 
(Final) 
2014 MECA, Lähi-idän ja Keski-Aasian alue-
koordinaatioohjelma (MTR) 
2014 MECA; Psykososiaalisen osaamisen vah-
vistaminen Meca-alueen hankkeissa (MTR) 
2016 Laos; Savannakehtin läänin ylästeiden ja 
lukoiden kehittämisohjelma 
2016 Irak, Sosiaalisen hyvinvoinnin ja ympäris-
tön kehitykset tukiohjelma (MTR) 
2016 Pohjois-Korea, Siemenperunnatuotan-
non kehittämishanke (MTR) 
2017 Nepal, Nuorisokeskusohjelma (FINAL) 
2017 Itäinen Afrikka, Psykososiaalisen tuen 
ohjelma (FINAL) 

Uusi hankekausi 2018-2021 suunni-
teltu tulosperustaisuus paremmin 
huomioiden. 
Indikaattorit muodostettu SMART-
periaatteiden mukaan. 
Jatkossa pienempi kynnys myös indi-
kaattorien päivittämiseen. hankkeen 
tilanteen muuttuessa.  
Lisähuomiota outcome-tason rapor-
toimiseen.  

Etelä-etelä oppiminen, horisontaalinen 
oppiminen organisaatiossa tai mallin le-
vittäminen toisiin maihin 

2014, Jordania, Yhteisökehitysohjelma (MTR) 
2015 Intia, Mumbain slummiyhteisön kehitys-
ohjelma (MTR) 
2016 Laos, Kyläkehitysohjelma Pohjois-Lao-
sissa (FINAL) 
2016 Itäinen Afrikka, kummilapsihankkeiden 
evaluaatio (MTR) 
2017 Bhutan, Luovat kädet – Taitavat kädet 
(MTR) 
2017 Nepal, Nuorisokeskusohejlma (FINAL) 

Tulossa eri hanketeemojen mukaiset 
alueelliset tiimit, joissa myös paikal-
liset mukana. Nämä tiimit tapaavat 
alueellisesti ja globaalisti tiimien vä-
lillä voidaan pitää skype-kokouksia.  
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8. KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ  
 

Fidan toiminta perustuu Suomessa yhteistyöhön lähes 250 helluntaiseurakunnan kanssa, joihin kuului 
vuonna 2017 noin 46 000 jäsentä.  

Fida teki ohjelmakaudella yhteistyötä useiden suomalaisten kehitysyhteistyötoimijoiden ja erityisesti oh-
jelmatukijärjestöjen kanssa. Pääpano yhteistyössä oli kehitysyhteistyökoulutuksessa, kehitysyhteistyön 
toiminnan arvioinnissa, laadun kehittämisessä ja kehityskasvatuksessa. 

Fida on jäsenenä useissa järjestöissä ja toimii kehitysyhteistyötoimintojen osalta seuraavien kanssa aktiivi-
sesti yhteistyössä:  

 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry, www.kepa.fi 
 Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys KEHYS ry, www.kehys.fi 
 MFA Suomen Lähetyslentäjät ry, www.maf.fi 
 Suomen lähetysneuvosto (SLN) SLN:llä on oma kehitysyhteistyön työnryhmä, www.lahetysneu-

vosto.fi 
 Ylen Hyvä Säätiö, www.nenapaiva.fi 
 IK -opisto, www.isokirja.fi 

Fida oli lisäksi jäsenenä kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun liittyen seuraavissa kansainvälisissä 
järjestöissä: 

 EU-CORD, Christian Organisations in Relief and Development, www.eu-cord.org 
 ECHO, European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, https://ec.europa.eu/echo/ 

 

Fida on tehnyt yritysyhteistyötä seuraavien yritysten kanssa:  

 Hesburger (Salmela-Yhtiöt Oy), www.hesburger.fi 
 Lunette (Lune Group Oy), www.lunette.fi  
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9. OHJELMAN RAHOITUS 
 

Vuoden 2017 aikana Fida sai valtiolta kehitysyhteistyötukea yhteensä 4,7 milj. euroa (ed. tk. 4,7 milj. euroa). 
Valtionavustus käytettiin kokonaisuudessaan, eikä sitä siirtynyt vuodelle 2018.  

Ohjelman kokonaiskulut olivat 6,1 milj. euroa (ed. tk. 7,2 milj. euroa). Omarahoitusosuus ohjelmasta oli 1,37 
milj. euroa (ed. tk. 1,77 milj.) Omarahoituksen osuus on 22,6 % ohjelman rahoituksesta (ed.tk. 24,6 %). Ta-
lousraportti kumppanuussopimukseen kuuluvista hankkeista vuonna 2017 on liitteessä 1a.  

Kehitysyhteistyöohjelman omarahoitus kertyi kummikannatuksista, lahjoituksista, yritysyhteistyöstä sekä 
seurakuntien maksamista tuista. Kummilapsityö muodostaa omarahoituksen merkittävimmän yksittäisen 
osuuden.   

Yhdistyksen tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ovat liitteenä 7. Kehitysyhteistyöohjelman tarkastusker-
tomus ja yhteenvetomuistio löytyvät liitteistä 8a-c. Hankemaissa toteutettujen paikallisten tilintarkastusten 
keskeiset suositukset tai huomautukset sekä niistä aiheutuvat jatkotoimenpiteet on kerätty erillisiin taulu-
koihin alueittain (liite 9) 

TAULUKKO 25. Hankkeiden kustannukset ja rahoitus 2017. 
KUSTANNUKSET Budjetti € Päivitetty budj. € (28.8) Toteuma € 

A. Hanketoiminta              5 400 000                          5 397 000    5 350 225,94    

B. Evaluointi ja suunnittelu                             170 000 153 000                   145 149,61    

C. Kehitysviestintä ja -kasvatus                        230 000    175 000    153 120,48    

E. Hallinto 436 559                          430 913,98    425 155,62    

Ohjelman kokonaiskulut                     6 236 559                          6 155 913,98    6 073 651,65    

  
   

RAHOITUS   €   €  

Valtionapu                          4 700 000                             4 700 000                     4 700 000   

Omarahoitus Suomesta                          1 536 559   1 455 913,98           1 373 651,65 
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10.  JÄRJESTÖN ALLEKIRJOITUS 
 

 

Helsingissä 25. kesäkuuta 2018  

Fida International ry 

  

  

Harri Hakola 
Toiminnanjohtaja 


