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1. YHTEENVETO 

Vuosi 2017 oli aktiivinen toimintavuosi Abilis-säätiössä. Samalla kun se päätti 2-vuotisen 
rahoituskauden, se johti uuteen 4-vuotiseen rahoituskauteen. Suomen valtion kehitysapuleikkaukset 
olivat laskeneet säätiön rahoitusta edellisistä vuosista huomattavasti ja tämä heijastui laajasti 
avustustoimintaan. Vuoden 2017 aikana säätiö joutui rajoittamaan saapuvien hakemusten määrää 
ja käsittelyä, eikä ottanut loppuvuodesta lainkaan uusia hakemuksia vastaan. Syksyn hakusulusta 
huolimatta säätiö käsitteli yli 300 hakemusta. Niistä 184 hyväksyttiin rahoitettaviksi ja 110 hakemusta 
hylättiin. Loput siirtyivät käsiteltäviksi seuraavan vuoden puolella. Epävarman rahoitustilanteen takia 
säätiö myönsi aiempia vuosia enemmän pieniä, maksimissaan 2500 euron avustuksia. Niitä oli 
yhteensä 97 kappaletta. Hakemuksia vastaanotettiin niin Aasiasta kuin Afrikastakin, yksittäisiä 
hakemuksia myös Latinalaisesta Amerikasta ja itä-Euroopasta.  
 

Valtaosa (73 %) uusista projektiavustuksista kanavoitiin säätiön fokusmaihin ja maailman köyhimpiin 
maihin (70 %), joista osa on myös hauraita valtioita ja yhteiskuntia. Säätiön avustustoiminnan piirissä 
oli yhteensä 15 340 vammaista henkilöä. Heistä noin puolet oli vammaisia tyttöjä ja naisia, säätiön 
strategisen painotuksen mukaisesti. Projekteista noin 92 % painotti sukupuolten välistä tasa-arvoa 
joko pää- tai osatavoitteenaan. Vammaisten tyttöjen ja naisten osuuden kasvu suhteessa 
vammaisten poikien ja miesten osuuteen on iso ja merkittävä saavutus olosuhteissa, missä 
vammaisilla tytöillä ja naisilla on paljon rajallisemmat mahdollisuudet elämässään osallistua ja 
päästä mukaan, vammaisiin poikiin ja miehiin verrattuna.  
 

Yksilötason indikaattoreilla mitattuna projektien kautta eniten positiivisia muutoksia tapahtui 
sosiaalisissa suhteissa ja ystävien määrässä (44 %). Toiseksi yleisin muutos oli vammaisten 
ihmisten itseluottamuksen vahvistuminen (26 %). Lisäksi projekteissa mukana olleet henkilöt 
ilmoittivat saaneensa tietoa vammaisuudesta ja ihmisoikeuksista, kasvattaneensa tuloja ja 
saaneensa apuvälineitä. Järjestötason indikaattoreiden avulla mitattuja muutoksia oli useita. 
Merkittävin muutos näkyi yhteisön asennoitumisen muuttumisena myönteisemmäksi (75 %). 
Projektien kautta vammaisjärjestöt vahvistuivat yhteistyötaidoissa viranomaisten ja muiden 
toimijoiden kanssa (72 %), saivat lisää aktiivisia jäseniä (58 %) ja löysivät uusia rahoituskanavia 
toiminnoilleen (41 %). Rahoituskauden aikana vain noin 5 % projekteja toteuttaneista 
vammaisjärjestöistä ilmaisi, ettei havaittavissa ole selkeitä muutoksia. Tarkempi analyysi osoitti, että 
näiden järjestöjen keskuudessa oli tyypillistä se, että ryhmä olo pieni ja toimi kyläyhteisössä, jossa 
se tunnettiin. Abilis-säätiön kautta saatiin kuitenkin aikaan muutoksia yksilötasolla, mikä on 
oleellinen toimintataso säätiön avustustyössä ruohonjuuritasolla.. 
 

Säätiön fokusmaissa toimittiin aktiivisesti myös kansallisella tasolla. Kaikki kumppanijärjestöt ja 
maatoimistot osallistuivat vammaisasioita käsittelevään vaikuttamistyöhön ja osaltaan edistivät 
kansallisen vammaisliikkeen toimintaa. Osa säätiön tukemista projekteista tuotti palveluita ja 
asiantuntemusta, jotka hyödyttävät suoraan maan vammaisasioiden ja inkluusion kehitystä. Tällaisia 
esimerkkejä ovat Bangladeshissa aikaan saatu yhteistyö viranomaisvalvonnan kanssa, mikä edistää 
vammaisjärjestöjen toimintaa jatkossa ja Tansaniassa laadittu vammaisterminologian sanakirja, 
jonka avulla niin päättäjät, kansanedustajat kuin muutkin virkamiehet pystyvät jatkossa käyttämään 
oikeita termejä vammaisasioita käsiteltäessä. Säätiön rahoituskautta kuvastaa hyvin sana yhteistyö. 
Aiemminkin aktiivisesti toteutettuun yhteistyön lisättiin syvyyttä eri fokusmaissa ja sekä suomalaisten 
että muiden pohjoismaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa ryhdyttiin konkreettisiin toimiin 
oppimisen ja osaamisen jakamiseksi. Myös rahoitusta haettiin yhdessä. Säätiön tulevien vuosien 
suunnitelmat pohjaavat vahvasti yhteistyömalliin, eri fokusmaissa toimintaympäristöön sitoen. Eri 
tukimuotojen ja rahoittajien painotusten täydentävyys voivat tuoda lisäarvoa niin Suomen kuin Abilis-
säätiön tekemälle työlle. 
 

Abilis-säätiön tunnettuus kotimaassa lisääntyi tavoitteellisen tiedotus- ja viestintätyön tuloksena. 
Kehittämistoiminnan kautta säätiö sai laadittua ohjelmatyöhön työkaluja ja malleja seuraavaa 
rahoituskautta (2018–2021) varten. Vaikuttamistyön ja vammaisoikeusdiplomatian toimintojen 
kautta vammaisasioiden tietoisuus lisääntyi etenkin humanitaarisen avun sektorilla. Yhteistyö 
ulkoministeriön eri yksiköiden ja osastojen kanssa kulminoitui loppuvuodesta 2017, kun Suomi 
valmistautui isännöimään GLAD-verkoston kokousta Helsingissä 31.1.–2.2.2018. 
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2. JOHDANTO 
 

Vuosi 2017 oli 2-vuotisen rahoituskauden (2016–2017) jälkimmäinen. Valtiontuki vuodelle 2017 oli 
1 750 000 €, mikä oli huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Tämä johtui Suomen 
hallituksen leikkaustoimista, jotka kohdentuivat kehitysavun rahoitukseen alkaen vuodesta 2016. 
Säätiö oli varautunut valtion tuen laskemiseen jo vuosina 2015–2016 ja käytössä oli siirtyvää 
valtiontukea vuodelta 2016 yhteensä 698 966 €. Tämä helpotti taloudellista tilannetta ja varmisti 
projektirahoituksen jatkumisen säästötoimien ohella. 
 

Rahoituskausi 2016–2017 oli poikkeuksellisesti 2-vuotinen, ulkoministeriön rahoitusuudistusten 
takia. Tämä leimasi koko rahoituskautta ja vaikutti erityisesti kevätkauteen 2017, jolloin säätiö 
valmisteli uuden ohjelmatukihakemuksen seuraaville neljälle vuodelle (2018–2021). Rahoitus-
kauden aikana tehty ohjelmatuki-instrumentin uudistus antoi vahvan näytön sille, että aiemmin 
toteutettu projektirahoitustyö ei voisi jatkua, vaan rahoitustoiminta olisi suunniteltava ohjelmaksi ja 
alaohjelmiksi, joiden kautta Abilis-säätiö toimisi kehitystavoitteen saavuttamiseksi. Uudenlainen 
ohjelmatyö ja tulosperustainen lähestymistapa olivat käynnistyneet jo aiemmin (vuodesta 2013 
alkaen), kun säätiö oli ryhtynyt kehittämään globaali indikaattoreita, joiden avulla se pystyy 
mittaamaan muutoksia erilaisissa projekteissa sekä järjestötasolla että henkilötasolla. Rinnalle oli 
myös otettu silloisten fokusmaiden tausta-analyysit, jotta säätiö tunnistaa sekä vammaisasioiden 
tilan, vammaisten prioriteetit ja tarpeet, toimintaympäristön olosuhteet ja muut alan rahoittajat, 
yhteistyömahdollisuudet heidän kanssa, ja voi kohdentaa omaa avustustoimintaa niille alueille, joilla 
rahoitusta on vähemmän tai Abilis-säätiön toimintatapa tuo lisäarvoa. Nämä maakohtaiset 
taustaselvitykset (Country Profile Papers) loivat erinomaisen pohjan laatia maaohjelmia ja sitä kautta 
loogista ohjelmakokonaisuutta säätiön kehitysyhteistyöohjelmalle. 
 

Abilis Global –kehitysyhteistyöohjelma sisälsi 12 maaohjelmaa, erillisohjelman hauraissa maissa 
toimimiseen, vammaisdiplomatian sekä tiedotuksen ja kehitysviestinnän alaohjelman. Suunnitelma 
perustuu säätiön muutosteoriaan, joka tunnistaa yksilö- ja järjestötasolta lähtevän muutoksen 
tunnistaa ihmisoikeuksia ja –arvoa, samalla kun tehdään yhteisössä ja yhteiskunnassa laajemmin 
vaikuttavaa työtä vammaisten ihmisten oikeuksien, itsenäisen elämän ja osallistumis-
mahdollisuuksien edistämiseksi. Eri tukimuotojen ja rahoitusinstrumenttien täydentävyys loivat 
pohjaa säätiön hakemukselle, joka lähetettiin ulkoministeriölle kesäkuussa 2017. Rahoituspäätös 
saatiin helmikuussa 2018. Rahoituspäätös mahdollistaa Abilis-säätiön avustustoiminnan jatkumisen 
nimetyissä ohjelmamaissa, joskin maiden ja projektien lukumäärää pitää vähentää. Loppuvuodesta 
2017 säätiö valmisteli mukautuksia suunnitelmiin ja huomioi valtion tuen määrän, mikä laski 
edelliseen tukipäätökseen nähden huomattavasti. Ennen uutta rahoituspäätöstä ja taloudellisen 
tilanteen varmistumista säätiöllä oli uusien hakemusten hakusulku (syyskausi 2017). Hankehallinnon 
painotus kohdistui aiemmin käynnistyneiden projektien loppuun saattamiseen ja seurantaan. 
Vuodenvaihteessa 2017–2018 Abilis-säätiöllä oli merkittävästi vähemmän käynnissä olevia 
projekteja aiempiin vuosiin verrattuna.  
 

Tämä vuosiraportti pääsääntöisesti esittelee vuoden 2017 toimintaa ja projektirahoituksen kautta 
aikaansaatuja tuloksia. Koko avustustoimintaa ja tuloksia verrataan jossain määrin aiempiin vuosiin. 
Painopiste on avata rahoituskauden 2016–2017 työtä ja sen tuloksia.  

 

3. RAHOITUSKAUDEN 2016–2017 TOIMINTA  

 

3.1. Abilis-säätiön kehitysyhteistyö ja sen toteuttaminen  
 
Abilis-säätiön alkuperäinen toimintaidea, pienten projektirahoitusten myöntäminen kehitysmaiden 
vammaisjärjestöille säilyi 2-vuotisen rahoituskauden aikana ennallaan. Kaikki rahoitetut projektit 
olivat vammaisten ihmisten suunnittelemia ja toteuttamia, ja näiden kautta haluttiin vahvistaa 
vammaisten ihmisten osallistumismahdollisuuksia, ihmisoikeuksien tuntemusta ja itsenäistä elämää. 
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Tukea kohdennettiin säätiön strategisiin painopistealueisiin ja rahoittajalle esitetyn, muokatun 
tuenkäyttösuunnitelman 2016–2017 mukaisesti.  
 
Syksyllä 2015 tullut tieto Suomen kehitysapuleikkauksista heijastui rahoitustoimintaan suoraan, 
koska vähenevä valtion tuen määrä johti säästö- ja supistustoimiin. Uusia avustuksia myönnettiin 
vain fokusmaihin ja nimettyihin hauraisiin valtioihin, joita vuonna 2017 olivat seuraavat maat: 

 Fokusmaat Afrikassa: Etiopia, Mosambik, Tansania, ja Uganda  

 Fokusmaat Aasiassa: Myanmar, Nepal, Vietnam, Pohjois-Thaimaa sekä Keski-
Aasiassa Kirgisia ja Tadzhikistan 

 Hauraita valtioita: Burkina Faso, Kongon Demokraattinen Tasavalta, Libanon 
(Syyriasta paenneet vammaiset pakolaiset), Mali, Somalimaa/Somalia, Sierra 
Leone, ja Ukraina. 

 

Vuonna 2016 säätiö ajoi alas toimintaa Bangladeshissa ja Kambodzhassa sekä aloitti alasajon 
Mosambikissa, Kirgisiassa ja Thaimaassa (projektien määrä väheni merkittävästi, päättyvät 
alkuvuodesta 2018). Maakohtaiset raportit antavat tarkempia tietoja alasajovaiheiden toiminnoista 
ja perusteluista (3.7.). 
 

Vuosien 2016–2017 aikana kaikki yli 2500 euroa olleet rahoituspäätökset lähetettiin ulkoministeriön 
vahvistettaviksi. Ulkoministeriö hyväksyi vuonna 2017 kaikki säätiön esittämät avustukset ja koko 
rahoituskauden aikana vain yksi esitys hylättiin (2016: 15AF175).   
 

 

3.1.1. Projektiavustukset ja hankehallinto ydintoimintana 
 
Projektirahoitus ja siihen liittyvä hankehallinnon työ on Abilis-säätiön ydintoimintaa, jota se toteutti 
koko rahoituskauden ajan ulkoministeriön rahoituksella ja rahoituspäätöksen mukaisesti. Säätiön 
hankehallinnon mekanismit ja prosessit noudattivat aiempien vuosien käytäntöjä. Etelän 
vammaisjärjestöllä on projektien suunnittelu-, toteutus-, raportointi- ja seurantavastuu, mutta säätiön 
työntekijät Suomesta ja kumppanijärjestöjen ja maatoimistojen kautta fokusmaissa fasilitoivat ja 
ohjaavat eri vaiheita. Rahoituspäätökset tehdään aina Suomessa. Mikäli hakemus tulee maasta, 
jossa säätiöllä ei ole kumppanijärjestöä tai maatoimistoa, säätiön työntekijät tarkastavat hakijan 
taustan ja arvioivat projektin tarkoituksenmukaisuuden eri yhteistyöverkostojen ja menetelmien 
kautta.  

 
      

 
Kuvio 1. Abilis-säätiön hankehallinnon perusprosessikaavio hakemuksesta avustuksen myöntöön. 

 
 
 

Ulkoministeriön 
hyväksyntä 
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3.1.2. Laskeva valtion tuki ja sen seuraukset avustustoiminnassa 
 

Vuoden 2017 aikana säätiö joutui rajoittamaan saapuvien hakemusten määrää ja käsittelyä, eikä 
ottanut loppuvuodesta lainkaan uusia hakemuksia vastaan. Toimenpiteillä varmistettiin se, säätiö 
pystyi kattamaan rahoituksen käynnissä oleviin ja uusiin projekteihin tilanteessa, jossa uutta 
valtiontukipäätöstä ei vielä ollut, eikä varmuutta sen euromääräisestä suuruudesta.  

Hakusulusta huolimatta säätiö käsitteli yli 300 hakemusta, mikä on kuitenkin selvästi aiempia vuosia 
vähemmän. Saapuneista hakemuksista 184 hyväksyttiin rahoitettavaksi ja 110 hakemusta hylättiin. 
Loput siirtyivät käsiteltäviksi seuraavan vuoden puolella. Yhteensä uusiin projekteihin säätiö myönsi 
lähes miljoona euroa (998 559 €). Epävarman rahoitustilanteen takia säätiö myönsi aiempiin vuosien 
verrattuna enemmän pieniä, maksimissaan 2 500 € avustuksia. Näitä oli yhteensä 97 kappaletta. 
Lisäksi säätiö kokeili Etiopiassa pilottihankkeena ns. Middle-Track-avustuksia, joiden maksimi 
budjetti oli 4000 euroa. Näissä viidessä pilottihankkeessa noudatettiin samaa hankehallinnon 
käytäntöä kuin FT-avustuksissa, jolloin yhteensä pieniä avustuksia voidaan laske olleen 104 
kappaletta. 

Taulukko 1. kokoaa hakemusten kokonaismäärän ja jakautumisen erikokoisiin avustuksiin säätiön 
rahoitustoiminnassa rahoituskaudella 2016–2017.  

Rahoitusmuoto / Vuosi 2016 2017 

Pienet avustukset, < 2500 € 62 97 

Etiopian pilotti Middle-Track avustukset 0 5 

Perinteiset avustukset, 2501€ - 10 000€ 85 63 

Erityisavustukset, > 10 0001 9 19 

Yhteensä 156 184 

 
 
Taulukko 1. Säätiön eri rahoitusmuotojen jakautuminen vuosina 2016–2017. 

 

Jos verrataan säätiön avustustoimintaa ja eri rahoitusmuotojen toteutumista aikaan, ennen Suomen 
kehitysapuleikkauksia, hakemusten kokonaismäärä esimerkiksi vuonna 2015 oli 212 ja vuonna 2014 
266 kappaletta. Lasku on selkeä ja seurausta säätiön supistustoimista syyskaudelta 2015 alkaen.  

Vastaavasti projektien keskimääräinen koko on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana ja laski 
edelleen vuonna 2017, ollen 5427 euroa. Tämä lasku johtuu osittain siitä, että säätiö on lisännyt 
tavoitteellisesti ja osana säästötoimia pienten avustusten määrää. Toisaalta se kertoo siitä, että 
säätiö on onnistunut saavuttamaan entistä enemmän maaseudulla toimivia ruohonjuuritason 
vammaisryhmiä, joille länsimaisittain arvioituna muutaman tuhannen euron projekti on pieni, mutta 
heille, heidän kapasiteettinsa ja projektisisältö huomioiden riittävän ja sopivan kokoinen. 

 

 

Keskimääräinen myöntö / Vuosi 2016 2017 

Keskimääräinen myöntö € 6 368 5427 

Keskimääräinen myöntö, kun budjetti 2501€ tai yli 9 008 7889 

Keskimääräinen myöntö, kun budjetti 2500€ tai alle 2 365 2375 

 
Taulukko 2. Keskimääräiset myönnöt (€) vuosina 2016–2017. 
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3.1.3. Myönnetyt avustukset säätiön linjausten mukaisia 
 

Säätiö vastaanotti hakemuksia pääasiassa Aasiasta (46 %) ja Afrikasta (46 %), joissa sijaitsivat 
rahoitustoiminnan fokusmaat. Yksittäisiä hakemuksia saapui ja avustuksia myönnettiin tämän lisäksi 
Latinalaiseen Amerikkaan (5 %) ja Itä-Eurooppaan (3 %). Aasian maista avustuksia myönnettiin 
eniten Nepaliin (19 kpl, 113 303 €). Kirgisia (17 kpl, 82 968 €) ja Tadzhikistan (16 kpl, 80 216 €) 
olivat edellisten vuosien tavoin maita, joihin kanavoitiin aktiivisesti säätiön rahoitusta. Monivuotinen 
työ Mekongin alueella näkyi myös avustusmäärien kasvuna, erityisesti Myanmarissa, jossa 
käynnistyi 10 uutta projektia (40 899 €). 

 

AASIA Uusien 
projektien 
lukumäärä 

2016 

Myönnetty 
summa 

yhteensä € 
(2016) 

uusien 
projektien 
lukumäärä 

2017 

Myönnetty 
summa 

yhteensä € 
(2017) 

Bangladesh (alasajo) 4 50 879 1 9 924 

Kambodzha (alasajo) 3 28 622 0 0 

Kirgisia 17 106 221 17 82 968 

Mekong/Myanmar 4 9 716 10 40 899 

Nepal 20 108 161 19 113 303 

Tadzhikistan 15 91 130 16 80 216 

Mekong/Thaimaa 6 35 008 9 42 675 

Mekong/Vietnam 7 65 035 8 33 400 

Yhteensä 76 546 487 80 403 385 

 
Taulukko 3. Aasiassa sijaitsevien fokusmaiden uudet rahoitukset ja myöntösummat vuosina 2016 ja 2017. 

 

Afrikan maista suurin avustuskohde oli Tansania (20 uutta projektiavustusta, 135 389 €). Etiopiaan 
(12 kpl, 52 402 €), Ugandaan (10 kpl, 39 211 €) ja Mosambikiin (9 kpl, 55 321 €) myönnettiin 
seuraavaksi eniten avustuksia.  

 

 

AFRIKKA Projektien 
lukumäärä 

(2016) 

Myönnetty 
summa 

yhteensä € 
(2016) 

Projektien 
lukumäärä 

(2017) 

Myönnetty 
summa 

yhteensä € 
(2017) 

Etiopia 11 54 867 12 53 402 

Mosambik 11 86 262 9 55 321 

Tansania 13 86 631 20 135 389 

Uganda 7 31 647 10 39 211 

Yhteensä 42 259 407 54 316 167 

 
Taulukko 4. Afrikassa sijaitsevien fokusmaiden uudet rahoitukset ja myöntösummat vuosina 2016 ja 2017. 

 

Nämä toteutuneet avustukset ovat linjassa säätiön painopisteiden kanssa. Tukea pystyttiin 
kanavoimaan suunnitellusti säätiön fokusmaihin (73 % rahoituksesta, 134 uutta rahoitusta, 719 552 
€) ja maailman köyhimpiin maihin, joista osa on myös hauraita maita. Myönnetyt avustukset 
osoittavat myös sen, että säästötoimista huolimatta Abilis-säätiö pystyi jatkamaan aktiivista 
avustustoimintaa strategiansa mukaisesti. Se rahoitti edelleen joustavasti ja resurssit huomioiden 
maissa, joista päätettiin ryhtyä ajamaan toimintaa alas. Näistä maista esimerkkeinä ovat Kirgisia, 
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Mosambik ja Thaimaa. Koska näistä maista tuli hyviä, realistisia ja vammaisten ihmisten olosuhteet 
huomioiden erittäin tarpeellisia hakemuksia, säätiö päätti rahoittaa ne ja osoittaa eettistä 
sitoutumista alasajonkin aikana. 

Abilis-säätiö jatkoi tuen kanavoimista nimettyihin hauraisiin maihin ja olosuhteisiin, strategiansa 
mukaisesti. Työtä ohjasi sisäinen ohje ”Abilis-säätiön toiminta hauraissa valtioissa; Toiminnan 
kuvaus ja toimintaohje vammaisten ihmisoikeuksien edistämiseen ja vammaisjärjestöjen toiminnan 
vahvistamiseen hauraissa valtioissa.” Tämän lisäksi säätiö jatkoi toimintaansa joustavana 
rahoituskanavana niin, että se rahoitti vammaisjärjestöjen projekteja tilanteissa, joissa eri syistä 
johtuen muuta tukea ei ollut saatavissa tai vammaisten ihmisten tilanne erityisen vaikea. Tällaisia 
olosuhteita oli rahoituskauden aikana muun muassa Ukrainassa, jossa vammaiset ihmiset jäivät Itä-
Ukrainan puolelle ja vaille riittävää kansainvälistä ja valtiollista tukea. Vastaavasti Bolivian ja Perun 
Amazonasin alueella elävät vammaiset ihmiset ovat tiedon, kommunikaation ja perus-palveluiden 
ulkopuolella. Monivammaiset ihmiset kuten kuurosokeat ja alkuperäiskansoihin kuuluvat vammaiset 
henkilöt useissa eri maissa lähes täysin eristyksessä ja yhteiskunnan ulkopuolella. Heidän 
tukemisensa on aiemmin arvioitu Abilis-säätiön toiminnan lisäarvona ja näin se jatkui myös 
rahoituskaudella. 
 

Fokusmaiden ulkopuolisista kohdemaista vuonna 2017 Somalia oli suurin, yhteensä 13 uutta 
avustuspäätöstä. Latinalaisen Amerikan maista Boliviaan myönnettiin 6 uutta projektiavustusta 
(36 852 €) ja Itä-Euroopan alueella Ukrainaan (4 kpl, 46 933 €). Vuonna 2016 suurin tuensaaja 
ryhmä oli Georgiassa elävät maan sisäiset, vammaiset pakolaiset. Taulukossa 5.  

 

 

HAURAAT MAAT Projektien 
lukumäärä 

(2016) 

Myönnetty 
summa 

yhteensä € 
(2016) 

Projektien 
lukumäärä 

(2017) 

Myönnetty 
summa 

yhteensä € 
(2017) 

Afganistan 0 0 1 10 000 

Bolivia 0 0 6 36 852 

Georgia 11 54 189 0 0 

Burkina Faso 3 21 119 3 10 999 

Kongon Dem. Tasavalta 3 26 710 4 27 413 

Sierra Leone 6 49 018 3 25 757 

Somalia, Somalimaa 7 50 093 13 63 775 

Ukraina 2 14 237 4 46 933 

Lähi-itä 0 0 3 17 051 

Itä-Eurooppa (Balkan) 0 0 2 17 300 

Muut (Benin, Guinea, 
Gambia, Mali, Peru) 

6 19 120 14 55 771 

Yhteensä 38 234 486 53 311 851 

 
Taulukko 5. Uudet rahoitukset ja myöntösummat vuosina 2016 ja 2017 säätiön nimeämiin hauraisiin maihin. 

 

LDC maat toiminnan fokuksessa 
Säätiön tuesta vuonna 2017 lähes 70 % (127 projektiavustusta) ja vuonna 2016 noin 71 % kohdentui 
maailman köyhimpiin maihin (Least Developed Countries, DAC List of ODA Recipients) (Kuvio 1.). 
Sama toiminnan linja on säilynyt viimeisten viiden vuoden aikana ja säätiön rahoitustoiminnan 
keskiössä ovat olleet vähiten kehittyneet maat, joissa vammaisten ihmisten elinolosuhteet ovat 
heikot. Tätä ennen, vuosina 2010–2015 reilusti yli puolet myönnetyistä rahoituksista sijoittui 
maailman köyhimpiin maihin, mikä todistaa säätiön sitoutumista köyhyyden vähentämiseen, 
Suomen kehityspoliittisten toimenpideohjelman ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseen.  
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Kuvio 1. Vuonna 2017 myönnetyn rahoituksen kohdistuminen maailman köyhimpiin maihin. 

 

Tukea erilaisiin projekteihin ja eri vammaisryhmille 
Käynnistyneiden projektien sisällöt vaihtelivat paljon. Euromääräisesti eniten (36 %, 359 774 €) 
taloudellista tukea kanavoitiin työtä ja toimeentuloa edistäneisiin projekteihin. Koulutusprojektit (18 
%, 175 372 €) tukivat osaltaan vammaisten ammatillista kehitystä ja työllistymismahdollisuuksia. 
Järjestötyötä ja vammaisten yhteiskunnallista osallistumista tuettiin lähes viidesosalla myönnetyistä 
avustuksista (22 %, 218 386 €). Vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien edistämiseen kanavoitiin 
94 130 € (9 %). Rahoituskauden aikana temaattiset painotukset toteutuivat hyvin mahdollistaen 
vammaisten henkilöiden osallistumisen ja voimaantumisen.  
 

Yhteensä 15 340 vammaista henkilöä osallistui vuonna 2017 säätiön rahoittamiin projekteihin 
(projektin lukumäärä 203). Vastaava luku vuonna 2016 oli 25 000 henkilöä (projektin lukumäärä 
234). Pääsääntöisesti osallistujia olivat vammaiset miehet (45 %, N=6 910) ja naiset (44 %, N=6 
677), mutta myös vammaiset pojat (6 %, N=988) ja tytöt (5 %, N=765) osallistuivat vuoden 2017 
aikana enemmän kuin aikaisempina vuosina. Vammaisten tyttöjen ja naisten osuuden kasvu 
suhteessa vammaisten poikien ja miesten osuuteen on iso saavutus olosuhteissa, missä 
vammaisillä naisilla ja tytöillä on paljon rajallisemmat mahdollisuudet elämässään osallistua ja 
päästä mukaan, verrattuna vammaisiin miehiin ja poikiin ja ei-vammaisiin miehiin ja poikiin.   
 

Epäsuoranaiset hyödynsaajia FT-hankkeissa oli yhteensä 25 758 henkilöä ja Regular-hankkeissa 7 
042 893 henkilöä vuonna 2017, ja yhteensä 7 068 651. Nämä isot luvut ovat suoraan yhteydessä 
sellaisiin projekteihin, joiden kautta on tiedotettu ja kampanjoitu vammaisten ihmisten oikeuksista ja 
inkluusiosta yhteiskunnassa. Lukumäärät perustuvat niihin projektien loppuraportteihin, joita se on 
saanut vuonna 2017.  
 

Säätiön painopiste huomioida vammaiset tytöt ja naiset, moninkertaisesti syrjityt, näkyi 
käynnistyneissä projekteissa aiempaa selkeämmin. Projekteista noin 92 % painotti sukupuolten 
välistä tasa-arvoa joko pää- tai osatavoitteenaan. Vammaisten naisten omat järjestöt olivat 
toteuttamassa näin vain kahdeksaa projektia, mikä osoittaa laajempaa sitoutumista vammaisten 
tyttöjen ja naisten aseman vahvistamiseen.  

Least Developed 
Countries

62 %

Other Low Income 
Countries

8 %

Lower Middle 
Income Countries

23 %

Upper Middle 
Income Countries

7 %

LDC-maiden osuus 2017
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Eri tavoin vammaisista henkilöistä koostuvat järjestöt olivat säätiön suurin tuensaajaryhmä (31 %). 
Sen suhteellinen osuus on kuitenkin laskenut, koska säätiö on korostanut haavoittuvimmissa 
asemissa olevia vammaisryhmiä ja suunnitelmallisesti pyrkinyt tavoittamaan heitä. Viime vuosien 
tehostettu työ tavoitti hyvin vammaisten lasten vanhempien järjestöt, näkö- ja kuulovammaisten sekä 
mielenterveyskuntoutujien ryhmät vuonna 2017. Sokeiden ja näkövammaisten järjestöjen osuus oli 
17 %, kun se aiemmin on ollut noin 10 %. Vastaavasti kuurojen ja heikkokuuloisten järjestöjen osuus 
oli 15 %, kun se viime vuosina on ollut reilusti alle 10 %. Kymmenes osa (10 %) projektiavustuksista 
myönnettiin vammaisten lasten vanhempieni järjestöille, mikä on edellisiä vuosia selvästi korkeampi. 
Mielenterveyskuntoutujien järjestöjen osuus tuensaajista vuonna 2017 oli 4 %. Viimeisten vuosien 
aikana se on ollut vain noin prosentin luokkaa. Kaavio 2. kuvaa eri tuensaajaryhmien suhteellista 
osuutta ja muutoksia rahoituskaudella 2016–2017. 

 

 

Kaavio 2. Eri vammaryhmien osuus tuensaajista vuosina 2016–2017. 

 
Tukea ruohonjuuritason ryhmille 
Valtaosa (73 %) tuensaajajärjestöistä toimi maaseudulla tai pienessä kaupungissa, joissa yhteisön 
tarjoama tuki ja palvelut ovat hyvin rajalliset, eikä muita alan rahoittajia juuri ole. Säätiön strategian 
mukaisesti tukea pystyttiin kohdentamaan aidoille ruohonjuuritason pienryhmille ja järjestöille, joista 
osa ei ollut rekisteröitynyt, mutta teki sen Abilis-säätiön tuella. Paikallisia tilintarkastuksia näistä 
järjestöistä teetti lähes puolet (48 %,) mikä heijastaa onnistunutta säätiön neuvonta- ja ohjaustyötä 
hyvän hallinnon ja huolellisen talouden hoidon käytäntöihin.   
 

3.1.4. Säännöllinen ja systemaattinen seuranta osana riskienhallintaa 
 

Abilis-säätiö seurasi rahoitustoimintaansa ja rahoitettuja projekteja aktiivisesti. Koska valtaosa 
(vähintään 70 %) avustustoiminnasta oli nimetyissä fokusmaissa, kävivät kumppanijärjestöjen ja 
maatoimistojen edustajat projekteissa säännöllisesti ja systemaattisesti, keskimäärin 2-3 kertaa. 
Samalla, kun he tekivät monitorointia, he myös ohjasivat ja kouluttivat projektihallintoon ja hyvän 
hallinnon käytäntöihin, mikä edistää vammaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistumista. Vastaavasti 
tapaamiset tarjosivat vertaistukea, kun paikalliset itse-vammaiset fasilitaattorit ja maakoordinaattorit 
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jakoivat kokemuksiaan projekteja toteuttavien ja mukana olevien vammaisten henkilöiden kanssa. 
Samanaikaisesti työskentelytapa vahvisti fasilitaattoreiden toimintavalmiuksia ja ammattitaitoa.  

Vuosittain säätiön edustajat Suomesta tekevät 6-10 seurantamatkaa ja käyvät noin 80–90 
hankkeessa, sisältäen myös aiemmin päättyneitä projekteja. Matkoilla tavataan hakijajärjestöjä, 
yhteistyötahoja ja muita alan toimijoita tilanteesta riippuen. Rahoituskauden 2016–2017 matkojen 
pääpaino oli fokusmaissa ja niissä maissa, joista toimintaa ryhdyttiin ajamaan alas Kambodzha, 
Kirgisia, Mosambik ja Thaimaa). Vuoden 2017 aikana matkoja tehtiin hieman normaalia vähemmän, 
koska ohjelmatyön kehittäminen ja rahoituskauden 2018–2021 hakemuksen valmistelu vaati siinä 
määrin henkilöstöresursseja, että matkojen aikataulutusta jouduttiin hieman muokkaamaan. Lisäksi 
tiukka taloustilanne rajoitti seurantamatkojen toteutusta. Taulukko 6. kokoaa toteutetut 
seurantamatkat vuosina 2016–2017. Toteutus on hyvin suunnitelman mukainen. Fokusmaissa 
käytiin vuosittain. 

 

Vuosi/ 
Alue 

2016 2017 

Afrikka  Etiopia, 4.-10.9.2016 
Mosambik, 15.–22.9.2016 
Tansania, 16.–26.3.2016 
Uganda, 17.–25.9.2016 

Etiopia, 25.–27.9.2017 
Tansania, 24.–27.9.2017 
Uganda, 24. – 1.10.2017 
(Itä-Afrikan maiden kokous) 

Aasia  Bangladesh, ks. Mekong 
Kirgisia, 10.– 18.9.2016 
Nepal, 24.9.– 1.10.2016 
Kambodzha, 22.–26.1.2016 

Nepal, 28.10.–5.11. 2017 
Tadzhikistan, 22.9.–2.10.2017 

Muut maat ja 
alueet 

Mekong/Thaimaa*), 18.-21.1.2016 
(sis. Bangldesh) 
Mekong/Vietnam*), 30.10.–
5.11.2016 
Libanon, 2.-9.8.2016 

Mekong/Myanmar*) 8.-14.1.2017 
(*)koko Mekong-tiimi mukana) 

 
Taulukko 6. Vuosien 2016–2017 seurantamatkat, niiden kohdemaat ja matka-ajankohdat. 

 

Osalle seurantamatkoista osallistui toimiston henkilökunnan lisäksi hallituksen jäsen (Libanon; 
Nepal, Tansania, Uganda ja Vietnam). Seurantamatkoilla käytettiin säätiön hankehallinnon 
tarkastusta ja seurantaa helpottavia ohjeita (talouden tarkistuslista ja ohjeet hankehallinnon 
tarkastamista varten). Kaikilta matkoilta laadittiin matkaraportit, joiden yhteenvedot annettiin 
hallitukselle tiedoksi seuraavassa kokouksessa matkan jälkeen. Maakohtaisia matkojen anteja 
avataan luvussa 3.8. 
 

KIOS ja Siemenpuu-säätiöiden ja Vammaiskumppanuus ry:n edustajia kävi monitoroimassa omien 
seurantamatkojen yhteydessä Abilis-säätiön tukemia projekteja, muun muassa Burkina Fasossa ja 
Malissa (Siemenpuu) sekä Mongoliassa (Vammaiskumppanuus). KIOS:n edustajien matkaan 
liitettiin yhteistapaamiset Ugandassa.  

 

 

3.1.5. Täydentävyyttä ja tukea Suomen viralliseen kehitysyhteistyöhön   
 

Abilis-säätiö tarjosi rahoituskauden aikana lisäarvoa Suomen kehityspolitiikalle ja sen toteutukselle. 
Alansa asiantuntijana ja laajasti verkostoituneena toimijana kohdisti tukea vammaisille henkilöille, 
jotka elävät äärimmäisen köyhissä oloissa, vailla ihmisoikeuksia, koulutusta, palveluita ja todellisia 
osallistumismahdollisuuksia yhteisön ja yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi Abilis-säätiö reagoi 
nopeasti ja joustavasti eri maiden ja vammaisjärjestöjen tilanteet huomioiden. 
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Valtaosa Abilis-säätiön fokusmaista olivat myös Suomen virallisia yhteistyömaita1. Abilis-säätiö jatkoi 
aktiivista yhteistyötä Suomen edustustojen kanssa, vieraili niissä seurantamatkojen yhteydessä ja 
osallistui Suomen virallisten maaohjelmien valmisteluprosesseihin. Samoin yhteistyö jatkui 
ulkoministeriön kotimaassa sijaitsevien yksiköiden kanssa. Läheisin yhteistyö koko rahoituskauden 
ajan oli KEO-30:n kanssa ja vammaisasioista vastaavan haavoittuvien ryhmien neuvonantajan, 
Katariina Sarion (KEO-20) kanssa. Yhteistyö tiivistyi syyskaudella 2017, kun Abilis ja ulkoministeriö 
valmistelivat GLAD-verkoston kokousta (31.1.–2.2.2018) yhdessä Australian ulkoministeriön ja 
IDA:n (Interational Disabiity Alliance) kanssa.  
 

Abilis-säätiön toiminta kohdentui koko rahoituskauden ajan heikoimmassa asemassa olevien - 
vammaisten ihmisten – tukemiseen, ja oli täten vahvasti Suomen kehityspoliittisen selonteon ja 
kehityspolitiikan mukaista ja täydensi Suomen kehitys- ja ulkopolitiikan toteuttamista. Säätiön 
avustustoiminta tarjoaa merkittävän tuen muiden instrumenttien kautta toteutettavalle kehitysavulle. 

4. RAHOITUSKAUDEN 2016–2017 TULOKSET  
 

Abilis-säätiön koko toiminnan pitkän aikavälin tavoitteena on sen vision mukaisesti maailma, missä 
vammaiset ihmiset ovat tietoisia ihmisoikeuksistaan ja toimivat ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Näin 
vammaiset ihmiset ovat myös yhdenvertaisia muiden kansalaisten kanssa. Kaikki säätiön toiminnan 
osa-alueet rahoituskauden aikana edistivät tämän kehitystavoitteen saavuttamista. Säätiön 
toimintaa toteutettiin suunnitelmallisesti, strategian ja tuenkäyttösuunnitelman mukaisesti. 
 

Tämä luku käsittelee vuoden 2017 aikana saatuja tuloksia, mutta rinnastaa niitä myös edellisen 
vuoden raportoituihin tuloksiin. Erityisenä painopisteenä ovat projekteissa aikaansaadut muutokset 
yksilö- ja järjestötasolla. Tuloksia esitellään myös fokusmaiden toiminnan, kehitysviestinnän ja 
vaikuttamistoiminnan osalta siinä määrin, kuin se säätiön rahoituskauden osalta 2016–2017 on 
mahdollista.  

 

 

4.1. Rahoitustoiminnan yleiset tulokset 
 

Abilis-säätiön kokonaistoiminnan ja valtion tuen käytön ehtojen kannalta keskeiset toiminnot, 
mitattavat asiat ja tulokset on koottu taulukkoon 7. Säätiö käytti sitoutuneesti valtion tukea ja 
maksimoi projektirahoituksen kanavoinnin kehitysmaiden vammaisjärjestöille (vuosittaisesta tuesta 
65–70%). Abilis-säätiöllä ei ollut rahoituskauden vaikeuksia kanavoida tukea kehitysmaiden 
vammaisjärjestöille, päinvastoin tuen tarve oli suurempi kuin käytettävät varat. Laadittu 3-vuotinen 
suunnitelma (2016–2018) olisi ollut realistinen ja säätiön avustustoiminnan käytännöt sellaisia, että 
toimintaa olisi voitu toteuttaa suuremmallakin volyymilla.  
 

Vuodelle 2017 siirtynyt poikkeuksellisen iso valtion tuen määrä (698 966 €) mahdollisti avustus-
toiminnan jatkumisen aktiivisena vuonna 2017 ja nosti projektirahoituksen suhteellista osuutta (70 
%). Rahoituskauden talouden tasapainottaminen leikkausten yhteydessä arvioitiin vuonna 2016 
ainoaksi toimivaksi tavaksi selvitä tilanteesta. Tämä vahvistui vuonna 2017, jolloin tarve siirtyvälle 
tuelle oli ilmeinen. Epävarma taloustilanne vuosia 2018–2021 koskien johti kuitenkin siihen, että 
siirtyvää rahaa oli jätettävä edelleen alkuvuodelle 2018. Huolellisen talousseurannan avulla säätiö 
pystyi hallinnoimaan useita satoja projekteja ja hakemuksia niin, että tehokas valtion tuen käyttö 
annettujen ehtojen mukaisesti oli mahdollista. 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Etiopia, Kenia, Mosambik, Myanmar, Nepal, Sambia, Somalia ja Tansania. 
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TOIMINTO Mitattava asia Indikaattori 2016 2017 
Tehokas 
valtiontuen 
käyttö vuosittain 

Valtaosa valtiontuesta 
käytetty. Siirtyvän tuen 
määrä pieni.  

Käytetyn tuen  
määrä  

 
698 966 €2 

 
292 970 € 

Projektirahoitus 
Vähintään 65 % 
myönnetystä 
valtiontuesta vuodessa 

Prosenttiosuus 
valtion tuesta  

 
1 306 277 € 

(65 %) 

 
1 422 665 € 

(70 %) 

Hankehallinnon 
laadukas 
toteutus 

Enintään 25 % 
myönnetystä 
valtiontuesta vuodessa 

Prosenttiosuus 
valtion tuesta 

 
527 629 € 

(25 %) 

 
466 679 € 

(22 %) 

Toiminnan 
laadukas 
hallinnointi 

Enintään 10 % 
myönnetystä 
valtiontuesta vuodessa 

Prosenttiosuus 
valtion tuesta 

 
216 775 € 

(10 %) 

 
174 292 € 

(8%) 

Laatutyö ja 
toiminnan 
kehittäminen3 

Seurannan 
mittausjärjestelmä 
kehitetty ja käytössä;  

Mittausjärjestelmä 
eri osineen; uudet 
käytännöt, 
lomakkeet 

Uudet FT-
lomakkeet; 
indikaattoreiden 
kautta tiedon 
keruu  

Uudet haku- ja 
raportointi-
lomakkeet; 
indikaattoreiden 
laajempi käyttö 

Laadukas 
tiedotustyö4 

Säätiön toiminnan 
tunnettuus Suomessa 
ja ulkomailla 
lisääntynyt 

Yhteydenottojen, 
lehti- ja some-
artikkeleiden 
määrä 

FB-tykkääjien 
määrä yli 2000, 
Twitterissä 339, 
Instagramissa 96 

FB-tykkääjien 
määrä yli 3300, 
Twitterissä 400, 
Instagramissa 194 

Vammais-
diplomatia5 

Vammaisasioiden 
inkluusio ja 
vammaisten osallisuus 
vahvistunut 

Kehittämistyö 
käynnissä 
rahoituskauden 
ajan 

Suomi ratifioi YK:n 
vammais-
sopimuksen; 
Humanitarian 
Disability Charter  

Diploryhmän 
edustajien 
osallistuminen 
asiantuntija 
tehtäviin; 
SPR/IFRC rekrytoi 
ensimmäinen 
vammaisen 
työntekijän 

 
Taulukko 7. Abilis-säätiön koko toiminnan keskeiset yleisen tason tulokset ja indikaattorit vuosina 2016–2017 
suhteessa ulkoministeriön rahoitukseen ja sen ehtoihin. 
 
 

Vastaavasti säätiö käytti omaan hallintoon vain vajaan 10 % vuosittaisesta valtion tuesta, mikä on 
moneen kansainväliseen rahoitusinstrumenttiin ja toimijaan verrattuna alhainen määrä. 
Säästötoimia noudatettiin läpi rahoituskauden. 
 

Hankehallinnon kulujen (22–25 % vuosittaisesta tuesta) merkittävän osan muodostavat säätiön 
asiantuntevien työntekijöiden (projektikoordinaattorit) palkat, seurantamatkat, muut hankehallinnon 
työkalut. Näitä kuluja tarvitaan, jotta kehitysmaiden vammaisjärjestöt pystyvät suunnittelemaan, 
toteuttamaan ja raportoimaan projekteja. Säätiömallissa nämä kulut on pidetty erillään varsinaisesta 
projektirahoituksesta, poiketen muiden hanke- ja ohjelmatukea saavien järjestöjen käytännöistä. 
Tilanne voi siis olla harhaanjohtava, jos käytäntöä ei tunne. Tavallista on, että Suomessa syntyvät 
henkilöstö- ja hankehallinnon kulut yhdistetään projektin varsinaisiin kuluihin, koska projektia 
toteutetaan yhdessä suomalaisen ja kehitysmaassa toimivan kumppanin kesken. Säätiöiden 
avustustoiminta pohjaa kehitysmaiden järjestöjen vahvaan omistajuuteen ja projektien suunnittelun 
ja toteutuksen vastuuseen. Säätiön tarjotessa tukea ja ohjausta niin projektityöhön kuin järjestön 
toimintaan, kehitysmaiden vammaisjärjestöjen kapasiteetti vahvistuu.  
 

                                                 
2 Koska säätiön rahoituspäätös vuodelle 2017 oli miljoona euroa vähemmän kuin vuoden 2016 tuki, säätiön hallitus päätti ryhtyä 
säästötoimiin ja varautua vuoden 2017 toimintaan niin, että vuodelta 2016 jää siirtyvää rahaa pehmentämään pudotusta. Säätiö ilmoitti 
ulkoministeriön vastuutarkastajalle suunnitelmasta ja isosta siirtyvän tuen määrästä etukäteen.  
3 Tarkempi kuvaus kohdassa D: Laatutyö ja toiminnan kehittäminen. 
4 Tarkempi toiminnan ja tulosten esittely luvussa C. 3.8.–3.10.  
5 Tarkempi selvitys luvussa F. Vammaisoikeusdiplomatia ja vammaisasioiden kehitysyhteistyön asiantuntijuus. 
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A. HANKERAHOITUS 
 

4.2. Taustatietoa päättyneistä projekteista 
 

Vuoden 2016 aikana säätiö hyväksyi yhteensä 234 ja vuoden 2017 aikana 203 projektin 
loppuraporttia. Luvut ovat korkeita ja osoittavat säätiön aktiivista työskentelyä. Vaikka uusia 
projekteja myönnetään paljon, saatetaan projektit myös hyvin päätökseen. Rahoituskauden aikana 
päättyneitä oli enemmän kuin käynnistyneitä, mikä johti siihen, että vuodenvaihteessa 2017–2018 
säätiöllä oli huomattavasti aiempia vuosia vähemmän käynnissä olevia projekteja.  
 
Päättyneiden hankkeiden keskimääräinen kesto rahoituskaudella oli 15 kuukautta. Se on edelleen 
enemmän kuin suunniteltu ja säätiön suositus (1 vuosi), mutta projektien kesto on viime vuosien ajan 
laskenut. Yli puolet (53 %) vuonna 2017 päättyneistä projekteista kesti alle vuoden ja 85 % alle kaksi 
vuotta. Säätiö on näin saanut ohjeistettua toteuttajajärjestöjä tekemään realistisempia suunnitelmia, 
jotta tavoiteaikataulussa pysytään. Samoin säätiön fasilitaattorit monitoroivat tehokkaasti käynnissä 
olevia hankkeita ja tukivat järjestöjä viemään toiminnot päätökseen sekä raportoimaan säätiölle 
asianmukaisesti. Parantuneet kommunikaatioyhteydet (mobiililaitteet, Internet) helpottivat osaltaan 
yhteydenpitoa. Pienten ja konkreettisten projektien keston ei yleensä ottaen tarvitse olla useampaa 
vuotta. Pidempikestoiset koulutus- ja vaikuttamistyön projektit ovat säätiön avustustoiminnassa 
harvinaisempia. Mikäli projektin kesto venyy yli kolmen vuoden, säätiön havaintojen mukaan 
projektissa tai sen toteuttajajärjestöllä on ongelmia, joihin se tarvitsee tukea ja ohjausta.  
 

Rahoituskauden aikana säätiö teki runsaasti työtä pitkittyneiden hankkeiden (aloitus 2013–2015) 
tilanteen selvittämiseksi ja saattamiseksi päätökseen. Yleisin syy pitkittyneeseen hankkeen 
toteutukseen oli järjestön heikko kapasiteetti ja projektin johtaminen sekä yllättävät muutokset 
järjestön toiminnassa kuten järjestöjohtajan äkillinen kuolema. Vuonna 2017 säätiö joutui 
keskeyttämään seitsemän projektia 6, joista viisi oli pieniä FT-avustuksia. Keskeytetyt projektit olivat 
eri maista ja ainoa yhdistävä tekijä oli järjestön heikko kapasiteetti. Taloudellisia väärinkäytöksiä ei 
havaittu, eikä takaisinperintätoimiin tarvinnut ryhtyä. 
 

Selvittelytyön yhteydessä löydettiin viisi sellaista pitkittynyttä projektia, joissa toiminnot olivat pääosin 
tai kokonaan toteutettu, mutta projektin loppuraportointi ja viimeistely jäänyt tekemättä. Näistä neljä 
arvioitiin toteutetun myöntöä pienemmällä summalla7 ja yksi projekti oli päättynyt järjestön 
ulkopuolisista syistä johtuen. Koska valtaosa projekteista oli toteutettu kumppanijärjestön 
seurannassa (Etiopia, Nepal), projektin toimintoja ja taloutta koskevat tiedot/raportit saatiin 
asianmukaisesti. Edellisen vuoden tapaan Bangladeshissa vammaisjärjestöjen oli vaikea saada 
viranomaislupaa ja yksi avustuspäätös peruttiin tämän seurauksena (15AA135-FT). Taulukko 8. 
kokoaa vuosien 2016–2017 hallinnollisesti keskeytetyt projektit. 

 
 

Hallinnollisen keskeytyksen muoto 
Määrä 
2016 

Määrä 
2017 

Keskeytetty, projektitoiminta päättynyt (taustalla järjestön 
heikko kapasiteetti toteuttaa projektia tai suunniteltuja 
toimintoja), ei talousväärinkäytöksiä 

 
11 

 
7 

Peruttu rahoituspäätös, ei maksettu myönnettyä tukea 2 1 

Rahoituspäätöksen muutos (projekti toteutettu myöntöä 
pienemmällä tuella, taloustiedot vahvistettu) 

4 5 

 

 

Taulukko 8. Säätiön hallinnollisesti keskeyttämien projektien jakautuminen vuosina 2016–2017. 

                                                 
6 Vuonna 2017 keskeytetyt projekti: 13AF209, 14AA072-FT, 14AF166-FT, 14AF196-FT, 15AA139-FT, 15EU016-FT, 16AF029. 
7 Projekti, jotka toteutettiin myöntöä pienemmällä summalla ja raportoitiin päättyneiksi vuonna 2017: 13AF056, 14AF068, 15AA025, 
15AA080-FT, 15AF165-FT. 
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4.3. Lisää toimintavalmiuksia yksilöille ja järjestöille 
 

Avustustoiminnan painopisteenä olivat säätiön strategian mukaisesti temaattiset aihealueet:  
- Ruohonjuuritason vammaisjärjestöt ja –ryhmät (toimintavalmiuksien vahvistaminen) 
- Vammaisten ammatillinen koulutus ja toimeentulon hankinta  
- Vammaisten tyttöjen ja naisten elinolosuhteiden kohentaminen, ja  
- Vammaisten ihmisoikeudet, niistä tiedottaminen, kouluttaminen ja muu vaikuttamistyö. 

 

Nämä temaattiset painotukset näkyivät eri fokusmaissa toteutetuissa projekteissa (ks. Luku 3.8.) ja 
tuloksia on koottu seuraaville sivuille.  
 

Säätiö käytti määrällisiä ja laadullisia mittareita arvioidessaan hankkeiden tuloksia ja vaikutuksia. 
Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että yksilön elämässä tapahtuvia muutoksia mitataan 
yksilötasolta alkaen.  
 
Yksilötasolta alkava voimaantuminen  
Vuonna 2017 Abilis-säätiö onnistui keräämään paljon enemmän tietoa henkilötason tuloksista 
aiempiin vuosiin verrattuna. Otantamenetelmällä haastateltiin yhteensä 179 projektiosallistujaa 
projektin alussa ja lopussa. Esitetyt kysymykset (indikaattorikysymykset, osallistavasti laaditut) olivat 
samat molemmilla haastattelukerroilla. Tämän menetelmän kautta Abilis-säätiö sai luotettavaa 
aineistoa henkilötason muutoksista. Henkilötason indikaattoreita olivat seuraavat: 
 

 Vammaisten päätöksen teon mahdollisuus lisääntyy hankkeissa 

 YK:n vammaissopimuksen tunteminen 

 Vertaistuen lisääntyminen 

 Roolimallin lisääntyminen 

 Esteettömyyden kasvaminen 

 Apuvälineiden saanti 

 Tiedon saanti 

 Kommunikaation mahdollistuminen 

 Kuljetuskeinojen lisääntyminen 

 Tulojen lisääntyminen 

 Terveydentilan parantuminen 

 Sosiaaliturvan kohentuminen 

 Verkoston kasvu 

 Perheen tuen lisääntyminen  

 Itseluottamuksen lisääntyminen/vahvistuminen 
 

Eniten positiivisia muutoksia tapahtui verkoston kasvussa (44 % vastanneista koki positiivista 
muutosta sosiaalisessa elämässään). Itseluottamuksen lisääntyminen oli toiseksi eniten mainittu 
positiivinen muutos (26 %) ja tiedon saanti oli kolmanneksi yleisin muutos (22 %). Muita positiivisia 
muutoksia havaittiin seuraavilla osa-alueilla: 

- Kuljetuskeinojen lisääntyminen (21 %) 
- Esteettömyyden kasvaminen (17 %) 
- Apuvälineiden saanti (14 %) 
- Tulojen lisääntyminen (12 %) 
- Terveydentilan parantuminen (10 %) 

 

Taulukossa 9. on yksilötason indikaattoreiden keskeiset kysymykset ja tulokset rahoituskauden 
molemmilta vuosilta. Vuonna 2016 kysymykset esitettiin pienemmälle joukolle vammaisia henkilöitä 
kuin 2017 ja vastaukset olivat suuntaa antavia. Vuonna 2017 päättyneiden projektien osalta tuloksia 
voidaan pitää jo luotettavina, huomioiden kuitenkin sen, että kaikki vastanneet henkilöt eivät 
ymmärtäneet kysymyksiä heikon koulutustaustan takia. 
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Indikaattorikysymys/ 

Aihepiiri 

Tulos/Muutos 

2016 

Tulos/Muutos 

2017 
Muuta huomioitavaa 

 
Omien oikeuksien 
tuntemus; 
YK:n 
vammaissopimuksen 
tuntemus 

Noin 63 % 
vastanneista tiesi 
YK:n vammais-
sopimuksen ja 
oikeuksista. 

50 % vastanneista 
tiesi YK:n 

vammaissopimuksen 
ja oikeuksista 

projektin alussa ja 
76 % projektin 

lopussa. 

Noin viidennes (17 %) 
vammaisista ihmisistä ei 
tunne oikeuksiaan. Noin 7 
% ei ymmärrä, mikä YK:n 
vammaissopimus on ja 
onko kotimaansa ratifioinut 
sen. 

 
Osallistuminen yhteisön 
sosiaalisiin tilaisuuksiin, 
juhliin tai muihin 
tapahtumiin 

63 % vammaisista 
ihmisistä pääsi 
mukaan sosiaalisiin 
tapahtumiin. 

68 % vastanneista 
pääsi mukaan 

sosiaalisiin 
tapahtumiin projektin 

alussa ja 73 % 
projektin lopussa. 

Edelleen noin kolmannes 
vammaisista ihmisistä ei 
pääse mukaan yhteisön 
tapahtumiin.  

 
Vammaisten ystävien 
määrä 
 

Noin kolmannes (33 
%) vastaajista ilmoitti 
vammaisten ystävien 
määrän lisääntyneen 
ja vertaistuen 
tukeneen omaa 
voimaantumista.  

54 % vastanneista 
ilmoitti vammaisten 

ystävien määrän 
lisääntyneen ja 

vertaistuen tukeneen 
omaa 

voimaantumista. 

Vertaistuen merkitys ja 
voimaantuminen ovat 
keskeisiä elementtejä; 
vaikea mitata ja yksilöiden 
arvioida nykyisillä 
indikaattoreilla. 

Vammaisten naisten 
osallistuminen ja 
suhteellisen osuuden 
kasvattaminen 

Yli puolet projektien 
osallistujista oli 
vammaisia tyttöjä ja 
naisia. 

49 % projektien 
osallistujista oli 

vammaisia tyttöjä ja 
naisia. 

Vammaisten naisten 
osallistuminen lisääntyi 
selvästi rahoituskaudella 
2016–2017. Säätiö pystyi 
toimimaan strategisen 
painotuksen mukaisesti. 

 
Taulukko 9. Yksilötason indikaattorikysymysten aiheet ja tulokset vuosina 2016 ja 2017 päättyneissä 
projekteissa. 

 
Järjestötyön vahvistuminen näkyy eri tavoin 
 

Säätiön avustustoiminnan keskiössä ovat ja olivat kehitysmaiden vammaisjärjestöt, joiden 
toimintavalmiuksien kehittymistä mitattiin järjestötason indikaattoreilla. Muutoksia mitattiin 
jäsenmäärässä, aktiivisten jäsenten osuudessa, yhteistyössä viranomaisten, päättäjien sekä muiden 
järjestöjen kanssa, varainhankinnassa ja rahoituslähteissä sekä ympärillä olevan yhteisön 
asenteissa ja arvostuksessa. Taulukossa 10. on kootusti järjestöjen toimintojen muutokset vuosina 
2016–2017.   

 
 

Indikaattorikysymys ja myönteinen muutos 2016 (%) 2017 (%) 

Lisääntynyt jäsenmäärä 51 49 

Lisääntynyt aktiivisten jäsenten määrä 58 58 

Järjestön tulot kasvaneet 33 22 

Lisääntynyt yhteistyö viranomaisten ja päättäjien kanssa 73 72 

Lisääntynyt yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 59 60 

Yhteisön arvostus ja hyväksyntä lisääntynyt 79 75 

Lisääntyneet rahoituslähteet (uusia rahoittajia löytynyt) 22 41 

Ei muutosta 3 5 
 

Taulukko 10. Päättyneiden projektien raportoimat muutokset järjestön toiminnassa vuosina 2016–2017 
prosenttiosuuksina esitettyinä. 
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Yhteisön asennoituminen muuttuu 
Rahoituskauden aikana päättyneiden projektien raportoimista muutoksista merkittävin tapahtui 
yhteisön asennoitumisessa vammaisuutta ja vammaisjärjestöjä kohtaan (75 %). Koska taustalla 
on vammaisten ihmisten kokema syrjintä ja jääminen usein elämän perusasioiden ulkopuolelle, on 
tulos erittäin myönteinen. Kun myös huomioidaan yleisin syy syrjintään, yhteisön tietämättömyys 
vammaisuudesta, on varsin helppo havaita syys-seuraussuhde: lisääntynyt tietoisuus muokkaa 
asenteita ja käyttäytymistä. Abilis-säätiön toiminnan keskeisenä elementtinä ja tavoitteena on 
vammaisten ihmisten osallistuminen ja voimaantuminen. Osallisuus ja osallistuminen tukevat yksilön 
kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi ja vahvistunut yksilö pystyy osallistumaan yhteisön toimintaan, 
jolloin myös ympärillä olevat ihmiset oppivat hyväksymään vammaisuuden ja toimimaan vammaisten 
ihmisten kanssa. 
 

Vammaisjärjestöille tämä tulos on erityisen tärkeää, koska usein näitä ei lasketa mukaan 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiksi ja vaikuttajiksi. Vammaisjärjestöjen toimintaan ei uskota ja luoteta, 
sen kapasiteetin arvioidaan olevan alhaisempi kuin muiden kansalaisjärjestöjen. Samalla tulos 
todistaa siitä projektirahoituksen vaikuttavuudesta, että projektit eivät pelkästään kohdistu 
suunniteltuihin toimintoihin ja niistä saataviin tuloksiin, vaan projekti, vammaisten ihmisten 
näkyminen yhteisössä ja erilaiset konkreettiset toiminnot puhuvat ympäröivälle yhteisölle. Projektin 
alaiset tiedotus- ja vaikuttamiskampanjat jakavat oleellista tietoa vammaisuudesta, jolloin ympäröivä 
yhteisö oppii arvostamaan vammaisia perheen ja yhteisön jäseniä. 
 

Tuloksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että Abilis-säätiön rahoittamat projektit ovat 
ensiarvoisen tärkeitä avaamassa ovia vammaisille henkilöille osallistua perheen ja yhteisön 
elämään, saada koulutusta ja työtä, tulla näkyväksi yhteisön jäseneksi, jotta asennoituminen 
vammaisuutta ja vammaisia ihmisiä kohtaan voi muuttua myönteisemmäksi.  
 
Yhteistyötä viranomaisten ja päättäjien kanssa 
Tukea saaneiden järjestöjen antamien vastausten perusteella näkyy selvästi, että projektien kautta 
vammaisjärjestöjen toiminnassa tapahtui muutoksia myönteiseen suuntaan. Tärkeä muutos on 
yhteistyö viranomaisten ja päättäjien kanssa, minkä 72 % ilmoitti lisääntyneen. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että vammaisjärjestöt saivat projektin kautta joko osaamista, tietotaitoa, 
kokemusta, rohkeutta tai jopa vasta ensimmäisen kerran aidon mahdollisuuden keskustella 
päättäjien kanssa ja etsiä yhteistyön muotoja. Ihmisoikeusperustaisen työn ja YK:n 
vammaissopimuksen yksi tärkeimmistä periaatteista on vammaisten henkilöiden osallistuminen 
heitä itseä koskevaan päätöksen tekoon ja koko yhteiskunnan kehitykseen. Näin ollen projektien 
kautta järjestetyt johtajuus- ja vaikuttamistyökoulutukset tai muut järjestöjen suunnittelemat toimet 
ovat olleet merkityksellisiä ja varustaneet vammaisjärjestöjen edustajia niillä resursseilla, joita 
viranomaisyhteistyö edellyttää. Vastaavasti Abiliksen tukemat projektit ovat tarjonneet hyvää 
koulutusta suunnitteluun, raportointiin, budjetointiin ja taloushallintoon – toimintoihin, joita 
vammaisjärjestöt eri maissa tarvitsevat yleisten hallinnollisten velvoitteiden hoitamiseen. 
Viranomaisyhteistyö voi vahvistua myös sitä kautta, että päättäjät havaitsevat vammaisjärjestöjen 
toimintavalmiuksien vahvistumisen, mikä johtaa luottamuksen lisääntymiseen.  
 
Yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa 
Abilis-säätiö tuki rahoituskauden aikana paikallisia vammaisjärjestöjä tekemään yhteistyötä muiden 
alueella toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa. Tätä tehtiin tavoitteellisesti, mutta sitä toteutettiin 
spontaanistikin useissa projekteissa. Kun vammaiset ihmiset vahvistuvat ja vammaisjärjestöt saavat 
toimintavalmiuksia, sillä on paremmat mahdollisuudet hoitaa jäsenistön asioita ja etuja, kantaa 
vastuuta yhteiskunnallisista asioista. Myös yhteistyön merkitys voi näyttäytyä laajempana. 
Vammaisten naisten järjestöt ovat monissa maissa mukana naisverkostoissa. Naisia yhdistävät asiat 
liittävät ihmisiä yhteen, eivätkä vammaisuus ja erilaisuus ole este yhteistyölle. Jos 60 % 
vammaisjärjestöistä raportoi yhteistyön lisääntyneen muiden järjestöjen kanssa, kertoo se myös 
lähtötilanteesta jotain. Onko tulos näyttämässä toteen sitä edellä mainittua seikkaa, että 
vammaisjärjestöjä ei usein lasketa mukaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiksi? Jos näin on, tulos on 
merkittävä ja muuttamassa epätasapainoa kansalaisjärjestöjen keskuudessa.  
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Lisää jäseniä ja aktivisteja 
Rahoituskauden aikana säätiön edustajat kiinnittivät huomiota siihen, että projektien aikana moni 
vammaisjärjestö tuli näkyvämmäksi ja kiinnostus sen toimintaa kohtaan yhteisössä lisääntyi, vaikkei 
kyseessä ollut varsinainen järjestötoiminnan hanke. Raportoitujen tulosten mukaan järjestöt saivat 
lisää jäseniä (49 %) ja myös aktiivisten jäsenten osuus kasvoi (58 %). Osittain nämä myönteiset 
muutokset tapahtuivat projektin ja sen sisältämien toimintojen takia, mutta suurelta osin ilman 
tavoitteellista työtä. Vammaiset henkilöt eivät olleet aiemmin tienneet vammaisjärjestöjen olemassa 
olosta ja toiminnoista, mutta nyt halusivat mukaan, kun projektin kautta pääsivät mukaan, ja 
aktiivisuus ja kiinnostus myös muuta sosiaalista kanssakäymistä ja osallistumista kohtaan 
lisääntyivät.  
 

Säätiö pitää tärkeänä, että vammaiset ihmiset ovat järjestäytyneitä ja vammaisjärjestöt tarjoavat 
palveluita jäsenilleen. Rahoituskauden aikana säätiö tuki useita vammaisten omia ryhmiä 
rekisteröitymään ja käynnistämään toimintoja, jotka järjestön ja sen jäsenistön kannalta ovat 
mielekkäitä ja tarpeellisia. Esimerkkejä perustetuista järjestöistä ovat vammaisten naisten ja nuorten 
järjestöt, jotka ryhtyivät edistämään erityisesti heidän ryhmänsä asioita. 
 
Rahoitusta ja varainhankintaa  
Päättyneiden projektien antamien tietojen mukaan reilun kolmanneksen (41 %) kohdalla järjestön 
tulotaso oli kasvanut. Tulotason nousu voi olla suoraa seurausta sellaisesta toimeentulo-
hankkeesta, jossa jäsenet maksavat saamastaan tuotosta/palkasta osuuden järjestölle tai järjestö 
on osallisena toimeentulo- tai varainhankintaprojektissa. Lisääntyneet tulot ovat aina myönteinen 
kehityssuunta lisäten järjestöjen taloudellista kestävyyttä.  
 

Abilis on rahoituskauden aikana antanut suosituksia joillekin järjestöille, kun ne ovat hakeneet 
rahoitusta muista lähteistä. 22% järjestöistä on saanut lisärahoituksia muilta tahoilta Abiliksen 
rahoituksen jälkeen, kun Abiliksen rahoittamat hankkeet ovat päättyneet. Tämä on erittäin vahva 
tulos ja osoittaa, että vammaiset ovat syrjitty rakenteellisesti yhteiskunnissa. Abilis on usein ollut 
ensimmäinen ulkomainen rahoittaja, joka on luottanut järjestön mahdollisuuksiin kehittyä ja toteuttaa 
hyvää hallintoa, oppien prosessin aikana lisää. Ilahduttavasti on vammaisjärjestöjä, jotka ovat 
löytäneet uusia rahoittajia omasta maastaan tai sen ulkopuolelta. Ruohonjuuritasolla toki 
rahoituslähteitä on hyvin rajallisesti. 
 
Entä jos muutoksia ei ole havaittavissa  
Rahoituskauden aikana vain 5 % projekteja toteuttaneista vammaisjärjestöistä ilmaisi, ettei 
havaittavissa ole selkeitä muutoksia hankkeiden loputtuaan. Tarkempi analyysi osoittaa, että näiden 
järjestöjen keskuudessa oli tyypillistä se, että ryhmä oli pieni ja toimi kyläyhteisössä, jossa se 
tunnettiin. Rahoituksen kautta käynnistyi sellaista toimintaa, että muutokset näkyvät yksilötasolla, 
mikä on kuitenkin erittäin tärkeä osa Abilis-säätiön avustustoiminnan tuloksellisuutta (ks. luvun 
alkuosa). Hankkeiden kesto on todella lyhyt (keskiarvo noin 1.5 vuotta / hanke, ja noin puolet alle 
vuoden kestoiset) ja siihen nähden melkein kaikki ovat osoittaneet positiivisia muutoksia. Tämä 
aikajakson näkökulma on tärkeä huomio. Pitkäaikaisemman vaikutuksen mittaaminen on yksi 
kehittämistyön painopisteistä tulevan vuoden aikana. 
 

 

4.4. Työtä ja toimeentuloa vammaisille henkilöille 
 

Työllistyminen ja toimeentulon hankinta olivat yleisimmät teemat vuosina 2016–2017 päättyneiden 
projektien keskuudessa (2016: 45 %, 2017: 36 %). Yleisimpiä ammattialoja olivat puu- ja 
käsityöammatit, parturi-kampaamo- ja kauneusala, pitopalvelutoiminta, kuivatavara- ja kioskimyynti, 
vihannesten ja eläinten kasvatus. Työllistymistä ja ammattitaitojen hankintaa edistettiin aiheeseen 
liittyvällä ammatillisella koulutuksella, joka yleisesti oli lyhytkurssi tai epävirallinen koulutusjakso. 
Tämä käytäntö tuki niitä olosuhteita, joissa vammaisten henkilöiden oli ollut vaikea saada ensin 
peruskoulutusta ja päästä sen jälkeen ammatilliseen koulutukseen tai jatko-opiskelemaan.  
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Ammatillinen koulutus järjestettiin myös paikallisesti, jolloin paikallisia asiantuntijoita työllistyi. 
Liiketoiminta ja pienyrittäjyyttä käsittelevät kurssit olivat niin ikään yleisiä ja niiden mukaan ottamista 
projektiin suositeltiin Abiliksen taholta säännönmukaisesti. 
 

Päättyneiden projektien osallistujista 33 % ilmoitti työllistyneen projektin aikana tai sen jälkeen. 
Afrikassa toteutetuissa projekteissa vammaisten ihmisten työllistyminen oli hieman korkeampaa 
(54 %) kuin Aasiassa (44 %). Nämä tulokset viittaavat työllistymiseen oman kodin ja perheen 
ulkopuolella kuten järjestössä ja virastossa. Pienen puutarhaviljelmän tai kanojen kasvatuksen ei 
arvioitu olevan työtä, vaan ruokaturvaa itselle ja perheelle. Mielekäs tekeminen ja perheen 
ruokatalouteen osallistuminen vahvisti vammaisten perheenjäsenten kokemaa arvostusta. Vastaava 
reaktio tapahtui yhteisössä, jossa vammaisten työllistyminen ja osallistuminen pienemmälläkin 
panostuksella vähensi vammaisten ihmisten kokemaa syrjintää ja lisäsi integroitumista yhteisöön. 

 

 

4.5. Vammaisten ihmisoikeuksien tunnistaminen vie aikaa 
 
Rahoituskauden aikana vammaisten ihmisoikeuksia edistäviä projekteja oli noin 9-10 % vuosittain 
toteutuneista hankkeista. Ihmisoikeushankkeiden kautta vammaisille ihmisille, heidän 
perheenjäsenilleen ja yhteiskunnan nimetyille edustajille kuten sosiaalityöntekijöille ja opettajille 
tarjottiin ihmisoikeuskoulutusta kohdistaen temaattisesti oleellisiin asioihin. Vahva teema oli YK:n 
vammaissopimuksesta tiedottaminen, eri maissa tehty työ sopimuksen ratifioimiseksi ja 
kääntämiseksi paikalliselle kielelle. Myös kansallisen vammaislainsäädännön uudistukseen 
kohdistettiin resursseja. 
 

Kerättyjen tulosten kautta noin 16 % järjestöistä raportoi projektin olleen onnistunut ja johtaneen 
näkyviin muutoksiin kuten YK:n vammaissopimuksen allekirjoittamiseen (Tadzhikistan) tai 
kansallisen perustuslain uudistamiseen (Nepal). Tulos on looginen, koska ihmisoikeustyö vie aikaa 
ja näkyvät muutokset voivat edellyttää vuosien työtä eri yhteiskunnan tasolla.  
 

Yksilötason indikaattoreiden antaman tiedon perusteella noin 76 % vammaisista ihmisistä tiesi 
projektin päättyessä omia oikeuksia ja tunsi YK:n vammaissopimuksen olemassa olon. Alkuvaiheen 
tietotasoon nähden (noin 50 %) tiedon lisääntyminen on selvä. Tulosten pohjalta näkyy kuitenkin 
selvästi se, että noin 17 % vammaisista ihmisistä ei tunne oikeuksiaan ja 7 % ei ymmärrä YK:n 
vammaissopimuksen merkitystä, vaikka aihetta on hänelle avattu. Tämä tulos vahvistaa sen, että 
vammaisten henkilöiden heikko perusopetustaso vaikeuttaa myöhemmin elämässä heidän 
mahdollisuuksiaan omaksua uusia asioita ja puolustaa omia oikeuksiaan. Kehitysmaaolosuhteissa 
tarvitaan ruohonjuuritasolle asti ulottuvaa tiedotus- ja koulutustoimintaa, yksinkertaisesti asioita 
kertoen. Kansallisen tason interventiot eivät riitä takaamaan yksilötasolla tapahtuvaa muutosta. 
 

 

4.6. Vammaisten tyttöjen ja naisten osallistuminen ja voimaantuminen  
 

Säätiön painopiste huomioida vammaiset tytöt ja naiset, moninkertaisesti syrjityt, näkyi myös 
päättyneissä projekteissa aiempia vuosia selkeämmin. Projekteista noin 15 % keskittyi vammaisten 
naisten järjestöjen vahvistamiseen, sen jäsenistön kouluttamiseen ja toimeentulon turvaamiseen. 
Rahoituskauden aikana perustettiin ja rekisteröitiin 10 uutta vammaisten naisten omaa järjestöä, 
mikä edelleen tukee vammaisten tyttöjen ja naisten aseman ja ihmisoikeuksien eteen tehtävää työtä. 
Lisääntymis- ja seksuaaliterveys- sekä ihimisoikeushankkeet (N=5) nostivat esille vammaisten 
tyttöjen ja naisten oikeuksia palveluihin, mutta myös koskemattomuuteen. Tämän sisältöisille 
projekteille on tarvetta jatkossakin. Tämä heijastui loppuraporteista ja saaduista palautteista. 

Tarkasteltaessa sukupuolijakaumaa päättyneistä projekteissa, huomion arvoista on se, että puolet 
osallistujista oli vammaisia tyttöjä ja naisia. Tunnettu asia on, että poikien ja miesten asema ja 
osallistuminen ovat laajasti vahvempia kuin tyttöjen ja naisten. Sukupuolen lisäksi on huomioitava 
vammaisuus, mikä lisää tyttöjen ja naisten moninkertaisen syrjinnän riskiä. Tehostettu toiminta 
huomioida vammaiset tytöt ja naiset ovat luoneet mahdollisuuksia osallistumiselle laajemmin. 
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B. KUMPPANIYHTEISTYÖOHJELMA 
 
Kumppaniyhteistyöohjelma oli tärkeä osa Abilis–säätiön hankehallintoa, erityisesti hankkeiden 
taustaselvityksissä, projektien seurannassa, vammaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistamisessa ja 
myöskin vaikuttamistyössä. Ohjelman periaate säilyi samana: Abilis kattaa ne kulut, jotka 
kumppanijärjestölle aiheutuu fasilitointi- ja monitorointitehtävistä. 

 

4.7. Kumppanuussopimukset vuosina 2016–2017 
 
Alla olevassa taulukossa (Taulukko 10.) on listattu vuonna 2017 voimassa olleet kumppanuus-
sopimukset sekä niiden rahoitus maittain.  
 

Toteuttajärjestö Maa Budjetti 
(€) 2017 

Myöntö (€) 
2017 

Maksettu 
(€) 2017 

Union of Disabled People of Issykkul 
Region RAVENSTVO 

Kirgisia 28 000 29 238 29 238 

Public Organisation Disabled Womens 
League ISHTIROK 

Tajikistan 25 000 25 000 25 000 

Maatoimisto, Facilitation Team 
Tanzania 

Tansania 28 000 24 908 24 908 

Abilis Mekong Regional Office, 
Maatoimistot Myanmarissa ja 
Vietnamissa 

Thaimaa 55 000 44 376 44 376 

Maatoimisto, Birendra Pokharel Local 
Expert 

Nepal 25 000 19 996 19 996 

Ethiopian Center for Disability and 
Development (ECDD) 

Etiopia 25 000 20 276 20 276 

Association of Youth with Disabilities of 
Mozambique – Maputo (AJODEMO) 

Mosambik 19 000 24 033 22 021 

Maatoimisto, Abilis Uganda office Uganda 26 000 26 616 26 616 

 YHTEENSÄ   231 000 214 443 212 431 
 

Taulukko 10. Abilis–säätiön kumppanuussopimukset maittain vuonna 2017. 

 
Mosambikissa toimivalle Ajodemolle siirtyi maksettavaksi myönnettyä rahoitusta 2 012 € vuoden 
2018 puolella. Loppuvuodesta 2017 Abilis-säätiö maksoi tämän lisäksi 13 952 euroa, jotta voidaan 
kattaa alkuvuoden 2018 kulut, ennen uutta rahoituskautta.  
 

 

4.8. Maaohjelmat ja niiden keskeiset toiminnot ja tulokset 
 

 

4.8.1. Bangladesh ja toiminta alasajovaiheessa 
 

Tiedot Bangladeshissa toimimisesta 
Abilis–säätiö on rahoittanut projekteja Bangladeshissa siitä lähtien kun Abilis perustettiin (1998). 
Aluksi maahan rahoitettiin vain muutamia projekteja. Aktiivisempi avustustoiminta ja 
kumppaniyhteistyö aloitettiin vasta myöhemmin (2008). Kumppanijärjestön kautta toimiminen 
Bangladeshissa todettiin hankalaksi vuonna 2011, sillä Abiliksen kriteerit täyttävää 
kumppanijärjestöä oli vaikea löytää. Vuonna 2012 paikallinen vammainen henkilö nimettiin 
hoitamaan Abiliksen rahoittamien projektien fasilitointia sekä monitorointia Local Expert mandaatilla. 
Erityisjärjestelyä on jatkettu siitä asti. Tarkoituksena oli perustaa Abilis maatoimisto Bangladeshiin 
2015. Valmistelut maatoimiston perustamiseksi ehdittiin aloittaa ennen Suomen hallituksen 
kehitysyhteistyövaroihin kohdistuvia leikkauksia. Näistä leikkauksista johtuen, toimintaympäristön 
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haasteet (korruptio, rekisteröitymisen ja viranomaisyhteistyön vaikeudet) huomioiden vuonna 2015 
säätiö teki päätöksen ajaa toiminta alas Bangladeshissa kokonaan.  

 

Näin ollen 2016 ja 2017 olivat toiminnan alasajovaihetta. Rahoituksen lopettaminen haluttiin tehdä 
rauhallisesti, jotta vammaisjärjestöjen kestävyys pystyttäisiin varmistamaan mahdollisimman hyvin. 
Lisäksi Abilis halusi varmistaa, että Abiliksen palkkaama Local Expert työllistyy muualle.  Rauhallisen 
exit vaiheen ansiosta Abiliksen Local Expert on työllistynyt ja hänen taustajärjestönsä on pystynyt 
rauhassa varmistamaan jatkorahoituksen toiminnalleen. 
 

Bangladeshissa rahoitusta pyrittiin kanavoimaan koko toiminnan ajan ruohonjuuritasolle ja 
vahvistamaan naisten osallisuutta järjestöissä sekä projekteissa. Kaikki Abilis materiaali on 
käännetty banglan kielelle, jotta ne olisivat mahdollisimman saavutettavia kaikille.  

 
Tiedot projekteista ja toteutetuista aktiviteeteista 
Vuonna 2017 ei enää myönnetty uusia rahoituksia Bangladeshiin ja vuoden alussa oli käynnissä 11 
projektia (4 FT, 6 regular ja 1 special grant). 2017 aikana näistä loppuun saatiin kahdeksan, vuoden 
2018 alussa yksi ja loput kaksi käynnissä olevaa projektia saadaan päätökseen 2018 ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana. Vuonna 2017 Bangladeshin projekteihin maksettiin 43 748 euroa. 
 

Abiliksen Local expert monitoroi käynnissä olevia hankkeita ja avusti järjestöjä viranomaisluvan 
saamisessa. Monitorointikäyntejä tehtiin yhteensä 18 kpl, joista suurin osa oli Dhakan alueella (8) ja 
loput 10 Tangailin, Rangpurin, Manikganjin ja Chuadangan alueille.  
 
Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa 
Local Expert teki säännöllistä kohdennettua vaikuttamistyötä, jotta vammaisjärjestöt saisivat 
jatkossa järjestö- sekä projektirekisteröintejä (NGO Affairs Bureau (NGOAB), National Security 
Intelligence (NSI), Special Branch of police (SB), District Commissioner). Hän oli vahva vaikuttaja 
vammaisliikkeessä ja arvostettu asiantuntija valtavirtajärjestöjen keskuudessa. Työn tuloksena 
vammaisjärjestöjen Bangladeshissa on nyt helpompi saada NGOAB järjestö- ja projektirekisteröinti 
vaikuttamistyön seurauksena. 
 

Abilis linkitti Local Expertin omien verkostojensa kautta asiantuntijatehtäviin, joiden joukossa oli 
muun muassa Vammaiskumppanuuden yhteistyö Kylväjän kanssa, ICRCn ja Kirkon ulkomaan avun 
työ Cox’s Bazaarissa Myanmarin Rohingya pakolaisten keskuudessa. Näin vammainen asiantuntija 
pääsi edistämään vammaisinkluusiota eri valtavirtajärjestöjen työssä, säätiön toimintaidean ja 
vaikuttamistyön tulotavoitteen mukaisesti.  
 
Tuloksia ja vaikutuksia 
Local Expertin fasilitoitoimat hankkeet olivat hyvälaatuisia ja realistisia. Vammaisjärjestöt pystyivät 
toteuttamaan ja raportoimaan suunnittelemansa toiminnot. Kaiken kaikkiaan vuonna 2017 Abiliksen 
rahoituksella tuettiin suoraan 1 684 henkilöä (682 naista, 802 miestä, 128 poikaa ja 72 tyttöä) ja 
välillisesti 2 976 henkilöä. 
 

Hyödynsaajat raportoivat, että ennen Abiliksen rahoituksen saamista he olivat työttömiä, mutta nyt 
he saavat päivittäistä tuloa. Tällä tulolla he pystyvät elättämään perheensä. Hyödynsaajat kokevat 
nyt elävänsä arvokasta elämää ja olevansa arvostettuja sekä omassa yhteisössään että perheen 
sisällä. Vammaisten henkilöiden asema yhteisössä on parantunut.  
 

Avustuksen saaneet järjestöt saivat järjestö- sekä projektirekisteröinnin (NGOAB), joten järjestöjen 
on mahdollista toimia myös jatkossa. Näin ryhmien ja järjestöjen toiminnan kestävyys on aiempaa 
parempi. Abilksen rahoitustoiminnan kautta järjestettiin vaikuttamistoiminnan koulutuksia jonka 
seurauksena vammaisilla henkilöillä on nyt parempi tietous maan vammaislainsäädännöstä ja he 
voivat hyödyntää tätä tietoa vaikuttaakseen omaan elämäänsä liittyvään päätöksentekoon, ja näin 
olla tasa-arvoisempia yhteisön jäseniä. Vammaiset henkilöt ovat aiempaa aktiivisempia ja pystyvät 
kontribuoimaan yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi vammaisjärjestöillä on enemmän työkaluja 
vaikuttamistoimintaan. 
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Esimerkkejä rahoitetuista projekteista 
Abiliksen rahoituksella toteutettiin vammaisten naisten oikeuksiin ja niiden toteutumisen 
edistämiseen liittyvä projekti (15AA112 "Protecting the rights of women with disabilities in justice 
through advocacy"). Projektin tuloksena vammaisjärjestöt ymmärtävät vammaisiin naisiin liittyvän 
lainsäädännön paremmin. Lisäksi projektialueiden tuomarit ja juristit ovat tietoisia siitä, että 
vammaisten naisten tarpeet tulisi valtavirtaistaa lainsäädäntöön. He ovat sitoutuneita lisäämään 
vammaisiin naisiin liittyvän momentin lainsäädäntöön. Nais- ja ihmisoikeusaktivistit ymmärtävät nyt 
vammaisten naisten aseman ja tarpeet paremmin. Vaikuttamistoiminnan seurauksena media nosti 
esille vammaisten naisten asemaa ja kokemuksia. Media julkaisi vammaisiin naisiin kohdistuvasta 
väkivallasta kertovia artikkeleita. Erityisesti erään 13-vuotiaan, lievästi kehitysvammaisen tytön 
raiskaustapaus nousi esille mediassa ja herätti paljon keskustelua. Projektia toteuttanut järjestö löysi 
uusia yhteistyökumppaneita ja vaikuttamisväyliä.  
 

Vammaisiin lapsiin ja heidän 
oikeuksiinsa saada perusopetusta 
liittyvän projektin (15AA133-FT 
"Promoting Inclusive Education for 
the children and adult women with 
disabilities at the Community of 
Baghata union of Narsingdi District”) 
seurauksena esikoulut ovat 
avoimempia vastaanottamaan 
vammaisia lapsia. Vammaisten 
lasten vanhemmat tukevat lastensa 
kouluun menoa.  
 

Abilis-säätiön avustustoiminnalla ja 
sen täydentävällä roolilla muun 
vammaissektorin kehitystyön osana 
on kauaskantoisia vaikutuksia 
Bangladeshissa.  

 

 

 

4.8.2. Avustustoiminta päättyi Kambodzhassa 
 

Avustustoimintaa Kambodzhassa on ajettu alas vuodesta 2015 lähtien. Päätös vetäytyä 
Kambodzhasta liittyi valtion tuen leikkaukseen ja tarpeeseen supistaa avustustoimintaa. 
Suunnitelmia valmisteltiin yhdessä pitkäaikaisen kumppanijärjestön, CDPO (Cambodian Disabled 
People’s Organization) kanssa alkuvuodesta 2016, kun säätiön edustajat kävivät Kambodzhassa. 
Suunnitelmia toteutettiin aikataulun mukaisesti ja viimeiset hankkeet (3) päättyivät Kambodzhassa 
vuonna 2017. Vuonna 2017 Kambodzhaan maksettiin 10 312 euroa. 
 

Kevättalvella 2017 säätiö valmisteli Kambodzhan maaohjelman osaksi säätiön 4-vuotista 
rahoitushakemusta. Se laadittiin yhdessä Suomen Kuurojen liiton ja tämän kumppanin kanssa ja 
kohdistui Kambodzhan kuurojen aseman edistämiseen. Suunnitelmissa huomioitiin Fiant 
Consultingin tekemän evaluaation havainnot ja suositukset Kambodzhaa koskien. Maaohjelmalle ja 
jatkotyölle Kambodzhassa olisi ollut tarvetta, kuurojen heikon aseman takia. Koska säätiön 
ohjelmatukipäätös oli huomattavasti pienempi kuin haettu summa, uutta ohjelmaa ei käynnistetä 
vuosille 2018–2021. Sen sijaan Abilis etsii muita keinoja tukea vammaisia ja vammaisjärjestöjä 
Kambodzhassa ja yksi vaihtoehto on konsulttitehtävät Abilis Consulting oy:n kautta. Alustavia 
neuvotteluja ryhdyttiin käymään loppuvuodesta 2017. 
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4.8.3. Aktiivinen Nepal  
 

Nepal on yksi Abiliksen aktiivisimpia kumppani-/ohjelmamaita. Vuosittain sieltä tulee useita 
kymmeniä uusia avustushakemuksia ja sinne on pystytty rahoittamaan sujuvasti uusia projekteja, 
koska fasilitointi- ja monitorointityö on hoidettu laadukkaasti ja tehokkaasti. Vastaavasti yhteistyö 
muiden vammaissektorin rahoittajien kanssa on varmistanut sen, että Abiliksen tuet kohdistuvat 
maaseudulle, ruohonjuuritason ryhmille, kun muut toimijat työskentelevät suurempien ja kansallisten 
vammaisjärjestöjen kanssa. Toisaalta laaja yhteistyö ja Abiliksen paikallinen asiantuntija on ollut 
mukana Nepalin vammaispoliittisessa kehityksessä ja pystynyt vaikuttamaan merkittävällä tavalla 
kansallisen tason lainsäädäntöön ja käytäntöihin.  
 
Maatoimisto ja rekisteröintiprosessi 
Rahoituskauden aikana yksi merkittävimmistä toiminnoista oli rekisteröidä maatoimisto ja siirtää 
erityisjärjestelyillä useamman vuoden ajan hoidettu fasilitointi- ja monitorointityö viralliseksi 
maaohjelmatoiminnaksi. Kumppaniyhteistyö NFDN-järjestön kanssa oli osoittanut vaikeudet, joita 
vammaissektorilla Nepalissa on. Maa, jossa vahva poliittinen jakautuminen johtaa kehitystä ja arjen 
työtä, voisi vaikeuttaa Abiliksen neutraalia luonnetta ja avustusten jakamista eri vammaisjärjestöille 
tasapuolisesti. Maatoimiston arvioitiin tarjoavan täten neutraalimmat lähtöasetelmat säätiön 
avustustoiminnalle. 
 

Local Expert Birendra Raj Pokharel aloitti Nepalin maatoimiston perustamisen ja rekisteröitymisen 
alkuvuodesta 2017. Sitä ennen hän oli selvittänyt eri vaihtoehtoja ja hallinnollisia velvoitteita, joita 
rekisteröitymiseen liittyi. Asioista keskusteltiin säätiön syksyn 2016 seurantamatkalla. 
Yhteisymmärryksessä sovittiin, että maatoimisto kannattaa rekisteröidä NGO-statuksella eli 
tavallisena kansalaisjärjestönä, joka on joustavampi rekisteröitymistapa kuin kansainvälisenä 
järjestönä (INGO) rekisteröityminen. Sille lankeaisi myös vähemmän taloudellisia velvoitteita, mikä 
säätiön epävarmassa rahoitustilanteessa oli merkittävä tekijä.   
 

Maatoimiston rekisteröitymisprosessi keskeytettiin Nepalin vuoden 2017 vaalien ajaksi (loppuvuosi 
2017), mutta se on käynnistetty uudestaan alkuvuodesta 2018. Syksyn 2017 seurantamatkalla 
(28.10-5.11.2017) Abiliksen tiimi tapasi vammaisjärjestöedustajia, joista valittiin sekä hallituksen 
jäsenet että paikallisen seurantaryhmän/asiantuntijakomitean (Committee of Local Experts, COLDE) 
edustajat. COLDE:n jäsenet tukevat Abiliksen Local Expertiä projektirahoitustyössä, kun taas 
hallituksen jäsenet vastaavat vuosittaisista hallinnollisista asioista kuten vuosikokouksesta ja 
tilinpäätöksestä. Nämä rakenteet tekevät maatoimistosta demokraattisen ja vahvemman verrattuna 
siirtymävaiheen toimintaan ns. yhden miehen toimistona. 
 
Tiedot hakemuksista, projekteista 
Projektirahoitustoiminta jatkui vuonna 2017 aktiivisena. Saapuneita hakemuksia oli yhteensä 21 
(2016 N=44), joista regular grant –hakemuksia oli 12 ja FT-hakemuksia oli 9. Näistä regular grant –
hakemuksia hyväksyttiin 10 ja FT-hakemuksia hyväksyttiin 9 (2016: yhteensä 20 uutta projektia). 
Regular grant –keskimääräinen myöntösumma oli 8487 Euroa. FT-hakemusten keskimääräinen 
myöntösumma oli 2 420 Euroa. 
 

Päättyneitä hankkeita oli yhteensä 12 (2016 N=17).  Yleisimmät aktiviteetit projekteissa olivat koko 
rahoituskauden ajan ammattikoulutus, tulonhankinta ja vammaisuudesta tiedottaminen. Projektien 
hyödynsaajat ovat oppineet erilaisia ammatillisia taitoja kuten huovutustöitä, tietokoneen käyttöä tai 
pienten huonekalujen valmistamista. Vammaiset ovat voimaantuneet, tietävät omat oikeutensa ja 
yhteiskunnan suhtautuminen vammaisiin on muuttunut paremmaksi tiedottamisen ansiosta. 
Nepalissa on huomattavaa se, että siellä tavoitetaan kaikkein syrjityimmässä asemassa olevat 
vammaiset kuten kuurosokeat. Vammaiset naisten ryhmät on myös huomioitu hyvin.  
 
Esimerkkejä rahoitetuista projekteista 
Vammaisia naisia tukeneista projekteista esimerkkeinä ovat seuraavat kaksi projektia, joissa 
tulokset ovat olleet erinomaisia: 
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Projekti 15AA041 ”Ensuring safety and gender equality of blind and disabled women”: 
 

Näkövammaisten krikettiyhdistys, Cricket Association of the Blind CAB, toteutti projektin, jossa 
keskityttiin tiedottamaan vammaisten naisten kohtaamasta syrjinnästä, fyysisestä ja seksuaalisesta 
häirinnästä, naisten oikeuksista ja tavoista puolustaa oikeuksiaan ja koskemattomuuttaan. Lisäksi 
järjestettiin kaksi krikettiottelua sekajoukkueilla (miehet ja naiset). Abiliksen tiimi, joka teki 
monitorointimatkan Nepaliin loka-marraskuussa 2017, kohtasi joukon voimaantuneita 
näkövammaisia naisia, jotka olivat tulleet tunnetuiksi ja kunnioitetuiksi omissa yhteisöissään 
kriketinpeluun kautta. Oikeuksia ja mahdollisuuksia koskeva koulutus oli antanut hyvän pohjan 
uskoa itseensä ja kykyihinsä. Moni naisista oli myös projektin myötä mennyt naimisiin, mikä on suuri 
saavutus kehitysmaiden yhteiskunnissa, missä vammaiset naiset ovat eniten syrjittyjen ryhmien 
joukossa. Projekti sai myös paljon median kautta julkisuutta sekä Nepalissa että muissa Aasian 
maissa. 
 
Projekti 15AA089, ”Empowering women with disability through skill development training 
and employment opportunity” : 
 

Entire Power in Social Action Nepal 
(EPSA) toteutti projektin, jossa 
opetettiin 20 vammaista naista 
huovuttamaan villaa ja tekemään tästä 
materiaalista erilaisia kirjottuja 
käsitöitä. Monet projektiin 
osallistuneista naisista olivat 
perheidensä tai miestensä hylkäämiä, 
jotkut yksinhuoltajia. Heillä ei ollut 
muuta paikkaa kuin yhdistyksen 
toimitilat, joissa he asuivat tilapäisesti. 
Projektin kautta he hankkivat ammatin 
opettelemalla huovutustöiden 
tekemistä. Käsityöt ovat hyvälaatuisia 
ja käyvät kaupaksi. Nyt nämä naiset 
saavat toimeentulon 
huovutustuotteiden myynnistä ja heitä 
arvostetaan. Projekti sai huomattavan, 
kansainvälisentunnustuksen/ palkinnon Zero Project -konferenssissa Wienissä helmikuussa 2016. 
 
Yhteistyötä laajassa rintamassa ja seurantamatka 
Nepalissa Abilis tekee yhteistyötä usean suomalaisen ja pohjoismaisen järjestön kanssa. Syksyn 
2017 seurantamatkalla tavattiin yhteistyökumppaneita kuten Suomen Lähetysseura, Nepalin 
Punainen Risti ja FIDA. Vierailu Suomen lähetystö vahvisti aiempia keskusteluita ja yhteistyötä. 
Tapaamiset olivat erittäin hyödyllisiä ja teimme jatkosuunnitelmia yhteistyön edistämiseksi. 
Lähetysseuran kanssa tehdään yhdessä vaikuttamistyötä ja Abilis voi tukea vammaisjärjestöjä 
alueilla, joilta Lähetysseura on vetäytymässä. Nepalin Punaisen Ristin kanssa ryhdytään 
kouluttamaan Nepalin Punaisen Ristin paikallisosastojen työntekijöitä ja vapaaehtoisia 
vammaisasioista ja vammaisten oikeuksista, mikäli rahoitus siihen järjestyy. Suurlähetystön kanssa 
sovittiin, että Abiliksen edustaja Birendra Pokharel tapaa WASH-hankkeen edustajia ja keskustelee 
hankkeen esteettömyydestä. Yhteisvierailu projektialueelle olisi myös hyvä keino kartoittaa ja 
edistää esteettömyyttä. Samoin hän esittelee pari kertaa vuodessa pidettävässä kansalaisjärjestöjen 
tapaamisessa Abiliksen tekemää työtä ja sen tuloksia. Vuodelta 2016 siirtynyt esteettömyyskoulutus 
lähetystössä järjestetään lähiaikoina. 
 
Toiminnan haasteet vuoden aikana 
Nepalissa tavoitettiin hyvin Abiliksen pääkohderyhmä eli ruohonjuuritason vammaiset. Pienet FT-
avustukset toimivat hyvin ja tarjoavat riittävän taloudellisen tuen ryhmille. Toisaalta asian 
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kääntöpuolena on, että projektikäyntejä on vaikea tehdä maaston vaikeakulkuisuuden vuoksi. 
Syrjäisimpiin vuoristokyliin ei pääse kuin lentämällä, mikä lisää kustannuksia.  
 

Toiminnan haasteena on lisäksi se, että vammaisjärjestökenttä on osittain hajanainen ja 
politisoitunut. Nepalissa on muun muassa useita kuulovammaisten ja kuurojen järjestöjä, jotka eivät 
tee yhteistyötä keskenään. Vahvat vammaisvaikuttajat jakavat vammaisjärjestöjä eri ryhmiin ja 
yhteistyö järjestöjen välillä vaikeutuu entisestään. Vanha kasti-järjestelmä luo paineita järjestöjen ja 
toiminta-alueiden väille. Lähellä Intian rajaa, Nepalin eteläosassa olevat maantieteelliset alueet ovat 
esimerkiksi heikommassa asemassa kulttuurisista ja historiallisista syistä (dalitit).  
 

Abilis otti nämä tekijät huomioon rahoituskauden aikana ja pystyi tavoittamaan myös kaikista 
heikoimmassa ja syrjityimmässä asemassa olevia vammaisia ihmisiä ja heidän järjestöjään 
maatoimiston asiantuntevan henkilöstön ja paikallisten verkostojen ansiosta. 
 
 

4.8.4. Maaohjelman toteutus Tadzhikistanissa 
 

Abiliksen kumppaniyhteistyöohjelmaa Tadzhikistanissa on vuodesta 2011 alkaen toteuttanut 
Disabled Womens Leaque Ishtirok, joka on yksi maan merkittävimpiä vammaisjärjestöjä. Ishtirokissa 
kumppaniyhteistyöohjelmaa hoitaa Abiliksen fasilitaattori, jonka tukena toimii osa-aikaisesti 
kirjanpitäjä ja Ishtirokin toiminnanjohtaja. Lisäksi hakemuksia ja loppuraportteja arvioi paikallisista 
vammaisjärjestöedustajista koostuva asiantuntijaryhmä (ARB).  
 

Tiedot hakemuksista, projekteista 
Abilis-säätiö vastaanotti Tadzhikistanista vuoden 2017 aikana yhteensä 19 hakemusta, mikä on 
hiukan suunniteltua enemmän (alkuperäinen arvio oli 10–15 hakemusta). Tämä kertoo avun 
kasvavasta tarpeesta. Vuonna 2016 vastaava uusien hakemusten määrä oli 15. Vastaanotetuista 
hakemuksista 16 hyväksyttiin rahoitettavaksi. Myönnetyistä rahoituksista 7 oli FT-, 8 regular ja 1 
special grant avustus. Keskimääräinen myöntösumma oli 5 014 €. Yleisimmät projektien sisällöt 
olivat kansalaisyhteiskunnan ja vammaisjärjestöjen toiminnan vahvistaminen, vammaisten 
ihmisoikeudet ja niiden edistäminen sekä ammatillinen koulutus.  
 

Vuoden 2017 aikana päättyi yhteensä 19 hanketta (2016 N=16). Näistä kuusi projektia toteutettiin 
Dushanbeen alueella ja muut eri puolilla Tadzhkistania. Suoria hyödynsaajia oli 991, joista 
vammaisia naisia ja tyttöjä oli 502 (hieman yli 50%). Vuoden 2017 aikana jatkettiin vuonna 2016 
asetettua painopistettä keskittyä tukemaan vammaisten naisiin keskittyvää toimintaa ja vammaisten 
naisten verkoston kasvua Tadzhikistanissa. Suurin edistysaskel saatiin nimenomaan vammaisten 
nuorten naisten aktiivisuudessa erityisesti Dushanben ulkopuolella tapahtuneissa projekteissa. 
Tästä hyvänä esimerkkinä on Sogdin alueella Abiliksen tuella järjestetty vammaisten nuorten 
itsenäisen elämän koulutus, projekti 16AA122.   
 

Projekti 16AA122 
School for Independent 
Living for Women with 
Disabilities of Sogd 
Region vahvisti 
vammaisten naisten 
liikettä Tadzhikistaissa. 
Koulutusten kautta 
nuoret vammaiset 
naiset saivat tietoa 
omista oikeuksistaan, 
itsevarmuutta, ystäviä ja 
verkostoa, jonka kautta 
jatkaa vaikuttamistyötä 
projektin jälkeen.  
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Tehostettua tiedotusta 
Vuonna 2017 Abilis panosti Tadzhikistanin osalta erityisesti tiedotukseen. Osana tätä työtä säätiön 
tiedotussihteeri osallistui seurantamatkalle syksyllä 2017 ja kokosi kuva- ja haastatteluaineistoa. 
Vuoden aikana julkaistiin kolme lehtiartikkelia sekä toimitettiin videomateriaalia Yle viitottuna –TV 
lähetykseen. Projekteista tehtiin noin 20 postausta sosiaalisessa mediassa, mikä on runsaasti 
edellisvuosia enemmän. Muutama projektikuva on myös Abiliksen 20-vuotis valokuvanäyttelyssä, 
joka oli ulkoministeriössä ja kiertämässä Pääkaupunkiseudun julkisissa tiloissa vuonna 2018. 
Ishtirok julkaisi Tadzhikistanissa vuosittaisen esitteen Abiliksen tuella toteutetuista projekteista. 
Monet näistä oli esillä myös syyskuussa 2017 pidetyssä isossa projektinäyttelyssä Dushanbessa, 
jossa myös säätiön ja Vammaiskumppanuuden edustajat olivat mukana seurantamatkan 
yhteydessä. Oli mukana 24 Abiliksen tuella projektin toteuttanutta järjestöä. Näyttelyssä järjestöt 
esittelivät toimintaansa ja myivät projekteissa valmistettuja tuotteita. Vammaisjärjestöt ja Abilis saivat 
näkyvyyttä. 

 
Maaohjelman valmistelu ja muun rahoituksen etsintä 
Alkuvuodesta 2017 Abilis valmisteli yhdessä Ishtirokin kanssa Country Profile Paperin, johon 
perustuen laadittiin myös maaohjelmasuunnitelma vuosille 2018–2021. Maaohjelman painotuksena 
ovat vammaiset naiset ja heidän järjestötoiminnan vahvistaminen. Se koettiin tärkeäksi miehisen 
kulttuurin keskellä, jossa vammaiset naiset ovat usein moninkertaisesti syrjittyjä. 
 

Vuoden 2017 jatkettiin vuoden 2016 aikana aloitettua pyrkimystä löytää Abiliksen toiminnalle uutta 
rahoitusta UM:n kehitysyhteistyön määrärahojen leikkausten kompensoimiseksi. Syyskuussa 2017 
Abilis jätti yhdessä Ishtirokin ja muiden kansainvälisten partnereiden kanssa (mm. UNDP, SPR, 
Tadzhikistanin Punainen Puolikuu) DFID rahoitushakemuksen, joka valitettavasti ei saanut 
rahoitusta. Loppuvuodesta rahoitusta haettiin yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön ja 
Kynnys ry:n kanssa EU:sta. Rahoituspäätöstä odotellaan kevättalvella 2018. 
 
Yhteistyötä laajassa rintamassa 
Syyskuussa 2017 Abilis teki monitorointimatkan Tadzhikistaniin. Matkan aikana tutustuttiin useisiin 
Abiliksen tuella toteutettuihin ja käynnissä oleviin projekteihin Dushanbessa sekä Sogdin ja 
Khatlonin alueella. Useimmissa projekteissa vammaiset naiset olivat joko projektin toteuttajina tai 
valtaosana projektin hyödynsaajista. Matkan aikana käytiin myös ETYJ:n Dushanben toimistossa ja 
keskusteltiin yhteistyön mahdollisuuksista. Vierailun jälkeen ETYJ antoi pienen rahoituksen 
muutamille vammaisjärjestöille. Matkan aikana tavattiin Tadzhikistanin Punaisen Puolikuun 
edustajia ja keskusteltiin Abiliksen, Ishtirokin ja Punaisen Puolikuun välisestä yhteistyöstä, mikä 
sisältää eri elementtejä asiantuntijakoulutuksesta yhteisrahoitukseen. Jo aiemmin Abilis oli 
järjestänyt yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa apuvälinekeräyksen Tadzhikistaniin. Abiliksen 
kumppanijärjestö Tadzhikistanissa antoi asiantuntija-apua tähän projektiin.  
 

 

 

4.8.5. Aktiivista toimintaa Kirgisiassa alasajosta huolimatta 
 

Abiliksen kumppaniyhteistyöohjelmaa toteuttaa Kirgisiassa, jo vuodesta 2010 alkaen, Union of 
Disabled People Ravenstvo. Se on yksi näkyvämpiä vammaisjärjestöjä Kirgisiassa. Ravenstvossa 
kumppaniyhteistyöohjelmaa hoitaa Abiliksen fasilitaattori, jonka tukena toimii osa-aikainen 
kirjanpitäjä sekä hyvin paljon myös toiminnanjohtaja. Lisäksi hakemuksia arvioi paikallisista 
vammaisasiantuntijoista koostuva asiantuntijaryhmä (ARB). Rahoitusleikkausten takia säätiö päätti 
vuonna 2016 ryhtyä ajamaan alas avustustoimintaa Kirgisiassa asteittain. Päätöstä puolsivat sekä 
maan yleisen kehitystason kasvu ja vammaisjärjestöjen muut rahoitusmahdollisuudet että säätiön 
painotus toimia kaikkein köyhimmissä maissa. Lisäksi säätiön taloudellinen tilanne vaikutti 
projektirahoituksen ja henkilöstön osalta siihen, että venäjänkielisissä maissa toimintaa pitää rajata.  
 

Tiedot hakemuksista, tuloksia projekteista 
Abilis-säätiö vastaanotti Kirgisiasta vuoden 2017 aikana 19 hakemusta. Niistä 17 sai myönteisen 
rahoituspäätöksen (2016 N=17). Myönnetyistä rahoituksista 10 oli FT-, 6 regular ja yksi special grant 
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avustus. Keskimääräinen myöntösumma oli 4 880 euroa, mikä heijastaa pienten FT-avustusten 
suurta määrää. Yleisimmät projektien sisällöt olivat ammatillinen koulutus, ruokaturva ja 
toimeentulon hankinta, vammaisille lapsille suunnatut toiminnot kuten kesäleirit ja vammaisten 
ihmisoikeudet ja niiden edistäminen. Rahoituskauden 2016–2017 aikana ammatilliseen 
koulutukseen liittyvien projektien määrä lisääntyi verrattuna aikaisempiin vuosiin.  
 
Yksi onnistuneimmista projekteista vuosien 
2016–2017 aikana oli 16AA121-FT, jossa 
kahdeksan hengen ryhmä sai 2 kk mittaisen 
ammatillisen koulutuksen valmistaa 
nahkatuotteita. Heidän joukossaan oli kolme 
vammaista nuorta, jotka aikaisemmin eivät 
olleet juuri käyneet kotinsa ulkopuolella. 
Ryhmän jäsenistä kolme ryhtyi projektin 
jälkeen tekemään nahkatöitä kotona ja 
työllistää näin itsensä. Projektin aikana 
kaikkien osallistujien itsetunto nousi ja 
sosiaalisten kontaktien määrä kasvoi. 
Järjestön toiminnan piiriin tuli 44 uutta 
vammaista lasta ja nuorta. 
 
Vuoden 2017 aikana päättyi yhteensä 25 hanketta (2016 N=19). Niistä kahdeksan sijaitsi Bishkekin 
alueella ja loput eri puolilla maata. Hankkeita päättyi suunnitellusti enemmän kuin alkoi, koska Abilis 
oli päättänyt jo rahoituskauden alkaessa vähentää rahoitettavien hankkeiden määrää Kirgisiassa. 
Suoria hyödynsaajia oli 980, joista vammaisia naisia ja tyttöjä 585 (60 %).  
 

Rahoituskauden 2016-2017 aikana Abilis tavoitti Kirgisiassa erityisen paljon vammaisia lapsia. 
Vuonna 2017 heitä oli suorien hyödynsaajien joukossa 253 (2016 N=167). Syynä tähän on 
vammaisten lasten kesäleiritoiminta, jota Abilis tuki erityisesti vuonna 2017. Merkittävin näistä 
hankkeista on vammaisten lasten kesäleiriprojekti 17AA049-FT, jossa 50 iältään 10–16 vuotiasta 
vammaista lasta pääsi osallistumaan 12 vuorokauden mittaiselle kesäleirille Issykkulin alueen 
vuoristossa. Monelle lapselle tämä oli ensimmäinen kerta yöpyä kodin ulkopuolella. Tätä projektia 
päästiin esittelemään myös suomalaiselle Kapua-ryhmälle elokuussa 2017. Vuosien 2016–2017 
aikana Kirgisiassa toteutettiin myös ensimmäinen viittomakielen koulutus projekti tulkeiksi haluaville 
henkilöille. Paljon työtä tehtiin YK:n vammaisten ihmisoikeuksien sopimuksen ratifioinnin 
edistämiseksi.  
 
Maaohjelman valmistelu ja yhteistyötä monien toimijoiden kanssa 
Vuosien 2016-2017 aikana Abilis valmisteli yhdessä kumppanijärjestön kanssa Country Profile 
Paperin, johon koottiin keskeiset tiedot vammaisten ja vammaisjärjestöjen tilanteesta sekä Abiliksen 
ja muiden alan rahoittajien tähänastisesta toiminnasta Kirgisiassa. Sen pohjalta laadittiin keväällä 
2017 Abiliksen Kirgisian ohjelmasuunnitelma vuosille 2018–2021. Maaohjelman laadinnalle ja 
rahoitushaulle oli selkeät perusteet: vammaisjärjestöt ruohonjuuritasolla tarvitsevat edelleen 
Abiliksen kaltaista rahoitusinstrumenttia, vaikka maa on kehittynyt ja noussut alemman keskitulon 
maaksi (Lower Middle Income Countries and Territories, OECD/DAC ODA Recipients). Kirgisiassa 
Abiliksen toiminta on ollut aktiivista ja sujunut hyvän kumppanijärjestön kanssa ilman suurempia 
ongelmia. Maaohjelma olisi voitu toteuttaa hyvältä yhteistyöpohjalta ja laadukkaasti. Maaohjelman 
keskeisinä painopistealueina olivat vammaisjärjestöjen organisatorisen kapasiteetin vahvistaminen 
sekä vammaisten taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Koska ulkoministeriön 
rahoituspäätös oli huomattavasti haettua summaa pienempi, päätti säätiö jatkaa alasajoa Kirgisiassa 
ja saada toiminta päätökseen vuoden 2018 aikana. 
 

Vuoden 2017 aikana jatkettiin jo edellisenä vuonna aloitettua aktiivista pyrkimystä löytää uutta 
rahoitusta Abilikselle ja Ravenstvolle. Syyskuussa 2017 Raventsvo jätti yhdessä Abiliksen ja muiden 
kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa (mm. UNDP, SPR, yliopistot) DFID rahoitushakemuksen, 
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joka valitettavasti ei saanut rahoitusta. Tiivis yhteistyö Abiliksen ja Ravenstvon välillä jatkui vuonna 
2017, kun Abilis Consulting oy sai toimeksiannon Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen EU-
hankkeessa (SPS, Social Protection System Programme). Ravenstvon toiminnanjohtaja, Gulmira 
Kazakunova, on hankkeen paikallinen asiantuntija ja osallistuu sosiaalityöntekijöiden koulutukseen 
ja oppimateriaalin tuottamiseen. Lisäksi SPS-hankkeessa on lanseerattu äitiyspakkaukset, joita 
jaetaan 100 synnyttäneelle naiselle (vammaiselle naiselle tai naiselle, jolle syntyy vammainen lapsi). 
Nämä äitiyspakkaukset valmistetaan Abiliksen rahoituksella käynnistetyissä ompelimoissa, jotka 
työllistävät kahdeksan vammaista naista. Näin Abilis-säätiö on saanut nivottua yhteen aiempaa 
toimintaa ja uutta kehityssuuntaa, mikä luo kestävyyttä ja näkyvyyttä vammaisasioille, työtä ja 
toimeentuloa vammaisille naisille ja konkreettisia esimerkkejä sille, miten vammaisinkluusio voi 
toteutua. 
 

Vuoden 2017 kumppanijärjestö tiedotti Kirgisiassa aktiivisesti Abiliksen projektien sisällöstä ja 
tuloksista. Kumppanijärjestö kävi pitämässä esitelmän Abiliksen tukemista projekteista Kirgisian 
naisyrittäjien verkoston seminaarissa sekä Bishkekin humanitaarisessa sekä Oshin valtiollisessa 
yliopistossa. Toimintaa on esitelty myös eri ministeriöiden edustajille sekä Kirgisian pääministerin 
neuvonantajalle. Projektikuvia on niin ikään mukana Abiliksen juhlavalokuvanäyttelyssä. 

  
 

4.8.6. Toimeentulon hankinta prioriteettina Etiopiassa 
 

Etiopiassa toimiva Abilis–ECDD -yhteistyö, rikastutettuna aluehallinnon voimavaroilla, on 
moniosainen ja hieno kokonaisuus, jonka toteutuminen monessa muussa maassa ei olisi ollut 
mahdollista. Vammaisten ihmisten voimaantuminen, toimeentulonhankinnan mahdollistuminen 
osuuskuntien kautta ja esiintulo yhteiskunnassa näin vahvasti läpi yhteiskunnan rakenteiden on ollut 
ainutlaatuista. Tämä kaiken sen keskellä, että ihmisoikeus- ja vaikuttamistyötä ei ole saanut tehdä. 
 
Yhteistyötä ja sen muutoksia rahoituskaudella 
ECDD:n rooli on vuodesta 2007 ollut fasilitoida projekteja ja vammaisryhmiä Abiliksen tuen piiriin ja 
onnistuneiden projektien toteutumiseksi. Työ on sopinut hyvin ECDD:n muuhun toimintaan ja ECDD 
on tehnyt työtä yhdessä paikallisen viranomaisen kanssa. Tiivis yhteistyö Ministry of Labour and 
Social Affairs (MOLSA) ja sen paikallistason yksiköt Bureau of Labour and Social Affairs (BOLSA) 
ovat olleet mukana tarjoamassa koulutuksia vammaisjärjestöille ja suosittelemassa joidenkin 
ryhmien rahoitusta Abilikselle. Vuonna 2016 valtion tarkastusviranomainen selvitti ECDD:n 
toiminnan ja antoi luvan jatkaa nimetyillä alueille (ks. myöh.).    
 

Etiopian kumppanuusyhteistyön rahoitusta leikattiin vuosina 2016–2017, osana Abiliksen 
supistustoimia. Tuolloin apulaisfasilitaattorin vuoden kestänyt työsuhde lopetettiin ja työ vain yhden 
kokopäiväisen fasilitaattorin työpanoksen varaan. Samanaikaisesti pitkäaikainen toiminnanjohtaja ja 
Abiliksen Etiopian yhteistyön kehittäjä, Yetnebersh Nigussie, siirtyi Light for the World järjestön 
palvelukseen ja hänen seuraajansa joutui perehtymään Abilis fasilitaattorin tueksi. Nämä muutokset 
heijastuivat avustustoiminnan toteutukseen ja lähinnä projektien aikataulutukseen. Koska ryhmät 
tarvitsivat fasilitaattorin apua ja hän toimi yksin, projekteissa tuli viivästyksiä. Lisäksi hakijajärjestöjen 
koulutus IGA-toimintoihin jäi kokonaan paikallisviranomaisten panostukseen, ECDD ei voinut enää 
järjestää täydentävää osuutta.  
 

Loppuvuodesta 2017 ECDD nimesi yliopistoharjoittelijan ja myöhemmin (2018) palkkasi hänet 
fasilitaattorin avuksi. Abilis-säätiön tuella ja ohjauksella uudistettu fasilitaatiotiimi ryhtyi tekemään 
tehostettua työtä, jonka tulokset näkyvät vasta 2018 puolella. 
 
Tukea ruohonjuuritasolle 
ECDD toimii neljällä alueella (Oromia, Amhara, South Nations Nationalities and People’s Region ja 
Tigray) ja kahdessa kaupungissa (Addis Abeba ja Dire Dawa). Näillä alueilla se pystyi fasilitoimaan 
vammaisjärjestöjä koko rahoituskauden ajan. Fasilitaattorin tukena olivat ECDD:n paikallisen 
toimiston edustajat, erityisesti Hawasassa ja Mekelessä, jotka myös osasivat paikallisia kieliä 
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amharan lisäksi ja näin saavuttivat ryhmiä, jotka muussa tilanteessa olisivat jääneet tuen 
ulkopuolelle.  
 

Kaikki rahoitetut projektit kohdistuivat toimeentulonhankintaan, osittain ruokaturvaan. Projektin 
sisällöt heijastavat hyvin projektien sijaintia, pääosin maaseutuolosuhteita, ja maan poliittis-
lainsäädännöllistä tilannetta, jossa ihmisoikeuksista ei saanut puhua. Maaseutuolosuhteet toivat 
tiettyjä haasteita kuten sähkön puutetta tai sähkökatkoja, heikkoja Internet-yhteyksiä ja 
kommunikaatiovaikeuksia. Osaan projekteista kulkeminen vei myös paljon aikaa. Samalla kuitenkin 
oli selvää, että tuen saajat olivat niitä vammaisia henkilöitä, joille nimenomaan Abiliksen tuki 
kuuluikin. Muita rahoittajia ei alueilla ollut. 
 
Middle-Track –pilotti vuonna 2017 
Vuonna 2016 ECDD esitteli Abilikselle idean nostaa FT-avustusten maksimi budjettia 4 000 euroon. 
Säätiö oli saanut vastaavia toiveita muista maista, koska hinta- ja palkkatasot, elinkustannukset, 
olivat nousseet siitä, kun avustus otettiin käyttöön pilotin kautta vuonna 2010. Erityisesti monet 
projektit jäivät keskeneräisiksi, kun 2500 euroa ei riittänyt tarvittavien toimintojen ja hankintojen 
kuluihin. Joissain tapauksissa osa ryhmän jäsenistä jäi ulkopuolelle, kun 2500 euroa ei riittänyt 
sellaisiin toimintoihin, että isompi joukko vammaisia ihmisiä olisi hyötynyt projektista. Budjettikoon 
uudelleen arviointi ja pilotointi oli täten hyvin perusteltu. 
 

Loppuvuodesta 2016 säätiön hallitus päätti käynnistää pilotin, jonka ulkoministeriö vahvisti. Viisi 
erillishanketta käynnistettiin Etiopiassa sillä periaatteella, että kyse on pienestä FT-avustuksesta 
yksinkertaisine lomakkeineen ja kahdessa erässä maksamisineen (90/10 %), mutta budjetti saattoi 
olla max 4 000 euroa.  
 

Vuoden 2017 aikana kaikki viisi hanketta saatiin käyntiin ja neljä jo päätösvaiheeseen. Projekti-
suunnitelmat olivat realistisia toimeentulohankkeita liiketoimintoineen ja ryhmät toteuttivat toiminnot 
onnistuneesti. Samalla, kun budjetti antoi enemmän liikkumavaraa, Etiopiassa devalvoitiin valuutta. 
Nämä yhdessä vaikuttivat sen, että ryhmät saivat enemmän rahaa käyttöön kuin alun perin oli 
suunniteltu. Alustavien havaintojen mukaan projektit tuottivat onnistuneita tuloksia, liiketoimintaa, 
joka jatkuu projektin jälkeen tarjoten työtä ja toimeentuloa ryhmien jäsenille. 
 
Projekteja ja niiden tuloksia 
Rahoituskauden aikana päättyneiden projektien keskeiset tulokset liittyvät tulojen hankintaa, mikä 
teki vammaisista ihmisistä, ryhmien jäsenistä taloudellisesti riippumattomia. Myös monet saivat 
ammatillista koulutusta ja tiedot pienyritystoimintaan. Tulojen ansiosta osallistujat pystyivät 
huolehtimaan perheistään ja arjen tarpeista, maksamaan lastensa koulumaksuja ja hankkimaan 
tarvittavia palveluita. 

 
Projektin 16AF082-FT, Expansion and Provision of Sanitation 

Services to the Public, edustaja, ryhmän taloudenhoitaja ja 

neljän lapsen äiti Yasap Kassie, 53, kertoo projektin kautta 

tapahtuneesta muutoksesta:  

 

Addis Abebassa on tarvetta wc- ja suihkutiloille. Asiakkaita on 

paljon. Tämän projektin ja työn kautta hankin nyt niin hyvin 

rahaa, että pystyn kasvattamaan neljä lastani, ostamaan 

heille ruokaa ja vaatteita. Tunnen selviytyväni ja olevani 

taloudellisesti riippumaton muista. Pystyn osallistumaan 

perheeni kuluihin ja osallistumaan päätöksentekoon, kun 

pitää priorisoida, miten rahat käytetään.  
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Yritysyhteistyö SERA Helsingin kanssa 
SERA Helsinki (SERA) on vuonna 2016 perustettu suomalainen yritys, joka tuo käsinkudottuja 
villamattoja Etiopiasta Suomeen. SERA:n tavoitteena on luoda laadukkaita mattoja tuottava 
toimintamalli Etiopiaan ja työllistää vammaisia ja yksinhuoltajia. Vuonna 2017 Abilis ja SERA 
käynnistivät yhteistyön ja Abilis pystyi linkittämään SERA:lle kaksi näkövammaisten järjestöä, joilla 
oli olemassa olevaa matonkudontaa ja joiden kutomotoimintaa SERA vahvisti FinnPartnership-
rahoituksella. Lähes vuoden ajan SERA:n osaavat matonkutojat ovat kouluttaneet ja ohjanneet 
näiden näkövammaisten kutojien ryhmiä ja mattoja on valmistunut myyntiin Suomessa ja jopa 
Suomen ulkopuolella. SERA teki aktiivista markkinointia ja sai näkyvyyttä laajasti. Mattojen kysyntä 
kasvoi nopeasti. 
 

Syyskaudella 2017 SERA ajautui tilanteeseen, jossa mattoja olisi pystytty myymään eteenpäin kuin 
niitä tuotettiin. Abilis ja ECDD ryhtyivät miettimään keinoja, joiden kautta löytää lisäresursseja. 
Vuoden 2018 puolella jatketaan sopivien vammaisryhmien identifioimista ja kouluttamista, alkaen 
villalangan tuottamisesta mattojen valmistukseen. Tämä yritysyhteistyö voi parhaimmillaan johtaa 
muuhunkin kuin vain etiopialaisten vammaisten työllistymiseen, mikä on Abilikselle tärkeä tavoite. 
Jatkotoimista ja tuloksista raportoidaan seuraavassa vuosiraportissa. 

 
Toiminnan haasteita 
Abiliksen rahoitusta saaneet vammaisjärjestöt ovat taustoiltaan hyvin aloittelijoita ja osa heistä luku- 
ja kirjoitustaidottomia. Projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi vaativat paljon fasilitaattorin aikaa 
ja työpanosta. Välillä syntyi myös viiveitä, koska fasilitaattori ei pystynyt auttamaan ryhmiä niin paljon 
ja nopeasti kuin tarvetta olisi ollut. Ryhmien kapasiteetti oli sen verran heikko. 
 

Etiopiassa viranomaisille raportointi kuukausittain tuo lisätyötä fasilitaattorille ja ECDD:lle. Näin usein 
tapahtuva raportointi on poikkeuksellista muihin säätiön fokusmaihin verrattuna. Lisäksi 
viranomaisten ja eri toimistojen henkilövaihdokset tuovat viivettä asioiden hoitamiseen. Uusien 
henkilöiden perehdytystä ei hoideta yleensä asiallisesti. ECDD onkin joutunut kouluttamaan useita 
eri henkilöitä rahoituskauden aikana, jotta asiat etenevät sujuvasti. 
 

Myös ECDD:n sisällä tapahtuneet muutokset ja henkilövaihdokset aiheuttivat viivästyksiä joidenkin 
projektien loppuun saattamisessa, väli- ja loppuraporttien tarkastuksessa.  
 
Mukana Itä-Afrikan kokouksessa 
ECDD:n edustaja, Abilsi fasilitaattori, Tesfaye Geremew, osallistui Ugandassa pidettyyn itä-Afrikan 
maiden kokoukseen syys-lokakuun vaihteessa 2017. Kokouksen parasta antia hänen mukaansa 
olivat projektikäynnit, jotka kuuluivat kokousohjelmaan. Tansanialaisten ja ugandalaisten 
kollegoiden kanssa keskustelu projektivierailuilla antoi uusia ideoita omaan työhön. Hieman 
vastaavaa hän raportoi kokeneensa vuosittaisilta Abiliksen seurantamatkoilta, jolloin Abiliksen 
edustajat Suomesta ovat aktiivisia projektikäynneillä ja esittävät kysymyksiä, joita itse ei osaisi 
kysyä. Oppimismahdollisuudet ja kokemusten jakaminen olivat toiveita myös jatkoon.  
 

 

4.8.7. Yhteistyössä vahvistuen Tansaniassa 
 

Jaettu toimisto MyRightin kanssa 
Tansaniassa fasilitointi- ja monitorointitehtäviä hoiti koko rahoituskauden ajan Anna Samwel ja 
hänen apunaan Elly Kasinde. He ovat tehneet työtä yhdessä jo vuodesta 2013 alkaen, ICD-järjestön 
alla. Vuonna 2016 he toimivat kokopäiväisesti, mutta vuoden 2017 ajan osa-aikaisesti (60%), 
säästötoimien seurauksena. Maaliskuussta 2016 alkaen Abiliksen maatoimisto sijaitsi ruotsalaisen 
MyRight -järjestön tiloissa ja Abilis etsi yhteistyösynergiaa tällä ratkaisulla. Yhteistoimisto, tai toiselta 
nimeltä jaettu toimisto, oli uudenlainen toiminta-ajatus, johon päädyttiin eri maissa, kun yhteistyön 
helpottamiseksi ja säästöjen aikaan saamiseksi kartoitettiin eri mahdollisuuksia. Fasilitaatiotiimin 
tukena olivat kesästä 2016 alkaen maatoimiston johtokunta (3 vammaisjärjestöedustajaa) ja 
tekninen asiantuntijaryhmä (3 edustajaa). Näin maatoimistolla oli myös organisatorinen rakenne, jota 
rekisteröityminen Tansanian lainsäädännön mukaan edellytti. Maatoimisto hoiti kaikki nimetyt 
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kumppaniyhteistyöhön liittyvät tehtävät ja vastasivat Abiliksen rekisteröitymisprosessista 
rahoituskauden aikana. 
 
Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa 
Tansaniassa tehtiin läheistä yhteistyötä monien alan toimijoiden kanssa ja Suomen lähetystö Dar es 
Salamissa pidettiin tietoisena säätiön ja maatoimiston toiminnoista koko rahoituskauden ajan. 
Vammaiskumppanuusohjelman alainen uusi projekti Sansibarilla, toteuttajina Kehitysvammaliitto ja 
FDUV, sai aloitukseensa tukea Abilikselta, joka tunsi Sansibarin vammaisjärjestökentän 
entuudestaan. Rahoituskauden aikana yhteistyö vahvistui suomalaisten järjestöjen kuten Fidan, 
Lähetysseuran, FSE ry (Finnish Special Education for Africa ry) ja Msingin ystävyysseuran kanssa.  
MyRightin lisäksi yhteistyö käynnistettiin tanskalaisen IAS (International Aid Services, Sweden) –
järjestön kanssa. Myös Kepan palveluita ja tukea tarvittiin muun muassa rekisteröintiprosessissa.  
 

Yhteistyötahojen kanssa kävi hyvin nopeasti ilmi, että Abiliksen tuet voisivat täydentää muiden 
tekemää kehitysyhteistyötä ja tehostaa myönteistä kehitystä vammaisasioissa. Useiden 
keskustelujen ja suunnittelusessioiden jälkeen Ablilis päättyi siirtämään maatoimiston Dar es 
Salamista Arushaan, alueelle, jossa muilla yhteistyötahoilla oli käynnissä kattavia hanke- ja 
ohjelmakokonaisuuksia. Tuloksellisuuden kannalta arvioitiin kestävämmäksi tukea vammais-
järjestöjä niillä alueilla, joissa muiden tukimuotojen työn kautta on jo tapahtumassa kehitystä ja 
lisätukea vammaissektorille tarvitaan. Myös synergiaedut projektien monitoroinnissa, 
hankehallinnon koulutuksissa ja kokemusten jakamisessa kiinnostivat eri osapuolia. 
 
Uusi työn painopiste, Arushan maatoimiston kautta, kirjattiin ohjelmatukihakemukseen 2018–2021. 
Järjestelyt muuttoa ja uudistuksia koskien käynnistyivät syyskauden 2017 aikana. Voimassa olevien 
sitoumusten takia varsinainen Dar es Salamin toimiston muutto tapahtui vasta alkuvuodesta 2018, 
mutta valmistelut tehtiin loppuvuoden aikana. 
 
Suomen ulkoministeriön tuen lisäksi vuoden 2017 aikana rakennettiin yhteistyömahdollisuuksia 
brittiläisen Big Lottery Fundin kanssa. Sen edustajat kiinnostuivat Abiliksen pienistä, konkreettisista 
ruohonjuuritasolle ulottuvista projekteista, joiden kautta vammaisten ihmisten elintaso voi kohentua. 
Keskustoimistotason keskustelujen lisäksi Big Lottery Fundin edustajia vieraili Tansaniassa ja 
tutustui Abiliksen rahoittamiin projekteihin ja toimintaan paikan päällä. Säätiö haki rahoitusta 
alkuvuodesta 2018 ja odottaa rahoituspäätöstä maaliskuun lopussa 2018. Mikäli rahoitus 
myönnetään, voidaan Abiliksen maatoimiston resursseja hyödyntää ja vahvistaa tämän ns. 
pilottivaiheen aikana. 
 
Projekteja ja tukea vammaisjärjestöille 
Tansaniassa rahoitettiin vuosien 2016–2017 aikana 33 projektia ja se oli Afrikan fokusmaista 
aktiivisin. Aiempina vuosina käynnistyneet hankkeet mukaan lukien rahoituskauden aikana päättyi 
47 hanketta. Projektista hyötyi aktiivisesti yli 3 000 vammaista henkilöä ja heistä yli puolet oli 
vammaisia tyttöjä ja naisia. Valtaosa (64 %) projekteista oli toimeentulohankkeita. Lisäksi 
projektirahoitusta kanavoitiin järjestöjen kapasiteetin vahvistamiseen, ihmisoikeustyöhön ja 
vammaisten lasten koulutuksen ja perusopetuksen edistämiseen. Viisi hanketta keskittyi erityisesti 
vammaisten naisten aseman vahvistamiseen. Erikoisuutena Tansaniassa olivat Albiinojen oikeuksiin 
ja aseman edistämiseen liittyvät hankkeet. Niitä oli yhteensä kahdeksan. 
 

Vammaisten pienryhmät, joita tuensaajat valtaosin olivat, sijaitsivat pääosin maaseudulla ja pienissä 
kaupungeissa. Projektit toteutuivat hyvin ja saavuttivat pääsääntöisesti niille asetetut tavoitteet. 
Hyviä tuloksia raportoitiin erityisesti silloin, kun ryhmä oli saanut Abilikselta useamman rahoituksen 
ja pystynyt niiden avulla rakentamaan järjestölleen tärkeitä toimintaedellytyksiä ja jäsenistölleen 
mielekästä ja elintärkeää tekemistä ja toimeentuloa. Vastaavasti pienet FT-avustukset tuottivat 
pienryhmille konkreettisia mahdollisuuksia hankkia elantoa ja ruokaa. Monet maaseudun ryhmät 
tarvitsivat maatoimiston ohjausta ja tukea projektin suunnittelussa ja toteutuksessa sekä 
raportoinnissa.  
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Projekti "Compilation of a bilingual disability lexicon (English-
Kiswahili)" oli poikkeuksellinen ja merkittävä Tansanian 
kontekstissa. Sen taustalla oli havainnot siitä, että niin vammaiset 
henkilöt kuin viranomaiset eivät tunne vammaisasioita koskevaa 
terminologiaa tai Swahilin kielessä ei ole sopivaa sanastoa. Laajan 
yliopisto-, kielitieteilijä- ja vammaisjärjestökentän yhteistyöprojektin 
kautta koottiin Englanti-Swahili vammaisterminologia sanakirja. Sitä 
julkaistiin myös pistekirjoituksella ja sitä levitettiin laajasti kirjastoihin, 
yliopistoihin, virastoihin ja päättäjille. Jopa kansanedustajilla on nyt 
mahdollisuus käyttää oikeaa terminologiaa vammaisasioista 
keskusteltaessa. 
 
 
 
Toiminnan haasteet 
Uudenlainen ohjelmallisuusajattelu ja lähestymistapa säätiön toiminnassa toi esille Tansanian 
maatoimiston henkilökunnan rajallisuuden oppia uutta ja hyväksyä muutoksia. Ohjelmallisuuden 
sisäistäminen vei aikaa ja analyyttisia taitoja edellyttävä taustaselvityksen (Country Profile Paper) 
laatiminen olivat vaativia heille. Raportointi ja taloushallinto olivat osoittautuneet jo vuosien ajan 
tehtäviksi, joissa fasilitaatiotiimillä oli hankaluuksia. Abilis laittoi rahoituskaudella paljon aikaa ja 
resursseja heidän tukemiseen ja kouluttamiseen, Suomesta käsin ja säännöllisten seurantamatkojen 
yhteydessä. Toimiston siirtyminen Arushaan tuo tähän henkilöstösidonnaiseen tilanteeseen 
ratkaisun, sillä Anna Samwel ja Elly Kasinde eivät ole valmiita muuttamaan pois Dar Es Salamista. 
Säätiö rekrytoi täten uuden henkilöt Arushasta tehtävää työtä varten. Selvää on kuitenkin se, että 
Anna Samwel ja Elly Kasinde ovat oppineet vuosien aikana paljon ja pystyvät hyödyntämään 
taitojaan oman vammaisjärjestön toiminnassa jatkossa. 

 

 

4.8.8. Ugandan maatoimiston virallinen rekisteröinti avaa ovia   
 

Abiliksen maatoimisto Kampalassa hoiti vammaisjärjestöjen tukemista, hakemusten fasilitointia ja 
projektien seurantaa Ugandassa vuonna 2017. Maatoimisto oli perustettu heinäkuussa 2016 ja sen 
taustaideana oli saada synergiaetuja muiden vammaissektorin toimijoiden kanssa tehtävästä 
läheisestä yhteistyöstä. Maatoimistossa ovat muun muassa seuraavat alan toimijat: Disabled 
People’s Organisation Denmark (DPOD), Disability Rights Fund (DRF), Danish Association of the 
Physically Disabled (DHF) and Motivate Africa Initiative (MAI). 
 

Vuoden 2017 keskeiset tavoitteet Ugandassa olivat: 
- Abiliksen rahoituksesta tiedottaminen potentiaalisille hakijajärjestöille 
- Hakijajärjestöjen neuvonta ja ohjaus (hakuprosessi) 
- Ohjaus ja koulutus projekteja toteuttaville vammaisjärjestöille (projektien toteutus, 

raportointi), vahvistaen näiden kapasiteettia 
- Taustatarkastukset (hakijat) ja seurantakäynnit projekteihin 
- Maatoimiston viralliset hallintotehtävät, yhteistyö jaetun toimiston edustajien ja muiden alan 

toimijoiden kanssa 
- Maatoimiston rekisteröintiprosessiin liittyvät tehtävät. 

 
Tiedot hakemuksista, tuloksia projekteista 
Vuonna 2017 yhteensä maatoimisto käsitteli 18 hakemusta, joista 10 (4 FT, 6 regular grants) sai 
myönteisen rahoituspäätöksen (2016 N=7). Projekteihin kanavoitiin 39 211 euroa. Projektien sisällöt 
kohdistuivat työllistymiseen ja toimeentulon hankintaan, ruokaturvan kohentamiseen ja järjestötyön 
vahvistamiseen. Aiempina vuosoina käynnistyneistä projekteista päättyi 11, (7 regular ja 4 FT- 
avustusta) (2016 N=14).  
Työllistävät ja toimeentulon hankintaa edistävät projektit olivat päättyneidenkin hankkeiden 
keskuudessa yleisimpiä, mikä osoittaa vammaisten ihmisten elinolosuhteista ja tilanteesta hyvin 
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arjen todellisuutta: vammaiset ihmiset elävät köyhyydessä ja ovat usein vailla työtä ja toimeentuloa. 
Päättyneiden projektien joukossa oli myös ihmisoikeushankkeita ja vammaisten ihmisten 
osallistumista ja voimaantumista edistäviä hankkeita. Suurin vammaisryhmä oli liikuntavammaiset, 
mutta myös näkö- ja kuulovammaiset, kehitysvammaiset, vammaisten naisten omat järjestöt ja 
vammaisten lasten vanhempien ryhmät olivat edustettuina projektirahoitus-toiminnassa Ugandassa 
rahoituskauden aikana. 
 

Abilis-säätiön tuki on Ugandassa luonut omia piirteitä. Siellä vammaisten ihmisten yhteishenki on 
vahva ja kokemusten jakaminen ryhmässä vahvistanut vammaisia yksilöitä. Toisilta ja toisten 
kokemuksista oppiminen ovat johtaneet omien kykyjen oivaltamiseen, itsenäiseen elämään, 
taloudellisten ratkaisujen kokeiluun (esimerkiksi säästäminen) ja ratkaisujen etsimiseen ja 
löytämiseen yhteisissä haasteissa. Tästä hyvä esimerkki on projekti 15AF002, Arua District Blind 
Women Association: 
 

Näkövammaiset naiset oppivat säästämään kuukausittain, 
mutta jokainen erikseen. Seuranta-käynnin aikana 
kesäkuussa 2017 heillä oli pankkitilillä 430 000 UGX (95 €). 
Joulukuussa 2017 pankkitili oli edelleen olemassa ja 
säästöjen määrä nousussa. Nämä näkövammaiset naiset 
myös tapaavat säännöllisesti, ovat ystävystyneet ja antavat 
lahjoja toisilleen, merkkinä ystävyydestä ja 
huolehtimisesta. 
 

Juliet on oppinut elämään itsenäisesti, kun projektin myötä 
hän oppi ja sai mahdollisuuden huolehtia perustarpeistaan. 
Juliet Driwaru on vahvistunut ihmisenä ja elää onnellista 
elämää. 
 
Tämän esimerkin lisäksi Abiliksen tukemissa projekteissa on huomattu yhteisössä tapahtunut 
muutos: vammaiset henkilöt tunnustetaan osaksi yhteisöä ja otetaan mukaan paikalliseen hallintoon, 
edistämään vammaisten lasten koulunkäyntiä ja vammaisten ihmisoikeuksien tunnistamista. Projekti 
15AF087, Youth with Physical Disabilities, raportoi vammaisten ihmisoikeusrikkomuksista ja siitä, 
miten niiden määrä on kasvanut. Tämä tarkoittaa sitä, että vammaiset ihmiset tunnistavat enemmän 
omia oikeuksiaan ja voivat siten raportoida heitä kohtaan tehdyistä rikkomuksista. Tämä muutos on 
tapahtunut sen myötä, kun yhteisöihin perustettiin vammaisasioiden tiedotuskomiteoita.  
 

Useat projektit ovat rahoituskauden aikana tarjonneet vammaisille henkilöille ompelutaitoja ja –
välineitä, karjaa ja eläintenhoitokoulutusta sekä liiketoiminnan perusteita. Tämän seurauksena 
vammaiset henkilöt käynnistivät pienyritystoimintaa ja saivat mahdollisuuden hankkia elantoa, elää 
taloudellisesti riippumattomina omista vanhemmista tai perheenjäsenistä. Samalla vammaisten 
henkilöiden itsetunto, –arvostus ja –varmuus ovat vahvistuneet ja he elävät elämää, johon niillä 
vammaisilla ihmisillä, jotka eivät ole osallistuneet projektiin, ei ole mahdollisuutta. 

 

Abiliksen työtapa monitoroida projekteja on vahvistanut vammaisten ryhmiä (2017: 72 vierailua). 
Fasilitaattorin tarjoama vertaistuki on yksi tärkeä elementti, samoin se, että Abilis on kiinnostunut 
heidän toiminnastaan. Kun Abilis tunnistaa paikallisten vammaisryhmien merkityksen ja toiminnan, 
se vahvistaa näiden luottamusta ja halua kehittyä edelleen. Monitorointikäyntien kautta on koko 
rahoituskauden ajan vahvistunut käsitys, että projektit ovat pääsääntöisesti toteutettu hyvin ja 
ryhmien jäsenet ovat olleet sitoutuneesti mukana. Tuetut vammaisryhmät ovat olleet hyvin kiitollisia 
saamastaan tuesta ja rahoituksesta. Yksi usein toistunut kiitollisuuden ilmaisu on seuraava: 
 

 “…through these monitoring visits, we have been advised, encouraged and been kept 
on track regarding organization and project management”. 
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Projektien suunnittelu, toteutus ja raportointi, koulutukset, neuvonta ja ohjaus8 ovat rahoituskaudella 
kehittäneet ja vahvistaneet vammaisjärjestöjen osaamista. Ryhmien jäsenet ovat oppineet talous- ja 
hallintotaitoja, joita voivat hyödyntää muissa projekteissa ja velvoitteiden hoidossa. Projektit ovat 
kehittäneet ryhmädynamiikkaa, johtamistaitoja ja liiketoiminta-ajattelua. Nämä ovat osaltaan 
vahvistamassa vammaisjärjestöjen tulevaisuutta ja tekemässä työstä kestävämpää. Koska säätiön 
rahoitusta on pystytty kanavoimaan ruohonjuuritason toimijoille, on näiden ryhmien koulutuksen ja 
ohjauksen tarve suurempi kuin isommilla ja pidempään toimineilla vammaisjärjestöillä. Maatoimiston 
ensisijainen tavoite oli kuitenkin saavuttaa niitä ryhmiä, joilla ei ole muiden rahoittajien tukea. Tässä 
tavoitteessa säätiö onnistui hyvin. 

 
Maatoimiston virallinen rekisteröityminen 
Abiliksen virallinen rekisteröityminen Ugandassa saatiin päätökseen vuonna 2017. Prosessi kesti 
hieman odotettua pidempään, maan hallinnollisista käytännöistä johtuen. Rekisteröinti mahdollistaa 
nyt säätiön nimissä olevan pankkitilin avaamisen ja muiden virallisten asioiden järjestämisen. Näillä 
kaikilla on oleellinen merkitys siinä, miten hyvin ruohonjuuritason ryhmiä voidaan tukea. Koska 
pienet, aloittelevat vammaisryhmät eivät voi avata pankkitiliä, jolle ottaa vastaan ulkomailta tuleva 
rahoitus, säätiö pystyy jatkossa lähettämään rahat paikallisena valuuttana järjestöjen omille tileille. 
Pankkitilin omistaminen on tärkeä osa paikallisten vammaisryhmien arvostusta ja toimintaa. 
Abiliksen työssä se kuuluu osana järjestökapasitointia.  
 
Maaohjelman laadintaa ja yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa 
Rahoituskauden 2016–2017 aikana Abiliksen Helsingin ja Ugandan toimistot valmistelivat Ugandan 
vammaisasioiden taustaselvityksen (country profile paper) ja kevätkauden 2017 aikana 4-vuotisen 
maaohjelman 2018–2021. Koska Ugandassa on useita vammaissektorin rahoittajia, Abilksen roolia 
ja täydentävyyttä haluttiin kartoittaa huolella. Jatkossa tiivis yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa 
on tärkeä, jotta eri lähetistä tulevat rahoitukset Ugandan vammaissektorille voivat yhdessä ja 
kestävästi tukea maan vammaisliikettä. Vammaisrahoittajien foorumi perustettiin vuoden 2016 
lopulla ja sen toiminta jatkuu myös tulevalla rahoituskaudella. Abilis on yksi foorumin promoottori ja 
maatoimiston edustaja osallistuu aktiivisesti foorumin työskentelyyn. 
 
Tämän lisäksi Abiliksen Ugandan maatoimisto teki vuoden 2017 aikana läheistä yhteistyötä 
seuraavien toimijoiden kanssa: 

 Maaliskuussa 2017, ADD international, Ugandan ja Tansanian maajohtajat, vierailivat 
Abiliksen maatoimistossa. Tapaaminen liittyi rahoitusneuvotteluihin Big Lottery Fund (BLF, 
UK) kanssa. Koska ADD international saa rahoitusta BLF:ltä, oli tarpeellista selvittää sitä, 
mitä ja miten Abilis toimii ja minkälaisia eroja ja yhteistyömahdollisuusksia Abiliksen ja ADD:n 
välillä voisi jatkossa olla.  

 Big Lottery Fund -tiimi vieraili maatoimistossa vuoden 2017 aikaan arvioimassa Abiliksen 
mahdollisuutta kanavoida sen rahoitusta toimeentulohankkeisiin ruohonjuuritasolla. 
Varsinaisia neuvotteluja käytiin päämajatasolla, mutta kenttävierailut olivat oleellinen osa 
prosessia.  

 Maatoimisto oli aktiivisesti mukana vammaisfoorumissa, jossa on mm. Disability Rights Fund 
(DRF), Disabled People’s Organisation Denmark (DPOD), Danish Association of the 
Physically Disabled (DHF) and Open Society Foundation’n edustajat ja jonka tarkoituksena 
on jakaa tietoa kunkin järjestön toimista Ugandassa ja etsiä yhteistyömahdollisuuksia. 

 Loppuvuodesta 2017 Abiliksen maatoimiston edustaja oli mukana sen pitkäaikaisen 
kumppanin, Ugandan vammaisjärjestöjen kattojärjestön, National Union for Disabled 
Persons of Uganda (NUDIPU) järjestämässä kokouksessa, jossa se sai jakaa tietoa 
kansallisille ja kansainvälisille toimijoille kuten Christian Blind Mission (CBM), Humanity& 
Inclusion (HI, former Handicap International), ADD international, Sight Savers, Disability 
Rights Fund and Big Lottery Fund. 

                                                 
8 Abilis fasilitaattori on ohjannut puhelimitse 242, sähköpostitse 434 kertaa, tavannut vammaisjärjestöjen edustajia 128 yksittäistä kertaa 
vuoden 2017 aikana, järjestänyt johtamis-, taloushallinto-, projektin raportointi- ja liiketoiminnan koulutusta. 
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 Säätiön hallituksen puheenjohtaja vieraili maatoimistossa lokakuussa 2017, osana 
matkaansa Ugandan pakolaisleireille. Matka oli yhteistyönä toteutettu arviointi- ja 
selvitysmatka vammaisten pakolaisten huomioimisesta humanitaarisessa työssä. 
Yhteistyössä ja matkalla olivat myös edustajat Kirkon ulkomaan avusta ja World Visionista. 
Matkan aikana tapaamisia oli myös vammaisasioista vastaavien viranomaisten kanssa. 
Laajempi kansainvälinen vaikuttamistyö nivotaan jatkossa kiinteämmin Abiliksen 
rahoitustoimintaan Ugandassa. Tulevalla rahoituskaudella joitakin projektiavustuksia 
pyritään saamaan pakolaisleireillä toimivien vammaisryhmien tueksi. Suunnitelmat on kirjattu 
mukaan 4-vuotiseen maaohjelmaan 2018-2021. 

 

Ugandassa, Kampalassa järjestettiin syksyllä 2017 Abiliksen Itä-Afrikan maiden kokous. Edustajat 
Etiopiasta ja Tansaniasta sekä Suomesta kokoontuivat keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan 
projektityöstä, fasilitoinnista ja monitoroinnista, vammaisjärjestöjen kapasiteetista sekä 
suunnitelmista tuleville vuosille. Sisällöllisten aiheiden lisäksi tapaaminen tarjosi jälleen vertaistukea 
ja konkreettisia vinkkejä osallistujien kesken. Vierailut projekteissa avasivat edustajien näkemyksiä 
ja antoivat ideoita tuleviin fasilitointitehtäviin. Etelä-Etelä –yhteistyö on säätiön työssä havaittu 
aiemminkin merkitykselliseksi ja tämä Itä-Afrikan kokous vahvisti sen.   

 

 

4.8.9. Alasajovaiheen kiemuroita Mosambikissa 
 
Abilis jatkoi avustustoimintaansa Mosambikissa 2016–2017 rajatuilla resursseilla. Syksyn 2015 
leikkausuutiset johtivat siihen päätökseen, että projektien määrä ryhdyttiin vähentämään. Vuodesta 
2014 alkaen kumppanijärjestönä toiminut Ajodemo toimi sinänsä hyvin ja luotettavasti, mutta maan 
sisäiset haasteet ja toimintaympäristön vaikeudet puolsivat avustustoiminnan alasajoa. Lisäksi 
säätiö huomioi sen, että uuden kumppaniyhteistyön alasajo voisi toteutua helpommin kuin 
pitkäaikaisten kumppanimaiden keskuudessa, jossa toiminnot ja käytännöt ovat juurtuneet 
syvemmälle. Vaikka alasajoon ryhdyttiin, Mosambikissa haluttiin tukea niin ruohonjuuritason 
vammaisjärjestöjä kuin Ajodemoa tässä muuttuvassa tilanteessa, jotta se selviäisi ajasta Abilis-
yhteistyön jälkeen. 
 
Projekteja ja tuloksia 
Rahoituskauden aikana säätiö rahoitti 20 uutta projektia Mosambikissa. Niiden keskeinen painopiste 
oli toimeentulonhankinta ja ruokaturva, mutta yksittäisten projektien kautta vammaisia ihmisiä 
koulutettiin ihmisoikeuksista ja ohjattiin järjestöjen edunvalvonnan piiriin. Myös joitakin uusia 
vammaisjärjestöjä perustettiin.  Yksi merkittävä projekti selvitti kuntoutus- ja apuvälinepalveluiden 
tilannetta ja tarvetta Mosambikissa. Projektit toteutuivat hyvin, vaikka jonkin verran viivettä olikin. 
Toistasataa vammaista henkilöä sai projektin kautta työn ja toimeentulon itselleen, mikä vähentää 
heidän osaltaan köyhyyttä. Monet työllistyneet henkilöt raportoivat tärkeiksi asioiksi mahdollisuuden 
ostaa ruokaa ja vaatteita sekä lähettää lapset kouluun ja hankkia terveyspalveluita. Projektit olivat 
hyvin elintärkeitä näille vammaisille henkilöille ja heidän perheilleen. 
 
Hieno ja tuloksellinen esimerkkiprojekti järjestettiin 
vammaisjärjestöjen kattojärjestön FAMOD:n kautta. 
Sen aikana eri vammaissektorin toimijoille tarjottiin 
viittomakielen koulutusta, jotta nämä voisivat oppia 
perusviittomat, kommunikoida ja ottaa kuurot 
mukaan järjestöjensä toimintaan. Viittomakielen 
koulutus oli erittäin suosittu. Myös Abiliksen tiimi 
pääsi syksyn 2016 seurantamatkalla tutustumaan 
tähän projektiin ja opettelemaan mosambikilaista 
viittomakieltä. Kuuron viittomakielisen opettajan 
johdolla pidetty koulutus ei antanut mahdollisuutta 
pluffiin – oli pakko viittoa, jotta opettaja ymmärsi! 
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Toimintaympäristön haasteet 
Rahoituskauden 2016–2017 aikana suurimmat avustustyön haasteet liittyivät maan poliittiseen 
tilanteeseen ja jännitteisiin maan sisällä. Tietyille maantieteellisille alueille ei turvallisuussyistä 
saanut matkustaa, mikä johti seurantakäyntien siirtymiseen ja projektien viivästymiseen. Koska 
ruohonjuuritason ryhmien kapasiteetti oli rajallinen, eivät nämä pystyneet laatimaan kattavia 
raportteja ja/tai ratkaisemaan esiin tulleita ongelmia ilman fasilitaattorin neuvoja. Vuoden 2017 
aikana lisäksi fasilitaattorina toimineen Kennedy Nhengun terveysongelmat aiheuttivat jossain 
määrin viivästymistä hankehallinnon prosesseihin, projektiraporttien tarkastuksiin ja tarkentaviin 
kysymyksiin, joita Suomen päässä oli. Vammaisjärjestöjen vahvistaminen ja kouluttaminen olisivat 
jatkossakin ensiarvoisen tärkeitä Mosambikin vammaisliikkeen toiminnan varmistamiseksi. 

 
Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tulevaisuutta silmällä pitäen 
Alasajon toimenpiteitä ja suunnitelmia käytiin läpi seurantamatkan aikana syksyllä 2016. Ajodemo 
oli koko prosessin ajan tietoinen tilanteesta ja etsi itse aktiivisesti mahdollisuuksia selviytyä jatkosta 
ja löytää muita rahoittajia Abiliksen tilalle. Koska kuitenkin Abiliksella riitti taloudellisia resursseja ja 
vammaisjärjestöiltä tuli hyviä ja tarkoituksenmukaisia hakemuksia, alasajo toteutui varsin hitaasti ja 
asteittain. Myös Ajodemolle myönnettiin projektirahoitus vahvistamaan sen omaa varainhankintaa. 
 

Matkan aikana, yhdessä Ajodemon kanssa, säätiön edustajat tapasivat muita vammaissektorin 
rahoittajia ja kävivät Suomen lähetystössä. Tapaamisia oli myös sellaisten vammaisjärjestöjen 
kanssa, jotka ovat tehneet kehitysyhteistyötä ulkomaisten rahoittajien ja sisarjärjestöjen kanssa. Yksi 
näistä oli ACRIDEME, jonka kanssa Kehitysvammaliitto toimi vuosien ajan. Myös Mosambik-
asiantuntijalta ja konsulttina toimivalta Ritva Parviaiselta saatiin arvokkaita neuvoja jatkon 
suunnitteluun. 
 

Rahoituskauden aikana Abilis tutustui Ajodemon kahteen muuhun päärahoittajaan, brittiläisiin DDP 
(Disability Development Partners) ja ADD International. Heidän kanssa yhdessä Abilis tuki 
Ajodemon kapasitointia ja etsi rahoittajia. Samoin Abilis linkitti suomalaisen Alpha Aid and Travel-
järjestön yhteistyöhön Ajodemon kanssa. Sillä on kiinnostus tukea joitakin vammaisjärjestöjä 
Mosambikissa. 
 
Jatkosuunnitelmat 
Kevätkaudella 2017 Abilis ja Ajodemo valmistelivat maaohjelmasuunnitelman 2018–2021. Vaikka 
alasajoa oli tehty, nähtiin tarpeelliseksi hakea rahoitusta tuleville vuosille, koska tarve oli suurta ja 
yhteistyö toimi. Maaohjelman sisältö painottui vammaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistamiseen ja 
vammaisten ihmisten köyhyyden vähentämiseen, voimaantumiseen ja osaallistumiseen. Tausta-
selvitys (Country Profile Paper) ja aiempien vuosien kokemus puolsivat näiden temaattisten aiheiden 
nostamista prioriteeteiksi. Koska saatu rahoituspäätös (02/2018) ei mahdollista työn jatkumista 
täysin suunnitelman mukaisesti, päätti säätiö jatkaa vammaisjärjestöjen tukemista Mosambikissa 
hauraiden maiden alaohjelman kautta. 
 
 

C. KEHITYSVIESTINTÄ JA GLOBAALIKASVATUS 

Abilis-säätiön tiedotustoiminnan tavoitteena oli vuosien 2016–2017 ajan levittää tietoa säätiöstä ja 
sen toiminnasta laajasti, saavuttaen kotimaassa ja ulkomailla sekä vammaisia ihmisiä että heidän 
järjestöjään, muita alan toimijoita ja rahoittajia. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Abilis-säätiö ja 
sen tuloksellinen rahoitustoiminta on tunnettu laajasti eri puolilla maailmaa. Säätiö tiedottaa 
toiminnastaan ja sen tuloksista eri viestintämenetelmin ja eri vammaryhmille saavutettavalla tavalla.  
 
Tiedotustoiminta sisältää kaksi osaa: kotimaassa ja Etelässä tapahtuva tiedotustyö. Kehitys-
viestintää ja globaalikasvatusta säätiö tekee eri keinoin ja yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. 
Tämä luku avaa rahoituskauden 2016–2017 keskeisiä toimintoja ja tuloksia.  
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4.9. Tiedotus- ja viestintätyön kautta tunnettuutta kotimaassa 
 

Abilis-säätiön tiedotus- ja viestintätoiminta oli vuonna 2017 aktiivista. Kaikkea tiedotustyötä ohjasi 
viestintästrategia ja vuosikohtainen viestintäsuunnitelma. Systemaattisesti vahvistettu kotimaan 
tiedotustyö jatkoi kasvuaan. Sen päätavoitteena oli koko vuoden ja rahoituskauden aikana lisätä 
entisestään säätiön työn tunnettavuutta. 
 
Uudistetut nettisivut 
Abilis uudisti nettisivut vuonna 2016 ja jatkoi niiden kehittämistä ja päivittämistä vuonna 2017. Uudet 
nettisivut ovat rakenteeltaan selkeät ja kätevämmät päivittää. Sivuilta löytyvät muun muassa säätiön 
perustiedot ja -toiminnot, avustustyön strategia, prioriteettikohteet ja ohjelmamaat, tuloksia ja 
menestystarinoita päättyneistä hankkeista. Oman osaamisen lisäksi alkuvuodesta 2017 hankittiin 
asiantuntijapalveluja Rubic Oy:ltä (Lanka Digital Oy). Loppuvuodesta 2017 verkkosivujen tekninen 
ylläpito siirtyi D4 oy:lle. Sivujen selkeys ja selkokielisyys sekä saavutettavuus näkövammaisille 
pyrittiin huomioimaan nettisivujen uudistuksessa. Sitä tukemaan tiedotussihteeri kävi selkokieltä 
viestijöille -kurssin elo/syyskuun vaihteessa ja yhteistyötä tehtiin Näkövammaisten liiton kanssa. 
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen  
Sosiaalisen median käyttö oli koko rahoituskauden ajan yksi tärkeimmistä viestintämuotoista. Sen 
eri muotoja käytettiin aktiivisesti ja päivityksiä, twiittejä ja postauksia tehtiin lähes päivittäin. 
Facebookissa tykkääjien määrä nousi vuoden 2017 aikana, ollen vuoden lopussa 3300 
(edellisvuonna noin 2000). Toiminnan tehostamiseksi kokeiltiin erilaisia kampanjoita kuten 
kansainvälinen naistenpäivä (8.3), jolloin nostimme esille kehitysmaiden vammaisten naisten 
aseman ja oikeudet.  
 

Abiliksen näkyvyys Twitterissä ja Instagramissa kasvoi myös aktiivisesti rahoituskauden aikana. 
Twitterissä Abiliksella oli vuoden lopussa 2017 yli 400 seuraajaa (edellisvuonna 339) ja 
Instagramissa 194 (edellisvuonna 96) seuraajaa. Kotimaan tykkääjiä oli yli puolet ja aktiivisimmat 
tykkääjät Suomen ulkopuolelta tuli Afrikan eri maista. Somessa Abilis on kertonut maaohjelmista, 
projektitoiminnasta, ulkomaalaisista vieraistaan ja jakanut vammaiset ja kehitysyhteistyö – teeman 
alle sopivia artikkeleja. Kampanjat, kehitysmaiden vammaisten henkilöiden tarinat ja kuvat saivat 
erityisen aktiivisen ja hyvän vastaanoton. Myös YouTubeen avattu AbilisTube saatiin käyntiin ja 
ensimmäiset videot yleisön katsottaviksi. 
  
Uutiskirjeet ja lehtiartikkelit 
Säätiö julkaisi vuosien 2016–2017 aikana säännöllisesti artikkeleita Kynnys- ja Voima-lehdissä, 
mutta myös muissa vammaisjärjestöjen lehdissä. Syyskuun Voima -lehdessä oli laaja kertomus 
Abiliksen toiminnasta Keski-Aasiassa ja henkilöhaastattelu tadzhikistanilaisesta kuurosta naisesta, 
joka oli päässyt Abiliksen rahoittamalle ompelukurssille. Myös Ukrainan kriisin alla elävät vammaiset 
ja heidän auttamisensa on ollut esillä, samoin Nepalin vuoristoseutujen vammaiset ihmiset ja 
onnistuneet projektit tuloksineen. 
 

Vuonna 2017 uutiskirjeitä ilmestyi seitsemän, vuonna 2016 kaksi. Aiheina olivat muun muassa 
Keski-Aasian vammaisten tilanne, yhdysvaltalainen ja kansainvälisesti merkittävä vammaisaktivisti 
Judith Heumannin haastattelu, Maailma kylässä -festivaali, Abilis nälänhätäalueella, yhteistyö SERA 
Helsingin kanssa, kansainvälinen vammaistenpäivä (3.12.) ja Abilis 20 vuotta (valokuvanäyttely). 
Uutiskirjeen tilaajien määrä kasvoi vuoden 2017 aikana ja sitä voi tilata uudistetuilta nettisivuilta 
suoraan. 
 

Abiliksen tunnettuus on lisääntynyt rahoituskauden aikana, jos mitataan asetetuilla indikattoreilla. 
Myös monia viestejä on tullut säätiölle siitä, että tieto Abiliksen olemassaolosta ja toiminnasta on 
vasta nyt tavoittanut ihmisiä. Tätä vahvisti myös se, kun Abilis pääsi mukaan syyskuussa 2017 
”Viikko viitottuna”-ohjelmaan. Sen pääpainona oli Abiliksen työ Tadzhikistanin kuulovammaisten 
kanssa ja viittomakielen asema Tadzhikistanissa. Saatu palaute oli erittäin myönteistä.  
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Yritysyhteistyö SERA Helsingin kanssa toi myös näkyvyyttä, kun media kiinnostui konseptista 
valmistaa ja välittää etiopialaisia villamattoja, joita kutovat näkövammaiset ja yksinhuoltaja –
artesaanit Addis Abebassa. Koska Abilis toimi yhteydenrakentajana SERA Helsingin ja Etiopian 
näkövammaisten välillä, Abiliksen toiminta tuli esille eri yhteyksissä kuten lehtiartikkeleissa. 
 

 

Tavoite Toiminta-
muoto 

Indikaattori Tulokset 

Tunnettuuden 
lisääminen 

 
Nettisivujen 
päivitykset 
 
FB toiminta 
 
Twitterin käyttö 
 
Instagrammin 
käyttö 
 
Lehtiartikkelit 

FB-tykkääjien 
lukumäärä (x / vuosi, 
kasvu % verrattuna 
edelliseen vuoteen) 
 

Twitter-viestien 
lukumäärä (x / vuosi, 
kasvu % verrattuna 
edelliseen vuoteen) 
 

Lehtiartikkeleiden 
määrä 
 

Uutiskirjeen julkaisu- ja 
tilausmäärä 

Abilis-säätiön tunnettuus 
kotimaassa on kasvanut ja sillä 
on kattava SOME-verkosto 
aktiivisine toimintoineen 

- 3300 FB-tykkääjää, 
- 400 Twitter-seuraajaa 
- 194 Instagram-seuraajaa  
- YouTube käyttöön 

(AbilisTube) 

- Lehtiartikkelit 
(6-10 artikkelia/v) 
Uutiskirje (7 x/v, 50 tilaajaa) 

Lahjoitusten 
määrän kasvu 

Varainhankinta 
keräysluvan 
mukaisin toimin 

Lahjoittajien lukumäärä 
Lahjoitusten 
kokonaissumma 

Lisääntynyt lahjoitusten määrä 
Lahjoitusten määrä 2016: 1223 
€  
2017: 32 705 €9 

 

Taulukko 11. Tiedotustyön keskeiset toiminnot ja tulokset säätiön tunnettuuden lisäämiseksi vuosina 2016–
2017.  

 
 
Loppuvuodesta 2017 lanseerattu Abilis 20 vuotta –teema ja juhlavuoden logo herättivät myös 
kiinnostusta. Sokean muusikon, Riikka Hännisen säveltämä ja sanoittama Abilis-laulu, ”To work, to 
be loved and to love” levisi YouTubessa. Kiinnostus perulaisen korusuunnittelijan, Ana-Maria 
Ramírezin suunnittelemaa ”Heart to Heart”-juhlakorua kohtaan kasvoi loppuvuodesta. Keskustelu 
kehitysmaiden vammaisten oikeuksista ja toimista asian edistämiseksi jatkuu rahoituskauden 
jälkeen, sillä laaja pohjatyö tehtiin vuosien 2016–2017 aikana. Taulukko 11. kokoaa rahoituskauden 
aikaista tiedotustoimintaa ja niitä mitattavissa olevia tuloksia, joita suunnitelman mukaisesti koottiin. 
 

Tuenkäyttösuunnitelman 2016–2017 mukaisesti säätiö haluaa tiedotuksen ja tunnettuuden myötä 
löytää lisää lahjoittajia ja kasvattaa täten omaa varainhankintaa, vaikkei tämä ole tiedotuksen 
keskeinen tavoite, vaan mittari, jolla mitataan kiinnostusta säätiön toimintaa kohtaan. Tämän 
suunnitelman pohjalta nettisivuille lisättiin lahjoita –osio ja sen yhteydessä testamentti-esite, uutena 
varainhankinnan muotona. Lahjoitusten määrän kasvu oli selkeä, joskin lahjoitusten euromäärässä 
mukana on säätiön saama yksittäinen testamenttilahjoitus. 
 
Kehitysviestintä ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
Abilis-säätiön ja Kynnys ry:n yhteinen koordinointivastuu kotimaisten vammaisjärjestöjen (7) 
yhteisteltassa Maailma kylässä-festivaalilla (27.5–28.5.2017) lisäsi Abilis-säätiön tunnettavuutta 
kotimaassa. Abilis-säätiö tapasi kevään aikana kolme kertaa ja kokosi yhteisen konseptin (festivaalin 
teemana oli kansalaisyhteiskunta) ”Itsenäinen elämä - yhteinen maailma” ja jakoi tietoa prosessin 
etenemisestä ja laskutuksesta. Abilis-säätiö toi suomalaiset vammaisjärjestöt esiin ja heidän roolinsa 

                                                 
9 Abilis-säätiö sai yhden testamenttilahjoituksen vuonna 2017, joka nosti lahjoituksen kokonaissumma huomattavasti. Ilman sitä 

lahjoitusta, summa oli 5 138,50 Euroa. 



 40 

osana kansalaisyhteiskuntaa. Abiliksen pääteema omalla ständillä oli työkokeilussa olleen 
sarjakuvapiirtäjä Saana Renvallin piirustukset, jotka käsittelivät vammaisuutta eri näkökulmista.  
 

Tapahtuma keräsi noin 80 000 kävijää, ja osa heistä vieraili vammaisjärjestöjen omassa teltassa 
Kaisaniemen puistossa. Erillisteltta toi uuden kokemuksen aiemman, ison Mahdollisuuksien tori –
teltan jälkeen ja antoi selvästi paremman ja rauhallisemman tilan jutella fetivaalivieraiden kanssa. 
Asiaohjelma kuten radiohaastattelut (Radio Valo) festivaalien yhteydessä ja asiaohjelmaan 
osallistuminen (Vesi- ja sanitaatioratkaisut kehitysmaissa) lisäsivät säätiön ja vammaisasioiden 
näkyvyyttä ja toimivat kehitysviestinnän keinoina mitä parhaiten. Keskustelua, tiedon ja kokemusten 
vaihtoa tehtiin laajalla rintamalla. Samalla ne luonnollisesti vahvistivat yhteistyötä alan toimijoiden 
kanssa. 
 

Loppuvuoden 2017 päätapahtuma oli kansainvälinen vammaisten päivä (3.12.) ja siihen liitettynä 
Euroopan laajuinen ”vammaisuus ja kehitys” –viikko (European Disability and Development Week, 
EDDW, 3.-10.12.2017). Molemmissa tapahtumissa Abilis-säätiö oli ensimmäistä kertaa virallisesti 
mukana levittämässä tietoa kehitysmaiden vammaisista ja siitä ohjelmatyöstä, jota säätiö 
ulkoministeriön rahoituksella toteuttaa. Suomalaisten vammaisjärjestöjen DiDa (Disability Day Art 
and Action) -päätapahtuma järjestettiin sunnuntaina 3.12.2017 Ruoholahden kauppakeskuksessa ja 
se tarjosi erilaista kulttuuriohjelmaa koko päivän. Säätiön 20-vuotista toimintaa ja sen tuloksia 
esittelevä valokuvanäyttely oli tapahtuman yksi pääohjelmanumero, joka myös toi kehitysmaiden 
vammaiset ihmiset värikkäällä tavalla mukaan päivän juhlintaan. Abilis oli Kynnyksen lisäksi ainoa 
kehitysyhteistyötoimija, joka oli mukana Didan suunnittelutyöryhmässä. Nostamalla esiin 
kehitysmaiden vammaisten elinolosuhteita ja kehitystarpeita, monet vieraat ja suomalaisten 
vammaisjärjestöjen edustajat saivat uutta ajateltavaa. DiDa-yhteistyön kautta Abilis on myös 
avannut mahdollisuuksia levittää tietoa kehitysmaiden vammaisista vammaisalan erikoislehden 
Tukilinjan (DiDan pääsponsori) kautta ja kanssa. Ensimmäinen säätiön tiedotussihteerin kirjoittama 
lehtijuttu julkaistiin Tukilinjassa kuurosta näyttelijäopiskelijasta Silva Belghitistä.  

Abilis 20 vuotta -valokuvanäyttelyn 28 kuvaa kertoo kuvin ja sanoin säätiön työstä ja niistä tuloksista, 
joita säätiön työ kehitysmaiden vammaisten hyväksi on saanut aikaan. Valokuvanäyttely saatiin 
vuonna 2017 suunniteltua niin, että näyttely on koko seuraavan vuoden esillä pääkaupunkiseudun 
alueella, julkisissa paikoissa. Sitä hyödynnetään muun muassa joidenkin opiskelijaryhmien 
opinnoissa (DIAK, HDL:n lähiopiskelijat). Sitä oli kokoamassa ja ideoimassa tiedotussihteerin lisäksi 
työkokeilija, jolla oli media-assistentin koulutustausta. 

 

4.10. Koulu- ja yhdistysvierailuja ja yhteistyö akatemian kanssa osana 
globaalikasvatusta  

 

Globaalikasvatuksen merkitys kasvoi rahoituskauden aikana selvästi. Koulu- ja yhdistysvierailut 
(2017: N=8, 2016:N=4) olivat suosittuja, koska saman vierailun aikana pystyttiin keskittymään 
kolmeen pääteemaan: kehitysmaaolosuhteisiin, kulttuuriin ja vammaisuuteen. Vierailut pidettiin 
mahdollisimman konkreettisina ja yksinkertaisina. Esimerkiksi vierailu Vuosaaren ala-asteella toi 
paljon kiitosta opettajilta ja toiveita jatkoyhteistyöstä. Porvoon alakouluissa (4) oltiin erittäin 
innostuneita viittomakielen opetuksesta, jota Abiliksen kuulovammainen tiedotussihteeri opetti 
lapsille kouluvierailujen yhteydessä. Samalla tiedotussihteeri kertoi Abiliksen kuulovammaisten 
projektitoiminnasta kehitysmaissa. Kouluvierailuissa käsitteet kuten erilaisuus, ihmisoikeudet ja 
vammaisuus nousivat esille. Oppilaat ovat useimmiten ennen ja jälkeen vierailuja tehneet aiheisiin 
liittyviä tehtäviä.  
 

Yhdistysvierailuja tehtiin muun muassa näkö- ja kuulovammaisten yhdistyksiin ja CP-liiton 
toimintakeskukseen. Abilis-säätiön vammaiset työntekijät ovat monesti vertaistukikoulutettuja, jotka 
toimivat yhteistyössä suomalaisten vammaisjärjestöjen kanssa ja Kelan tukemien kuntoutuskurssien 
vertaistukihenkilöinä. Eri tilanteissa tulee automaattisesti kerrottua omasta työstään ja Abilis-säätiön 
toiminnasta.  
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Vastaavasti säätiön edustajia oli vierailevina puhujina eri opiskelijaryhmille DIAK 
ammattikorkeakoulussa, Helsingin yliopistossa, ja Jyväskylän yliopistossa. Abiliksen tutkimus- ja 
kehitys vastaavalla on säännöllisesti omat kurssit Helsingin yliopistossa ja Avoimessa yliopistossa, 
johon Abiliksen edustajat olivat kutsuttu vierasluennoitsijoiksi. Hän ohjasi 4-5 työharjoittelijaa, jotka 
olivat rahoituskauden aikana Abiliksessa. Abiliksen tiedottamistyö tapahtuu osittain myös heidän 
gradujen ja tehtävien kautta. Abiliksen tutkimus- ja kehitysvastaava kirjoittaa sekä akateemisia 
artikkeleita että yleistajuisia kirjoituksia. Abilis-säätiö oli yksi keskeinen toimija, joka kokosi ja julkaisi 
opasta, Inclusive WASH Activities in the Global South Handbook (2016), yhteistyössä monien 
tahojen kanssa. Monet keskustelut ja tapaamiset pidettiin vesi- ja sanitaatio- ja vammaisalan 
asiantuntijoiden kesken ja tiedotettiin vammaisinkluusion periaatteita monelle. 
 

Tapahtumien, julkaisujen, vierailujen ja muu tiedottamistyön kautta säätiö on nostanut esille 
kehitysmaiden vammaisten elinolosuhteita (globaalikasvatus) ja tiedottanut systemaattisesti säätiön 
toiminnasta ja sen kautta aikaansaaduista tuloksista ja vaikutuksista (kehitysviestintä, ohjelmasta 
tiedottaminen). Tiedotussihteerin lisäksi kaikki säätiön toimihenkilöt osallistuivat viestintään kooten 
ja jakaen kuvia ja muuta materiaalia. Abilis-säätiö kerää yhä systemaattisemmin ohjelmamaista 
tiedot seuraavina rahoituskautena. 
 

 

4.11. Tiedotustoiminta Etelässä 2016-2017 
 

Abilis-säätiö tehosti kansainvälistä tiedottamista ja otti osaksi muuta SOME-viestintää seuranta-
matkoilta koottujen kuvakollaasien ja videoiden liittämisen eri kanaville. Osa sosiaalisen median 
päivityksistä laaditaan englanniksi, nettisivut on laadittu kuudella säätiön käyttämällä kielellä. Eri 
kieliversioiden kautta vammaisjärjestöjen on helpompi lähestyä säätiötä ja saada olennaisin tieto 
avustustoiminnasta ja projektirahoituksesta.  

Fokusmaissa maakoordinaattorit jakavat tietoa eteenpäin monella paikallisilla kielillä ja monet 
hankemateriaalit on käännetty paikallisiksi kieliksi. Abilis-säätiön hankehallinnon opaskirjasarjan 
jakaminen vammaisjärjestöjen keskuuteen eri kieliversiot huomioiden oli aikaisempia vuosia 
hiljaisempaa. Tähän vaikutti erityisesti se, että säätiö joutui rajaamaan uusien hakemusten 
saapumista ja vähentämään projektien määrää. Vastaavasti säätiö uudisti haku- ja 
raportointilomakkeita, jolloin kehittämistyön aikana vanhojen lomakkeiden lähettämistä vältettiin. 
Säätiön 4-osainen opaskirjasarja oli edelleen käytössä eri kieliversioina, eri fokusmaissa, mutta sen 
levitystä ryhdyttiin rajaamaan, koska uudet lomakkeet eivät enää mene täysin linjassa oppaiden 
sisällön kanssa. Säätiö uudistaa ohjeet ja oppaat tulevien vuosien aikana. 

 

Tavoite Toimintamuoto Indikaattori Tulokset 

Tunnettuuden 
lisääminen 
muiden alan 
toimijoiden 
keskuudessa 

-Osallistuminen 
erilaisiin tilaisuuksiin, 
konferensseihin ja 
seminaareihin, 
-Säätiön toiminnan 
esittelyt 
-Rahoittajayhteistyö 
-Lehtiartikkelit 
kansainvälisiin 
julkaisuihin 

Aktiivisten yhteistyö-
tahojen määrä 
 
Eri yhteistyötavat ja 
niiden määrä muiden 
rahoittajien kanssa 

Kansainvälisen verkoston on 
laajentunut ja vahvistunut 
merkittävästi eri 
fokusmaissa. 
 
Rahoitustoiminnan 
tehostuminen 
harmonisaatiossa muiden 
rahoittajien kanssa, mm. Big 
Lottery Fundin kanssa  

 
Taulukko 12. Säätiön tunnettuus muiden alan toimijoiden keskuudessa rahoituskauden 2016–2017 aikana. 
 

Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa vahvistui kuitenkin huomattavasti rahoituskauden aikana 
ja näitä yhteistyötahoja on esitelty niin tämän vuosiraportin muissa luvuissa kuin säätiön 
ohjelmasuunnitelmassa vuosille 2018–2021. Valtaosa yhteistyömuodoista on rakennettu useiden 
vuosien työn kautta, tapaamisia ja kokouksia on järjestetty niin, että tiedon vaihto on ollut mahdollista 
ja yhteistyön muotoja on löytynyt. Alkuvaiheen esittelyiden yhteydessä säätiö käytti eri kielillä olevaa 
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yleisesitettä. Myös säätiön lomakkeita, oppaita ja muita hankehallinnon työkaluja on jaettu 
potentiaalisten rahoittajien ja yhteistyötahojen kanssa. Taulukossa 12. on suunnitelman mukaiset 
toiminnat ja tulokset vuosille 2016-2017, painottaen tiedotustyötä. 

 

 

D. LAATUTYÖ JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 

Vuoden 2016–2017 aikana säätiö toteutti suunnitelmallisesti paljon laatu- ja kehittämistyötä. Tässä 
luvussa esitellään yhteenveto evaluointitöistä, kehittämistyöstä, joka painottui ohjelmallisuuden 
luomiseen ja Mekongin alueen jatkokehittämiseen. 

 

4.12. Arviointi- ja kehittämistyön antia 
 

Säätiön toiminnan ulkopuolinen evaluointi 
Abilis-säätiö teetti ulkopuolisen evaluointityön loppuvuodesta 2015 – alkuvuoteen 2016. Fiant 
Consulting (Fiant) suoritti tehtävän käyttäen tapaustutkimus menetelmää. Kohdemaita olivat Etiopia, 
Kambodzha ja Vietnam. Yhteensä 33 hanketta evaluoitiin. Se oli 46 % hankkeista näissä kolmessa 
maassa. Fokuksena oli toimeentulo- ja vammaisten naisten voimaantumishankkeet. Sen lisäksi 
Fiant evaluoi säätiön strategiset asiakirjat ja toimintatavat, sekä haastatteli hallituksen jäsenet, 
toimiston henkilökunnan, paikalliset työntekijät ja hankkeiden osallistujat. Raportissaan Fiant 
suositteli Result-based managementin (RBM) vahvistamista Abiliksen koko toimintaan. Jokaiselle 
suositukselle laadittiin vastine (management response), joka hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 
(25.5.2016).  
 

Fiant totesi, että Abiliksen toiminnassa näkyy vammaisten vahva omistajuus, hyvä laatu- ja 
koordinointityö ja hyvä ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toteutus. Fiant kiinnitti huomionsa 
muuan muassa globaalitason tavoitteisiin, joiden pitäisi olla selkeämpiä, ja säätiön avustus-
toimintaan, jonka pitäisi tavoitteellisemmin tähdätä kehitystavoitteeseen. Edelleen Fiant suositteli 
fast-track hankkeiden evaluointia, kohdemaiden rajaamista strategisemmin ja vaikutusten 
raportoinnin kehittämistä. Nämä suositukset ohjasivat Abilista parantamaan toimintaansa vuosien 
2016-2017 aikana. 

 

Fast Track rahoituskanavan sisäinen evaluointi 
Fiantin suosituksen mukaisesti Abilis teetti sisäisen evaluointityön ohjelmamaiden Fast Track 
toiminnoista vuonna 2016. Kysely lähetettiin jokaiseen ohjelmamaahan ja vastaukset koottiin 
raporttiin. Tässä evaluoinnissa todettiin, että Fast Track (FT) -avustus on todella tarpeellinen 
aloittaville vammaisjärjestöille, jonka kapasiteetti on heikko. Pienen FT- hankkeen hoitamisessa 
monen järjestön ja ryhmän kapasiteetti kasvaa. Kestävyys todettiin myös todella hyväksi FT- 
hankkeissa. Toisaalta esille nousi huoli, että 2500 euron raja on liian matala, koska monessa maassa 
hintataso on noussut viime vuosina huomattavasti. Tämän evaluaation tuloksen kautta säätiön 
hallitus nosti FT-avustusten maksimi budjettirajan 3500 euroon.   

 

 

4.12.1. Ohjelmatukijärjestöjen evaluaatio ja sen suositukset 
 
Rahoituskauden 2016–2017 aikana toteutettiin myös UM:n teettämä ohjelmatukijärjestöjen (22) 
evaluointityö, johon kuului RBM:n evaluointi, säätiöiden evaluointi ja meta-analyysi (CSO1-3). Abilis 
kuului kolmannen vaiheen ryhmään (”CSO3”), jonka osalta työ käynnistyi loppuvuodesta 2016. 
Arvioitsijat kävivät Nepalissa alkuvuodesta 2017. Haastattelut Suomen päässä toteutettiin myös 
kevättalvella 2017. 
 

Evaluaatio työllisti Abiliksen edustajia paljon koko prosessin ajan. Arvioitsijat tarvitsivat monia 
asiakirjoja ja paljon tietoa, joita ei kuitenkaan oltu sisällytetty eri vaiheiden raportteihin. Siksi Abilis 
joutui viittaamaan itse oikeisiin asiakirjoihin arvioitsijoiden luonnosraporteissa, jotta virheelliset tiedot 
korjautuivat. Jopa samat kommentit olivat useasti tarpeellisia esittää, kun Abilis kommentoi raportin 
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luonnoksiin. Säätiö käsitteli evaluaatioraportin havainnot, johtopäätökset ja suositukset huolella ja 
jokaiselle Abilis-säätiölle tarkoitetulle suositukselle on tehty vastine, joka on hyväksytty hallituksen 
kokouksessa (25.10.2017). 
 

Arvioitsijoiden suositukset sisälsivät muun muassa seuraavia asioita: Abiliksen pitäisi ottaa 
huomioon ympäristökysymykset ja sukupuolikysymykset läpileikkaavana tavoitteena; vahvistaa 
koordinaatiota ja täydentävyyttä; etsiä vaihtoehtoisia tukikanavia; vahvistaa tulosten osoittamista ja 
raportointia sekä pitäisi parantaa riskinhallintaa. Nämä suositukset ohjasivat Abilista parantamaan 
toimintaansa loppuvuoden 2017 aikana ja työ jatkuu uuden rahoituskauden 2018–2021 aikana. 

 
 

4.12.2. Kohti ohjelmallisuutta 
Näiden kahden ulkopuolisen arviointityön suositusten pohjalta Abilis on systemaattisesti kehittänyt 
toimintaa ja rahoitusmekanismiaan kohti tulosohjausta (RBM) ja ohjelmallisuutta, ensimmäistä 
kertaa Abiliksen historiassa.   
 

Vuoden 2016 aikana kehitetiin globaalitason looginen viitekehys ja muutosteoria, jossa sekä 
tavoitteet että strategiset lähestymistavat ovat selkeästi linjatut. Kehitetyt järjestötason ja 
henkilötason indikaattorit yhdistettiin loogisen viitekehyksen eri tavoitteiden ja ala-tavoitteiden alle. 
Koska Abiliksella on lähtökohtaisesti aina yli 200 meneillä olevaa hanketta, ja hankkeiden 
päätavoitteet olivat erilaiset, globaalitason loogisen viitekehyksen luominen ja indikaattoreiden 
kehittäminen eivät ole olleet helppoa ja yksinkertaista kehittämistyötä. Osallistavalla menetelmällä 
monta paikallista konsultaatiota on pidetty ohjelmamaissa ja jopa ruohojuuritason vammaiset ovat 
osallistuneet näihin kehittämistöihin. Abilis ei halunnut ohittaa heidän kokemuksia ja ääntä 
tässäkään prosessissa. Aineistojen keräämisen menetelmää kehitetään koko ajan, jotta luotettavat 
aineistot pystytään kokoamaan tarkempaa analyysia varten.  
 

Samanaikaisesti, maaohjelmien taustaksi, kehitettiin formaatti, jonka avulla saadaan koottua 
ohjelmamaista keskeiset vammaissektorin tiedot tukemaan säätiön avustustoiminnan suunnitelmia. 
Tämä ns. country profile paper laadittiin rahoituskauden aikana kaikissa 12 ohjelmamaassa, joihin 
rahoitusta haettiin hakukierroksella 2017 (Bangladesh, Etiopia, Kirgisia, Kambodzha, Mosambik, 
Myanmar, Nepal, Tajikistan, Thaimaa, Tansania, Uganda ja Vietnam). Nämä paperit analysoivat 
taustatilannetta, maan vammaissektorin kehitystä ja mahdollisia riskejä, kartoittavat toimijoita ja 
yhteistyö mahdollisuuksia, sekä identifioivat paikallisia tarpeita. Niiden lisäksi Abiliksen toimintojen 
reflektointi on myös sisälletty taustaselvitykseen, jotta Abilis voisi kehittää omaa toimintansa 
maaspesifisessä kontekstissa. Näiden avulla maaohjelmien hakemukset ja globaalitason hakemus 
koottiin systemaattisesti keväällä 2017.  
 
Seuraavat asiakirjat tukivat ohjelmallisuustyötä ja ne hyväksyttiin hallituksessa 2016–2017 aikana: 

 New project forms with indicators 

 Impact assessment study guideline (intern summer 2017) 

 Risk management guideline (2016) 
 
Ohjelmallisuuden ymmärtäminen ja RBM-ajattelun kehittämisen vuoksi Abilis järjesti monta sisäistä 
koulutusta ja haki asiantuntijuutta ulkopuolisista koulutuksista rahoituskauden aikana. Temaattiset 
aiheet koulutuksissa olivat seuraavat: 

 Indikaattoreiden kehittämistyöt 

 Looginen viitekehys 

 Monitorointi- ja arviointityöt 

 RBM 

 Maaohjelman ja globaaliohjelman luominen 

 
Ympäristökysymysten huomioiminen 
Abilis oli mukana kehittämässä ja kokoamassa ”Inclusive WASH Activities in the Global South” -
käsikirjaa (2016) muiden järjestöjen ja ulkoministeriön neuvonantajien kanssa. Tässä kirjassa 
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esitellään inkluusiivisen vesi-ja sanitaatiotoiminnan fyysisiä ja sosiaalisia ratkaisuja. Opaskirjaa 
levitettiin eri maihin tilanteen ja tarpeen mukaan rahoituskauden aikana. Sisäisen koulutuksen kautta 
varmistettiin, että säätiön työntekijöillä on perustiedot aiheesta. 
 

Sen lisäksi ympäristökestävyyttä käsittelevä ohje10 luotiin 2017 ja aihetta käsittelevä koulutus 
järjestettiin sekä säätiön omalla porukalla että työyhteisössä yhteisesti. Erityisesti karjankasvatuksia 
käsittelevien projektien ympäristövaikutuksia selvitettiin Siemenpuu-säätiön asiantuntijoiden kanssa 
erikseen. Asiantuntijoiden mukaan pienet kotitalouksien ruokaturvaa kohentavat 
karjankasvatusprojektit eivät ole ilmasto- ja ympäristövaikutuksiltaan suuria, toisin kuin isot 
tuotantolaitokset isoine karjalaumoineen. Tämä perustieto ohjasi säätiön työn suunnittelua 
seuraavalle rahoituskaudelle niissä tilanteissa, kun pystyttiin ennakoimaan karjankasvatus- ja 
muiden maataloushankkeiden tarpeellisuus osana maaohjelmien hankesisältöä. Abilis jatkaa 
ympäristö- ja ilmastokysymyksiin liittyvää kehittämistyötä, tukee jatkossa ohjelmamaiden toimintaa 
ja osallistuu aihetta käsitteleviin koulutuksiin. Abilis itse asiassa teki aloitteen ja pyysi Kepaa 
kouluttamaan jäsenjärjestöjä aiheesta (koulutus 20.3.2018).  

 

 

4.13. Mekongin alueellinen toiminta vuosina 2016–2017 
 

4.13.1. Mekongin alueellisen toiminnan lähtökohdat 
Abilis sai kohdennettua kehittämisrahaa Mekongin alueellisen toiminnan käynnistämiseksi vuosille 
2013–2015, useiden vuosien suunnittelun ja valmistelun jälkeen. Kehittämishankkeen avulla 
pilotoitiin uutta toimintamallia Abilikseen, eli omien maa-ja aluetoimistojen perustamista ja 
rahoitustoiminnan toteutusta niiden kautta. Thaimaan alue- ja Vietnamin sekä Myanmarin 
maatoimistot olivat ensimmäisiä Abilis säätiön omia toimistoja Etelässä.  
 

Vuonna 2013 Abilis palkkasi alueellisen koordinaattorin ja perusti alueellisen toimiston Bangkokiin 
Thaimaahan. Aluetoimisto sai virallisen rekisteröinnin vuoden 2015 lopussa. Vietnamin maatoimisto 
Hanoissa perustettiin tammikuussa 2014 ja se sai rekisteröinnin saman vuoden heinäkuussa. 
Myanmarin toimisto perustettiin Yangoniin heinäkuussa 2014, mutta rekisteröintiä ei ole edellenkään 
saatu (prosessi kesken). Kaikki Mekongille rekrytoidut Abiliksen työntekijät ovat paikallisia 
vammaisia naisia.  
 

Mekongilla Abiliksen kaikki materiaalit (lomakkeet, oppaat) on käännetty paikallisille kielille. Ryhmien 
neuvonta ja ohjaus on keskeinen ja paljon aikaa vievä osa maavastaavien työstä.  Ruohonjuuritason 
ryhmät tarvitsevat tukea projektin kaikissa vaiheissa, sillä suurin osa ruohonjuuritason 
vammaisryhmien jäsenistä on luku- ja kirjoitustaidottomia, ja Abiliksen rahoitus on ryhmälle 
ensimmäinen. Näin ollen rahoitustoiminnan onnistumisen ja kestävyyden näkökulmasta 
maavastaavan tuki ryhmille on avainasemassa. Yhden projektihakemuksen fasilitointi voi viedä 
kuukausia ja ryhmän luona täytyy vierailla useamman kerran. Iso osa maavastaavien ja 
aluekoordinaattorin työstä on myös viranomaisille raportointi, jatko-rekisteröinnin hakeminen, 
Abiliksen sisäinen raportointi sekä toimiston käytännön pyörittäminen.  

 

4.13.2. Mekong alueen toiminnan vahvuudet, haasteet ja muutokset 
Mekong alueen työn erityinen vahvuus on tiivis yhteistyö maatoimistojen ja aluetoimiston välillä. Tiimi 
on hioutunut hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa käytännön rahoitustoimintaan liittyviä haasteita 
ja onnistumisia jaetaan ja pohditaan yhdessä. Tiivis yhteistyö Mekong toimistojen välillä toimii työn 
laadun varmistajana. Alueellisen koordinaattorin tuki maakoordinaattoreille on ollut erittäin tärkeä.  
 

Mekong-maiden vastaavat tapaavat säännöllisesti 1-2 kertaa vuodessa ja käyvät säännöllisiä 
palavereja Skypen välityksellä. Vuonna 2017 Mekong tiimi kokoontui 8.-14.1.2017 Myanmarissa ja 
samalla monitoroi hankkeita. Lisäksi Thaimaan, Vietnamin ja Myanmarin työntekijät ovat keskenään 

                                                 
10 Abilis Guideline for Environmental Sustainability, vahvistettu hallituksessa 25.10.2016. 
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yhteyksissä viikoittain ja yhteisiä linjauksia tehdään sähköpostikeskusteluin. Thaimaasta, 
Vietnamista ja Myanmarista laadittu maakuvaukset (country profile paper) ovat ohjanneet 
rahoitustoimintaa ja kehittämistyötä. Nämä maakuvaukset päivitettiin vuoden 2017 alussa vuosien 
2018–2021 suunnitteluprosessin aikana.  
 

Maatoimistot ovat haavoittuvaisia, koska ne ovat yhden henkilön toimistoja. Vuonna 2018 
suunnitelmissa onkin talous/projektiassistentin palkkaaminen Vietnamiin ja Myanmariin tukemaan 
maavastaavan työtä. Taloudellisista syistä tätä ei ole ollut mahdollista toteuttaa aikaisemmin. 
Kussakin maassa toiminta-aluetta on myös jouduttu rajaamaan, koska yhdellä työntekijällä ei ole 
käytännön mahdollisuuksia tukea vammaisjärjestöjä koko maassa. Haasteita alueellisella tasolla 
aiheuttaa myös vaihtelevat valuuttakurssit.  
 

Alun perin Mekongin toimintaa oli tarkoitus laajentaa myös Laosiin sekä perustaa maatoimisto 
Kambodzhaan. Nämä suunnitelmat jouduttiin perumaan Suomen hallituksen kehitysyhteistyöhön 
kohdistuvien rahoitusleikkausten johdosta. Vuosien 2018–2021 suunnitelmiin sisältyi kuurojen 
tukeminen Kambodzhassa, mutta nämä suunnitelmat eivät toteudu saadusta rahoituspäätöksestä 
johtuen. Abilis sai vähemmän rahoitusta kuin mitä haki ja näin ollen joitain maaohjelmia jouduttiin 
pudottamaan pois muun muassa. Kambodzha. Lisäksi Abiliksella oli paineita lopettaa 
rahoitustoiminta Thaimaassa, koska se ei kuulu maailman köyhimpiin maihin. Alkuvuodesta 2018 
Abiliksen aluekoordinaattori ilmoitti irtisanoutuvansa, joten Abilis päätti ajaa alas koko Mekongin 
aluetoimiston. Alueelliselle toimistolle ei ole enää tarvetta, koska rahoitustoimintaa on jatkossa vain 
kahdessa maassa, Vietnamissa ja Myanmarissa. Mekongin aluetoimisto ajetaan alas vuoden 2018 
aikana ja aluekoordinaattori lopettaa työnsä maaliskuun 2018 lopussa.  
 

Näin ollen Vietnamin ja Myanmarin maakoordinaattorit työskentelevät jatkossa suoraan Helsingin 
toimiston alaisuudessa ja ohjauksessa. Vietnamin maakoordinaattori jatkaa Myanmarin uuden 
työntekijän tukemista ja koko tiimi tekee tiivistä yhteistyötä jatkossakin. Lisäksi Vietnamiin ja 
Myanmariin perustetaan ns. ohjausryhmä, joka käy läpi tulleita hakemuksia ja raportteja, sekä toimii 
maakoordinaattorin ja assistentin tukena ja Abiliksen tasalaatuisen työn takaajana. 

 
Tiedot fasilitointityöstä, käynnistyneistä ja päättyneistä projekteista sekä tuloksista 
Kaiken kaikkiaan Mekongin toiminnalle asetetut tavoitteet vuosille 2016 - 2017 saavutettiin hyvin. 
Käyntiin saatiin yhteensä 36 uutta projektia (2016: 20 ja 2017: 16). Vuoden 2017 uusien projektien 
lukumäärää hillitsi rahoituskauden loppuminen ja UM ohjeistus saattaa kaikki projektit loppuun 
vuoden 2017 aikana. Näin ollen loppuvuodesta ei voitu hyväksyä yhtään uutta projektia 
rahoitettavaksi.  
 

Vuosina 2016 ja 2017 Mekongille myönnettiin uusiin projekteihin yhteensä 269 312 euroa (2016: 
138 420 € ja 2017:130 892 €) ja näiden vuosien aikana päättyi yhteensä 22 (2016:10 ja 2017:11) 
projektia. Suurin osa Mekong alueen projektirahoituksesta meni taloudellista toimeentuloa edistäviin 
projekteihin ja/tai ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi rahoitusta kanavoitiin vammaisjärjestöjen 
kapasiteetin vahvistamiseen, vammaisuuteen liittyvään asennekasvatukseen sekä vammaisia 
lapsia ja naisia tukeviin projekteihin. Erityisesti Thaimaassa toteutettiin vammaisten naisten 
hyväksikäytön ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyviä projekteja. Kaiken kaikkiaan Abilis-rahoitteisista 
projekteista hyötyi suoraan yli 1 375 vammaista henkilöä (2016: 830 ja 2017: 545). Vuonna 2017 
välillisesti projekteista hyötyi yhteensä 3 000 henkilöä.  
 

Puhelimen välityksellä tehtävä neuvontatyö oli edelleen ryhmille kaikkein suosituin tuen muoto. 
Monilla, erityisesti ruohonjuuritason ryhmillä, ei ole käytössään tietokonetta tai internetiä ja pitkien 
välimatkojen johdosta kasvotusten tehtävää neuvontatyötä ei voida tehdä niin usein kuin olisi tarve, 
erityisesti Myanmarissa ja Thaimaassa. Vuosien 2016 ja 2017 aikana maavastaavat neuvoivat 
ryhmiä puhelimitse 460 kertaa (2016: 170 ja 2017: 290), sähköpostilla 129 kertaa (2016: 69 ja 2017: 
60), kasvotusten 122 kertaa (2016: 60 ja 2017: 62), hakemuksia jaettiin 194 kpl (2016: 121 ja 2017: 
73) ja manuaaleja 158 (2016: 85 ja 2017: 73). Maavastaavien järjestämiin, ryhmien kapasiteettia 
vahvistaviin koulutuksiin, osallistui yhteensä 83 (2016: 68 ja 2017: 15) vammaista henkilöä.  
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Hyödynsaajat raportoivat tulotasonsa ja elintasonsa parantuneen. Vammaisten henkilöiden köyhyys 
oli vähentynyt projekteissa toteutettujen toimintojen avulla. Rahoitusta saaneiden ryhmien 
kapasiteetti oli kasvanut esimerkiksi projekti- ja taloushallintoon liittyen. Lisäksi sekä yksittäisten 
ryhmän jäsenten että Abiliksen maakoordinaattoreiden kapasiteetti oli myös vahvistunut. Rahoitusta 
saaneiden vammaisryhmien toiminta raportoitiin olevan kestävämpää ja ryhmät olivat saaneet uusia 
jäseniä. Osa ryhmistä raportoi ottavansa nyt toimintaan mukaan eri vammaisryhmiin kuuluvia 
henkilöitä esimerkiksi autismin kirjoon kuuluvia henkilöitä. Ympäröivien yhteisöjen asenteet 
vammaisuutta kohtaan olivat muuttuneet ja yhteisöt tunnistavat vammaisten kyvykkyyden. 
Vammaiset henkilöt olivat pystyneet jakamaan kokemuksiaan, tietoja ja taitoja sekä tukemaan 
toisiaan. Paikallishallinnot ymmärtävät vammaisuutta paremmin ja joissain tapauksissa vammaisten 
tarpeita oli lisätty paikallisiin kehityssuunnitelmiin. Viranomaiset olivat muuttaneet suhtautumistaan, 
linjauksiaan ja käytäntöjään. Erityisesti vammaisten naisten ja tyttöjen kapasiteetti ja tietoisuus 
seksuaaliterveyteen ja hyväksikäyttöön liittyen raportoitiin lisääntyneen. He tuntevat nyt oikeutensa 
paremmin ja tunnistavat hyväksikäytön. Vammaisten naisjohtajien kapasiteetti oli myös kasvanut ja 
heitä on lukumääräisesti enemmän.  
 

Erityisesti Abilis onnistui tavoitteessaan kanavoida rahoitusta aloitteleville ruohonjuuritason 
vammaisryhmille. Suurin osa rahoituksesta Mekongilla meni pieniin Fast Track projekteihin ja 
suurimmalle osalle ryhmistä Abiliksen myöntämä rahoitus oli ensimmäinen kansainväliseltä 
rahoittajalta, usein ensimmäinen rahoitus ylipäätään. Maatoimistomalli osoittautui tehokkaaksi 
tavaksi tukea aloittelevia ryhmiä, jotka tarvitsevat paljon tukea. Maatoimisto on puolueeton toimija ja 
pystyy toimimaan itsenäisesti sekä toteuttamaan Abiliksen arvojen ja linjausten mukaista toimintaa 
helpommin, kuin esimerkiksi paikallisen vammaisjärjestön sisällä toimiva yksittäinen työntekijä. 
Itsenäinen toimisto on objektiivinen ja riippumaton toimija muutoin pienessä vammaiskentässä. 
Kokemus osoitti, että Abilis tukee ruohonjuuritason ryhmiä maaseutualueilla, joita muut 
vammaissektorin rahoittajat eivät tue. 
 

 

4.13.3. Maakohtaisia huomioita vuodelta 2017 
 
Thaimaa  
Abilis sai kahden vuoden jatkon aluetoimiston rekisteröinnille vuonna 2016, vuoden 2018 loppuun 
asti. Aluetoimistolla on ollut keskeinen rooli maatoimistojen perustamisessa, työntekijöiden 
rekrytoinnissa, teknisen tuen antamisessa maatoimistoille ja alueellisessa verkostoitumisessa. 
Aluekoordinaattori on myös ollut vastuussa Thaimaan projektien fasilitoinnista. Aluekoordinaattori 
perehdytti Myanmarin uutta työntekijää, joka aloitti osa-aikaisena helmikuussa 2017 ja siirtyi 
täysipäiväiseksi heinäkuussa. Lisäksi aluekoordinaattori osallistui Thaimaassa työministeriön 
koordinoimiin järjestöjen tapaamisiin ja koordinoi Department of Empowerment of Persons with 
Disabilities (DEP) kanssa vammaisiin naisiin kohdistuvaa työtä sekä toisen kansallisen vammaisiin 
naisiin liittyvän strategian ja toimintasuunnitelman tekemistä. 
 

Thaimaan rahoituksessa keskityttiin Pohjois/Koillis-Thaimaan ruohonjuuritason ryhmiin, erityisenä 
fokuksena vammaiset naiset ja alkuperäiskansoihin kuuluvat vammaiset henkilöt. Tällä alueella 
ruohonjuuritason vammaisjärjestöjen kapasiteetti on todella heikko. Vuonna 2017 Mekongin 
aluekoordinaattori prosessoi 8 hakemusta ja 4 loppuraporttia ja teki 5 monitorointivierailua Si Sa 
Ketin, Nan ja Nong Bua Lamphun alueen vammaisryhmiin. Abilis-rahoitteisten projektien myötä Si 
Sa Ketin alueen vammaisliike voimistui, alueella on paljon nousevia naisjohtajia ja paikallinen hallitus 
on valmis tukemaan vammaisryhmiä.  

 
Vietnam 
Vietnamin maatoimisto sai jatkorekisteröinnin 5.6.2017–5.6.2020 väliselle ajalle ja sillä on lupa 
toimia Hanoin ja Da Nangin alueella. Vietnamissa tehtiin edelleen tiivistä yhteistyötä Vietnamin 
suurimman vammaisjärjestön, Disabled People Hanoin (DP Hanoi), kanssa. DP Hanoin kanssa oli 
yhteistyösopimus toimistotilojen vuokrasta, taloushallinnon resurssien ja verkostojen 
hyödyntämisestä sekä tiedonjaosta. Maavastaava oli verkostoitunut hyvin vammaissektorin 
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toimijoiden kanssa ja hänellä on hyvä yhteistyösuhde viranomaisiin. Abiliksen maakoordinaattori oli 
Vietnam Federation on Disability (VFD) ohjausryhmän jäsen ja toimi aktiivisesti kaikissa olennaisissa 
vammaisuuteen liittyvissä verkostoissa, myös kansallisella tasolla. Tämä vahvistaa Abiliksen 
avustustoiminnan tuloksellisuutta, täydentävyyttä ja kestävyyttä. Vietnamin valtio julkaisi 
ensimmäisen raportin vammaissopimuksesta YK:lle. Abiliksen maavastaava oli mukana tässä 
prosessissa, erityisesti aktiivisesti kirjoittamassa Vietnamin vammaisjärjestöjen varjoraporttia. 
 

Vietnamin maavastaava prosessoi 10 hakemusta vuoden aikana. Niistä hyväksyttiin 8, hylättiin yksi 
ja yksi on vielä hakuvaiheessa. Hän käsitteli myös 8 raporttia ja teki 38 monitorointivierailua 
vammaisryhmiin. Toimistoon tuli kyselyitä mahdollisuudesta hakea rahoitusta myös nykyisen 
rahoitusalueen ulkopuolelta esim. Quang Ninh, Ha Giang and Hai Duong provinsseista. Näin ollen 
jatkossa voisi olla tarvetta laajentaa Aibliksen toiminta-aluetta ja rekisteröintiä Vietnamissa. Lisäksi 
maakoordinaattori teki yhteistyötä PACCOM:in sekä paikallishallintojen kanssa Abiliksen 
jatkorekisteröinnin varmistamiseksi. 

 
Myanmar 
 
Maatoimiston arkea ja projektityötä 
Abilis jatkoi yhteistyösopimusta paikallisen vammaisjärjestön, Myanmar Independent Living 
Initiativen (MILI), kanssa toimistotilojen vuokraan, taloushallinnon resurssien ostamiseen sekä 
verkostojen hyödyntämiseen ja tiedonjakoon liittyen. Vuonna 2017 rahoitusta myönnettiin 
vammaisryhmille Mandalayn, Magwayn, Bagon and Shanin osavaltioissa sekä and Yangonin 
alueella. Projektirahoitusta ei pystytty lähettämään suoraan Suomesta Myanmariin, mutta Abiliksen 
Bangkokin toimiston kautta rahan lähettäminen Myanmariin on mahdollista. Huonot internet-
yhteydet aiheuttavat haasteita Mekong-tiimin toiminnalle ja maakoordinaattorin käytännön työlle.  
 

Säätiön maatoimiston rekisteröintiprosessi oli käynnissä rahoituskauden ajan. Huhtikuussa 2016 
Myanmar sai uuden hallituksen ja suurta osaa maan hallintoon liittyvistä prosesseista ja 
säännöksistä muutettiin. Vammaisasioita hoitaa Sosiaaliministeriö (Ministry of Social Welfare Relief 
and Resettlement), joka julkaisi uudet säännökset järjestöjen rekisteröinnille. Tästä johtuen Abilis 
joutui aloittamaan maatoimiston rekisteröintiprosessin uudelleen vuonna 2017. 
 

Vuonna 2017 maakoordinaattori fasilitoi 12 uutta hakemusta (10 myönnetty) sekä prosessoi 7 
raporttia. Hän myös vieraili 18 kertaa eri alueille monitoroimassa ja fasilitoimassa uusia hankkeita 
sekä järjesti yhden koulutuksen projekti- ja taloushallintoon liittyen 15 vammaiselle henkilölle 7 eri 
ryhmästä. Maakoordinaattori osallistui kumppanijärjestö MILI:n järjestämiin tilaisuuksiin sekä 
vaikuttamistoimintaan. Hän on hyvin verkottunut olennaisten vammaissektorilla toimivien tahojen 
kanssa, mikä edistää Abiliksen avustustoiminnan toteutusta Myanmarissa. Lisäksi tiivistä yhteistyötä 
tehtiin muiden suomalaisten tahojen kuten Kirkon ulkomaan apu ja Suomen pakolaisapu kanssa. 
Abiliksen maakoordinaattori järjesti heille esimerkiksi vammaisuus ja inklusiivinen kehitys –
koulutuksia.  
 

Tuloksia ja vaikutuksia 
Myanmarin uusi hallitus otti vammaisia ja vammaisjärjestöjä paremmin mukaan lainsäädännön 
kehittämiseen rahoituskauden aikana, mikä on merkittävä edistysaskel vammaissektorilla. 
Vammaisjärjestöt tekivät Disability Inclusive Policy -työkalupaketin, jonka avulla pyritään edistämään 
vammaisuuden valtavirtaistamista Myanmarin lainsäädäntöön. Lisäksi maahan on perustettu 
Myanmar Federation of PWDs (ent. Myanmar Council of PWDs), joka edustaa vammaisjärjestöjä 
valtakunnallisella tasolla. Abiliksen maavastaava oli ja on vahvasti mukana kaikessa 
vammaisliikkeen vaikuttamistoiminnassa. 

 
Laos – yksittäisten projektien toteutusta 
Abilis rahoitti kaksi hanketta Laosissa. Kummatkin hankkeet olivat eritäin haasteellisia, sillä 
vammaisjärjestöjen kapasiteetti on heikko ja hallituksen kontrolli kova. Abilis ei jatka projektien 
rahoitusta Laosissa hankalista olosuhteista johtuen.  
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Kambodzha 
Kambodzhan toimintaa on ajettu alas 2015 lähtien ja viimeiset hankkeet päättyivät Kambodzhassa 
vuonna 2017. Vuonna 2017 Kambodzhaan maksettiin 10 312 euroa. 

 
Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa 
Aluetasolla yhteistyötä tehtiin vammaissektorilla toimivien tahojen ja alueella työskentelevien 
suomalaisten järjestöjen kanssa. Lisäksi Abiliksen työntekijät pitivät yhteyttä Suomen edustustoihin. 
Maakohtaisesti yhteistyötä tehdään vammaisjärjestöjen kanssa sekä vammaissektorilla toimivien 
muiden järjestöjen kanssa. Lisäksi tiivis yhteistyö viranomaistahojen sekä paikallishallinnon kanssa 
on tärkeää. Paikallishallinto seuraa ja kontrolloi järjestöjen toimintaa ja näin ollen hyvät 
yhteistyösuhteet ovat elinehto.  
 

4.13.4. Mekong toiminnan mallin itsearviointi 
Mekong alueen toiminnan itsearviointi aloitettiin marraskuussa 2016. Mekong tiimin työntekijät 
yhdessä kartoittivat menneiden vuosien tärkeimmät tapahtumat, toiminnan prioriteetit sekä 
onnistumiset että haasteet. Koottua aineistoa analysoitiin vuonna 2017. Itsearviointityö saatetaan 
päätökseen vuoden 2018 alussa, kun Mekong aluekoordinaattori lopettaa työnsä. Jatkossa Mekong 
alueen toiminnoista voidaan ottaa opiksi Abiliksen muissa maissa ja alueilla. Kokemukset 
alueellisesta toimistosta hyödyttävät koko Abiliksen toimintaa jatkossa esim. harkittaessa 
alueellisten toimintojen kehittämistä Afrikassa. 

 
Itsearvioinnin alustavia tuloksia 
Itsearvioinnin tulosten pohjalta voidaan selvästi osoittaa, että Abiliksen työ Mekongin alueella on 
ollut relevanttia. Työ pohjautui tehdyille arvioille siitä, mikä kunkin maan vammaisten tilanne oli 
toimintoja aloitettaessa. Rahoitustoiminta fokusoitiin ruohonjuuritasolle ja kaikkein heikoimmassa 
asemassa oleviin vammaisiin henkilöihin, koska kerätyn tiedon mukaan kukaan muu rahoittaja ei 
tukenut näitä ryhmiä, ja tarpeet olivat kaikkein suurimpia ruohonjuuritasolla. Näin päädyttiin siihen, 
että Mekongilla pääpaino olisi FT-pienissä rahoituksissa. Joitain isompia rahoituksia voitaisiin 
myöntää, mutta pääpaino olisi työnsä vasta aloittavien vammaisryhmien tukemisessa. Kussakin 
maassa oli tämän lisäksi omat spesifit fokuksensa kuten vammaiset naiset ja alkuperäiskansaan 
kuuluvat henkilöt Thaimaassa, maaseutualueet Vietnamissa ja alueet, joissa vammaisryhmät olivat 
jo saaneet jotain koulutusta Myanmarissa.  
 

Mekong-tiimin työntekijöiden arvioiden mukaan tukea oli annettu tarkoituksenmukaisin keinoin. 
Ryhmiä oli tuettu suunnittelemaan projekteja osallistavin keinoin niin, että kaikkien ryhmän jäsenten 
ääni saatiin kuuluviin. Lisäksi ryhmiä tuettiin organisoitumaan virallisesti ja maa-koordinaattorit 
auttoivat ryhmiä tarvittaessa muun muassa rekisteröintiprosesseissa, hallituksen perustamisessa 
sekä järjestön sääntöjen luomisessa.  
 

Maakoordinaattorit myös auttoivat ryhmiä selvittämään projektin aikana syntyneitä konflikteja ja näin 
tukivat ryhmiä esiin tulevien ongelmien selvittämisessä itse. Maakoordinaattorit tukivat ryhmiä 
välillisesti, esimerkiksi luomaan kontakteja paikallishallinnon ja muiden alueella toimivien tahojen 
kanssa. Maakoordinaattorit raportoivat, että Abiliksen lähestymistapa on uniikki, koska se 
mahdollistaa tekemällä oppimisen ja samalla antaa ryhmille niiden tarvitseman tuen räätälöidysti. 
Tämä on myös avain voimaantumiseen. Omistajuus säilyy ruohonjuuritason vammaisryhmillä ja 
Abilis vain antaa tarvittavan teknisen tuen ja taloudellisen mahdollisuuden. Maakoordinaattoreiden 
kokemusten mukaan ryhmät uskaltavat ottaa yhteyttä ja nostaa esille vaikeita asioita sekä ongelmia, 
ja pyytää apua maakoordinaattoreilta. Abiliksen maakoordinaattorit ovat onnistuneet luomaan 
luottamuksellisen ilmapiirin ja Abilista on helppo lähestyä. 

 
Haasteet ja onnistumiset 
Itsearviointi osoittaa kuitenkin, että tehokkuuden osalta Abiliksella olisi parannettavaa, ainakin sen 
huomioimisessa suunnitelmavaiheessa. Maatoimistojen pyörittämiseen ja erityisesti toimiston 
perustamiseen sekä rekisteröintiprosessiin kuluu aikaa ja resursseja. Näihin pitää budjetoida 
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resursseja. Toimiston perustamisen jälkeen toiminta muuttuu kustannustehokkaammaksi, kun 
maakoordinaattori pystyy allokoimaan enemmän aikaa projektien fasilitointiin.  
 

Alkuperäinen ajatus oli, että alueellinen toimisto pystyisi ottamaan osan keskustoimiston 
työtaakasta. Tämä ei kuitenkaan toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Abiliksen toimintatapa ei vielä 
antanut myöten sille, että päätösvaltaa olisi annettu enemmän aluetoimistoon. Aluetoimistolla ei ollut 
mandaattia tehdä kaikkia niitä päätöksiä, mitä alun perin ajateltiin. Mandaattia ei oltu myöskään 
valmis vielä siirtämään aluetoimistoon, sillä haluttiin varmistaa, että toimisto toimii täysin Abiliksen 
sääntöjen ja ohjeistusten mukaisesti. Näiden sisäistäminen vie aikaa. Suurin hyöty maatoimistosta 
olisi se, että toimisto pystyisi toimimaan täysin itsenäisesti. Verrattuna kumppanuusmallin, jossa 
Abiliksen fasilitaattori työskentelee paikallisen vammaisjärjestön sisällä, ja jolloin kumppanijärjestön 
sisäinen politiikka ja valtapelit vaikuttavat automaattisesti myös Abilis fasilitaattorin työhön, 
maatoimiston edut lienevät suuremmat kuin haasteet. Toisaalta maa- ja aluekoordinaattorit ovat 
suorassa työsuhteessa Abiliksen keskustoimistoon Helsingissä, eikä henkilöstö- ja toimistojen 
johtaminen Suomesta käsin ole ongelmatonta.  
 

Tiimityön tehostuminen oli Mekong-alueen toiminnan ehdoton hyöty. Kohdennetun kehittämisrahan 
ansiosta ensimmäistä kertaa Abiliksella oli käytössä tarvittavat taloudelliset resurssit tiimityön 
kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Mekong-tiimin jäsenet pystyivät tapaamaan toisiaan säännöllisesti 
ja oppimaan yhdessä. Työhön perehtyminen pystyttiin järjestämään uudella tavalla hyödyntämällä 
muun muassa Bangladeshin Local Expertin pitkäaikaista käytännön kokemusta projektien 
fasilitoinnista ja ryhmien tukemisesta. Tiiviin tiimityöskentelyn myötä työn laadun arvioitiin 
parantuneen.  Itsearvioinnin koosteraportti toimitetaan ulkoministeriölle tämän vuosiraportin 
yhteydessä. 

 

 

E. HALLINTO 
 

4.14. Säätiön hallituksen toimikausi 2016-2017 
 
Abilis-säätiön toimintaa johti 7-jäseninen hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta, varapuheen-
johtajasta ja viidestä varsinaisesta hallituksen jäsenestä. Hallituksella on yksi varajäsen ja yksi 
henkilökohtainen varajäsen (Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö). Hallitus kokoontui molempina 
rahoitusvuosina kuusi kertaa vuodessa. Hallituksen puheenjohtajana toimi säätiön perustaja Kalle 
Könkkölä.  
 

Rahoituskauden aikana hallitus osallistui aktiivisesti erilaisiin uudistuksiin ja kehittämistoimiin, 
seurasi säätiön taloustilannetta ja vahvisti linjaukset, joiden kautta säätiö selviytyi rahoituskauden 
aikana toteutuneesta kehitysavun leikkauksesta. Rahoituspäätösten ja yleisten hallinnollisten 
toimien lisäksi hallitus päivitti alkuvuodesta 2017 säätiön johto- ja taloussäännöt ja vahvisti syksyllä 
säätiön toimintaa ohjaavan ympäristöohjeen. Hallitus seurasi aktiivisesti CSO3-evaluaation 
toteutusta ja antoi loppuvuodesta 2017 vastineen saatuihin johtopäätöksiin ja suosituksiin. Samoin 
se linjasi toimenpiteitä, joiden kautta säätiö voi kehittää avustustoimintaansa ja hakea Suomen 
ulkopuolista rahoitusta.    
 

Hallituksen kokoonpano vuosina 2016 - 2017 oli seuraava: 
 

Kalle Könkkölä puheenjohtaja liikkumisvammainen, pyörätuolin käyttäjä 
Sari Loijas   varapuheenjohtaja sokea, opaskoiran käyttäjä 
Ari Suutarla  jäsen  kuurosokea, opaskoiran käyttäjä 
Liisa Kauppinen jäsen  kuuro, viittomakielinen   
Pekka Tuominen jäsen  liikkumisvammainen 
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Maija Hyle11  jäsen  Diakonissalaitoksen säätiön edustaja (2016) 
Irmeli Leinos  varajäsen   Diakonissalaitoksen säätiön edustajan  
    henkilökohtainen varajäsen (2016) 
    Diakonissalaitoksen säätiön edustaja (2017) 
Susanna Kiuru   Diakonissalaitoksen säätiön edustajan  
    henkilökohtainen varajäsen (2017) 
Amu Urhonen jäsen  liikkumisvammainen, pyörätuolin käyttäjä 
Ismo Helen  varajäsen  liikkumisvammainen, pyörätuolin käyttäjä 

 

4.15. Säätiön kehitysyhteistyöstä vastaava henkilöstö 2016-2017 
 

Abilis-säätiön palveluksessa vuosien 2016 - 2017 aikana olivat seuraavat toimihenkilöt: 
 toiminnanjohtaja Marjo Heinonen 
 7 projektikoordinaattoria 

 Tuula Heima-Tirkkonen (osa-aikaeläkkeellä 02/2017 alkaen) 

 Jaana Linna (kokoaikainen) 

 Andrea Fichtmüller (80 % työaika koko rahoituskauden ajan) 

 Marina Kitaigorodski (osa-aikainen, 50–80 %, 01-08/2017) 

 Slade Syakango (65 % työaika, 01-05/2017) 

 Rea Konttinen (1.9.2016 – 31.10.2017, 80 % työaika)  

 Nathaly Guzman (01-08/2017) 
 tutkimus- ja kehittämisvastaava Hisayo Katsui (osa-aikainen) 
 taloussihteeri Nina Stieren (kokoaikainen)  
 tiedotussihteeri Katja Vis (osa-aikainen, 60 % työaika) 
 projektiassistentti Lora Chun (osa-aikainen, työsuhde päätettiin 31.12.2016) 

 

Lisäksi säätiö tarjosi harjoittelujaksopaikan vuosittain useammalle DIAK ammattikorkeakoulun ja 
Helsingin Diakoniaopiston opiskelijalle, työkokeilijoille ja TET-jaksolaisille. 

Säätiön hallinnon hoitamiseen kului toiminnanjohtajan työpanoksesta noin 60 %, talousassistentin 
työpanoksesta noin 50 %. Hallinnon lisäksi näillä molemmilla oli hankehallinnon alle kuuluvia 
palkkakuluja. Projektikoordinaattoreiden palkkakulut kohdistuivat hankevalmisteluun ja –
seurantaan. Tutkimus- ja kehittämisvastaavan palkka katettiin pääosin arviointi- ja evaluointityön 
budjetista. Tiedotussihteerin palkkakulut sisältyivät säätiön tiedotusbudjettiin.  
 

Projektikoordinaattoreiden toimenkuvan keskeinen sisältö oli hankehallinto. Keskimäärin yhdellä 
projektikoordinaattorilla oli vastuullaan 1-2 fokusmaata (poikkeuksena Mekogin alueen toiminta) ja 
noin 40 projektia. Hankehallinnon työtehtäviin sisältyi yhteydenpitoa hakija- ja kumppani-järjestöihin, 
hakemusten käsittelyä, rahoituspäätöksen jälkeistä hankeseurantaa sekä toimistolla että paikan 
päällä projekteissa (seurantamatkojen avulla) sekä raporttien tarkastusta tarvittavine 
toimenpiteineen. Projektihallinnon työvälineenä käytettiin ARKISTO-ohjelmistoa (Salesforce).  
 

Säätiön taloushallinnon tehtäviä hoiti toiminnanjohtajan alaisuudessa taloussihteeri. Säätiön 
kirjanpitoa ja palkkahallinnon hoiti Administer Oy. Taloushallinnon tehtävien hoidossa käytettiin 
sähköistä taloushallinnon järjestelmää (eFina). Säätiön tilintarkastajina toimivat vuoden 2016 osalta 
HT-tilintarkastajat Raimo Hakola ja Kristian Seemer ja vuoden 2017 osalta HT-tilintarkastajat Kristian 
Seemer ja Anssi Pietiläinen.  

Abilis-säätiön palveluksessa oli vuoden 2017 aikana 11 vakituista toimihenkilöä. Heistä osa (4) oli 
osa-aikaisia koko vuoden ja kolme työskenteli osa-aikaisesti osan vuotta. Henkilö-kunnalle 
suoritettiin korvauksia palkkana, luontaisetuina ja päivärahoina Suomessa hyväksyttyjen säädösten 
ja säätiössä vahvistetun palkkausjärjestelmän ja henkilöstö-poliittisen ohjeistuksen mukaisesti. 

                                                 
11 Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön varsinainen edustaja vaihtui syyskaudella 2016.  Maija Hylen tilalle nousi Irmeli Leinos ja HDL:n uudeksi 
edustajaksi, Irmeli Leinoksen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tuli Susanna Kiuru. 
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Säätiön tilintarkastajina toimivat HT-tilintarkastajat Kristian Seemer ja Anssi Pietiläinen. 
Varatilintarkastajina olivat Kari Mikkola (HT) ja Tero Paukku (KHT). Kirjanpidon hoiti Administer Oy 
ja taloushallinnossa käytössä oli sähköinen taloushallinnon järjestelmä eFina. Projektihallinnon 
työvälineenä oli ARKISTO (Salesforce).  

 

4.16. Säätiön talous 2016-2017 

Abilis-säätiöllä oli 2-vuotiselle rahoituskaudelle yhteensä 4 500 000 euron valtiontukipäätös. Tuki 
jakautui seuraavasti: 2016: 2 750 000 euroa ja 2017: 1 750 00 euroa. Koska Suomen hallituksen 
kehitysapuleikkaukset laskivat säätiön rahoitusta, säätiön hallitus päätti säästötoimista heti syksyllä 
2015, kun leikkaustiedot tulivat julki. Vuoden 2016 ajan säätiö supisti kaikkia toimintoja ja vähensi 
henkilöresursseja, jotta se pystyi valmistautumaan vuoteen 2017, jolloin oli miljoona euroa 
vähemmän uutta valtion tukea. Siirtyvää rahaa jäi huomattavan iso summa, 698 966 €. Tämä 
pehmensi vuoden 2017 valtion tuen rajua laskua. 

Säätiö jatkoi sopeutettua toimintaansa vastaamaan vuoden 2017 rahoitusta. Siirtyvä valtion tuki 
mukaan laskettuna, säätiöllä oli käytettävissä yhteensä 2 448 966 €. Säätiön varsinaisen toiminnan 
kulut olivat yhteensä 2 155 997 €. Säätiön maksama tuki kehitysmaiden vammaisjärjestöille oli 1 357 
358 €. Tiedotustoiminnan kulut olivat 65 307 €, hankehallinnon 466 679 € ja hallinnon kulut 174 292 
€. Vammaisdiplomatia-aloitteeseen käytettiin 92 359 €. Siirtyvää valtiontukea vuodelle 2018 jäi 292 
970 €. Se varmistaa säätiön toiminnan alkuvuodesta 2018, ennen kuin uusi valtiontukipäätös tulee. 
Säätiön tilikauden tulos oli 38 062 € ylijäämäinen ja koko konsernin tulos 40 434 € ylijäämäinen. 

 

 

F. VAMMAISOIKEUSDIPLOMATIA JA VAMMAISASIOIDEN KEHITYSYHTEISTYÖN 
ASIANTUNTIJUUS 
 

Vammaisdiplomatia-aloitteen tarkoituksena on parantaa vammaisten ihmisten asemaa ja oikeuksia 
maailmassa. Tavoitteena on saada muutos eri toimijoiden asenteissa ja toimissa, jotta vammaiset 
ihmiset olisivat aktiivisesti ja täysivaltaisesti mukana kehitys- ja ulkopolitiikassa sekä muissa 
yhteiskunnallisissa asioissa. Tavoitteena on myös lisätä vammaissektorille kanavoitavaa rahoitusta 
(eri rahoittajat ja instrumentit) ja edistää vammaisinklusiivisen toimintavan leviämistä Suomessa ja 
kansainvälisesti. Tämän vaikuttamistyön kohteena ja sisältönä ovat erityisesti Suomen virallinen 
kehitysyhteistyö, kansainväliset valtioiden väliset järjestöt (Maailmanpankki, YK-järjestöt, ETYJ), Eri 
maiden kehitysyhteistyötä tekevät organisaatiot ja vammaisjärjestöt. Avainasiana on vaikuttaa 
kaikkeen ulkopolitiikkaan vammaisten ihmisten aseman konkreettiseksi parantamiseksi. Vammais- 
diplomatian alla toteutetaan kaikkea muuta paitsi suoraa kehitysyhteistyötä. Taulukko 14. avaa 
vaikuttamistyön ja yhteistyön rakennetta ja keinoja sekä alustavia mittareita, joiden kautta 
aikaansaatuja muutoksia seurataan ja tuloksia, joita rahoituskaudella on raportoitavissa. 
 

Vammaisdiplomatia tarjoaa konsultaatiota ulkoministeriölle vammaisten omista näkökulmista ja 
kokemuksista lähtien. Konsultaatiota tarjotaan tapaamisten kautta ja osallistumalla erilaisiin 
keskustelutilaisuuksiin ja koulutuksiin. Tämä tukee niitä resursseja, joita ministeriöltä on viime 
vuosina leikattu. Konsultaatiota tarjotaan myös muille toimijoille sekä Suomessa että ulkomailla. 
Yhteistyön silta on nyt saatu auki humanitaarisen avun järjestöihin, ETYJ – kenttään sekä 
transatlanttiseen työhön.  
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Toimintamuoto Indikaattori Tulos Muu huomio 

Suomen UM:n 
avainhenkilöiden 
tapaamiset  

Suomen UM 
edellyttää 
vammaisten ihmisten 
osallistumista 
suunnitelmiin ja 
interventioihin. 

-Vammaisasioiden tietoisuus 
on lisääntynyt etenkin 
-2018 tammikuun GLADin 
kokouksen intensiiviset 
valmistelutyöt sujuivat tosi 
hyvin yhteistyössä UMn 
kanssa. 

-Edellyttää yleensä 
pitkäkestoista työtä, 
useita tapaamisia, 
kokouksia.  
- Aktiivinen 
osallistuminen 
vammaisoikeuksien 
koordinaatiotyöryhmän 
kokouksiin ja 
asiantuntemusta jaettu 
UMn kanssa. 

Yhteistyötahojen ja 
verkostojen 
tapaamiset 
Suomessa ja 
ulkomailla 

Yhteistyötahot (ja 
mahdolliset 
yhteistyötahot) 
edellyttää 
vammaisten ihmisten 
osallistumista 
toimintoihin. 
-Rakenteiset 
muutokset tapahtuu.  
-Politiikan 
asiankirjoihin 
mainitaan 
vammaisinkluusio 
asiat selkeästi. 

-Vammaisasioiden 
tietoisuus on lisääntynyt 
etenkin humanitaarisen 
avun sektorilla.  
-MoU on luotu 
humanitaarisen avun 
sektorin toimijoiden kanssa 
vammaisinkluusio 
toimintoihinsa. 
-Konkreettiset yhteistyöt on 
käynnistynyt SPRn, Fidan 
and EU-SPS:n kanssa. 

Edellyttää 
matkustamista ja 
matkabudjettia, ja 
pitkäaikaista 
vaikuttamistyötä sekä 
Suomessa että 
ulkomailla. 

Asiantuntijaryhmän 
(Diplo ryhmän) 
kouluttaminen 

-Vammaisia 
asiantuntijoita on  
erilaisissa 
tehtävissä. 
-Asiantuntijapankki 
on luotu. 

Asiantuntijaryhmän 
jäsenten kapasiteetti on 
kasvanut ja yksi jäsentä 
rekrytoitiin Punaisen Ristin 
tehtäviin Geneveen and 
toinen konsulttitehtävään. 

Asiantuntijaryhmän 
edustajat osallistuivat 
kansainvälisiin 
tapaamisiin, 
koulutuksiin ja 
kokouksiin. 

Elders-ryhmän 
neuvontatyö 

-Elders-ryhmä jakaa 
asiantuntemustaan 
ja verkostoaan 
Abiliksen 
vaikuttamistyöhön. 

-Elders-ryhmän jäsenet 
kouluttavat 
asiantuntijaryhmää ja 
kasvattaa heidän 
kapasiteettiaan. 
-Abiliksen yhteistyössä ja 
vaikuttamistyössä 
hyödynnetään Elders-
ryhmän asiantuntemusta. 

Edellyttää useita 
tapaamisia ja 
kokouksia. 

 
Taulukko 14. Vammaisdiplomatia-aloitteen kautta aikaansaatua kehitystä vuosina 2016–2017. 
 

 
 
Keskeiset teemat vuonna 2017, reflektoiden myös vuotta 2016 
 

Rahoituskauden aikana vammaisuus-teema nousi hyvin ja laajasti sekä globaali tason että Suomen 
agendalle ja oli ”momentum” edistää vammaisinkluusiota ja vammaisten aitoa osallistumista YK:n 
vammaissopimuksen artiklan 32 mukaisesti ja SDGn sloganin mukaisesti (”Leaving no one behind”). 
Muutamat vaikuttavat rahoittajat kuten DFID/UK ja DFAT/Australia kasvattivat vammaissektorille 
kanavoitavan rahoituksen määrää. ETYJ panosti vammaisinkluusioon. Suomi on myöskin vahvasti 
säilyttänyt vammaisinkluusio agendallaan (ex. UNPRPD, Signmark, AUDA, Erityisraportoijan 
rahoitukset jne.). Tässä myönteisessä kehityksessä aloite oli mukana, osittain jopa promoottorina. 
Seuraavat kappaleet avaavat tätä työtä. 
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1. ETYJ:n vammaisulottuvuus 
 

ETYJ-työskentely oli tärkeä painopiste koko rahoituskauden ajan. Yhteistyössä Yhdysvaltain ETYJ 
– edustuston kanssa järjestettiin yhteistapahtuman Wienissä helmikuussa 2016. Sen jälkeen, 
huhtikuun alussa 2016, laadittiin ulkoministeriölle tilaustyönä selvitys siitä, kuinka ETYJ voisi kehittää 
toimintaansa Ukrainassa huomioimaan vammaiset. Yhteistyö jatkui vuoden 2016 syksyllä 
Varsovassa, jossa vierailimme ODIHR-asioissa ja tapasimme Heumannin kautta Puolassa myös 
USA:n ulkoministeriön ETYJ – vastaavia.  Syksyn seminaari oli menestys, sillä vammaisten 
osallisuutta käsittelevässä kokouksessa Yhdysvallat ja Venäjä olivat tiiviissä yhteistyössä. Vuonna 
2016 Vammaisdiplomatia oli mukana vammaisia koskevan ETYJ – päätöslauselman valmistelussa 
ja isännöimässä syksyn 2016 ETYJ – vammaisuuskonferenssia Euroopasta.  
 
Vuonna 2017 Vammaisdiplomatian edustaja oli mukana ODIHR12 – asiantuntijapaneelissa, jossa 
tavoitteena oli tuoda käytännöllistä vammaisotetta ETYJ – työhön.  Tärkeä kytkös vammais-
diplomatian osalta liittyi monipuolisiin kontaktiverkostoihin Ukrainassa ja kaikissa Itä-Euroopan 
maissa, joissa ETYJ voisi kehittää toimintaansa valvomaan paremmin vammaisten oikeuksia.  
 
 

2. Humanitaarinen apu (Syyria, Uganda, Libanon, Ukraina)  
Humanitaarisen avun kehittäminen inklusiivisemmaksi on ollut jo usean vuoden yksi työn painopiste. 
Vammaisten huomioimiseksi humanitaarisen avun suunnitelmissa ja käytännön interventioissa on 
tarvittu lukuisia tapaamisia ja keskusteluita, ns. pohjatyötä, jotta toimenpiteitä käytännön työn 
edistymiseksi saadaan aikaan. Suomessa läheisin yhteistyö on ollut Kirkon ulkomaan avun sekä 
Punaisen Ristin kanssa. Kansainvälisesti keskeisimmät tilaisuudet olivat Istanbulissa toukokuussa 
2016 World Humanitarian Summit – kokous ja 31.1.–2.2.2018 Helsingissä järjestetty GLAD-
rahoittajaverkoston kokous. Tytti Matsinen ja Kalle Könkkölä edustivat aloitetta ja vammaisia ihmisiä 
Istanbulissa ja Helsingissä. Suomen vahvasti tukema Charter loi Istanbulin kokouksen jälkeen uusia 
yhteistyömahdollisuuksia vaikuttamistyölle ja keskustelu jatkuikin hyvin GLAD-kokouksen 
yhteydessä alkuvuodesta 2018. 
 

Vuoden 2016 aikana käydyt alustavat yhteistyöneuvottelut johtivat vuonna 2017 seuraaviin 
toimintoihin: 

- Vammaisdiplomatian hankkeen edustajat tapasivat Genevessa 2017 kaikki humanitaarisen 
avun kannalta keskeiset toimijat yhteisellä matkalla Kirkon ulkomaan avun johdon kanssa.  

- Syksyllä 2017 Kirkon Ulkomaanavun ja World Visionin kanssa toteutettiin yhteistyömatka 
Ugandaan. Matkan keskiössä oli arvioida vammaisten pakolaisten asemaa ja tilannetta 
humanitaarisen avun interventiossa. Arviointiraportti julkaistiin loppuvuodesta 2017 ja siitä 
keskusteltiin muun muassa GLAD – kokouksessa. Vuoden 2018 osalle rakennetaan 
vahvaa vaikutustyötä humanitaaristen asioiden osalta. Tässä työssä syksyn pilottimatkan 
raportti toimii hyvänä pohjana. 

 
Näiden vaikuttamistyön yksi konkreettisista tuloksista on se, että vammaisinkluusio humanitaariseen 
apuun on selkeästi kirjattu toimenpiteeksi Suomen toimintaohjelmassa 2018-2019.13 
 

3. Suomi - USA yhteistyö 
Kattava ja monipuolinen yhteistyö (transatlanttinen yhteistyö) Yhdysvaltain kanssa on ollut koko 
diplomatian aloitteen ajan yksi työn kärki. Tämä siitä syystä, että Yhdysvallat toteuttaa 
inklusiivisempaa otetta omassa ulkopolitiikassaan kuin muut valtiot. Viimeisten vuosien aikana 
Vammaisdiplomatian vaikuttamistyön ansiosta Suomi ja USA isännöivät yhdessä ETYJ – kokousta 

                                                 
12 ODIHR=Office For Democratic Institutions and Human Rights 

13 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160666/STM_2_18_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Etenkin toimenpiteet 

72-82) 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160666/STM_2_18_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Helsingissä syksyllä 2016. Kokouksen lisäksi järjestettiin erityisedustaja Judith Heumannille lukusia 
kahdenvälisiä tapaamisia, myös kehitysministeri Mykkäsen kanssa.  
 

Aktiivisen USA-yhteistyön ja säännöllisten matkojen ja USA:n ulkoministeriön edustajien 
tapaamisten kautta USA:n työ on saanut mediassa hyvin näkyvyyttä. Molemmat maat, Suomi ja USA 
ovat pystyneet vammaisasioissa hyvään yhteistyöhön muun muassa YK ja ETYJ – tasolla. 
Vammaisuus on ollut molempien maiden ulkopolitiikalle tärkeä ihmisoikeuspainotus ja Suomessa 
juuri Vammaisdipomatia – aloitteen vaikuttamistyö on ollut mahdollistajana tälle yhteydelle.  
 

Trumpin hallinnon aloitus vuoden 2017 alussa muutti työn luonnetta, sillä USA:n ulkoministeriö ei 
nimennyt vammaisasioiden toimistolle ja Judith Heumannille seuraajaa. Hänen toimistossaan 
jatkaneen Ann Codyn kanssa järjestetään tapaaminen heti alkuvuonna 2018, jotta yhteistyötä 
voidaan jatkaa. Hänen päätösvaltansa on kuitenkin rajallinen ja tulevaisuus siltä osin avoinna. 2018 
vuoden aikana State Departmentin ja Rehabilitation Internationalin kanssa haetaan tukea 
esteettömyystyöhön Ukrainassa ja Etiopiassa. 
 

4. Asiantuntijaryhmän tapaamiset ja rosteri 
Vammaisdiplomatian asiantuntijaryhmä tapasi kolme kertaa vuonna 2017, vastaavasti kuin 
edellisenäkin vuotena. Uutena elementtinä tälle Kalle Könkkölän vetämälle ryhmälle otettiin Elders-
ryhmän edustajien tuki ja koulutus. Vuoden 2017 aikana Elders-ryhmän edustajista Elisabeth Rehn 
alusti kansainvälisten verkostojen merkityksestä ja Rene Nyberg Venäjän historiallisesta 
vaikutuksesta nykypäivän poliittiseen tilanteeseen. Kokoontumisten aiheina olivat ETYJ ja 
humanitaarisen avun toteutusmahdollisuudet inkluusion kannalta ja transatlanttinen yhteistyö. 
 

Elokuulla 2017 ensimmäinen diploryhmän jäsen siirtyi asiantuntijatehtäviin kansainväliseen 
järjestöön; SPR:n kautta, kansainvälisen Punaisen Ristin liiton palvelukseen siirtynyt Mina Mojtahedi 
sai avata tämän reitin, jota vammaisdiplomatian kautta oli pohjustettu jo vuosia. Punainen Risti teki 
ison päätöksen ja palkkasi ensimmäisen vammaisasioiden asiantuntijan. Syksyllä toinen ryhmän 
jäsen, Rea Konttinen, osallistui Genevessä pidettyyn humanitaarisen avun koulutukseen ja tapsi 
useita alan edustajia, luoden verkostoja jatkoyhteistyötä varten. Rea Konttinen myöskin onnistui 
saamaan konsulttitehtävän Fida Internationalilta (Abilis Consultingin kautta). Loppuvuodesta Lauri 
Heikkinen edusti aloitetta/Abilis-säätiötä YK:n tapahtumassa Bonnissa.  
 

Vuoden 2017 lopulla aloitteen johto jakoi asiantuntijaryhmän jäseniä kahteen pienempään ryhmään, 
jotta aktiiviset jäsenet saadaan kokoontumaan useammin ja jakamaan kokemuksia ja näkemyksiä.  
 

5. Elders –ryhmän tuki vaikuttamis- ja asiantuntijatyölle 
Aloitteen vetäjä Kalle Könkkölä kokosi rahoituskauden aikana entisiä diplomaatteja ja pitkän 
kansainvälisen uran tehneitä edustajia ns. Elders –ryhmään keskustelemaan vaikuttamistyöstä ja eri 
mahdollisuuksista löytää poliittista tukea ja rahoitusta vammaisten ihmisten inkluusion lisäämiseksi. 
Elders-ryhmään kuuluu seitsemän henkilöä. Ryhmä kokoontui kerran syksyllä 2016 ja vuoden 2017 
aikana kaksi kertaa. Tämän ryhmän jäsenet jakavat arvokasta verkostonsa ja asiantuntemustaan 
Abilis-säätiön kanssa. 

 

 

5. YHTEISTYÖVERKOSTOT JA KOTIMAAN TOIMINTA 
 

5.1. Kansainvälisen verkoston vahvistuminen 
Abilis-säätiön toiminta on pohjautunut laajaan verkostoon, huomioiden sekä vammaisliikkeen että 
koko toimialan edustajat. Viimeisten vuosien aikana säätiö on vahvistanut erilaisia yhteistyö-muotoja 
rahoittajien kanssa. Tarkoituksena on ollut tehostaa avun kanavointia ja harmonisaatiota. Abilis-
säätiön tunnettuus on laajentunut ja sen pienrahoitustoiminnan arvostus noussut. Yhä useampi 
kehitysyhteistyötoimija tunnistaa tarpeen ulottaa tukea köyhiin maaseutuoloihin, haavoittuvien 
ryhmien keskuuteen ruohonjuuritasolle. SDGs ja CRPD ovat johdonmukaisesti tukeneet tätä 
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ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa. Koska monetkaan rahoitusinstrumentit eivät taivu tähän 
tarpeeseen, Abilis-säätiön projektirahoitus täydentää muiden rahoittajien työtä ja tarjoaa 
ainutlaatuisen lisän koko toimialalle. Jopa suurien toimijoiden kuten Iso-Britannian ulkoministeriö ja 
DFID sekä Big Lottery Fund ovat olleet kiinnostuneita Abilis-säätiön verkostoista ja avun 
täydentävyydestä.  
 

GLAD-verkoston jäsenenä Abilis-säätiöllä on oivat mahdollisuudet laajentaa ja tehostaa 
kansainvälistä yhteistyötä. Tähän suuntaan otettiin askelia syyskaudella 2017 ja alkuvuodella 2018, 
kun valmisteltiin GLAD-verkoston kokousta (31.1.–2.2.2018) yhteistyössä UM:n sekä IDA:n ja 
DFAT:in kanssa. 
 

Maakohtaiset kuvaukset tässä raportissa osoittavat laajaa yhteistyötä, jota säätiö tekee, joskin 
maiden välillä on eroja. Erityisesti yhteistyön muotoja ja sisältöjä pystyttiin kirjaamaan auki vuosille 
2018–2021 laadittuihin suunnitelmiin ja säätiön rahoitushakemukseen. Tulevina vuosina säätiö 
suunnittelee, toteuttaa, monitoroi ja raportoi tarkemmin yhteistyön muotoja ja tuloksia. 

 

5.2. Säätiöiden välinen yhteistyö 
 

Abilis-säätiö teki läheistä yhteistyötä KIOS- ja Siemenpuu-säätiöiden kanssa koko rahoituskauden 
ajan. Vuoden 2017 aikana yhteistyön teemoja olivat ennen kaikkea ohjelmatukihakemus ja 
säätiöiden ohjelmatyö sekä CSO3-evaluaatio havaintoineen ja suosituksineen. Säätiöiden 
tulevaisuutta ja erilaisen toiminnan luonteen ymmärtämistä koskevaa keskustelua käytiin eri 
foorumeissa ja säätiöiden yhteinen edustaja käytti puheenvuoron Kehityspoliittisen toimikunnan ja 
Eduskunnan keskustelutilaisuudessa. 
 

Toiminnanjohtajat kokoontuivat säännöllisesti keskustelemaan säätiöitä koskevista asioista ja 
järjestivät yhteisiä infotilaisuuksia, joihin osallistuvat kaikki säätiöiden ja Vammaiskumppanuus ry:n 
työntekijät. Maakohtaista tiedon vaihtoa käytiin erityisesti Burkina Fasoa ja Malia koskien 
(Siemenpuu) sekä Nepalin ja Ugandan osalta KIOS:in kanssa. 
 
 

5.3. Yhteistyötä Vammaiskumppanuuden ja Kepan kanssa 
 

Yhteistyö Vammaiskumppanuus ry:n (VK ry) kanssa jatkui vuonna 2017. Säätiöllä oli edustaja VK:n 
hallituksessa. Läheistä yhteistyötä jatkettiin VK:n jäsenjärjestöjen (Kynnys ry, Invalidiliitto ry, 
Näkövammaisten liitto ry, Kuurojen liitto ry, FDUV ja Kehitysvammaliitto ry) kanssa. Yhteistyö sisälsi 
kokemusten jakamista ja tiedon vaihtoa niiden maiden vammaisjärjestöjen toiminnoista, joissa sekä 
Abilis-säätiö että kyseinen suomalainen vammaisjärjestö toimii. Erityisen aktiivista tiedon vaihtoa 
tapahtui Etiopia-ryhmän jäsenten kesken. Yhteistyö Kuurojen liiton kanssa Kambodzhassa sekä 
Tansaniassa ja Ugandassa on vahvistanut kuurojen asemaa säätiön avustustoiminnassa. 
Kynnyksen pitkäaikainen yhteistyö Keski-Aasiassa on tukenut Abiliksen avustustoimintaa erityisesti 
vammaisten naisten aseman edistämiseksi. Samoin Väestöliiton panos heijastui rahoituskauden 
aikana, kun seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevien hankkeiden määrä kasvoi selvästi. Abilis 
pystyi tarjoamaan taloudellista tukea ryhmille, jotka olivat saaneet perustiedot asiasta Kynnyksen ja 
Väestöliiton yhteistyöhankkeessa. Tukimuotojen täydentävyys vahvisti kehitystä vammaisten 
naisten ihmisoikeuksien paranemiseksi. Lisäksi yhteistyötä jatkettiin tiedotustyön ja yhteisen 
osallistumisen kautta Maailma kylässä-festivaaleilla.  
 

Yhteistyö KEPA:n kanssa jatkui maatoimistojen lopettamisesta ja leikkauksista huolimatta. Abilis on 
KEPA:n jäsenjärjestö ja mukana sen kautta suomalaisessa kehityspoliittisessa keskustelussa. 
Säätiö hyödynsi KEPA:n koulutustarjontaa, mutta oli myös jakamassa omia kokemuksiaan sen 
tilaisuuksissa. Säätiön varapuheenjohtaja, Sari Loijas, toimi KEPA:n hallituksessa vuosina 2016–
2017. 
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6. ARVIO RAHOITUSKAUDESTA 2016 – 2017 
 

Rahoituskausi 2016–2017 oli monella tavalla työntäyteinen, mutta lopputulokseltaan onnistunut. 
Säätiö pystyi tasoittamaan taloustilanteen, jossa laskevan valtion tuen määrä vuonna 2017 olisi 
äkkiseltään aiheuttanut melkoisen kaaoksen. Etukäteissuunnittelulla ja säästötoimilla säätiö 
valmistautui hyvissä ajoin, erityisesti vuoden 2016 aikana, siihen, että seuraavan vuonna on miljoona 
euroa vähemmän valtion tukea. Leikkauksista ja säästötoimista huolimatta säätiö pystyi toimimaan 
aktiivisesti, maksimoiden projektirahoituksen kanavoinnin kehitysmaiden vammaisille.  
 

Ohjelmatyön soveltaminen säätiömalliin teetti paljon työtä. Siirtyminen projekteista ja hankehallinnon 
työtavoista ohjelma-ajatteluun ja maaohjelmiin edellytti perusteellista ja rakenteellista 
kehittämistyötä, uudistuksia ja linjausten muutoksia, sisäisiä koulutuksia ja uudenlaista 
ajattelutapaa. Rahoituskauden aikana laaditut maaohjelmat taustaselvityksineen eivät olisi 
onnistuneet ilman pidemmän aikavälin työtä kehittää säätiön toiminnan tulosohjausta ja työkaluja. 
Näin ollen olisi totuudenmukaisempaa huomioida kaikki kehittämistyö, jota säätiö on tehnyt 
suunnitelmallisesti vuodesta 2013 alkaen.  
 

Ohjelmatyö jäi toki vielä keskeneräiseksi, koska toimintatavan muutos ei onnistu kovin nopeasti, 
ainakaan sillä projektien volyymillä, jolla Abilis toimii. Projekteja ei saada nopeasti päättymään, eikä 
Etelän toimijoita ymmärtämään uusia käytäntöjä. Työtä piti tehdä tiedotuksen ja viestinnän 
muokkaamiseksi. Yksilötasolta alkaen muutoksia ja aikaan saatuja muita tuloksia ryhdyttiin 
kirjoittamaan auki ja julkaisemaan eri kanavien kautta. Vaikka aineistoa oli paljon, uuden tyylin 
opettelu vie tässäkin työssä aikaa. 
 

Avustustoiminnan tulokset osoittavat sen, että Abiliksen pienten projektien rahoitukselle ja tuelle on 
tarvetta. Konkreettiset ja yksinkertaiset maaseutuolosuhteisiin soveltuvat projektiavustukset ovat 
tarkoituksenmukainen toimintamuoto kehitysmaiden ruohonjuuritason ryhmille. Yksittäiset projektit 
on mahdollista saada kokoavan ohjelman alle tai rajata maaohjelmaa niin, että sen kautta 
painotetaan tiettyjä valikoituja teemoja ja maantieteellisiä alueita. Säätiön työhön kehitetyt työkalut 
osoittautuivat hyvin käyttökelpoisiksi tässä jatkotyössä, jota rahoituskaudella tehtiin.  
 

Säätiö vahvisti rahoituskauden aikana yhteistyötä sekä vammaissektorin rahoittajien että 
valtavirtajärjestöjen kanssa. Yhteistyötä tehtiin niin jaetuissa toimistoissa kuin kokemuksia jakaen ja 
yhteisiä rahoitushakemuksia laatien. Abiliksen pienrahoitus on säännönmukaisesti koettu 
täydentävää ja tarpeellisena tukimuotona muiden toimintatapojen rinnalla. Myös vammaisasioiden 
asiantuntijuus on koettu tärkeäksi osaksi yhteistyötä. Tulevien vuosien suunnitelmissa kaikissa 
ohjelmamaissa yhteistyö muiden toimijoiden kanssa nousee selkeästi esille, myös voimavarana ja 
kestävyyttä edistävänä elementtinä. nostamaan esille sitä yhteistyön merkitystä, jota rahoittajat ovat 
nostaneet esille  
 

Rahoituskauden aikana säätiö etsi aktiivisesti uusia rahoittajia ja haki usean hakemuksen kera 
rahoitusta Suomen ulkopuolelta. Rahoitushakemukset eivät vielä ole tuottaneet tulosta, mutta 
edelleen käynnissä olevista prosesseista odotetaan myönteisiä vastauksia. Oma varainhankinta 
käynnistyi uudenlaisten lahjoituskeinojen, uudistettujen nettisivujen ja kampanjoiden myötä ja 
syksyllä 2016 perustetun Abilis Consultingin toiminnan kautta. Yritys toteutti kolme erillistä 
toimeksiantoa ja sai niistä jo pientä tuottoa, joka toivottavasti tulevina vuosina on perustus isommalle 
tuottoerälle. Asiantuntijapalveluihin liittyvää kysyntää tuli yllättävän paljon, mikä viestii yrityksen 
tarpeellisuudesta. 
 

Yritysyhteistyön mahdollisuuksia etsittiin myös rahoituskauden aikana. Säätiö otti yhteyttä erityisesti 
sellaisten toimialojen yrityksiin, jotka voisivat kiinnostua toiminnoista ja projekteista, joita säätiö 
tyypillisesti rahoittaa. Yksi yritysyhteistyö saatiin käyntiin, asteittain ja vaihtelevin tuloksin. SERA 
Helsingin idea valmistaa villamattoja Etiopiassa Suomen markkinoille ja työllistää tässä vammaisia 
naisia ja yksinhuoltajia sopii erinomaisesti Abiliksen toimintaan. Laadukkaiden mattojen valmistus, 
markkinoiden avautuminen ja kysyntään vastaaminen olivat kuitenkin asioita, joiden parissa piti 
tehdä paljon työtä.  
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7. TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVAT 

Vuosi 2018 on tärkeä vuosi säätiölle. Se on säätiön toiminnan juhlavuosi, joka aloittaa uuden 4-
vuotisen rahoituskauden. Vuoden aikana nostetaan esille 20 vuoden työn tuloksia ja vaikutuksia, 
vahvistetaan toiminnan ohjelmallisuutta ja näkyvyyttä sekä jatketaan tiivistä yhteistyötä alan 
toimijoiden kanssa. Uusien rahoituskanavien löytyminen toisi tärkeän lisän säätiön mahdollisuuksiin 
tukea kehitysmaiden vammaisjärjestöjä aiempien vuosien volyymilla. Sen eteen tehdään työtä ja 
käytössä ovat kaikki asiantuntijuuden elementit ja työkalut, joita on kehitetty menneiden vuosien 
aikana.  
 

Säätiö jatkaa ohjelmatyön ja sen laadun kehittämistä. Ohjelmallisuus sidotaan vahvemmin kaikkeen 
toimintaan. Jo alkuvuodesta 2018 säätiö on muokannut muutosteoriaansa ja uudistanut 
tuloskehikkoa. Sisäisten koulutusten ja työpajojen kautta kevään 2018 aikana vahvistetaan säätiön 
toimihenkilöiden pätevyyttä ja seurantamatkoilla koulutusta tarjotaan kumppanijärjestöjen ja 
maatoimistojen edustajille. Maaohjelmien tulostavoitteet ja muutosten mittaaminen on erityiskohde, 
johon panostetaan myös vuoden 2018 aikana. Tämän kautta varmistetaan, että rahoituskauden 
seuraavista vuosista saadaan entistä paremmin raportoitavissa olevat maakokonaisuudet. Myös 
muille alaohjelmille kuten vammaisdiplomatialle ja viestinnälle kehitetään lisää mittareita.  
 

Abilis-säätiö seuraa poliittista keskustelua ja tarjoaa vammaisasioiden asiantuntijuutta sekä Suomen 
ulkoministeriölle että hallitukselle sekä säätiön että yrityksen kautta. Säätiön edustajat osallistuvat 
kesäkuussa YK:n 11. osapuolikokoukseen New Yorkissa ja heinäkuussa 2018 pidettävään 
maailman ensimmäiseen vammaisasioiden huippukokoukseen Lontoossa. Samoin se jatkaa 
yhteistyötä GLAD-verkoston jäsenenä ja monissa muissa kansainvälisissä järjestöissä ja 
toimielimissä, joissa säätiön edustajat ovat mukana. 
 
Vammaisten ihmisten oikeudet ja asema kehitysmaissa edellyttävät Suomen ja muiden 
rahoittajamaiden vahvaa sitoutumista. Tämän eteen Abilis-säätiö tekee työtä yhdessä laajan 
verkostonsa kanssa. Laajapohjaisella yhteistyöllä voimme tavoitella onnistunutta toimikautta, jossa 
vammaisten ihmisten osallisuus on mukana kaikessa toiminnassa YK:n vammaissopimuksen ja 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

 

 

 
 


