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Yhteenveto 
 
Vuosi 2016 oli Abilis-säätiön toiminnassa monenlaisten muutosten, arvioinnin ja sopeutusten aikaa. 
Kolmivuotisten rahoituskausien jälkeen ulkoministeriö antoi vain kaksivuotisen rahoituspäätöksen 
(2016–2017) ja leikkausten sisältö näkyi päätöksessä selvästi. Vuoden 2016 rahoitus säilyi lähes 
edellisten vuosien tasolla (2 750 000€), mutta pudotus vuonna 2017 on sitten sitäkin rajumpi 
(1 750 000 €). Tämän rahoituspäätöksen seurauksena säätiö jatkoi vuonna 2015 käynnistyneitä 
säästö- ja supistustoimia, jotka näyttäytyivät arjen työssä ja kaikessa säätiön toimissa. Säätiö teki 
töitä suunnitelmallisesti niin, että rahoitustoimintaa saatiin pienennettyä, käynnissä olevia projekteja 
vähennettyä ja siirtyvää rahaa jäämään vuodelle 2017. Siirtyvän rahan avulla saataisiin 
pehmennettyä valtion avustuksen laskua. Loppuvuodesta tuli vielä viivästyksiä käynnissä olevien 
projektien maksatuksissa ja siirtyvän rahoitus kasvoi ennakoitua suuremmaksi. Tämä kuitenkin 
antaa mahdollisuuden jatkaa Etelän vammaisjärjestöjen tukemista alkuvuodesta 2018, sillä 
seuraavan rahoituskauden osalta ulkoministeriön päätöksen on ennakoitu tulevan tammi-
helmikuussa 2018 ja siten ensimmäinen valtion tuen maksuerä olisi säätiön käytettävissä vasta 
maalis-huhtikuussa 2018. 
 

Vuoden aikana tehtiin paljon työtä ohjelmatuki-instrumentin uudistamiseksi. Abilis-säätiö oli 
aktiivisesti mukana ulkoministeriön vetämässä uudistustyöryhmässä ja kävi keskusteluja säätiiden 
tulevaisuudesta, toiminnan luonteesta ja rahoituksesta niin sisarsäätiöiden kuin ohjelmatukea 
saavien järjestöjen ja ulkoministeriön edustajien kanssa. Uudistustyön rinnalle nousi myös 
ulkoministeriön teettämä evaluaatio, jonka ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin kaikkien 
ohjelmatukea saavien järjestöjen tulosohjausjärjestelmät. Abilis valikoitui mukaan haastateltavien 
järjestöjen joukkoon ja pääsi avaamaan erilaisen toiminnan luonnetta ja toiminnan tulosten 
mittaamisen kehittämistyötä. Varsinainen säätiöiden evaluaatio käynnistyi kolmannessa vaiheessa 
(CSO3) loppuvuodesta 2016. Sen varsinainen toteutus on vuoden 2017 puolella. 
 

Rahoituskauden uusi ehto avustuspäätösten tekemisestä ulkoministeriössä astui voimaan 1.1.2016. 
Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että säätiön hallituksen käsittelemät avustuspäätökset alistettiin 
ulkoministeriön vahvistettaviksi. Vastuuvirkamies sai viikkoa ennen hallituksen kokousta 
yhteenvedot uusista hakemuksista ja heti kokouksen jälkeen päätösesitykset perusteluineen. 
Vuoden 2016 aikana hioutui käytäntö Abiliksen ja KEO-30:n välille niin, että säätiö sai 
ulkoministeriön päätökset projektirahoituksiin kahden viikon kuluessa hallituksen kokouksen jälkeen. 
Pienten FT-avustusten päätökset teki aiemman käytännön mukaisesti toiminnanjohtaja. 
 

Alkuvuodesta 2016 Abilis-säätiö teetti oman evaluaation toimeentulohankkeiden ja vammaisten 
naisten voimaantumista edistävien projektien toteutuksesta Etiopiassa, Kambodzhassa ja 
Vietnamissa. Evaluaation antia ja suosituksia ryhdyttiin huomioimaan heti säätiön kehittämistyössä 
ja tulevien vuosien suunnittelussa. Syksyllä tehtiin oma pienten FT-avustusten arviointi, evaluaation 
suosituksen mukaisesi ja loppuvuodesta 2016 käynnistettiin Etiopiassa pilottina kokeilu, jossa FT-
tuen budjettiraja nostettiin 4000 euroon. Kokeilun kautta testataan, tuoko budjetin kasvattaminen 
selkeän muutoksen projektin toteutukseen ja sen kestävyyteen. Tuloksia toivotaan mukaan keväällä 
2017 laadittavaan ohjelmatukihakemukseen vuosille 2018–2021. 
 

Ulkoministeriön uudistusten ja toteutettujen evaluaatioiden suositusten pohjalta, indikaattorityön 
rinnalla, Abilis-säätiö ryhtyi kehittämään toimintansa tulosohjausta. Säätiön strategian ja rahoitus-
periaatteiden pohjalta luotiin loogisen viitekehyksen matriisi, vaikkei säätiö rahoittajana voikaan 
asettaa tulostavoitteita vastaavasti kuin kehitysyhteistyötä toteuttavat järjestöt. Muutosteorian avulla 
kuvattiin säätiön avustustoiminnan yhteyttä laajempaan kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja 
nostettiin esille yksilötasolta nouseva osallisuuden ja voimaantumisen tarve, kun halutaan edistää 
vammaisten ihmisten ihmisoikeuksia kehitysmaissa. Kehitettyä materiaalia tullaan hyödyntämään ja 
jatkotyöstämään kevätkaudella 2017, kun valmistellaan rahoitushakemusta vuosille 2018–2021. 
 

Säätiön ydintoiminta, projektirahoituksen kanavointi kehitysmaiden vammaisjärjestöille jatkui monilta 
osin aktiivisena, mutta muutosten saattelemina. Fokusmaita oli vuonna 2016 edellisvuotta 
vähemmän (Sambia ja Somalimaa pois fokusmaiden joukosta) ja alasajoa tehtiin Bangladeshissa ja 
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Kambodzhassa. Muihin fokusmaihin myönnettiin hieman aiempaa vähemmän uusia projekti-
rahoituksia ja painotus oli pienten FT-avustusten myönnöissä. Näin saatiin jaettua vähenevää valion 
tukea mahdollisimman monelle vammaisjärjestöille. Hankehallinnon tehtävien priorisoinnissa näkyy 
myös se, että loppuraportteja käsiteltiin ja hyväksyttiin ennätyksellisen suuri määrä: 234. Tällä tavoin 
säätiö sai edelleen laskettua projektivolyymin määrää ja varmistaa se, että nykyisen rahoituskauden 
valtion tuki riittää kattamaan sitoumukset ja tarvittavat hankehallinnon ja hallinnon kulut. Näissä 
hankkeissa oli ollut mukana 24 265 vammaista ihmistä, osallistuen ja voimaantuen. Yli puolet heistä 
oli vammaisia naisia, joiden osallistumisen vahvistamiseen säätiö on panostanut viimeisten vuosien 
aikana suunnitelmallisesti seuraten strategiaa. Projektirahoitusta saaneiden vammaisjärjestöjen 
toiminta muutti ympäröivän yhteisön asennoitumista vammaisuuteen ja erityisesti järjestöt hyötyivät 
säätiön antamasta tuesta. Yksilötason mittareiden kautta saatuja tuloksia kerätään vielä laajemmin 
ja niistä päästään raportoimaan tarkemmin vuoden 2017 yhteydessä. 
  
Kumppaniyhteistyö fokusmaissa tuki hankehallinnon työtä koko vuoden ajan. Kumppanijärjestö-
mallin rinnalle oli luotu maatoimisto-malli, jota oli pilotoitu vuodesta 2013 Mekongin alueella. Nyt 
maatoimistot saatiin käynnistettyä Nepalissa, Tansaniassa ja Ugandassa, joissa tärkeä lisäelementti 
oli rahoittajayhteistyö. Erityisesti Tansaniassa ja Ugandassa päästiin yhteisten toimistotilojen kautta 
läheisempään tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Näissä kolmessa maassa ryhdyttiin 
rekisteröimään säätiön paikallinen toiminta osaksi maan virallista kansalaisyhteiskuntaa, mikä sekin 
oli avaamassa täysin uudenlaista kokeilua säätiölle. Kaiken kehittämisen tarkoituksena on löytää 
entistä toimivampi tapa tarjota tukea paikallisille vammaisjärjestöille ja rahoittaa projekteja, joilla on 
merkitystä vammaisille ihmisille, heidän perheilleen, yhteisöille ja laajemmin koko yhteiskunnalle.  
 

Tulevaisuutta koskien uhkakuvia muodosti säätiöiden luokittelu samaan ryhmään ohjelmatukea 
saavien järjestöjen kanssa ja tuen ehdot, erityisesti omarahoitusosuuden määrittäminen uudella 
tavalla. Vuoden aikana moni kysymys jäi edelleen ilmaan, vaikka tulevien vuosien suunnittelu oli jo 
täydessä vauhdissa ja isojen muutosten tekeminen edellyttäisi aikaa ja jopa poliittisia päätöksiä. 
Omarahoitusosuuden tarve uusia rahoituslähteitä etsittäessä johti siihen, että säätiön hallitus päätti 
ryhtyä tehostamaan varainhankintaa asiantuntevan toimijan kanssa. Yhteistyösopimus Rubic Oy:n 
kanssa solmittiin elokuussa ja syyskaudella aloitettiin varainhankinnan strategiatyö kotimaisten 
lahjoittajien, yritysten ja yksityisten ihmisten saamiseksi mukaan yhteistyöhön. Vastaavasti laajempi 
työ uusien rahoituskanavien avautumiseksi jatkui niin rahoitushakujen kautta kuin vahvistamalla 
yhteistyötä alan kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa. 
 

Osana säätiön tulevaisuuden työn varmistamista ja varainhankinnan tehostamista, Abilis-säätiön 
hallitus perusti Abilis Consulting-nimisen osakeyhtiön, joka rekisteröitiin lokakuussa 2016. Yrityksen 
kautta ryhdytään tarjoamaan asiantuntijapalveluita alan toimijoille. Ensimmäinen toimeksianto 
saatiin alkuvuodelle 2017 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL). Ennen yrityksen perustamista 
Abiliksen asiantuntijuutta myytiin saksalaiselle GIZ:lle, kun se teetti Afrikan Unionin 
vammaishankkeen ensimmäisen vaiheen arviointia ja toiseen vaiheen suunnittelua sisältävän 
tehtävän ulkoistettuna työnä.  
 

Tulevien vuosien rahoituksen epävarmuus ja säästötoimet vähenevä valtion tuen seurauksena 
heijastuivat henkilöstön keskuudessa. Abilis-säätiö jatkoi henkilöstön tukemista työnohjaajan kanssa 
ja säätiön edustajat osallistuivat erilaisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Myös seurantamatkoja tehtiin 
onnistuneesti ja vastapainoksi toimistotyölle. Säätiön kehitysviestintä ja globaalikasvatus löysivät 
uusia toimintamuotoja, aktiivista sosiaalisen median hyödyntämistä sekä koulu- ja yhdistysvierailuja.  
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1. JOHDANTO 
 

Abilis-säätiö tukee kehitysmaiden vammaisia ihmisiä ja heidän järjestöjä myöntämällä projekti-
rahoitusta vammaisten ihmisten suunnittelemiin ja toteuttamiin projekteihin. Säätiön rahoituksen 
kautta aloittelevat, heikoissa tai vaatimattomissa olosuhteissa toimivat yhdistykset saavat 
mahdollisuuden toteuttaa toimintaa, joka voimaannuttaa ryhmän jäseniä, tarjoaa heille työtä ja 
toimeentuloa tai muuta merkityksellistä toimintaa, antaa mahdollisuuden osallistua ja löytää 
paikkansa yhteisössä. Tämä Abilis-säätiön ydintehtävä säilyi ennallaan vuonna 2016.  
 

Abilis-säätiön työn painopisteenä on löytää todella ne ruohonjuuritason toimijat, jotka eivät saa 
muuta rahoitusta, eivätkä ulkopuolista tukea, mutta joilla on potentiaalia vahvistaa vammaisten 
ihmisten osallistumista, itsenäistä elämää ja omavaraisuutta. Abilis-säätiön rahoitustoiminta 
kohdistuu nimenomaan helposti syrjäytyvän ja haavoittuvan väestönryhmän, vammaisten ihmisten, 
tukemiseen ja köyhyyden vähentämiseen. Vahvistumalla näistä paikallisista vammaisjärjestöistä 
tulee aktiivisia yhteisön toimijoita, jotka omalta osaltaan edistävät yhteisönsä kehitystä ja 
demokraattista toimintaa.  
 

Vuodesta 1998 toiminut säätiö on kehittänyt rahoitustoiminnan mekanismeja ja hankehallinnon 
käytäntöjä varmistaen rahoitustoiminnan laadukkaan toteutuksen. Säätiö tunnistaa toimintansa 
riskit, vahvuudet ja heikkoudet kattavasti ja on kehittänyt viimeisten vuosien ajan systemaattisesti 
laatujärjestelmäänsä systemaattisen tulosohjauksen ja ohjelmallisen työotteen kehittämiseksi. 
Säätiön toteuttamat arviointi- ja kehittämistyö on vahvistanut toiminnan laatua. Se antaa hyvän 
pohjan myös jatkaa kohti tulevia uudistuksia, jota ulkoministeriö on valmistellut. 
 

Vuoden 2016 aikana Abilis-säätiö jatkoi rahoitustoiminnan alasajoa useissa maissa ja noudatti 
syyskaudella 2015 tehtyjä säästölinjauksia vähenevän valtion tuen takia. Säätiön edustajat 
osallistuivat aktiivisesti ulkoministeriön ohjelmatuki-instrumenttia käsittelevään uudistustyöhön ja 
kävivät keskustelua säätiöiden erilaisesta toiminnan luonteesta ja sen huomioimisesta ohjelmatuen 
uudistuksessa sekä asemasta tulevaisuudessa. 
 

Tämä vuosiraportti kuvaa vuoden aikana toteutettuja toimintoja uudella tavalla. Ensimmäistä kertaa 
vuosiraportissa on indikaattoreilla mitattuja tuloksia päättyneistä Fast Track (FT)-hankkeista 
kuvaamassa aikaansaatuja muutoksia. Vastaavasti Abilis-säätiö on kehittänyt toimintatapaansa 
kohti ohjelmallisuutta ja kuvaa vuonna 2016 fokusmaissa toteutuneita toimintoja valmisteilla olevien 
maaohjelmien kautta. Seuraavissa luvuissa annetaan myös joitakin edellisiä vuosia kattavammin 
kuvausta toiminnan periaatteista ja lähtökohdista kuten ihmisoikeusperustainen lähestymistapa. Silti 
vuosiraportti noudattelee toimintasuunnitelman ja talousarvion rakennetta ja ulkoministeriön 
ohjeistusta säätiöiden rahoituksen käytölle ja raportoinnille. 

 
 

2. ABILIS-SÄÄTIÖN TYÖN PERIAATTEET 

2.1. Strategiset painopisteet työn ohjenuorina 
Abilis-säätiön tarkoituksena on edistää eri tavoin vammaisten ihmisten omaa toimintaa, 
ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja itsenäisen elämän mahdollisuuksia kehitysmaissa ja Itä-
Euroopassa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä taloudellista tukea sekä tarjoamalla 
tiedotus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa. 
 

Rahoittaja-, vaikuttaja- ja asiantuntijaroolin lisäksi Abilis-säätiö osallistuu yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ja edistää vammaisasioiden inkluusiota eri foorumeilla. Vammaisoikeusdiplomatia -
aloite on nimetysti se säätiön toimintamuoto, jonka kautta vaikuttamistyötä tehdään laajan 
yhteistyöverkoston kautta kotimaassa ja maailmanlaajuisesti. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena 
on säätiön strategian1 mukaisesti parantaa kehitysmaiden vammaisten henkilöiden kykyä vaikuttaa 

                                                 
1 Abilis-säätiön strategia vuoteen 2021. 



7 
 

oman elämänsä laatuun ja antaa mahdollisuudet osallistua ja päästä mukaan vaikuttamaan 
kehitykseen.  
 
Työssä keskeisiä elementtejä ovat: 

- Sitoutuminen vammaisten ihmisoikeuksien toteutumiseen ja edistämiseen 
- Vammaisten toiminnan tukeminen ruohonjuuritasolla 
- Vammaiskentän monimuotoisuuden kunnioittaminen (eri vammaryhmät mukana) 
- Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kuten vammaisten tyttöjen ja naisten 

tukeminen. 

Globaalilla tasolla vammaisten ihmisten aktiivinen osallisuus on Abilis-säätiön tavoite. Säätiön 
toiminnassa vammaiset ihmiset ovat keskiössä kaikessa toiminnassa. Säätiö rohkaisee vammaisia 
ihmisiä toimimaan vastuullisesti ja edistämään elinolosuhteita omissa yhteisöissään. Vammaisten 
suunnittelemat ja toteuttamat projektit antavat mahdollisuuden osallistua, vahvistua ja voimaantua. 
Voimaantuneet henkilöt muodostavat vahvemman vammaisliikkeen, joka pystyy edistämään 
ponnekkaammin vammaisten elämän laatua globaalisti. 
 

Projektirahoituksen painopisteinä olivat vuonna 2016 seuraavat temaattiset aihepiirit: 

 Vammaisten ihmisoikeudet ja edunvalvonta 

 YK:n vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimus ja siitä tiedottaminen 

 Vammaisten ihmisten itsenäinen toimeentulonhankinta 

 Vammaisten ihmisten itsenäinen elämä ja voimaantuminen 

 Vammaisten tyttöjen ja naisten asema, koulutus ja toimeentulonhankinta 

 Vammaisten lasten asema ja elinolosuhteet 
 

Uusia avustuksia myönnettiin vain fokusmaihin ja nimettyihin hauraisiin valtioihin, joita olivat vuonna 
2016 seuraavat maat: 

 Fokusmaat Afrikassa: Etiopia, Mosambik, Tansania, Uganda  

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

 Hauraita valtioita: Ukraina, Georgia (maan sisäiset pakolaiset), Palestiina, Libanon (ja 
Syyrian pakolaiset), Burkina Faso, Kongon Demokraattinen Tasavalta, Mali, Somalimaa 
/ Somalia ja Sierra Leone. 

 

Uusien avustusten painotus oli pieniin FT-avustuksiin (budjetti max. 2500 €), syksyn 2015 linjauksen 
mukaisesi. Vähenevä valtion avustus pyrittiin jakamaan mahdollisimman monen ruohonjuuritason 
vammaisjärjestön kesken. 
 

 

2.2. Tukea kehitysmaiden vammaisjärjestöille 
Säätiö myöntää rahoitusta vammaisjärjestöjen toteuttamiin projekteihin OECD/DAC–komitean 
määrittämissä kehitysmaissa. Rahoitustoiminnan pääpaino on säätiön fokusmaissa ja nimetyissä 
hauraissa valtioissa. Erityisesti säätiö on kiinnostunut tukemaan kaikkein köyhimmissä maissa 
toimivia vammaisjärjestöjä. Samalla kun Abilis-säätiö noudattaa Suomen virallista linjausta 
kohdistaa tukea LDC-maihin, se tunnistaa inhimillisen hädän ja avuntarpeen, joka äärimmäisessä 
köyhyydessä elävillä vammaisilla ihmisillä ja heidän järjestöillään on. Säätiön tuen piiriin kuuluvat 
kaikki vammaisjärjestöt riippumatta siitä, mitä vammaryhmää järjestö edustaa. Säätiö suosii 
erityisesti sellaisia hankkeita, joita toteuttavat ryhmät, joissa eri tavoin vammaiset henkilöt toimivat 
yhdessä. Se on kehitysmaiden maaseutu- ja kyläyhteisöissä tavanomainen tapa toimia: vammaiset 
yhteisön jäsenet muodostavat oman ryhmän diagnoosia kysymättä.  

 

Abilis-säätiössä tunnistetaan ruohonjuuritasolla toimivien vammaisjärjestöjen kapasiteetin heikkous, 
mikä pohjaa usein johdon ja jäsenistön heikkoon koulutustaustaan ja puutteellisiin osallistumis-
mahdollisuuksiin. Jotta tuensaanti ei olisi vain vähän kouluja käyneille mahdotonta, tarjoaa Abilis 
paikallisen asiantuntijan (fasilitaattorin) kautta teknistä tukea, koulutusta ja ohjausta niin projektia 
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suunniteltaessa, rahoitusta haettaessa kuin myöhemmin projektia toteutettaessa ja siitä 
raportoitaessa. Säätiö on luonut opaskirja-sarjan2, kääntänyt oppaat ja lomakkeet paikallisille kielille 
ja järjestää fasilitaattoreiden avulla koulutusta hakija- ja toteuttajajärjestöille. Tämän toimintatavan 
kautta kaikki Abiliksen tukea saavat projektit kasvattavat mukana olevien vammaisten ihmisten tieto-
taitoa ja toimintavalmiuksia myös jatkossa. Projektitoiminnot ovat myös usein hyvin konkreettisia 
asioita, joita muut yhteisön jäsenetkin tekevät. Vammaisten ihmisten mahdollisuus olla osa yhteisöä 
ja toimia tasavertaisesti muiden kanssa on tärkeä osa projektien tuloksellisuutta. Samanaikaisesti 
yhteisön asenteet voivat muuttua, kun vammaisten ihmisten taidot ja mahdollisuudet tarjota oma 
osuutensa tulevat esille. 
 

Abilis-säätiön tarjoamat rahoitukset ovat usein kehitysmaiden vammaisjärjestöille ja erityisesti niille, 
jotka vasta aloittelevat toimintaansa, riittävä taloudellinen tuki lyhytkestoiseen, konkreettiseen ja 
ryhmän kapasiteettiin nähden pieneen projektiin. Se avaa mahdollisuudet käynnistää toimintaa ja 
harjoitella ryhmässä tekemistä ja yhteistyötä ulkomaalaisen rahoittajan kanssa. Projektin kautta 
vammaisjärjestö saa mahdollisuuden toteuttaa toimintaa, jonka arvioivat tarpeelliseksi ja jonka 
kautta voivat vahvistaa vammaisten ihmisten osallistumismahdollisuuksia. Yksi suurimmista 
hyödyistä, joita Abilis-säätiön tukimuoto mahdollistaa on se, että projekteja toteuttavat varsin pienet 
ryhmät, jolloin kaikilla on aktiivinen rooli. Vertaistuki, osallistuminen ja voimaantuminen ovat mukana 
koko projektisyklin ajan.   
 
Vammaissektorin rahoittajien joukossa Abilis-säätiön kohtuullisen pienet rahoitukset ja niiden 
kohdentuminen aloitteleville ja paikallisesti toimiville vammaisryhmille on ainutlaatuista. Vain harva 
muu rahoittaja pystyy tarjoamaan tukea tälle kansalaisyhteiskunnan osalle. Sen takia Abilis-säätiö 
saa kiitosta ja arvostusta niin tukea saavilta vammaisjärjestöiltä kuin monilta alan toimijoilta, jotka 
ovat tunnistaneet paikallisen, ruohonjuuritason, tarpeet, mutta eivät kykene vastaamaan siihen. 

 

 

2.3. Ihmisoikeusperustaisuus säätiön toiminnassa 
 

Vammaisten ihmisten oikeudet, niiden kunnioittaminen ja edistäminen ovat Abilis-säätiön koko 
toiminnan ydin. Peruslähtökohta on se, että kaikki ihmiset ovat arvokkaita, heillä on yhtäläiset 
oikeudet osallistua omaa elämäänsä ja yhteisöä koskeviin asioihin ja päätöksentekoon. Työn 
ohjenuora ja perusta on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sopimus vahvistaa 
ihmisoikeuksien kuulumisen myös vammaisille henkilöille ilman syrjintää.  
 

Abilis-säätiön toiminta perustuu Ihmisoikeusperustaiseen lähestymistapaan. Sen kulmakivenä ovat 
erityisesti vammaisten ihmisten osallisuus ja voimaantuminen. Ne ovat edellytyksiä oikeuksien 
tunnistamiselle ja edistämiselle, ja niitä säätiö edistää niin Suomessa kuin kansainvälisesti.  
 
Taustalla syrjintä ja stigma 
Kehitysmaissa vammaisia ihmisiä syrjitään, piilotellaan ja hävetään. Vammaisia lapsia jopa 
surmataan, koska vammaisuutta ja erilaisuutta ei hyväksytä. Yleisesti vammaisuutta ja sen 
syntymekanismeja ei tunnetta kehitysmaissa. Vammaisuus nähdään usein kirouksena ja 
vammainen ihminen leimataan, jätetään ulkopuolelle ja eristetään normaalista elämästä. Erityisen 
huono tilanne on niillä, jotka ovat moninkertaisesti syrjittyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi vammaiset 
naiset, jotka edustavat jotakin alkuperäiskansaa. Heitä syrjitään vamman, sukupuolen ja etnisen 
taustan takia. Stigmatisoituna vammaisten lasten on vaikea saada perusopetusta, nuorten 
ammattikoulutusta ja aikuisten perustaa perhe ja saada työtä. Negatiivisten asenteiden lisäksi 
yhteiskunta on esteellinen ja vaikeuttamassa vammaisten ihmisten liikkumista, tiedon saantia, 
kommunikointia toisten kanssa – osallistumista elämään ja arkeen ja olemaan oman elämänsä 
subjekti. 
 

                                                 
2 Abilis Manual 1: PLANNING FOR SUCCESS: Participatory Project Planning, Abilis Manual 2: Project Proposal Writing, Abilis Manual 
3: Project Reporting and Abilis Manual 4: Good Governance. 
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Useat vammaiset ihmiset ovat syrjittyinä passiivisia, eivät pysty esittämään toiveitaan, puolustamaan 
itseään tai tarjoamaan osaamistaan perheelleen ja yhteisölleen. Perinteisesti vammaiset ihmiset 
ovat olleet hyväntekeväisyyden kohteita tai heidät on eristetty pois näkyvistä, koteihin ja laitoksiin. 
Köyhissä oloissa vammainen perheenjäsen koetaan taakaksi perheelleen.  

 
Osallisuus ja voimaantuminen 
Abilis-säätiön ihmisoikeusperustainen ajattelutapa lähtee siitä tutkitusta tosiasiasta, että syrjityn 
yksilön on päästävä osalliseksi ja kanssakäymiseen muiden kanssa, jotta hän voi voimaantua, ja 
kun hänen toimintakykynsä vahvistuu, hän pystyy osallistumaan enemmän. Voimaantuminen 
(empowerment) ja osallistuminen (participation) myötävaikuttavat toinen toistensa toteutumiseen. 
Jotta vammaisista ihmisistä kehitysmaaolosuhteissa tulee aktiivisia, omia oikeuksiaan puolustavia 
ja edistäviä oikeudenhaltijoita, tarvitaan sitä ennen osallistumismahdollisuuksia, osallistumista ja 
voimaantumista. Samanaikaisesti viranomaisia ja muita vastuunkantajia on koulutettava, jotta he 
pystyvät ymmärtämään vammaisuutta paremmin. Molempia osapuolia on tuettava yhteistyöhön, 
joka aiemmin oli vähäistä. On raivattava esteitä yhteisön sisältä ja ulkopuolelta, jotta syrjintää voisi 
loppua.  
 

Aito ihmisoikeusperustaisuus oikeudenhaltijoiden (rights-holders) ja vastuunkantajien (duty-bearers) 
vastuiden ja velvollisuuksien kera mahdollistuu yksilötasolta alkavan kehityksen myötä. Abilis-
säätiön rahoitus pienten, konkreettisten projektien myötä, antaa mahdollisuuden tähän yksilön 
toimintakyvyn vahvistumiseen ja itsetunnon kehittymiseen, jota tarvitaan vastuullisessa elämisessä 
ja omien oikeuksien edistämisessä. Säätiön tukea kohdistetaan kaikille vammaisille ihmisille 
tasapuolisesti, ja huomiota kiinnitetään erityisen haavoittuvassa asemassa oleville. Syrjimättömyys 
(non-discrimination) on avainsana ja vammaisuuden moninaisuuden ymmärtäminen. Abilis-säätiön 
ihmisoikeusperustaisuuden kattavampi kuvaus löytyy erillisenä painotuotteena.3 
 

Säätiön ihmisoikeusperustaisuus heijastuu arjen työssä monella tasolla: henkilörekrytoinnissa, 
rahoituskriteereissä, hakemusten analysoinnissa, päätöksenteossa, projektien toteutuksessa ja 
indikaattorien käytössä. Vammaisten ihmisten rekrytoiminen ja työllistyminen Suomessa ja 
kehitysmaissa on yksi tärkeimmistä elementeistä. Suomalaisten vammaisten ihmisten 
vertaistuellinen ohjaus on mukana Pohjoinen-Etelä-yhteistyössä. Eri vammaisjärjestöjen tukeminen 
samojen, standardoitujen rahoituskriteereiden ja –ehtojen mukaisesti vahvistavat syrjimättömyyttä, 
yhtä keskeistä ihmisoikeusperiaatetta. Paikallisen vammaisjärjestön omistajuus vahvistaa ryhmän 
vastuullista toimintaa ja luo perustaa kestäville muutoksille, osaamiselle, jota ryhmä tarvitsee 
jatkossakin. Abilis-säätiön tuki, neuvonta ja ohjaus jatkuvat läpi koko projektirahoituskauden ja usein 
vielä sen jälkeenkin. Projektirahoitus ja yhteistyö Abilis-säätiön ja tukea saavan järjestön välillä 
toteutetaan vahvasti osapuolten keskinäisessä kunnioituksessa ja vastuullisesti (accountability). 
 

Abilis-säätiö tukee kehitysmaiden vammaisjärjestöjä kouluttamaan ja tiedottamaan ihmisoikeuksista 
sekä toimimaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vammaisten ihmisoikeuksien 
edistämiseksi. Työtä tehdään niin yksilö- kuin yhteisö- ja järjestötasoilla. Säätiö tukee YK:n 
Vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen kääntämistä paikallisille kielille, 
sopimuksen sisältöä koskevan koulutuksen järjestämistä vammaisille ihmisille ja toimeenpanoa 
paikallisesti. Monissa maissa ihmisoikeustyö on myös kansallisen tason toimintaa ja 
valtakunnallisten vammaisjärjestöjen työn tukemista tai yhteistyötä näiden kanssa. Tämä on suoraan 
vahvistamassa alhaalta ylöspäin nousevan kehityksen. Erikokoiset ja -sisältöiset projektit 
mahdollistavat tuen tarjoamisen toimintoihin, jotka arvioidaan paikallisesti tarkoituksenmukaisiksi. 
Rahoittajayhteistyö ja eri tukimuotojen täydentävyys ovat tällöin avainasemassa ja vahvistamassa 
ihmisoikeusperustaisuuden toteutumista laajemmin kuin Abilis-säätiön näkökulmasta katsottuna.  
 

 

                                                 
3 The Human Rights-Based Approach in Abilis Foundation.  
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3. RAHOITUSKAUDEN TOIMINTA 
 

Vuosi 2016 oli kaksivuotisen rahoituskauden (2016–2017) ensimmäinen. Ulkoministeriön 
uudistusten takia rahoitussykli vaihtui kolmesta kaksivuotiseksi kesken hakukierroksen syksyllä 
2015. Koska myöntösumma oli huomattavasti haettua vähemmän, oli säätiö käynnistänyt jo 
syyskaudella 2015 säästö- ja leikkaustoimet, mutta myös tehostetun varainhankinnan ja uusien 
rahoittajien etsinnän. Näitä jatkettiin vuonna 2016. Supistustoimien kautta saatiin tavoitteellisesti 
laskettua sekä projektien lukumäärää että projekteihin allokoitua rahoitusta. Vastaavasti säätiö 
vähensi hankehallinnon ja hallinnon kuluja ja teki tarvittavia supistuksia eri budjettilinjoihin. Erityisesti 
vuotta 2016 väritti tietoisuus siitä, että vuoden 2017 rahoitus tulisi olemaan miljoona euroa 
vähemmän ja tähän valmistautuminen erilaisine alasajosuunnitelmineen vaikutti sekä työmäärää 
lisäävästi että henkistä työilmapiiriä heikentävästi.  
 

Uusi rahoituskausi sisälsi myös uusia käytäntöjä, joista selkein oli uusien rahoituspäätösten 
vahvistaminen ulkoministeriössä säätiön hallituksen käsittelyn jälkeen. Uuden käytännön mukaisesti 
kaikki säätiön hallituksen tekemät rahoituspäätökset (yli 2500 euron osalta) lähetettiin 
ulkoministeriön vahvistettaviksi. Käytäntöä noudatettiin koko vuoden ajan. Ulkoministeriö hyväksyi 
yhtä lukuun ottamatta (hakemus Somaliasta, 15AF175) hallituksen esittämät rahoitukset. 
 

 

A. HANKERAHOITUS 
 

3.1. Hankerahoituksen yleiset periaatteet 
Abilis–säätiöllä on projektirahoitusinstrumentti, jossa on kolme erilaista hankerahoitusmuotoa, 
pienet, perinteiset ja erityisavustukset. Abilis-säätiö painottaa toiminnassaan lyhytkestoista 
rahoitusta, jotta järjestöille ei tule apuriippuvuutta. Kohtuullisen pienet avustussummat korreloivat 
vammaisjärjestöjen kapasiteettiin ja ovat alhaisten kustannusten maissa ja yhteisöissä kuitenkin 
merkittäviä rahoituksia paikallisille ryhmille.  
 

Säätiössä tunnistetaan pidempiaikaisen rahoituksen välttämättömyys. Vaikeissa olosuhteissa uuden 
toiminnon juurruttaminen ei useinkaan onnistu lyhyessä ajassa. Kolmiportaisen rahoituskäytännön 
myötä Abilis voi myöntää jatkorahoituksen niin, että pienen ja nopean avustuksen (budjetti max 2500 
€) saanut järjestö voi onnistuneen projektin jälkeen hakea Abiliksen perinteistä avustusta (budjetti 
2501–10 000 €). Joissakin tapauksissa myös erityinen, suurempi avustus (budjetti yli 10 001 €) 
voidaan myöntää pienemmän projektirahoituksen jatkoksi, jos projektitoiminnat sitä edellyttävät ja 
järjestöllä on kapasiteettia isomman projektin toteuttamiseen.  
 

Säätiön tuki on pääosin kertaluontoista projektirahaa. Projektirahoitukset ovat kohtuullisen pieniä, 
keskikooltaan noin 6 500 euroa.  Säätiö tukee uusia, alkavia toimintoja ja usein projektin kesto on 
keskimäärin 1-2 vuotta. Yhdellä järjestöllä voi olla vain yksi projekti meneillään kerrallaan. Sama 
järjestö voi saada tukea uuteen projektiin noin vuoden kuluttua edellisen projektin päättymisestä, jos 
aikaisempi projekti on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja raportoitu säätiön ohjeiden mukaisesti. 
Lisäksi projektitoimintojen tulee olla jotakin muuta kuin edellisessä projektissa.  
 

Vuonna 2016 Abilis-säätiö otti vastaan hakemuksia vain fokusmaista ja nimetyistä hauraista 
valtioista. Haku oli avoin ja käsittelyyn tuli runsaasti edelliseltä vuodelta siirtyneitä4 hakemuksia 
Rahoituspäätökset tehtiin saapuneiden hakemusten perusteella. Pienentyvän valtiontuen takia 
säätiö painotti vuonna 2016 pienten avustusten myöntämistä, jotta mahdollisimman moni järjestö voi 
saada tarpeellista tukea toiminnalleen. Vastaavasti paiotus oli ensimmäistä kertaa avustusta 
hakevilla järjestöillä. 
 

 

                                                 
4 Säätiöllä oli hakusulku 2.9.2015–1.3.2016, valtion avustuksen määrän pienentymisen seurauksena. 
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3.2. Hakemukset ja myönnetyt rahoitukset  
Abilis-säätiö käsitteli vuoden 2016 aikana lähes 350 hakemusta. Näistä hyväksyttiin rahoitettavaksi 
ulkoministeriö vahvistamana 156 hakemusta. Yhteensä 171 hakemusta hylättiin. Loppujen käsittely 
siirtyi vuoden 2017 puolelle. Hakemusten käsittelyyn vaikutti alkuvuoden hakusulku, joka jatkui 
syyskuulta 2015. Samoin hakemusten määrää laskivat toimenpiteet, joilla ryhdyttiin vähentämään 
projektirahoitusta pienenevän valtion avustuksen mukaisesti. Näistä merkittävimpinä tekijöinä olivat 
joidenkin aiempien fokusmaiden tipauttaminen pois kohdemaiden joukosta (Sambia, Somalimaa 
vuoden 2015 lopussa) ja alasajovaihe nimetyissä fokusmaassa (Bangladesh, Kambodzha vuoden 
2016 aikana). Lisäksi säätiö myönsi vain ajallisesti uusia rahoituksia hauraisiin maihin.  
 

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneista hakemuksista pieniä avustuksia (budjetti 2500 euroa tai 
alle) oli 62, perinteisiä avustuksia (budjetti 2501 – 10 000 euroa) 85 ja erityisavustuksia (budjetti yli 
10 001 euroa) 9 kappaletta.  

 

Rahoitusmuoto / Vuosi 2012 2013 2014 2015 2016 

Pienet avustukset, < 2500 € 24 38 106 98 62 

Perinteiset avustukset, 2501€ - 10 000€ 92 126 121 83 85 

Erityisavustukset, > 10 0001 18 15 39 31 9 

Yhteensä 134 179 266 212 156 

 
Taulukko 1. Säätiön eri rahoitusmuotojen jakautuminen vuosina 2012–2016. 

 
 
Keskimääräisen avustuksen koko vuonna 2016 oli 6 368 € (vaihteluväli 1 018 – 22 891 €). Pienten 
hankkeiden avustukset vaihtelivat 1 018 – 2 500 € välillä, keskimääräinen tuen koko oli 2 365 €. Jos 
pienet hankkeet jätetään huomiotta, on keskimääräisen myönnön suuruus 9 008 €. Avustusten koko 
on pysynyt suurin piirtein samana viimeisten vuosien aikana (Taulukko 2.). Pienten avustusten 
määrän kasvaessa keskimääräinen tuen määrä on hieman laskenut. Yhteensä säätiö myönsi 
pienten avustusten kautta rahoitusta 146 633 euroa, perinteisten 741 922 euroa ja erityisavustusten 
kautta 131 839 euroa.  
 

Aiempiin vuosiin verrattuna Abilis-säätiö myönsi vuonna 2016 selkeästi vähemmän uusia 
projektirahoituksia. Tämä pätee sekä projektien lukumäärään että myönnettyyn rahoituksen 
määrään. Tavoitteellisilla toimilla säätiö pystyi näin vuoden aikana vähentämään projektirahoitusta 
ja varmistamaan, että vuodelta 2016 jää siirtyvää rahoitusta vuodelle 2017 ja sen avulla voidaan 
pehmentää suurta pudotusta5, joka on tulossa. 
 
  

Keskimääräinen myöntö / Vuosi 2012 2013 2014 2015 2016 

Keskimääräinen myöntö € 7 923 7 557 6 671 6 475 6 368 

Keskimääräinen myöntö, kun 
budjetti 2501€ tai yli 

9 154 8 448 9 535 10 186 9 008 

Keskimääräinen myöntö, kun 
budjetti 2500€ tai alle 

2 282 2 358 2 349 2 158 2 365 

 
Taulukko 2. Keskimääräiset myönnöt (€) vuosina 2012–2016.. 

 
 
 

                                                 
5  Valtion avustus vuodelle 2017 on 1 750 000 euroa. Pudotusta vuoden 2016 tukeen on miljoona euroa. 
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3.2.1. Projektirahoituksen jakautuminen toimijoittain 
Säätiön tuen piiriin kuuluivat vuonna 2016 kaikki vammaisjärjestöt riippumatta siitä, mitä 
vammaryhmää järjestö edusti. Eri vammaryhmien tasavertainen mahdollisuus saada avustusta 
kuvastaa toiminnan ihmisoikeusperustaisuutta. Samalla se on tärkeä strateginen periaate.  
 

Säätiön hanketoteuttajajärjestöjen joukossa oli liikkumis- ja näkövammaisten järjestöjä, kuurojen- ja 
huonokuuloisten järjestöjä, kehitysvammaisten ja Albiinojen ryhmiä sekä vammaisten lasten 
vanhempien järjestöjä. Toisaalta säätiö suosii erityisesti sellaisia hankkeita, joita toteuttavat 
vammaisjärjestöjen kattojärjestöt tai ryhmät, joissa näkö-, kuulo- ja liikkumisvammaiset sekä muut 
ryhmät toimivat yhdessä. Erityinen painotus oli vammaisten naisten järjestöjen tukemisessa. 

Vuonna 2016 myönnettiin eniten rahoitusta ns. cross-disability järjestöille, joissa eri vammaryhmät 
ovat edustettuina. Näitä oli tuen saajista noin puolet (49 %)6. Tämä vastaa koko rahoituskauden 
avustusten jakautumista (Kaavio 2.) Seuraavaksi eniten säätiön rahoitusta saivat liikkumis- (16 %) 
ja näkövammaisten järjestöt (12 %). Kuurojen ja huonokuuloisten järjestöjen osuus oli noin 7 %. 
Vuoden 2016 aikana tukea kanavoitiin myös erityisen haavoittuvassa ja syrjityssä asemassa oleville 
kuten Albiinojen-, kuurosokeiden-, kehitysvammaisten- ja mielenterveyskuntoutujien ryhmille. 
Vammaisten lasten vanhempien järjestöjen osuudet ovat viime vuosina nousseet, kun säätiö on 
korostanut vammaisten lasten tarpeita ja oikeuksia. Niiden osuus tuensaajista oli 7 %. Eri 
vammaisjärjestöjen suhteellinen osuus uusien projektirahoitusten saajina vuonna 2016 alkaneissa 
hankkeissa on kuvattu kuviossa 1. 
 

 

 

 

Kuvio 1. Eri vammaisjärjestöjen suhteellinen osuus vuonna 2016 alkaneissa projekteissa. 

                                                 
6 Logfrmae Matrix of Abilis Foundation (2016): Outputs 1.1.7: % of cross-disability projects.  
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Säätiö tunnistaa eri vammaryhmien tarpeet ja oikeudet ja on kehittänyt toimintatapoja, joiden kautta 
saavutetaan erilaisia ryhmiä. Avainasemassa ovat paikalliset vammaiset työntekijät, Abilis 
fasilitaattorit, jotka pystyvät kommunikoimaan suoraan ryhmien kanssa, tuntevat maa- ja kulttuuri- ja 
kontekstisidonnaiset tekijät, vammaisasioiden tilan kansallisella ja paikallisella tasolla. He myös 
pystyvät tukemaan eri ryhmien työskentelyä projektin suunnittelusta hakemiseen, toteuttamiseen ja 
raportointiin. Vertaistuellinen elementti on tässä työssä erityisen tärkeä. Abilis fasilitaattorin 
vammaisuus on antamassa vahvan tuen sille, että hakija- ja toteuttajajärjestöt luottavat Abilis 
fasilitaattorin asiantuntijuuteen.   
 

Strategisella painotuksella ja tavoitteellisella työllä Abilis-säätiö onnistui vuonna 2016 tavoittamaan 
kattavasti myös moninkertaisesti syrjittyjä ryhmiä, alkuperäiskansoja edustavia vammaisryhmiä, 
vammaisjärjestöjä, jotka toimivat pakolaisleireillä tai muuten erittäin köyhissä ja hauraissa 
yhteisöissä. Tärkeä painotus oli myös vammaisten naisten järjestöjen tukeminen ja vammaisten 
naisten aseman, oikeuksien ja toimeentulon vahvistaminen. Eri-ikäisiä toimijoita huomioitiin niin 
ikään eri projektien kautta. Ovathan vammaiset lapset ja erityisesti vammaiset tytöt yksi säätiön 
strateginen painotus. Myös nuorille vammaisille tarjottiin mahdollisuuksia osallistua, saada 
ammatillista koulutusta, harrastaa ja viettää sosiaalista elämää. 

 

 

 

Kuvio 2. Tukea saavien järjestöjen suhteelliset osuudet vuosina 2013–2016. 
 

 
Säätiön tukea myönnettiin pääasiassa (95 %) rekisteröityneille vammaisjärjestöille. Tämän ohella 
Abilis-säätiö tuki sellaisia vammaisten omia ryhmiä, jotka rekisteröityivät projektin aikana, osana 
projektitoimia (4 %). Muutama yksittäinen järjestö (1 %) oli osa suurempaa järjestöä ja tuki 
kanavoitiin ns. emojärjestön kautta. Reilusti yli puolet (68 %) tukea saaneista vammaisjärjestöistä oli 
aloittelevia toimijoita, joilla oli virallinen rekisteröinti tehty, mutta ei aiempaa kokemusta tilin-
tarkastuksesta. Reilu neljännes (27 %) oli järjestöjä, joilla oli olemassa olevat hallinnon käytännöt 
kuten tilintarkastus.   
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Tämä tulos korreloi selvästi siihen tosiasiaan, että Abilis-säätiö noudattaa rahoitustoimintansa 
ohjeita7, mutta myös toimii tarvittaessa joustavasti, erityisesti pienten FT-avustusten käytössä, jotta 
projektityössä ja hankehallinnossa säilyy kohtuullisuus ja tarkoituksenmukaisuus. 
 

 

3.2.2. Projektirahoituksen jakautuminen alueittain ja maittain 
Projektirahoituksia kohdennettiin vuonna 2016 suunnitelmallisesti säätiön fokusmaihin ja nimettyihin 
hauraisiin valtioihin. Eniten uusia projekteja myönnettiin ensimmäistä kertaa Aasiaan (55 %). Afrikan 
osuus oli 42 %. Muutamia rahoituksia myönnettiin Latinalaiseen Amerikkaan ja itä-Eurooppaan. 
Aasian osuuden kasvu perustuu erityisesti säätiön pitkäkestoiseen työhön Keski-Aasiassa ja 
väkirikkaassa Nepalissa. Lisäksi osuutta kasvattaa hieman se, että Lähi-idän alueen projektit 
merkitään säätiön sisäisessä ryhmittelyssä Aasian alle.  
 

Vuoden 2016 projektirahoituksesta 76 % kohdistui säätiön fokusmaihin, jos lasketaan uusien 
rahoituspäätösten lukumäärää (118 uutta rahoituspäätöstä). Rahamääräisesti fokusmaihin 
myönnettiin 81 % (805 894 €) koko vuoden myönnetyistä varoista. Tulos on loogisen viitekehyksen 
tavoitteen mukainen8, mikä oli vähintään 80 %. Seuraavat taulukot (Taulukko 3.-5.) antavat 
tarkempaa tietoa myönnetyistä rahoituksista vuonna 2016 (uusien projektien lukumäärä ja 
myönnetty summa yhteensä). Erikseen on listattu Aasian ja Afrikan fokusmaat ja hauraat maat. 
 

Aasian maista eniten projektirahoitusta meni Nepaliin, Kirgisiaan ja Tadzhikistaniin. Kaikissa näissä 
maissa hakijajärjestöjen ja hakemusten fasilitointia ja projektien seurantaa hoitaa Abilis fasilitaattori 
kumppanijärjestön tai maatoimiston kautta. He tekevät työtään osaavasti ja tehokkaasti. Vastaavasti 
Mekongin alueellinen toiminta on vasta pääsemässä käyntiin siltä osin, että ruohonjuuritason 
vammaisryhmät ovat saaneet koulutusta ja ohjausta projektien suunnitteluun ja toteutukseen. 
Hakemusten määrän odotetaan nousevan lähivuosina selvästi. Maaseudun ryhmät esimerkiksi 
Myanmarissa tarvitsevat runsaasti ohjausta ja tukea, mikä heijastuu pitkiin valmisteluvaiheisiin. 
Lisää selvitystä annetaan tämän raportin seuraavissa luvuissa. 
 
 
 

AASIA Projektien 
lukumäärä 

Myönnetty summa 
yhteensä € 

Bangladesh (alasajo) 4 50 879 

Kambodzha (alasajo) 3 28 622 

Kirgisia 17 106 221 

Mekong/Myanmar 4 9 716 

Nepal 20 108 161 

Tadzhikistan 15 91 130 

Mekong/Thaimaa 6 35 008 

Mekong/Vietnam 7 65 035 

Yhteensä 76 494 772 

 
Taulukko 3. Aasiassa sijaitsevien fokusmaiden uudet rahoitukset ja myöntösummat vuonna 2016. 

 
 
Afrikan fokusmaista Etiopia, Mosambik ja Tansania jatkoivat rahoitustoimintaansa hyvin samalla 
tasolla kuin aiempina vuosina. Ugandaan myönnettiin hieman tavallista vähemmän, koska siellä 
siirryttiin pohjoismaiseen yhteistoimistoon ja uudenlaiseen toimintamalliin, mikä vaati fasilitaattorin 

                                                 
7 Tukea myönnetään rekisteröityneelle vammaisjärjestöille, mutta sitä voidaan myöntää myös sellaiselle vammaisjärjestölle, joka 
rekisteröityy projektin aikana. Tilintarkastus on tehtävä aina silloin, kun se on projektin kokoon ja syntyviin kustannuksiin suhteutettuna 
tarkoituksenmukaista. 
8 Logframe Matrix of Abilis Foundation (2016): Outputs 1.1.1: % of projects in focus states.  
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työpanosta paljon, jolloin hanketyölle jäi vähemmän aikaa. Näitä maakohtaisia asioita kuvataan 
tarkemmin kohdassa B. Kumppanuusohjelma. 
 
 

AFRIKKA Projektien 
lukumäärä 

Myönnetty summa 
yhteensä € 

Etiopia 11 54 867 

Mosambik 11 86 262 

Tansania 13 86 631 

Uganda 7 31 647 

Yhteensä 42 259 407 

 
Taulukko 4. Afrikassa sijaitsevien fokusmaiden uudet rahoitukset ja myöntösummat vuonna 2016. 

 
 

Abilis-säätiö jatkoi tuen kanavoimista nimettyihin hauraisiin maihin strategiansa mukaisesti9. Työtä 
ohjasi sisäinen ohje ”Abilis-säätiön toiminta hauraissa valtioissa; Toiminnan kuvaus ja toimintaohje 
vammaisten ihmisoikeuksien edistämiseen ja vammaisjärjestöjen toiminnan vahvistamiseen 
hauraissa valtioissa.” Suurin tukea saanut ryhmä olivat Georgiassa elävät maan sisäiset evakot / 
pakolaiset. 
 
 

HAURAAT MAAT Projektien 
lukumäärä 

Myönnetty summa 
yhteensä € 

Georgia 11 54 189 

Burkina Faso 3 21 119 

Kongon Demokraattinen 
Tasavalta 

3 26 710 

Sierra Leone 6 49 018 

Somalia, Somalimaa 7 50 093 

Ukraina 2 14 237 

Muut (Benin, Guinea, Mali, 
Peru) 

6 23 849 

Yhteensä 38 239 215 

 
Taulukko 5. Uudet rahoitukset ja myöntösummat vuonna 2016 säätiön hauraisiin maihin. 

 
 

Tukea maailman köyhimpiin maihin  
Säätiön rahoittamista uusista projekteista 62 % (96 projektia) sijoittui vuonna 2016 maailman 
köyhimpiin maihin (LDC=Least Developed Countries, OECD DAC List of ODA Recipients)10. Jos 
huomioidaan laajemmin kaikkein köyhimmät maailman maat (Least Developed & Other Low Income 
Countries) oli säätiön rahoittamista projekteista 71 % (111 projektia) näissä maissa. Vastaavasti 
ylemmän keskitason maiden osuus on laskenut viime vuosien aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että Abilis-säätiö pystyi säilyttämään tavoitteensa ja toimimaan strategiansa mukaisesti 
maailman köyhimmissä maissa, vaikka toimintaa jouduttiin rajoittamaan vähenevän valtion 
avustuksen takia. (Kuvio 3.).  
 

Tukea ruohonjuuritasolle maaseutuoloihin 
Vuonna 2016 säätiön rahoitus kohdistui valtaosaltaan (noin 76 %) sellaisille ruohonjuuritason 
vammaisjärjestöille, jotka toimivat pääkaupunkien ulkopuolella11. Tämän lisäksi pääkaupunkien tai 

                                                 
9 Logframe Matrix of Abilis Foundation (2016): Outputs 1.1.3: % of projects in fragile states.  
10 Logframe Matrix of Abilis Foundation (2016): Outputs 1.1.2; % of projects in LDC.  
11 Logframe Matrix of Abilis Foundation (2016): Outputs 1.1.6: Number of grassroots projects.  
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muiden suurten kaupunkien alueella, heikoissa olosuhteissa tuettiin sellaista vammaisryhmien 
toimintaa, jonka arvioitiin vahvistavan maan vammaisliikettä ja säätiön muun rahoitustoiminnan 
vaikutuksia.  
 

Abilis-säätiö on pystynyt tehostamaan viimeisten viiden vuoden aikana tuen kanavointia 
maaseutuoloissa toimiville vammaisjärjestöille strategiansa mukaisesti. Näin säätiön tarjoama 
rahoitus täydentää muiden alan rahoittajien tukimuotoja, jotka valtaosin kohdistuvat kansalliselle 
tasolle ja pääkaupungeissa toimiville vammaisjärjestöille. 
 
 

 
 
 

Kuvio 3. Vuonna 2016 myönnetyn rahoituksen kohdistuminen maailman köyhimpiin maihin. 

 
 
 

Linjassa Suomen kehityspolitiikan kanssa 
Abilis-säätiön rahoitustoiminta on vahvasti Suomen kehityspoliittisen selonteon ja kehityspolitiikan 
mukaista. Selonteon mukaan vammaiset ihmiset jäävät usein tuen ja mahdollisuuksien ulkopuolelle.  
 

”Myös lasten oikeudet sekä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten, erityisesti 
vammaisten henkilöiden oikeudet huomioidaan kaikessa toiminnassa. Suomella on 
osaamista ja mahdollisuuksia tukea vammaisia ja tuen tarvetta korostaa se, että he 
jäävät usein muun tuen ulkopuolelle.” (Suomen kehityspoliittinen selonteko) 
 

Abilis-säätiön rahoitustoiminta kohdentui heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen ja 
noudatti vuonna 2016 täten selonteon sisältöä. 
 

Tukea vammaisjärjestöille Suomen virallisiin yhteistyömaihin 
Abilis-säätiön myöntämästä rahoituksesta 40 %, (62 uutta projektia, 400 956 €) kohdistui vammais-
järjestöille, jotka toimivat Suomen virallisissa yhteistyömaissa (Etiopia, Mosambik, Nepal, Tansania 
ja Vietnam). Lisäksi tukea on kanavoitu muun muassa Myanmariin, jossa Suomi on tehostanut 
monen muun länsimaan tavoin toimintaansa, ja Afrikan sarven alueelle, jonka maat ovat hauraita 
valtioita ja Suomen virallisen tuen kohteita.  
 

 

Least Developed 
Countries

62 %

Other Low Income 
Countries

9 %

Lower Middle 
Income Countries

24 %

Upper Middle 
Income Countries

5 %

LDC-maiden osuus 2016
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3.3.3. Projektirahoituksen jakautuminen teemoittain 
Abilis-säätiön strategian mukaisesti avustustoiminnan temaattisina painopisteinä olivat vammaisten 
ihmisoikeuksien edistäminen, työllistymisen ja toimeentulon hankinnan sekä pienyritystoiminnan 
käynnistämisen tukeminen sekä erityisesti vammaisten tyttöjen ja naisten voimaantuminen. Näiden 
painottaminen olivat perusteltuja myös vuoden 2016 aikana aiempien vuosien kokemuksen ja 
raportoitujen tulosten pohjalta: Etelän järjestöt kokevat köyhyyden vähentämisen ja tulonhankinnan 
yhdeksi ensisijaiseksi toiminta-alueeksi, koska monet vammaiset ihmiset elävät köyhyydessä, ilman 
taloudellista tukea yhteiskunnalta. Lisäksi heidät koetaan usein taakaksi perheelleen.  
 

Vammaisten omat pienyritykset tekevät myös epäsuorasti vaikuttamistyötä, kun yhteisö näkee, että 
vammaiset uskaltautuvat ja pystyvät tuottavaan työhön ja oman toimeentulonsa. Vuonna 2016 
toimeentulon hankintaan liittyviä projekteja oli lähes puolet (43 %) säätiön rahoittamista uusista 
projekteista. Luku on pysynyt lähes samalla tasolla useiden vuosien ajan. 
 
Säätiö rahoittaa myös paljon järjestötyöhön, vaikuttamiseen ja tiedottamiseen keskittyviä hankkeita. 
Niitä oli vuonna 2016 reilu kolmannes (35 %) uusista projekteista. Vammaisten ihmisoikeuksiin 
liittyviä koulutus-, tiedotus- ja edunvalvontahankkeita oli uusista hankkeista noin 10 %. Valtaosa (87 
%) uusista projekteista nosti vammaisten naisten ja tyttöjen heikon aseman esille osana muuta 
projektityötä. Päätavoitteena sukupuolten välinen tasa-arvo oli 48 hankkeessa (30 %). Vammaisten 
naisten omien järjestöjen toteuttamia hankkeita oli 8 % kaikista. Vammaisten lasten asemaa ja 
elinolosuhteita kohennettiin 7 projektin avulla. Ammatillista koulutusta nuorille vammaisille tarjottiin 
22 projektissa (19 %). Näistä osa johti työllistymismahdollisuuksiin ja voidaan laskea mukaan edellä 
mainittuun toimeentulon hankinta –kategoriaan. Kuvio 4. kuvaa vuoden 2016 projektimyöntöjen 
suhteellisen jakautumisen teemoittain. 

 

 

Kuvio 4. Myönnettyjen projektirahoitusten jakautuminen teemoittain vuonna 2015. 

 
Kaikki säätiön rahoittamat projektit edistivät hyvää hallintoa ja osallistavaa kehitystä. Päätavoitteena 
osallistava kehitys ja hyvä hallinto olivat noin 30 % käynnistyneitä projekteja. Lopuissa hankkeissa 

Työ ja 
toimeentulon 

hankinta
43 %

Vammaisten ihmisoikeudet
10 %

Järjestötyö
20 %

Vammaiset naiset
8 %

Terveys
5 %

Muut
10 %

RAHOITUKSEN PÄÄTEEMAT 2016



18 
 

se oli merkittävä osatavoite. Abilis-säätiön toiminnassa vammaisten ihmisten osallisuus ja 
toimintakyvyn vahvistuminen osallistumisen kautta ovat keskeisellä sijalla. Yksilöiden aktiivinen ja 
vastuullinen osallistuminen projektin suunnitteluun, toteutukseen, raportointiin, seurantaan ja 
arviointiin vahvistavat osaamista ja varustavat tuleviin toimintoihin. Abilis-säätiön projektirahoitus ja 
siihen liittyvät velvollisuudet antavat mahdollisuuden opetella ja oppia niin hyvää hallintoa kuin eri 
temaattisia aihealueita. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että Abilis-säätiö kanavoi vuoden 2016 aikana projektirahoitusta 
strategiansa mukaisille painopistealueille. Koska se ei rahoitusinstrumenttina tiedä etukäteen, minkä 
sisältöisiä hakemuksia kunakin vuonna tulee, tarkkoja prosentuaalisia osuuksia ei voida ennakoida. 
Painopisteiden valinta perustuu vammaisten ihmisten olosuhteiden laajaan asiantuntemukseen ja 
aikaisempien vuosien kokemukseen. 
 

 

3.3. Hankevalmistelu 
Syyskaudesta 2015 käynnissä ollut hakusulku rajoitti hakemuslomakkeiden lähettämistä niin 
Suomessa kuin fokusmaissakin alkuvuodesta 2016. Saapuneita hakemuksia käsiteltiin saapumis-
järjestyksessä heti tammikuusta alkaen. Kaikki toimiston käsittelemät ja valmistellut hakemukset 
hyväksyttiin hallituksessa, lukuun ottamatta pieniä ja nopeasti päätettäviä hankehakemuksia, joiden 
päätökset teki toiminnanjohtaja. Hallituksen hyväksymät uudet rahoitukset lähetettiin 
ulkoministeriöön vahvistettavaksi uuden käytännön mukaisesti. Vastuuvirkamies sai koontilistat ja 
hakemusyhteenvedot aina viikkoa ennen hallituksen kokousta, vastaavasti kuin hallituksen jäsenet. 
Kokouksen jälkeen hänelle toimitettiin koontilistat tehdyistä päätöksistä perusteluineen. 
Ulkoministeriö teki päätökset kahden viikon kuluessa hallituksen kokouksesta. 

Kaikki pienten hakemusten päätökset vietiin hallitukselle tiedoksi päätöstä seuraavassa 
kokouksessa, aiemmin vahvistetun käytännön mukaisesti. Hallituksen jäsenten asiantuntemusta 
käytettiin hyväksi hanketyön eri vaiheissa. Erityisesti ohjausta saatiin eräiden maiden vammais-
järjestöihin ja toimintaympäristöön liittyen.  

 

3.4. Hankeseuranta 
Projekteja toteuttavia, tukea saavia järjestöjä neuvottiin ja koulutettiin läpi vuoden. Raportin 
kohdassa B. Kumppanuussopimukset esitellään maakohtaisesti fasilitaattoreiden työtä. Säätiön 
henkilökunnan ja hallituksen jäsenten vastuulla olleet hankeseurannan tehtävät esitellään tässä 
luvussa. 

3.4.1. Hankeraportointi ja niiden tarkastus 
Väliraportteja tarkistettiin vuoden 2016 aikana yhteensä 92 kappaletta. Loppuraportteja käsiteltiin 
yhteensä 234 kappaletta. Näistä 97 (41 %) oli pienten FT-hankkeiden loppuraporttia. Käsiteltyjen 
loppuraporttien lukumäärä on edellisen vuoden tavoin varsin korkea ja perustuu tavoitteelliseen 
toimintaan saada projektien määrää pienemmäksi vähenevän valtion avustuksen edessä.  

Loppuraporttien tarkastuksessa vaadittiin selkeä talousraportti, jossa olivat mukana joko 
alkuperäiset kuitit ja tositteet tai paikallinen tilintarkastus. Paikallisen tilintarkastuksen teetti reilu 
kolmannes (33 %) tuensaaja järjestöistä (Regular, Special grants). Näistä 17 % oli järjestöjä, jotka 
siirtyivät tilintarkastuskäytäntöön ja joiden hallinnon taidot kehittyivät projektin myötä. FT-avustusten 
osalta tilintarkastusta ei vaadittu, koska sen teettäminen ei ollut tarkoituksenmukaista pienten 
avustusten yhteydessä.   

3.4.2. Seurantamatkat  
Valtaosa (noin 76 %) kaikista säätiön rahoittamista projekteista oli sellaisia, joissa säätiön edustaja, 
välillisesti (kumppanijärjestön ja Abilis-säätiön maaedustajan välityksellä) tai välittömästi (säätiön 
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edustaja Suomesta), pääsee käymään paikan päällä (yleisesti 1-3 kertaa). Tämä systemaattinen 
monitorointisysteemi ja säätiön riskinhallintajärjestelmän osa, toimi koko vuoden ajan tehokkaasti. 

Vuoden 2016 aikana tehtiin seuranta- ja yhteistyömatkat seuraaviin maihin: 
- Fokusmaat Aasiassa: Kambodzha, Kirgisia, Nepal, Kambodzha 
- Fokusmaat Afrikassa: Etiopia, Mosambik, Uganda, Tansania 
- Mekongin alue: Thaimaa, Vietnam 
- Muut monitorointikohteet: Libanon 

 

Seurantamatkat sisälsivät sekä käynnissä olevien hankkeiden monitorointia että hakijajärjestöjen 
tapaamisia, kumppaniyhteistyöneuvotteluita ja yhteistyökokouksia alan toimijoiden kanssa. Useille 
matkoille sisällytettiin myös päättyneiden hankkeiden monitorointia. Kaikkiaan seurantamatkojen 
aikana käytiin yli 80 projektissa ja tavattiin noin 30 hakijajärjestöä.  
 

Kuudella matkalla tavattiin Suomen lähetystön edustajia12 ja lähes kaikilla matkoilla tutustuttiin 
muiden suomalaisten ja/tai kansainvälisten kehitysyhteistyötoimijoiden työhön maassa. Näiden 
joukossa oli sellaisia toimijoita, joiden kanssa yhteistyö on tiivistynyt viime vuosina ja tiedonvaihtoa 
tapahtuu myös pitkin vuotta. Tärkeimpiä yhteistyötahoja kuvataan maakohtaisissa osuuksissa (B. 
Kumppanuusohjelma). Viidellä seurantamatkalla oli toimiston henkilökunnan lisäksi hallituksen 
jäsen13. Kaikista matkoista laadittiin matkaraportit ja matkan keskeiset havainnot annettiin tiedoksi 
hallitukselle. 
 

 

3.5. Päättyneet projektit vuonna 2016 
Vuoden 2016 aikana säätiö hyväksyi yhteensä 234 projektin loppuraporttia. Tämä on huomattavasti 
enemmän kuin aiempina vuosina ja sitä tavoiteltiin suunnitellusti, jotta säätiö pystyy varautumaan 
pienentyvään valtion tuen määrään. Vuoden aikana säätiö sai laskettua samanaikaisesti käynnissä 
olevien hankkeiden määrää noin sadalla hankkeella. Päättyneistä projekteista valtaosa oli toteutettu 
maaseudulla tai maaseutukaupungissa (76 %), mikä on säätiön strategian mukaista14. Vastaavasti 
kuin uusien projektien toteuttajista, suurin ryhmä oli se, jossa oli eri vammaryhmät edustettuina 
(cross-disability, 48 %)15. Yhteensä 24 265 vammaista ihmistä hyötyi projekteista. 
 

3.5.1. Päättyneiden projektien kesto 
Päättyneiden hankkeiden keskimääräinen kesto oli 15 kuukautta. Se on edelleen enemmän kuin 
suunniteltu ja säätiön suositus (1 vuosi), mutta projektien kesto on viime vuosien ajan laskenut. 
Säätiö on näin saanut ohjeistettua toteuttajajärjestöjä tekemään realistisempia suunnitelmia, jotta 
tavoiteaikataulussa pysytään. Samoin säätiön Abilis fasilitaattorit ovat ryhtyneet tehokkaammin 
monitoroimaan käynnissä olevia hankkeita ja tukeneet järjestöjä viemään toiminnot päätökseen sekä 
raportoimaan säätiölle asianmukaisesti. Parantuneet kommunikaatio-yhteydet (mobiililaitteet, 
Internet) helpottivat osaltaan yhteydenpitoa.  
 

3.5.2. Päättyneiden projektien tuloksia ja vaikutuksia 
Vuonna 2016 päättyneiden hankkeiden sisällöt noudattivat hyvin säätiön strategisia painopisteitä ja 
sisälsivät toimia, jotka edistivät niiden toteutumista. Vaikka projektien jako on hieman keinotekoinen, 
olivat pääteemat ryhmiteltävissä seuraavasti: 

- Vammaisten ihmisoikeudet ja edunvalvonta, YK:n vammaissopimus ja siitä tiedottaminen 
- Vammaisten ihmisten työllistyminen ja toimeentulonhankinta 
- Vammaisten henkilöiden itsenäinen elämä ja voimaantuminen 
- Vammaisten tyttöjen ja naisten asema, koulutus ja toimeentulon hankinta 
- Vammaisten lasten elinolosuhteet. 

 

                                                 
12 Etiopia, Libanon, Mosambik, Nepal, Tansania ja Vietnam 
13 Libanon, Nepal, Tansania, Uganda ja Vietnam 
14 Logframe Matrix of Abilis Foundation (2016): Outputs 1.1.6: Number of grassroots projects. 
15 Logfrmae Matrix of Abilis Foundation (2016): Outputs 1.1.7: % of cross-disability projects.  
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Päättyneiden projektien jakautuminen pääteemoittain on kuvattu kuviossa 5.  
 

 

 

Kuvio 5. Pääteemat ja niiden jakautuminen vuonna 2016 päättyneissä projekteissa. 

 
 

Abilis-säätiön rahoitustoiminnalle on tyypillistä, että yksi hanke ei ole puhtaasti vain yhden kategorian 
alle kuuluva, vaan projektitoiminnot osallistavat ja voimaannuttavat vammaisia henkilöitä samalla, 
kun ne tarjoavat koulutusta, toimeentuloa, apuvälineitä tai muita tarpeellisia asioita osallistujien 
elämään liittyen. Vaikka kaikessa rahoitustoiminnan keskiössä ovat vammaisten ihmisoikeudet, eivät 
kaikki hankkeet sisällä varsinaisia ihmisoikeuskoulutuksia. Hankeprosessi vastaavasti noudattaa 
ihmisoikeusperiaatteita. Osallistumisen ja voimaantumisen kautta vammaisten ihmisten toiminta-
valmiudet omien oikeuksiensa edistämiseksi kohentuvat. Oikeuden haltijoista voi kasvaa aktiivisia 
vaikuttajia ja kansalaisia. Usein tämä kehittyminen ja vahvistuminen edellyttävät ruokaturvan 
kohentumista, köyhyyden vähentymistä ja yhteisön asenteiden muuttumista.  
 

Seuraavassa esitetään vuonna 2016 päättyneiden hankkeiden keskeisiä tuloksia ja vaikutuksia 
säätiön toimintaan kehitettyjen indikaattoreiden avulla mitattuna. Indikaattorit otettiin käyttöön aluksi 
vain pienissä FT-projekteissa vuoden 2016 alusta alkaen. Projektien osallistujina on tavanomaisesti 
rajattu määrä vammaisia ihmisiä ja vaikutukset tapahtuvat yksilötasolla. Muutoksia mitataan myös 
järjestön toiminnassa. Abilis-säätiön indikaattorit sisältävät tästä nimenomaisesta syystä yksilöille 
kohdennettuja kysymyksiä ja mittareita, joilla arvioidaan aikaan saatua muutosta järjestön 
toiminnassa. 
 
 

A. FT-projektien järjestötason toiminnan tuloksia  
Vuonna 2016 päättyi 97 FT-projektia. Näiden osalta voidaan koota järjestöjen ilmoittamia tuloksia ja 
suuntaa, mitä tapahtuu projektin myötä järjestöissä ja yhteisössä.  
 
Säätiön järjestöindikaattorit mittaavat muutoksia jäsenmäärässä, aktiivisten jäsenten osuudessa, 
yhteistyössä viranomaisten ja päättäjien sekä muiden järjestöjen kanssa, tuloissa ja 
rahoituslähteissä sekä ympärillä olevan yhteisön asenteissa ja arvostuksessa. Taulukossa 6. on 

Työ ja 
toimeentulon 

hankinta
45 %

Ihmisoikeudet ja edunvalvonta
9 %

Itsenäinen 
elämä ja 

voimaantu-
minen 29 %

Vammaiset tytöt ja 
naiset 15 %

PÄÄTTYNEIDEN PROJEKTIEN PÄÄTEEMAT
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nämä järjestöjen toimintaa käsittelevät kysymykset ja tapahtuneet myönteiset muutokset prosentti-
osuuksina ilmoitettuna vuonna 2016 päättyneissä projekteissa.  

 
 

Indikaattorikysymys ja myönteinen muutos 2016 

Lisääntynyt jäsenmäärä 51 

Lisääntynyt aktiivisten jäsenten määrä 58 

Järjestön tulot kasvaneet 33 

Lisääntynyt yhteistyö viranomaisten ja päättäjien kanssa 73 

Lisääntynyt yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 59 

Yhteisön arvostus ja hyväksyntä lisääntynyt 79 

Lisääntyneet rahoituslähteet (uusia rahoittajia löytynyt) 22 

Ei muutosta 3 
 

Taulukko 6. Päättyneiden projektien ilmoittamat muutokset järjestön toiminnassa prosenttiosuuksina 
esitettyinä. 

 
 

Tukea saaneiden järjestöjen antamien vastausten perusteella voidaan nähdä, että projektien kautta 
vammaisjärjestöjen jäsenmäärät ovat kasvaneet ja aktiivisten jäsenten osuus on lisääntynyt. 
Tämä heijastaa sitä tosiasiaa, että vammaiset ihmiset eivät ole aiemmin päässeet mukaan, eivätkä 
edes tienneet järjestöistä, jotka ajavat heidän etujaan ja tarjoavat palveluita. Vastaavasti projektin 
avulla jäsenet saavat mielekästä tekemistä, voimaantuvat ja aktivoituvat.  
 

Tulosten pohjalta on myös nähtävissä, että projektirahoitus on selkeästi vahvistanut järjestöjen 
yhteistyötä päättäjien ja viranomaisten sekä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Samalla kun 
järjestöt toteuttavat projektin toimintoja, ne oppivat kantamaan vastuuta ja tekemään yhteistyötä 
muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti johtajuus- ja järjestötyön koulutukset ovat vahvistaneet näitä 
taitoja16. Tulos tukee ihmisoikeusperustaisen toimintatavan elementtejä, erityisesti sitä, että 
oikeudenhaltijat saavat tukea edistää ja puolustaa omia oikeuksiaan ja käydä keskustelua 
viranomaisten kanssa kehityksen mahdollistumiseksi. 
  

Merkittävä tulos on se, että projektit ovat saaneet aikaan myönteisen muutoksen yhteisön 
asenteissa vammaisuutta ja vammaisjärjestöjä kohtaan. Vammaisjärjestöille tämä on erityisen 
tärkeää, koska usein heitä ei lasketa mukaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiksi ja vaikuttajiksi. 
Samalla Abilis-säätiö saa todisteita siitä projektirahoituksen vaikuttavuudesta, jota se on koonnut 
koko toimintansa ajan: projektit eivät pelkästään kohdistu suunniteltuihin toimintoihin ja niistä 
saataviin tuloksiin, vaan projekti, vammaisten ryhmän jäsenten näkyminen yhteisössä ja erilaiset 
konkreettiset toiminnot puhuvat ympäröivälle yhteisölle. Yhteisön jäsenet näkevät, miten vammaiset 
ihmiset pystyvät tekemään työtä, omistamaan maata ja eläimiä, tuottamaan laadukkaita tuotteita tai 
tarjoamaan muuta palvelua. Tämä muuttaa heidän käsityksensä vammaisuudesta. 
 

Jonkin verran järjestöjen tulot ovat kasvaneet projektin myötä ja osa järjestöistä on löytänyt muuta 
rahoitusta Abliksen tuen jälkeen. Tämä on vahvistamassa järjestöjen taloudellista kestävyyttä ja 
tukee säätiön käsitystä siitä, että järjestöjen on mahdollista löytää paikallisia tai ulkomaisia 
rahoituslähteitä. Abiliksen kannalta on tärkeää tiedostaa, että usein kuitenkin Abilis-säätiö on se 
ensimmäinen ulkomainen rahoittaja, joka luottaa järjestön mahdollisuuksiin kehittyä yhteiskunnan 
vastuullisena toimijana.  
 

Vaikka nämä tulokset ovat vielä suuntaa antavia ja tarvitaan laajempaa otosta ja systemaattisempaa 
arviointia säätiön rahoituksen vaikutuksista, on selvää se, että projektirahoitus toimintoineen saa 
aikaan myönteistä kehitystä niin projektia toteuttavassa järjestössä kuin sen jäsenistössä, mutta 

                                                 
16 Logframe matrix of Abilis Foundation (2016): Outputs 1.1.5: % of DPOs that experience organisational capacity building after the 
projects.  
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ennen kaikkea siinä toimintaympäristössä, jossa se työtä tekee. Negatiivisia asenteita ja syrjintää 
vammaisia ihmisiä kohtaan saadaan purettua vain sinnikkäällä työllä, jota tehdään eri tavoin. Abilis-
säätiön pienet, ruohonjuuritason toimijoille suunnatut avustukset ovat yksi toimintamuoto tässä 
työssä.  
 

 

B. FT-projektien yksilötason tuloksia ja trendejä 
Yksilötason indikaattoreita kehitettiin yhdessä kumppanijärjestöjen kanssa vuosina 2013–2015. 
Vuonna 2016 ne otettiin käyttöön virallisesti ja osana säätiön FT-lomakkeita ja erillistä 
arviointilomaketta. Samat kysymykset kysyttiin haastattelumenetelmällä projektin alussa ja lopussa. 
Yksilöiden tietoisuutta omista oikeuksista ja YK:n vammaissopimuksesta17 pidettiin tärkeänä 
sisällyttää kysymyksiin. Jos vastaaja ei tunnistaisi aisaa, siitä voitaisiin kertoa hänelle ja näin lisätä 
hänen tietoisuuttaan. Osallistumisen kannalta tärkeä kysymys oli se, pääseekö vammainen ihminen 
mukaan yhteisön sosiaalisiin tapahtumiin18. Samassa yhteydessä selvitettiin sitä, mitkä tekijät 
estävät tai mahdollistavat osallistumisen. Tärkeä kysymys oli myös vammaisten ystävien 
omistaminen.  
 

Säätiön tiedonkeruu kattaa systemaattisesti sukupuolitiedot ja erittelee vammaisten naisten ja 
miesten sekä tyttöjen ja poikien osuuden ja osallistumisen. Taulukko 7. kokoaa keskeiset tulokset 
vuonna 2016 päättyneissä FT-hankkeissa. Koska haastateltujen henkilöiden määrä on vielä 
rajallinen (n=230), ovat tulokset suuntaa-antavia. Kun käynnissä olevia FT-projekteja saadaan 
päätökseen vuonna 2017, pystyy säätiö raportoimaan tuloksista vasta sen jälkeen luotettavammin.  

 

Indikaattorikysymys/Aihepiiri Tulos/Muutos Muuta huomioitavaa 

 
Omien oikeuksien tuntemus; 
YK:n vammaissopimuksen 
tuntemus 

Noin 63 % vastanneista 
tiesi YK:n 
vammaissopimuksen ja 
oikeuksista. 

Noin viidennes (23 %) 
vammaisista ihmisistä ei 
tunne oikeuksiaan. Noin 16 
% 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. 

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.  

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. 

Vammaisten naisten 
osallistuminen lisääntyi 
selvästi vuonna 2016. Säätiö 
pystyi toimimaan strategisen 
painotuksen mukaisesti. 

 

Taulukko 7. Yksilötason indikaattorikysymysten aiheet, alustavat tulokset vuonna 2016 päättyneissä FT-
projekteissa. 

                                                 
17 Logframe matrix of Abilis Foundation (2016): Outputs 1.1: % increase of project participants who know the ratification status of CRPD 
of own country; 1.2: % increase of project participants who are women with disabilities know the ratification status of CRPD of own 
country.  
18 Logframe matrix of Abilis Foundation (2016): Outputs 2.1: % increase of project participants who participate in the biggest social event of 
the village/community.  
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Vammaisten ihmisten osallisuus yhteisössä oli rajallista edelleen projektien jälkeenkin. Suurimmat 
esteet tälle olivat yhteisön negatiivinen asennoituminen, apuvälineiden puuttuminen ja taloudelliset 
vaikeudet (maksaa kuljetuksesta). Perheiden tuki vammaisten osallistumiselle koettiin myös erittäin 
tärkeäksi. Erityisesti vammaisten tyttöjen ja naisten osallistuminen olivat usein kiinni siitä, 
mahdollistiko oma perhe sen toteutuksen. 
 

Edellä esitettyjen tulosten perusteella voidaan todeta, että vammaisjärjestöjen toteuttamia projekteja 
tarvitaan jatkossakin, jotta niiden kautta jäsenet saavat mahdollisuuden osallistua aktiivisesti ja tulla 
näkyväksi osaksi yhteisöä. Samalla vertaistuki ja koulutukset vahvistavat vammaisia ihmisiä 
yksilöinä, ryhmän ja yhteisön jäseninä ja täten tulemaan oikeudenhaltijoiksi. Toimeentulonhankinta 
on yksi keskeinen tapa edistää niin taloudellista tilannetta kuin vammaisten tasavertaista asemaa 
yhteisöissä. Kumppanuusohjelma B. kappaleessa esitettään joitakin tuloksia maakohtaisten 
vuosiraporttien yhteydessä. Ne tukevat esitettyjä tuloksia ja muutoksia. 
 

 

3.5.3. Keskeytetyt projektit 
Vuoden 2016 aikana säätiö joutui hallinnollisesti keskeyttämään 11 projektia19. Näistä kaksi oli 
pienen FT-hankkeen keskeytystä. Verrattuna onnistuneesti toteutettuihin ja raportoituihin 
päättyneisiin projekteihin (234) luku on varsin pieni. Tärkeää on myös huomioida se, että missään 
keskeytetyssä projektissa ei ollut osoitettavissa taloudellista väärinkäytöstä, eikä keskeytyspäätös 
johtunut siitä. Yleisin keskeytyksen syy oli toteuttajajärjestön heikko kapasiteetti toteuttaa projekti. 
Joissakin tapauksissa järjestöllä oli vaikeuksia raportoida projektin toteutuksesta. Projektin 
alkuvaiheen toiminnot, jotka olivat toteutettu lähetetyllä rahoituksella (1. erä, 50 % myönnöstä) ja 
raportointi olivat toteutuneet asianmukaisesti, eikä talousväärinkäytöksiä havaittu. Huomionarvoista 
on se, että yhtä lukuun ottamatta (15AF045) kaikissa keskeytetyissä hankkeissa on kyse 
pitkittyneistä projekteista, joita projektikoordinaattorit ja Abilis fasilitaattorit olivat jo pitkään yrittäneet 
ohjata ja saada päätökseen. Yrityksistä huolimatta siinä ei onnistuttu. Tämä on kuitenkin säätiölle 
tärkeä havainto ja kehittämiskohde: hankehallinnon tehtäviä tulee toteuttaa huolellisesti ja 
laadukkaasti, jotta pitkittymisiltä vältytään. Mahdollisiin ongelmiin pitää puuttua välittömästi. 
Vastaavasti koulutuksen ja ohjauksen tarve vammaisjärjestöjen keskuudessa on suuri. Säätiön tulee 
jatkossakin kohdentaa resursseja, paikallisia fasilitaattoreita, ja kouluttaa heitä työskentelemään 
paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa niin, että projekteista tulee realistisia ja suunnitelmia voidaan 
toteuttaa vaikeuksista huolimatta.  
 

Keskeytetyistä projekteista kahdeksan oli säätiön fokusmaissa, jolloin keskeytettyyn hankkeeseen 
oli päästy vierailemaan, jopa useita kertoja, ja varmistamaan projektin toteutuksen tilanne ja syyt 
vaikeuksiin. Fasilitaattori oli ohjannut ryhmää ja tukenut eri tavoin, jotta projekti olisi voitu saattaa 
loppuun asti. Mosambikissa, jossa keskeytyneitä projekteja oli useita (7), tapahtui kumppanijärjestön 
vaihdos niin, että se selkeästi vaikutti lopputulokseen. Säätiön pitkäaikainen kumppaniyhteistyö 
Handicap Internationalin kanssa päättyi vuoden 2014 lopussa ja uusi yhteistyö Ajodemo-järjestön 
kanssa käynnistyi kesäkuussa 2015. Siirtymävaiheen aikana projekteja toteuttaneet järjestöt eivät 
saaneet tukea ja väliaikaisesti yhteys heihin katkesi. Ajodemon oli vaikea saada yhteys osaan 
järjestöistä ja ohjattua ryhmää niin, että aiemmin käynnistynyt projekti olisi saatu vielä pelastettua. 
Tämä kokemus Mosambikissa on otettu säätiössä huomioon ja vastaavaa pyritään välttämään 
muissa maissa ja tilanteissa. Mosambikin suurta keskeytysten määrää selittää myös se tosiasia, että 
siellä vammaisjärjestöjen, vastaavasti kuin muidenkin kansalaisjärjestöjen, kapasiteetti on heikko.  
 

Säätiö joutui perumaan yhden myönnetyn rahoituksen20, koska järjestö ei pystynyt käynnistämään 
projektia järjestön sisäisten asioiden takia. Yksi päätös muutettiin sen jälkeen, kun ulkoministeriö oli 
päättänyt olla rahoittamatta hanketta21. Lisäksi säätiö teki muutoksen neljään päätökseen22, koska 
hanke toteutettiin myöntöä pienemmällä rahoituksella. Näistä kolme oli FT-projekteja. Neljä 

                                                 
19 Keskeytetyt projektit olivat: 12AF150, 12AF177, 12AF179, 12AF184, 12AF207, 13AF158, 13AF206, 13AF207, 14AA107ME, 15AF045 
sekä FT-projekteista 13AF132-FT ja 14AF209-FT. 
20 Peruttu rahoituspäätös koskee projektia 15AF106-FT. 
21 15AF175 
22  Muutos tehtyyn päätökseen koskee seuraavia projekteja: 13AF181, 14AF213-FT, 15AF066-FT, 15EU013-FT. 
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päätöksen muutosta ovat onnistuneita projekteja ja saavuttaneet tavoitteet. Kooste säätiön 
hallinnollisesti keskeyttämistä projektista vuonna 2016 on taulukossa 8. 

 
 

Keskeytys Määrä 

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

 
11 

Peruttu rahoituspäätös 2 

Rahoituspäätöksen muutos (projekti toteutettu myöntöä 
pienemmällä tuella) 

4 

 

 

Taulukko 8. Säätiön keskeyttämien projektien jakautuminen vuonna 2016. 
 

 

3.6. Hankearviointi ja –evaluaatio vuonna 2016 
 

Vuonna 2016 Abilis-säätiö teetti ulkopuolisen evaluaation (Fiant Consulting)23 rahoitustoiminnan 
toteutuksesta Etiopiassa, Kambodzhassa ja Vietnamissa. Evaluaatiossa tarkasteltiin erityisesti 
säätiön rahoitusta hankkeissa, joiden päätoiminnot kohdentuivat toimeentulon hankintaan ja 
vammaisten naisten voimaantumiseen. Lisäksi evaluaatio arvioi säätiön tulosohjausta (RBM) 
ihmisoikeusperustaisuuden (HRBA) toteutusta yleisten evaluaatiokriteereiden mukaisesti. 
Evaluaatioraportti on toimitettu ulkoministeriöön keväällä 2016. Sen johtopäätökset ja suositukset 
ovat tämän raportin liitteenä (Liite 1.). Säätiön arjen työn kannalta seuraavat suositukset ovat erittäin 
tärkeitä ja niiden mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty välittömästi (Liite 2.): 

- Indikaattoreiden asettaminen toiminnan eri tasoille, mukaan lukien globaali taso 
- Indikaattoreiden kehittäminen toimeentulohankkeisiin  
- Yhteistyön vahvistaminen fokusmaissa kansallisten vammaisjärjestöjen kanssa 
- Pienten FT-avustusten arviointi (Selvitys tehty syksyllä 2016) 
- Rajattujen toiminta-alueiden valinta fokusmaissa  
- Vahvistaa ihmisoikeusperustaisuuden käsitystä ja laajentaa sen avaamista eri 

asiakirjoissa. 
 

Evaluaation antia hyödynnetään vuosien 2018–2021 suunnittelussa ja yhdessä ulkoministeriön 
toteuttaman evaluaation suosituksien kanssa kehittämistyössä seuraavan rahoituskauden aikana.  
 

 

B. KUMPPANUUSOHJELMA 
 
Kumppaniyhteistyö paikallisen, hyvin verkostoituneen ja tehtävään valitun vammaisjärjestön kanssa 
oli tärkeä osa säätiön projektirahoitustoimintaa myös vuonna 2016. Kumppanuusohjelman toteutus 
noudatti aiemmin linjattuja käytäntöjä, jotka on esitelty Abiliksen Hyvän hallinnon manuaalissa (Abilis 
Manual 4: Good Governance). Fasilitaattoreiden rooli on erityisen tärkeä, sillä he ohjaavat ja tukevat 
hakija- ja toteuttajajärjestöjä sekä toimivat roolimalleina ja vammaissektorin asiantuntijoina.  
 

Maatoimisto-malli käynnistyi Mekongin alueen kokeilun (2013 alkaen) ja säätiön tekemien sisäisten 
arviointien perusteella laajamittaisemmin vuonna 2016. Maatoimisto-malliin siirryttiin erityisesti siitä 
syystä, että useassa maassa haluttiin neutraali toimija fasilitoimaan Abiliksen rahoitustoimintaa 
ruohonjuuritasolla. Kansalliset vammaisjärjestöt ja vammaisjärjestöjen kattojärjestöt eivät joko 
pystyneet toimimaan neutraalisti tai eivät saavuttaneet ruohonjuuritason ryhmiä. Lisäksi Abilis-säätiö 
halusi vahvistaa pohjoismaista ja rahoittajayhteistyötä.  Yhdessä muiden alan rahoittajien ja 
toimijoiden kanssa perustettu maatoimisto mahdollisti uudenlaisen synergian, tietojen jakamisen ja 

                                                 
23  Evaluation of Abilis Foundation between 2012-2015 with the case study on Cambodia, Vietnam and Ethiopia regarding Income 

Generating Projects and Projects of Empowering Women with Disabilities. 
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rahoitusten harmonisoinnin, jonka avulla edistetään eri rahoitusmuotojen täydentävyyttä ja 
vahvistetaan maakohtaisesti vammaisliikkeen toimintaa tavoitteellisesti. Tarkemmat tiedot 
kumppanijärjestöjen ja maatoimistojen työstä ja muutoksista annetaan seuraavilla sivuilla 
maakohtaisissa raporteissa. 
 
 

3.7. Kumppanuussopimukset vuonna 2016 
 

Vuonna 2016 Abilis–säätiöllä toteutti kumppaniyhteistyöohjelmaa yhdeksässä fokusmaassa. 
Bangladeshissa ja Kambodzhassa ohjelmaa ajettiin alas, rahoitusleikkausten takia. Ugandassa ja 
Tansaniassa siirryttiin maatoimistoon, samalla muuttaen samoihin tiloihin muiden alan toimijoiden 
kanssa. Tämä tiivistää rahoittajien yhteistyötä ja tukee laajemmin paikallisen vammaisliikkeen 
kehitystä ja toimintaa. Nepalissa jatkettiin toimintaa erityisjärjestelyin maatoimistossa. Muissa 
maissa tehtävää hoiti kumppanijärjestö.  

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 15.) on esitetty tiedot budjetoidusta että maksetusta rahasta, 
jolla kumppanuusohjelman alaiset toiminnot on toteutettu. Näiden lisäksi Abilis maksoi viimeisen 
erän (1 287 €) kumppaniyhteistyön hyväksytystä rahoituksesta Intiaan, Mobility Indialle. Tämä 
maksu oli pitkittynyt Mobility Indian raportoinnin viivästymisen seurauksena. Lisäksi joulukuussa 
2016 tehtiin rahoituspäätös Tansanian maatoimistoa koskien ja siitä maksettiin 1. erä (12 454 €), 
jotta vuokra- ja muita pakollisia kuluja saatiin maksettua sovittujen käytäntöjen mukaisesti.  

 

 

 Maa 
Yhteistyö 

alkaen 
Budjetti € Rahoitus € 

AASIA     

Cambodian Disabled People´s Organization,  
CDPO 

Kambodzha 2008 15 000 13 930 

OO Souz Invalidov Issykkulskoi Oblasti, 
RAVENSTVO 

Kirgisia 2010 28 000 26 425 

Disabled Women Organization, ISHTIROK 
(aik. NOIT) 

Tadzhikistan 2011 25 000 23 840 

Local Expert (aik. NFDN) Nepal 2014 20 000 17 974 

Local Expert (aik. HI) Bangladesh 2012 15 000 19 583 

Välisumma   103 000 101 752 

AFRIKKA     

National Union of Disabled Persons of 
Uganda, NUDIPU 

Uganda 2003 25 000 24 377 

Local Expert (aik. ICD) Tansania 2006 28 000 27 025 

Ethiopian Center for Disability and 
Development , ECDD 

Etiopia 2007 26 000 26 000 

AJODEMO Mosambik (aik. HI) Mosambik 2014 18 000 18 693 

Välisumma   97 000 96 095 

Yhteensä   200 000 197 847 
 

 
Taulukko 9. Abilis–säätiön kumppanuussopimukset maittain vuonna 2016. 
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3.8. Fokusmaiden maaohjelmat ja toiminta vuonna 2016  
 

Tämä luku sisältää maakohtaiset raportit Abilis-säätiön fokusmaista. Raportoinnin keskiössä on se 
työ, jota Abilis-säätiön tuella on kyseisessä maassa tehty ja työn tulokset. Lisäksi tunnistetaan 
maakohtaisia erityispiirteitä ja esitellään toimenpiteitä, joiden avulla Abilis-säätiö pyrkii vastaamaan 
vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien tunnistamiseen, osallisuuden lisääntymiseen, toiminta-
valmiuksien ja elinolosuhteiden kohentamiseen, strategiansa mukaisesti.  
 

 
A. AASIA 

 

3.8.1. Toiminta Bangladeshissa alasajovaiheen aikana 
 

Taustatiedot Bangladeshissa toimimisesta 
Abilis-säätiö on rahoittanut projekteja Bangladeshissa siitä lähtien kun Abilis perustettiin (1998). 
Aluksi maahan rahoitettiin vain muutamia projekteja ja kumppaniyhteistyö aloitettiin vasta 
myöhemmin. Kumppanijärjestön kautta toimiminen Bangladeshissa todettiin hankalaksi vuonna 
2011, sillä Abiliksen kriteerit täyttävää kumppanijärjestöä oli vaikea löytää. Vuonna 2012 paikallinen 
liikkumisvammainen henkilö, fasilitaattorina toiminut Jibon Gomes, nimettiin hoitamaan Abiliksen 
rahoittamien projektien fasilitointia sekä monitorointia Local Expert -mandaatilla. Erityisjärjestelyä on 
jatkettu siitä asti. Tarkoituksena oli perustaa Abilis maatoimisto Bangladeshiin vuonna 2015. 
Valmistelut maatoimiston perustamiseksi ehdittiin aloittaa ennen Suomen hallituksen 
kehitysyhteistyövaroihin kohdistuvia leikkauksia. Näistä leikkauksista johtuen vuonna 2015 tehtiin 
päätös vetäytyä Bangladeshissa asteittain ja muuttaa suunnitelmat maatoimiston perustamisesta.  

 

Vuosi 2016 oli toiminnan alasajovaihetta. Rahoituksen lopettaminen haluttiin tehdä asteittain, jotta 
käynnissä olevat hankkeet saadaan asianmukaisesti päätökseen ja vammaisjärjestöjen kestävyys 
pystytään varmistamaan mahdollisimman hyvin. Lisäksi Abilis halusi varmistaa, että Local Expert 
löytää työtä muualta. Toiminnan alasajovaihe kesti tammi-syyskuun 2016. Exit-vaiheen järjestelyistä 
vastasi Jibon Gomes, Abilis-tiimin ohjauksessa. Bangladeshin poliittisen tilanteen ja turvattomuuden 
takia Abilis-tiimi ei päässyt käymään paikan päällä, vaan tapasi Local Expertin Bangkokissa 
tammikuussa 2016 ja sopivat exit-vaiheen toiminnoista.  

 
Tiedot fasilitointityöstä, käynnistyneistä ja päättyneistä projekteista 
Bangladeshissa rahoitusta on pyritty kanavoimaan erityisesti ruohonjuuritasolle ja vahvistamaan 
naisten osallisuutta järjestöissä sekä projekteissa. Kaikki Abilis materiaali on käännetty banglan 
kielelle, jotta ne olisivat mahdollisimman saavutettavia kaikille 
 

Vuonna 2016 Local Expert fasilitoi kuusi uutta hanketta, joista kaksi oli FT-, kolme regular- ja yksi 
special grant. Nämä projektit otettiin rahoitettavaksi, koska niiden fasilitointi oli aloitettu jo ennen 
päätöstä vetäytyä maasta. Local expert monitoroi käynnissä olevia hankkeita ja avusti järjestöjä 
saamaan viranomaisluvan projektin toteuttamiselle (NGO Affairs Bureau, NGOAB). Bangladeshissa 
oli käynnissä vuoden 2016 lopussa kymmenen hanketta, joista kaksi odotti NGOAB:n lupaa aloittaa 
projekti.  

 

Monitorointikäyntejä tehtiin 18 kappaletta. Neuvontaa Local Expert antoi puhelimitse 100, sähkö-
postilla 40 ja kasvotusten 60 kertaa. Koulutuksia ei järjestetty heinäkuun jälkeen. Local expert teki 
myös paljon töitä sen eteen, että saisi varmistettua jatkorahoitusta taustajärjestölleen sekä muille 
vammaisjärjestöille Abiliksen vetäytymisen jälkeen. Neuvontatilastoista näkyy hyvin, kuinka paljon 
vammaisjärjestöt tarvitsevat tukea projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

Maan kontekstista huolimatta fasilitoidut hankkeet olivat hyvälaatuisia ja vammaisjärjestöt ovat 
pystyneet toteuttamaan suunnittelemansa toiminnot. Vammaisjärjestöt ovat saaneet rahoitusta 
myös muilta tahoilta Abiliksen rahoituksen jälkeen. Abiliksen rahoitus on usein ollut ensimmäinen 
ulkomainen rahoitus ryhmälle. Local Expertin tuella ryhmät ovat voineet harjoitella projektin 
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hallintaan liittyviä taitoja. Tämän myötä heidän kapasiteettinsa on kasvanut sekä järjestön että 
projektin hallinnointiin liittyen. 
 

Raportoituja tuloksia päättyneistä projekteista 
Abiliksen rahoittamia projekteja on saatu päätökseen Local Expertin tukemana suunnitellusti. 
Rauhallisen exit-vaiheen ansiosta Abiliksen Local Expert on työllistynyt ja hänen taustajärjestönsä 
on pystynyt rauhassa varmistamaan jatkorahoituksen toiminnalleen. Suurin osa rahoitetuista 
projekteista edisti vammaisten työllistymistä jollain tavoin esimerkiksi tulohankintatoimintaa, 
vaikuttamistyötä vammaisten työllistymisen edistämiseksi ja/tai ammatillista koulutusta. Lisäksi 
vahvistettiin vammaisliikkeen kapasiteettia, tehtiin vaikuttamistyötä jotta vammaiset lapset pääsisivät 
kouluun ja tuettiin vammaisten naisten työllistymistä. Kaiken kaikkiaan vuonna 2016 Abiliksen 
rahoituksesta hyötyi yli 8 000 henkilöä. 

 

Abiliksen rahoituksen ansiosta vammaiset henkilöt ovat voineet jakaa kokemuksiaan, ympäröivä 
yhteisö on tullut tietoisemmaksi vammaisuudesta, paikallishallinto huomioi vammaisuuteen liittyvät 
erityiskysymykset paremmin ja vammaisuuteen liittyvät teemat ovat saaneet medianäkyvyyttä. 
Lisäksi vammaiset henkilöt ovat järjestäytyneet ja järjestöt pystyvät nyt toimimaan maassa virallisesti 
sekä edistämään vammaisten henkilöiden oikeuksia ja asemaa. Muihin järjestöihin kohdistuneen 
vaikuttamistoiminnan tuloksena isot valtavirtajärjestöt/kansainväliset tahot kuten GIZ ja CBM ovat 
ottaneet vammaisjärjestöt mukaan työhönsä ja näin ollen vammaisasioiden valtavirtaistaminen on 
edistynyt. Paikallisella ja valtakunnallisella tasolla tehdyn vaikuttamistoiminnan tuloksena 
viranomaiset ovat ottaneet vammaisjärjestöjä mukaan suunnittelu-prosesseihin.  
 

Toteutettujen projektien ansiosta ja Local Expertin tuella vammaisjärjestöjen johtajuuskapasiteetti 
on kasvanut. Abiliksen rahoituksella toteutettiin myös erityisesti vammaisten lasten ja heidän 
vanhempiensa projekteja. Näiden seurauksena vammaisten lasten huoltajien kapasiteetti ja tietous 
on kasvanut, vammaisilla lapsilla on ollut mielekästä tekemistä ja he ovat aktiivisempia. Vammaiset 
lapset saavat nyt tarvitsemiaan palveluita ja tukea. Toimeentulohankkeiden seurauksena vammaiset 
henkilöt ovat työllistyneet ja saavat tuloja. Heidän elämänlaatunsa on parantunut.  
 

Maakohtaisia erityispiirteitä 
Bangladeshin poliittinen tilanne oli suhteellisen stabiili vuoden 2016, vaikka maassa oli muutama 
terroristi-isku. Abiliksen rahoittamiin hankkeisiin näillä iskuilla ei ollut suoria vaikutuksia. Monet 
ulkomaiset vammaissektorin rahoittajat kuten ADD International ja Action Aid, ovat vetäytyneet tai 
vetäytymässä Bangladeshista. Monet vammaiset henkilöt ovat nyt rahoittajien lähdön seurauksena 
työttöminä ja vammaisjärjestöjen on vaikeaa saada rahoitusta toiminnalleen. 

 

Saadakseen rahoitusta Bangladeshissa, järjestöjen on saatava ensin NGOAB:n lupa toimia, jonka 
jälkeen rahoitettavalle projektille pitää hakea vielä erillinen lupa NGOAB:sta. Järjestörekisteröinti voi 
viedä vuosia, mutta projektiluvan saattaa saada muutamassa kuukaudessa. Aloittelevien ja 
kapasiteetiltään heikkojen vammaisjärjestöjen on vaikea asioida viranomaisten kanssa ja 
lupamenettelyt ovat olleet heille vaativia. Abiliksen Local Expertin tuki ja neuvonta on helpottanut 
vammaisjärjestöjen yhteistyötä viranomaisten kanssa ja vaikuttamistyön tuloksena vammais-
järjestöjen on ollut helpompi saada järjestö- ja projektilupia. 

 

Suurin haaste Bangladeshissa toimimiselle on maassa esiintyvä korruptio. Bangladesh on yksi 
maailman korruptoituneimmista maista. Abiliksen Local Expert on tehnyt väsymätöntä korruption 
vastaista työtä jo monta vuotta ja tämän työn seurauksena Abilis on pystynyt rahoittamaan 
vammaisryhmiä ja välttämään korruption.  

 
Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa 
Local Expert teki säännöllistä kohdennettua vaikuttamistyötä NGOAB:n, National Security 
Intelligencen (NSI), Special Branch of Police (SB) sekä District Commissioner -toimistoon, jotta 
vammaisjärjestöt saisivat jatkossakin järjestö- ja projektikohtaisia rekisteröintejä. Lisäksi hän on 
vahva vaikuttaja vammaisliikkeessä ja arvostettu asiantuntija valtavirtajärjestöjen keskuudessa.  
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Abilis teki yhteisyötä tämän lisäksi yhteistyötä Disability Rights Fundin (DRF) kanssa ja tarjosi sille 
tietoa eräistä bangladeshilaisista vammaisjärjestöistä, jotka olivat hakeneet rahoitusta DRF:ltä. 
Vastaavaa keskustelua käytiin Australian ulkoministeriön vammaisasioista vastaavan yksikön 
(DFAT) kanssa, jolle myös suositeltiin joitakin rahoituskohteita DFAT:n maakohtaisen 
investointisuunnitelman sisältöön liittyen. Erilaisten rahoitusmuotojen täydentävyys nousi esille 
keskusteluissa ja se nähtiin tärkeäksi Bangladeshin kaltaisessa maassa, jossa on samanaikaisesti 
valtavat tarpeet ulkomaiselle tuelle, mutta myös suuri korruptiotaso. Tiedonvaihto rahoittajien kesken 
on tukemassa riskinhallintaa ja vahvistamassa maan vammaisliikettä. 

 

 

3.8.2. Toiminta Kambodzhassa alasajovaiheen aikana 
 

Taustatiedot Kambodzhassa toimimisesta 
Abilis-säätiö on tukenut vammaisjärjestöjä Kambodzhassa 2000-luvun alkuvuosista lähtien. 
Vuodesta 2008 fasilitointi- ja monitorointityöstä on vastannut Kambodzhan vammaisjärjestöjen 
kattojärjestö, Cambodian Disabled People’s Organization, CDPO. Sen nykyinen toiminnanjohtaja oli 
ensimmäiset yhteistyövuodet Abilis fasilitaattorina ja pystyi hyvin linkittämään tukea tarvitsevia 
vammaisryhmiä ja jakamaan eri vammaisjärjestöjen paikallisyhdistyksille tietoa Abilis-
projektirahoituksesta. CDPO pystyi muutenkin tarjoamaan kattavasti tietoa Kambodzhan 
vammaisjärjestöjen tilanteesta ja vammaisten ihmisten elinolosuhteista. Vuodesta 2012 Abilis 
fasilitaattorina on toiminut Bonnaroath Chhor (liikkumisvammainen) ja hoiti tehtävää kumppani-
yhteistyön loppuun asti. Hän pystyi vahvalla CDPO:n tuella löytämään maaseudulla toimivia 
ruohonjuuritason ryhmiä, joille Abiliksen tukea kanavoitiin. Ryhmät olivat pieniä ja aloittelevia 
toimijoita, jotka tarvitsivat paljon ohjausta ja tukea. Ryhmien oli myös vaikea löytää muita rahoittajia, 
koska heidän kapasiteetti oli heikko. Fasilitaattorin ohjaus on täten ollut Kambodzhassa 
merkittävässä roolissa.  
 

Samoin tärkeää on ollut se, että lomakkeet ja oppaat on käännetty Khmerin kielelle ja Abilis 
fasilitaattori on voinut tukea ja kouluttaa vammaisten omia ryhmiä paikallisella kielellä. Hän on tehnyt 
kaikista hakemuksista ja raporteista Abilikselle käännökset englanniksi, mikä on lisännyt työmäärää. 
Vuosien aikana työtapa kuitenkin hioutui varsin sujuvaksi ja kommunikaatio toimi Abiliksen Suomen 
toimiston ja Kambodzhan maaseudulla projekteja toimivien vammaisjärjestöjen välillä. Ilman 
fasilitaattorin työpanosta Ablis-säätiö ei olisi voinut toimia Kambodzhassa, jossa englannin kielen 
taito on varsin harvinainen, varsinkin vammaisten ja maaseudulla elävien ihmisten keskuudessa. 
Kambodzha on ollut vuosien ajan yksi niistä Abiliksen fokusmaasta, jossa rahoitusta on pystytty 
kanavoimaan aidoille ruohonjuuritason ryhmille. Tämä on onnistunut kumppanijärjestön avulla.  

 
Muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin 
Mekongin alueellista toimintaa suunniteltaessa (vuonna 2012) Kambodzha oli mukana alueen 
kohdemaana ja tarkoitus oli liittää se mukaan alueelliseen toimintamalliin vuodesta 2016 tai 
viimeistään 2018 alkaen. Ideana oli, että useita vuosia jatkunut kumppaniyhteistyö CDPO:n kanssa 
päätetään ja maahan perustetaan Abiliksen maatoimisto. Maatoimiston kautta oli tarkoitus jatkaa 
paikallisten, ruohonjuuritason ryhmien fasilitointia ja tukemista, jotta Abilis-rahoitusta saadaan 
kanavoitua kattavasti toimintoihin, joita vammaisjärjestöjen edustajat ja jäsenet tarvitsevat. Uusi 
toimintamalli tarjoaisi mahdollisuuden tavoittaa myös niitä vammaisryhmiä, joita CDPO ei tavoita. 
Vuodesta 2013 alkaen Abilis kertoi tulevien vuosien suunnitelmista CDPO:lle ja esitteli Mekongin 
alueen suunnitelmaa. Siirtymävaiheeseen valmistauduttiin yhdessä. CDPO ilmaisi halun tehdä 
yhteistyötä myös jatkossa, Abiliksen maatoimiston kanssa. 
 

Vuonna 2015, kun Abilis sai tietää valtion avustuksen vähenemisestä, tehtiin muutos alustaviin 
suunnitelmiin. Mekongin alueellista toimintaa päätettiin olla laajentamatta Kambodzhaan ja Laosiin. 
Vähenevän valtion tuen käyttöä ja kohdentamista tulevina vuosina harkittiin huolella. Analyysin 
jälkeen Kambodzha päätettiin ottaa niiden fokusmaiden joukkoon, josta vetäydytään pois, kuitenkin 
suunnitellusti ja asteittain. Tämä päätös ilmoitettiin CDPO:lle syksyllä 2015. Samalla kerrottiin 
alasajovaiheen aikataulusta ja suunnitelmista vuodelle 2016. Koska kumppaniyhteistyö CDPO:n 
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kanssa oli joka tapauksessa päättymässä, sovittiin käytännön toimista, joilla alasajovaihe voidaan 
toteuttaa mahdollisimman onnistuneesti, vahingoittamatta vammaisliikettä ja heikentämättä 
aikaansaatuja tuloksia.  
 

Alasajovaihe ja vuosi 2016 
Abilis-tiimi vieraili Kambodzahssa alkuvuodesta 2016. Matkan keskeinen tarkoitus oli käydä läpi 
alasajovaiheen toimia ja sopia järjestelyistä. Matkan yhteyteen onnistuttiin nivomaan mukaan 
säätiön teettämä evaluaatio (Fiant Consulting oy)24 siten, että evaluaatiotiimi haastatteli matkan 
aikana säätiön edustajia ja oli mukana muutamalla projektivierailulla seuraamassa säätiön 
hankehallinnon käytäntöjä ja monitorointityötä. Evaluaation löydökset ja suositukset otettiin 
huomioon vuoden 2016 aikana, kun viimeisteltiin alasajovaiheen toteutusta. Oleellista oli myös se, 
että evaluaatio nosti esiin joitakin sellaisia asioita, joita säätiön edustajat olivat jo pidempään itsekin 
seuranneet, mutta joihin oli kaivattu ulkopuolista arviota. Tällaisia asioita olivat muun muassa 

- Toimeentulohankkeiden todellinen tuotto ja yksilöille tulevan tulon määrä 
- Mikroluottohankkeiden korot (korkotaso) ja lainanmaksukäytännöt sekä mikroluottojen 

vaikutukset ja riskit   
- Projektien suunnittelu, tapahtuuko aidosti ryhmän jäsenten keskuudessa. 

 

Säätiön havaintoina oli ollut jo usean vuoden ajan, että CDPO:n fasilitoimat projektit ovat hyvin 
saman sisältöisiä, pieniä karjankasvatushankkeita, joissa tehdään jonkin verran myös vaikuttamis-
työtä ja levitetään tietoa vammaisten ihmisoikeuksista. Nyt evaluaatio näytti toteen, että usein näiden 
projektien suunnittelu oli tapahtunut järjestöjohtajien ideoimana, eivätkä pienet toimeentulo-
hankkeet pystyneet tarjoamaan riittävästi tuloa ryhmän jäsenille. Mikroluottojen korkotasot olivat 
valtavan suuria, jolloin yksilölle tuleva taloudellinen hyöty jäi varsin pieneksi. Evaluaation jälkeen 
Abilis-säätiön hallitus päätti lopettaa mikroluottojen rahoittamisen toistaiseksi, poikkeuksena hyvin 
taustoitetut hankkeet ja olosuhteet, joissa pienlainoitus kuuluu yhteiskunnan yleiseen käytäntöön. 
Kaikissa tapauksissa säätiön edustajat varmistavat mikroluottokäytännöt ja korkotason, jotta 
negatiiviset riskit eivät ole liian suuria mahdollisiin hyötyihin nähden. 

 
Tietoa vuonna 2016 päättyneistä projekteista ja rahoituksista 

Kambodzhan alasajovaihe eteni suunnitellusti ja suurin osa käynnissä olevista projekteista saatiin 
päätökseen syyskuun loppuun 2016 mennessä. Maahan myönnettiin vielä kolme uutta projektia, 
sillä näiden fasilitointi oli aloitettu jo ennen rahoitusleikkauksia ja päätöstä vetäytyä Kambodzhasta 
jo vuoden 2016 aikana. Kambodzhassa on vuodenvaihteessa 2016–2017 käynnissä kolme 
projektia, jotka saadaan päätökseen vuoden 2017 aikana.  
 

Suurin osa Kambodzhaan suunnatusta rahoituksesta on mennyt toimeentuloa lisääviin hankkeisiin. 
Yleisin toiminta on ollut sikojen, kanojen ja lehmien kasvatus sekä pienimuotoinen yritystoiminta. 
Mukana rahoitetuissa hankkeissa on myös asennekasvatusta ja vaikuttamistoimintaa. Yksi erityisen 
onnistunut ja arvostusta saanut työ jatkuu aktiivisena edelleen: CDPO:n hallinnoima radioprojekti. 
Abilis-säätiön rahoituksella rakennettiin radiostudio ja hankittiin radiotyössä tarvittavaa kalustoa. 
Lisäksi koulutettiin radiotyöhön henkilökuntaa ja käynnistettiin radio-ohjelmien tuottaminen. CDPO:n 
ydintoimintaan, vaikuttamis- ja tiedottamistyöhön, tämä radiotyö antaa tärkeän lisän. Vuoden 2016 
aikana radio-ohjelmien kattavuus laajeni uusille alueille maassa ja se tavoittaa todella ison määrän 
ihmisiä. Radio-ohjelmien kautta myös luku- ja kirjoittamistaidottomat ihmiset saavat tietoa 
vammaisuudesta ja vammaiset ihmiset omista oikeuksistaan.  
   

Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa 
Vuosien ajan Abilis on tehnyt yhteistyötä CDPO:n välityksellä Kambodzhassa toimivien 
vammaissektorin rahoittajien kanssa. CDPO ja kansallisen tason vammaisjärjestöt ovat saaneet 
tukea useilta toimijoilta kuten ADD International ja Handicap International. Näiden toimijoiden ja 

                                                 
24 Evaluation of Abilis Foundation between 2012-2015 with the case studies on Cambodia, Vietnam and Ethiopia regarding Income 
Generating Projects and Projects of Empowering Women with Disabilities. 
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Abiliksen rahoitukset ovat täydentäneet toisiaan. Rahoittajafoorumeissa säätiön edustajat ovat 
tavanneet muita kansainvälisiä toimijoita ja vaihtaneet kokemuksia. 
 

Abiliksen yhteistyö Suomen Kuurojen liiton kanssa syveni vuonna 2016. Kuurojen heikko asema 
kambodzhalaisessa yhteiskunnassa ja vammaisjärjestöissä oli noussut esille jo aiemmin. Nyt 
haluttiin lähteä etsimään tapoja kohdentaa tukea kuuroille ja tavalla, jossa yhdistyisi Kuurojen liiton 
tekemä viittomakielityö ja Abiliksen pienrahoitustoiminta. Alustavan suunnitelman mukaan Abilis 
jatkaa projektirahoitusta Kambodzhassa myös jatkossa, vahvemmin linkitettynä Kuurojen liiton 
toimintaan. Nämä suunnitelmat tarkentuvat kevätkaudella 2017.   
 

 

 

3.8.3. Toiminta Nepalissa vuonna 2016 
 

Tiedot Nepalissa toimimisesta 
Nepal on ollut Abiliksen kumppanimaa maaliskuusta 2011 alkaen. Sitä ennen myönnettiin joitakin 

projektirahoituksia yksittäisiin hankkeisiin. Alussa Abiliksen kumppanijärjestönä toimi National 

Federation of the Disabled – Nepal (NFDN), joka valittiin tehtävään kapasiteettiarvion kautta. 

Kumppaniyhteistyö NFDN:n kanssa lopetettiin joulukuussa 2013. Vuoden 2014 alusta alkaen 

Abiliksella on ollut Nepalissa paikallinen edustaja ja asiantuntija, Local Expert, Birendra Pokharel. 

Pokharelilla (sokea) on toimistossa henkilökohtainen avustaja/sihteeri ja osa-aikainen kirjanpitäjä. 

Koska Local Expertillä ei ole fokusmaiden tapaan Abilis Review Boardin jäseniä arvioimassa 

hakemuksia ja raportteja, hän konsultoi projektien suosittelijoita ja samalla alueella toimivia 

vammaisjärjestöjä arvioidessaan hakemuksia ja raportteja.  
 

Local Expert on tavoittanut hyvin Abiliksen pääkohderyhmän, syrjäseutujen ruohonjuuritason 
vammaisjärjestöt. Hän on kääntänyt nepaliksi Abiliksen Fast Track- ja Regular grant-lomakkeet, 
sekä tehnyt tiivistelmän Project Proposal Writing –manuaalista.   
 

Nepalissa oli suuri maanjäristys huhtikuussa 2015 ja sen jälkeen monta jälkijäristystä. Järistyksen 
pahin tuhoalue oli vaikeakulkuinen Gorkhan provinssi. Local Expert matkusti pahiten kärsineille 
alueille ja etsi käsiinsä kiireellisimmän avun tarpeessa olevia perheitä. Abiliksen tuella näille perheille 
hankittiin rakennusmateriaalit ja rakennettiin yhteensä 20 tilapäistä suojaa. Osa näistä kahdeksasta 
projektista raportoitiin jo 2015, osa 2016. Kun näitä projekteja toteutettiin, samalla käytettiin 
tilaisuutta hyväksi ja tiedotettiin viranomaisille tarpeesta sisällyttää myös vammaiset hallituksen 
rakennusohjelmaan. Muut kansainväliset rahoittajat (kuten APCD) ja Nepalin viranomaiset alkoivat 
kopioida tätä Abiliksen toimintamallia nähdessään sen tulokset. Lisäksi Abilis on rahoittanut erillisen 
projektin (15AA083-FT), jossa ryhmä selkäydinvammaisia henkilöitä käänsi nepaliksi Abiliksen 
oppaan ”Active and Independent; A Self-Care Guide to Spinal Cord Injury”. Maanjäristyksissä monet 
saivat selkäydinvamman, joten manuaalille oli kova tarve.  

 
Tiedot vuonna 2016 käynnistyneistä ja päättyneistä projekteista 
Vuonna 2016 Local Expert käsitteli 44 projektihakemusta. Suurin osa niistä oli syrjäseutujen 
vammaisjärjestöjen pieniä FT–hakemuksia. Hakemuksissa painotettiin tulonhankintaa ja järjestön 
kapasiteetin kasvattamista. Nepalissa alkoi 20 uutta projektia vuoden 2016 aikana. Hakemuksia on 
siis runsaasti, mutta Abiliksen resurssit eivät riittäneet kaikkien ryhmien tukemiseen. Vuoden 2016 
aikana päättyneitä projekteja oli 17.  
 

Päättyneistä projekteista on usein seurannut yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa. Nepalin 
hallituksen Ministry of Local Development myöntää vammaisjärjestöille rahaa paikallishallinnon 
(Village District Committee, VDC) kautta. Vammaisjärjestöt toteuttavat ensin jonkin projektin 
Abiliksen rahoituksella, jonka jälkeen VDC myöntää lisää rahoitusta jolla ylläpidetään Abiliksen tuella 
aloitettua projektia tai aloitetaan jotain uutta toimintaa. Tämä yhteistyö paikallisten viranomaisten 
kanssa on erittäin merkittävä saavutus.  
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Nepalin vammaislainsäädäntöä, -järjestökenttää ja vammaisten ihmisten elinolosuhteita kuvaava 
Country Profile Paper valmistui helmikuussa 2016. Se on tärkeä taustaselvitys (baseline) Abiliksen 
rahoitustoiminnalle Nepalissa. Sen pohjalta ja kuluneiden vuosien kokemuksista oppineina Abilis 
suunnittelee Nepalin maaohjelman vuosille 2018–2021. 

 
Yhteistyö muiden alan toimijoiden ja Nepalin hallituksen kanssa 
Abilis Local Expert on erittäin hyvin verkostoinut ja tunnettu vammaisaktivisti Nepalissa. Hän on 
muun muassa vuonna 2012 saanut ”National Social Service”–palkinnon palveluksistaan Nepalin 
vammaisille. 
 

Abilis Local Expert, Birendra Pokharel, on vammaisasioiden kansallinen ja kansainvälinen 
asiantuntija, jota konsultoidaan ja arvostetaan Nepalissa ja laajemminkin. Hänen vahva 
osaamisensa ja verkostonsa ovat johtaneet merkittäviin tuloksiin, joista osa on suoraan yhteydessä 
Abilis-säätiön toimintaan Nepalissa. Nepalin hallitus on yksi näkyvistä toimijoista, joka tunnistaa 
Abiliksen rahoitustoiminnan merkityksen osana vammaisasioiden kehittymistä ja konsultoi Birendra 
Pokharelia säännöllisesti. Viimeisten vuosien aikana vammaisasioiden asiantuntijuutta on päästy 
tarjoamaan muun muassa seuraavissa tehtävissä: 

- Ministry of Women, Children and Social Welfare kutsui Pokharelin suunnittelemaan 
indikaattoreita, joilla monitoroidaan hallituksen vammaisohjelmia.  

- Pokharel kutsuttiin mukaan Nepalin opetusministeriön (Department of Education) 
asettamaan työryhmään, jossa laadittiin inklusiivisen opetuksen toimintaohjelma 
(Inclusive Education Policy). Nepalin hallitus on toteuttanut tätä toimintaohjelmaa 
vuodesta 2016 alkaen.  

- Pokharel on myös mukana Nepalin Ministry of Women, Children and Social Welfaren 
työryhmässä, jossa hän kehitti monitorointi-indikaattoreita projekteihin, joita Nepalin 
vammaisjärjestöt toteuttavat hallituksen rahoituksella. Pokharel käytti tässä työssä 
hyväkseen Abiliksesta saamaansa kokemusta ja monitorointityökaluja.  

- Pokharel on mukana konsulttina Nepalin hallituksen sosiaaliasioiden komiteassa, jonka 
tehtävä on harmonisoida kansallinen ”Disabled Protection and Welfare Act 1982” YK:n 
vammaissopimuksen kanssa.  

- Nepalin Ministry of Women, Children and Social Welfare on pyytänyt Pokharelia 
kommentoimaan hallituksen vammaisiin liittyvää toimintasuunnitelmaa ”National Policy 
and Plan of Action on Disability”.  

- Nepalin opetusministeriön alainen The Curriculum Development Center on nimittänyt 
Pokharelin asiantuntijana tarkastamaan nykyisen koulujen opetusohjelman. Pokharel 
pyrkii edistämään inklusiivista koulutusta myös The International Council for the 
Education of Visual Impaired (ICEVI) kautta, koska toimii sen kontaktihenkilönä 
Nepalissa.  

- Pokharel kutsuttiin Nepalin pääministerin alaisena toimivaan komiteaan, jossa 
suunnitellaan jälleenrakentamista vuoden 2015 maanjäristyksen jälkeen. Tässä 
komiteassa Pokharel on puhunut julkisten rakennusten esteettömyyden puolesta.  

 
Näiden tehtävien kautta Local Expert pystyy varmistamaan, että Abiliksen rahoitustoiminta ja tuki 
vammaisjärjestöille ovat osa Nepalissa tapahtuvaa kehitystä kohti inklusiivisempaa yhteiskuntaa. 
Samalla kun Birendra Pokharel on oppinut ja vahvistunut työssään Abilis Local Experttinä ja 
fasilitaattorina, on Abilis hyötynyt hänen asiantuntijuudestaan. Kansallisen tason toimet ja 
paikallisella tasolla tehtävä työ yhdistyvät erinomaisesti Nepalissa. Sitä ovat tukeneet myös 
Pokharelin radio- ja TV-haastattelut. 
 

Osana Abilis-yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin (SPR) kanssa, Pokharel luennoi vammaisuudesta 
ja esteettömyydestä SPR:n ja Nepalin Punaisen Ristin koulutuspäivillä syksyllä 2016. Tästä 
luennosta saatiin erittäin hyvää palautetta. Punaisen ristin kanssa on jo puhuttu yhteistyön 
jatkamisesta. Samoin hänen tarjoamansa koulutus vammaisten ihmisten oikeuksista ja 
esteettömyydestä on tulossa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan Suomen 
Nepalin lähetystössä.  
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Maakohtaisia erityispiirteitä 
Nepalin poliittinen tilanne on epävakaa. Poliittisilla puolueilla on eriävät kannat uuden perustuslain 
toteuttamisen suhteen, ja tämä on johtanut mielenosoituksiin sekä Nepalin ja Intian rajan ajoittaiseen 
sulkemiseen. Abiliksen projekteihin tilanne ei suoranaisesti vaikuta, koska vammaisuus koetaan 
neutraalina asiana. Nepalilaisten vammaisten ihmisten elämästä se tekee hankalaa, samalla tavoin 
kuin muidenkin nepalilaisten.  
 

Nepalin hallitus on ratifioinut YK:n vammaissopimuksen, mutta kansallista vammaislainsäädäntöä, 
”Disabled Protection and Welfare Act 1982”, ei ole harmonisoitu sopimuksen kanssa. Se on ollut jo 
pari vuotta käsittelyssä Nepalin parlamentissa. Nepalissa on myös ”Communication and Physical 
Accessibility Guideline” jonka hallitus on vahvistanut. Tämä ohje on hyvä työkalu vammaisjärjestöille 
saavutettavan ympäristön luomiseksi.  
 

Syksyn 2016 seurantamatka  
Abiliksen tiimi teki monitorointivierailun Nepaliin 24.9. – 1.10.2016. Keskeisiä huomioita matkasta 
olivat seuraavat: 

- FT–avustukset ovat erittäin hyvä toimintatapa. Niillä tavoitetaan syrjäseutujen 
ruohonjuuritason vammaiset, joilla ei ole paljoa kokemusta rahan käsittelystä, saadaan 
heidät ulos kotoaan ja mukaan yhteiskunnan toimintaan.  

- Abiliksen rekisteröitymisprosessi on käynnissä ja maatoimiston virallinen työ voi alkaa sen 
jälkeen. Maatoimiston jakaminen muiden alan toimijoiden kanssa vaatii vielä lisäselvittelyä.  

- Uutta toimitilaa maatoimistolle on vaikea löytää, etenkin maanjäristyksen jälkeen. Toimiston 
pitäisi olla maan tasalla. Nepalissa on pitkiä ja laajoja sähkökatkoja päivittäin, joten toimisto 
hissitalon yläkerroksissa ei ole realistinen ajatus. Nykyään kaikki haluavat asua alhaalla joten 
vaihtoehtoja ei juuri ole. Nykyinen toimisto pidetään toistaiseksi.  

 

Haasteita Abiliksen toiminnassa Nepalissa 
Local Expert Birendra Pokharelin ja Nepalin vammaisten kattojärjestö NFDN:n yhteistyö on rajallista. 
Taustalla on henkilöristiriita Pokharelin ja NFDN:n nykyisen puheenjohtajan Shudarson Subedin 
välillä. Asiaa vaikeuttaa myös Subedin heikko johtamistapa, joka on ajanut NFDN:n hallituksen 
ylisuureksi (hallituksessa on noin 40 jäsentä) ja hitaasti toimivaksi. Koska muiden pohjoismaiden 
kehitysjärjestöt (My Rights/Ruotsi, DPOD/Tanska, FFO/Norja) kuitenkin tekevät yhteistyötä NFDN:n 
kanssa, koska se on kattojärjestö, siitä seuraa että virallisesti yhteistyötä Pokharelin kanssa ei tehdä. 
Nepalilainen Ms. Renu Lohani, joka työskentelee sekä DPOD:lle ja FFO:lle totesi kuitenkin, että 
epävirallisesti hän tulee hyvin toimeen Pokharelin kanssa ja he tapaavat ja vaihtavat tietoja usein. 
Myös pohjoismainen yhteistyö jatkui yhteisellä tapaamiselle, jota Abilis isännöi helmikuussa 2016 
Helsingissä.  

 

 

3.8.4. Toiminta Keski-Aasian Kirgisiassa 
 

Taustaa Kigisiassa toimimisesta 
Kirgisia on ollut Abiliksen fokusmaana vuoden 2010 alusta alkaen. Sitä ennen projektirahoituksia 
myönnettiin yksittäisiin hankkeisiin. Abiliksen kumppanijärjestönä toimii paikallinen vammaisjärjestö 
OO Souz Invalidov Issykkulskoi oblasti Ravenstvo, jonka johtaja on Gulmira Kazakunova 
(liikkumisvammainen). Fasilitaattorina toimii Nurila Zamynchieva. Ravenstvolla on kaksi toimistoa, 
päätoimisto on Karakolissa ja sivutoimisto Bishkekissä. Talousvastaava ja kirjanpito toimii pääosin 
Karakolissa, kun taas fasilitaattori toimii Bishkekissä. Johtaja jakaa aikansa Karakolin ja Bishkekin 
toimistojen välillä. Hän tukee fasilitaattorin työtä suhteellisen paljon, koska toimi aiemmin tehtävässä 
ja tuntee näin sekä Abiliksen periaatteet että vammaisjärjestöjen tarpeet saada ohjausta ja 
neuvontaa. Monet monitorointimatkat tehdään yhdessä. Paikallisessa seurantaryhmässä on kuusi 
jäsentä, jotka kaikki ovat eri vammaisjärjestöjen edustajia eri puolilta maata. Joukossa on sekä 
vammaisia että vammaisten lasten vanhempia. Seurantaryhmä kokoontuu keskimäärin 5-6 kertaa 
vuodessa. Hakusulkujen aikana kokoontumisia on ollut harvemmin.  
 



33 
 

Kirgisiassa on käytössä venäjänkieliset hakemuskaavakkeet ja manuaalit. Fasilitaattori, joka 
hallitsee sekä venäjän että kirgiisin kielen, auttaa niitä ryhmiä, jotka eivät hallitse venäjää. 
Fasilitaattorin tuki ryhmille on merkittävä, koska hän pystyy neuvomaan järjestöjä hakemusten 
teossa ja raportoinnissa kädestä pitäen. Vuosittain fasilitaattori antaa neuvontaa puhelimitse ja 
sähköpostitse kymmenille Abiliksen projekteja toteuttaville järjestöille. Fasilitaattorilla ja 
kumppanijärjestöllä on kattavat kontaktit maan vammaisjärjestöihin sekä vammaisjärjestönä myös 
kattava tietämys maan vammaisten tilanteesta ja esim. vammaisia koskevasta lainsäädännöstä. 
Vuosien myötä Abiliksen kumppanijärjestön tietämys eri vammaryhmien erityistarpeista on 
lisääntynyt. Tämä on tapahtunut suurelta osin sen takia, että Abiliksen monitorointimatkoille on aina 
osallistunut myös vammaisia henkilöitä.  
 

Viime vuosien leikkaukset kehitysyhteistyömäärärahoihin ovat heijastuneet myös Abiliksen 
toimintaan Kirgisiassa. Leikkausten myötä Abilis joutui vuoden 2016 aikana tekemään päätöksen 
kumppaniyhteistyön lakkauttamisesta Kirgisiassa vuoden 2017 aikana. Tämän seurauksena 
erityisesti maaseudulla toimivat ruohonjuuritason ryhmät ja monet vammaisjärjestöjen hankkeet 
tulevat jäämään vailla rahoitusta.   
 

Tiedot vuonna 2016 käynnistyneistä ja päättyneistä projekteista 
Vuonna 2016 hyväksyttiin 17 uutta hanketta. Projektiaktiviteetit painottuivat vammaisten 
ammattikoulutukseen ja työllisyyteen ja yrittäjyyteen 9 kpl. Näistä 3 oli vammaisten naisiin 
kohdistuvaa hanketta. Uutena ryhmänä nousi esiin vammaisten lasten ja nuorten toiminta, johon 
keskittyi 4 hanketta.  
 

Vuonna 2016 saatiin päätökseen 19 hanketta. Niistä kuusi oli FT-hankkeita ja 13 Regular Grant 
hanketta. Päättyneiden hankkeiden toiminnot painottuivat kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen 
(6), vammaisiin lapsiin ja nuoriin (5) sekä vammaisten ammattikoulutukseen ja työllisyyteen (3). 
Ihmisoikeuksien parantamiseen keskittyviä hankkeita oli kaksi. Suoria hyödynsaajia hankkeissa oli 
691 henkilöä, joista aikuisia 524 ja lapsia 167. Aikuisista osallistujista yli 65 % oli naisia ja lapsistakin 
yli puolet oli tyttöjä.  Abiliksen toiminta Kirgisiassa on tavoittanut hyvin vammaiset naiset ja tytöt, 
strategian mukaisesti25. Epäsuorasti projekteista on hyötynyt noin 168 455 ihmistä.  
 

Abiliksen rahoittamissa projekteissa tuettiin vuoden aikana erityisesti vammaisten lasten 
vanhempien tietoisuutta vammaisten lasten oikeuksista sekä vammaisten lasten vanhempien 
työllistymistä. Heidän kauttaan tuki on välittynyt vammaisille lapsille. Lisäksi projekteilla on tuettu 
vammaisten ammattikoulutusta ja työllistymistä rahoittamalla mm. vammaisten atk-kursseja, 
ompelukursseja sekä eläinten hoitoa ja muuta maataloustoimintaa. Uutena toimintamuotona ovat 
tulleet mukaan viittomakielen kurssien järjestäminen. Yksi vammaisjärjestö järjesti Abiliksen 
rahoituksella kampaamo- ja pesulapalveluita ikääntyneille vammaisille. Lisäksi vuoden aikana 
tuettiin YK:n vammaissopimuksesta tiedottamista Kirgisian kolmessa eri läänissä. Vuoden aikana 
Abilis edisti myös projektitoiminnassaan uudella tavalla etelä-etelä yhteistyötä. Keski-Aasian 
vammaisten naisten järjestöjen edustajat kävivät heinäkuussa Abiliksen rahoituksen turvin 
tutustumassa ja keräämässä tietotaitoa kehitysvammaisten lisääntymisterveyteen liittyen Keniassa 
Kenya Association for the Intellectually Handicapin (KAIH) pitämässä koulutuksessa. Tällaista 
tietotaitoa ei ole ollut aikaisemmin Keski-Aasian maissa. Nyt koulutuksessa mukana olleet Keski-
Aasian vammaiset naiset ovat jo levittäneet koulutuksessa saatua tietoa omissa maissaan.  
 

Kaiken kaikkiaan vuoden 2016 aikana oli käynnissä yhteensä 41 hanketta. Hankkeita seurattiin 
tiiviisti. Kaikista alkaneista ja päättyneistä hankkeista sekä väliraporttivaiheessa olevista hankkeista 
on saatu fasilitaattorin tai kumppanijärjestön johtajan lausunnot. Valtaosassa on käyty paikan päällä.  

 
 
 

                                                 
25 Logframe Matrix of Abilis Foundation (2016): Outputs 1.1.4. % Increase of direct project beneficiaries who are women with disabilities; 
1.2.2. Number increase of project female participants’ friend with disabilities; 2.1.2. % increase of project participants who are women 
with disabilities and earn income in income generating projects  
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Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa 
Abilis on tehnyt useiden vuosien ajan Kirgisiassa yhteistyötä Suomen ulkoasianministeriön kanssa. 
Abilis on välittänyt vammaisasiantuntijoita UM:n oikeussektorin hankkeisiin, erityisesti Equal before 
the law -hankkeeseen. Yhteistyötä tehtiin Eurasia Foundationin sekä UNDP:n kanssa. Abilis on 
vieraillut molempien järjestöjen toimistoissa ollessaan monitorointimatkalla Kirgisiassa. Abilis on 
myös osallistunut moniin UM:n järjestämiin Keski-Aasia tapahtumiin.   
 

Suomalaisista kansalaisjärjestöistä Abilis on tehnyt yhteistyötä erityisesti Kynnys ry:n kanssa. 
Yhteistoiminnassa on pyritty siihen, että toimintamme täydentäisi mahdollisimman hyvin toinen 
toisiaan. Vuoden 2016 Abilis haki yhdessä Kynnys Ry:n kanssa EU-rahoitusta Kirgisian toimintoihin, 
mutta hakemus ei päässyt jatkoon Concept Note-vaiheen jälkeen. Vuoden 2016 Abilis jätti yhdessä 
Kynnys ry.n kanssa hakemuksen Open Society Foundationille. Hakemuksesta ei ole vielä päätöstä. 
Vuoden 2016 lopulla Abilis Consulting kävi yhteistyöneuvotteluja osallistumisesta THL:n vetämään 
EU-hankkeeseen, joka toteutetaan 2017–2018.  
 

Vuoden 2016 aikana Abilis pyrki eritavoin lisäämään tiedotusta Abiliksen toiminnasta Kirgisiassa ja 
parantamaan sen näkyvyyttä. Vuoden 2016 aikana venäjäkieliset maat (Kirgisia, Tadzhikistan) 
nousivat aivan uudella tavalla esille Abiliksen tiedotuksesta. Niissä toteutetuista projekteista 
toimitettiin ennätysmäärä tietoa ja kuvia Abiliksen facebook-sivuille. Marraskuussa 2016 Abilis lähetti 
videotervehdyksen UNDP:n järjestämään YK:n vammaisten ihmisoikeuksien sopimuksen ratifiointia 
edistävään tapahtumaan. Abilis on myös harjoittanut aktiivista tiedon vaihtoa Keski-Aasian kahden 
Abiliksen fokusmaan (Kirgisia ja Tadzhikistan) välillä. Abiliksen monitorointimatkoilla on ollut mukana 
naapurimaan kumppanijärjestön edustaja.  
 

Vuosien aikana Abilis on tullut hyvin tunnetuksi Kirgisiassa. Tämä on paljolti Abiliksen aktiivisen 
kumppanijärjestön Ravenstvon toiminnan ansiota. Abiliksen tuntevat sekä kaikki vammaisjärjestöt 
että sosiaalisektorilla toimivat viranomaiset.  

 
Maakohtaisia erityistilanteita 
Abilis teki seurantamatkan Kirgisiaan syyskuussa 2016. Matkan tavoitteena oli monitoroida Abiliksen 
rahoittamia hankkeita etelä-Kirgisiassa sekä kerätä valokuvia ja materiaalia tiedotustarpeisiin. 
Yhtenä tuloksena aktiivisesta tiedottamisesta matkan aikana oli se, että matkan jälkeen Ylen 
viittomakielinen toimitus kävi haastattelemassa Abiliksen projektikoordinaattoria koskien Abiliksen 
rahoittamaa viittomakielen opetusprojektia Kirgisiassa. Haastattelu tuli ulos Ylen viittomakielisten 
uutisten lähetyksessä syyskuussa 2016. 
 

Kirgisiasta laadittiin vammaissektorin taustaselvitys (Country Profile Paper), vuonna 2016. 
Selvityksen ja vuosien aikana saamiensa kokemusten pohjalta Abilis pystyy jatkossa 
suunnittelemaan entistä tarkemmin rahoitustoimintansa toteutusta Kirgisiassa. 
 

Abiliksen rahoitustoiminnassa ei ole Kirgisiassa ollut ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Pieniä 
haasteita on aiheutunut kirgisialaisten erilainen koulutustausta, neuvostoajalta periytyvä 
vammaispolitiikka, vammaisuuteen liittyvien termien erilaisuus ja vammaisjärjestöjen heikko 
englannin kielen taito. Abiliksen rahoituksen pieneneminen ja epävarmuus jatkosta on tuonut 
toimintaan epävakaisuutta. Rahoituksen epävarmuus vaikuttaa erityisen negatiivisesti Keski-Aasian 
maissa, joissa ei ole suurta määrää läsnä olevia rahoittajia. Abilis-säätiö on ainoa taho, joka rahoittaa 
ruohonjuuritason vammaisjärjestöjen ammattikoulutus- ja toimeentulohankkeita Kirgisiassa.   
 

 

3.8.5. Toiminta Keski-Aasian Tadzhikistanissa 
 

Abilis Tadzhikistanissa  
Tadzhikistan on ollut Abiliksen fokusmaana vuodesta 2009 lähtien. Aluksi kumppanijärjestönä oli 
Tadzhikistanin valtakunnallinen vammaisjärjestö NOIT, mutta vuoden 2011 puolivälissä Abilis vaihtoi 
kumppanijärjestöä. Kumppanijärjestöksi tuli vammaisten naisten järjestö Disabled Womens Leaque, 
Ishtirok. Kumppanijärjestön keskustoimisto sijaitsee pääkaupungissa Dushanbessa, mutta sillä on 
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sivutoimisto Dangarassa, Khatlonin läänissä. Kumppanuusohjelman tiimin ovat muodostaneet 
kokoaikaisesti toimiva Abiliksen fasilitaattori Muslima Sonieva sekä häntä tukeva Kumppanijärjestön 
johtaja Saida Inoyatova ja pääkirjanpitäjä Sanovbar Raupova. Seurantaryhmä koostuu kuudesta 
henkilöstä, jotka edustavat viittä eri vammaisjärjestöä. Näiden joukossa on kaksi kuulovammaista 
henkilöä. Heille on järjestetty viittomakielen tulkkaus.  

 

Tadzhikistanissa on käytössä venäjänkieliset hakemuskaavakkeet ja manuaalit. Fasilitaattori 
opastaa ryhmiä myös tadzhikin kielellä ja kääntää tarvittaessa ruohonjuuritason ryhmien 
hakemukset venäjäksi. Fasilitaattorin ja koko kumppanijärjestön tuki on ruohonjuuritason ryhmille 
hyvin keskeinen. Ilman fasilitaattorin tukea ja neuvontaa ruohonjuuritason ryhmät eivät pystyisi 
jättämään hakemuksia Abilikselle eivätkä raportoimaan omasta toiminnastaan Abilikselle. 
Hakijajärjestöjen neuvonnan ohella kumppanijärjestö tiedottaa Abiliksen projektirahoituksen 
mahdollisuudesta uusille vammaisjärjestöille sekä jakaa Abilikselta saatua vammaistietämystä 

omassa maassaan.  
 

Tiedot vuonna 2016 käynnistyneistä ja päättyneistä projekteista 
Vuonna 2016 aloitettiin 15 uutta hanketta. Niistä 7 oli Fast Track hankkeita ja 8 Regular grant 
hankkeita. Projektitoiminnot painottuivat kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen (4), ihmisoikeuksiin 
ja vaikuttamistyöhön (4) sekä maatalouteen liittyviin hankkeisiin kuten ruokakasvien tuotanto (2) ja 
eläinten hoito (2). Lisäksi tuettiin nuorten ja naisten ammattikoulutusta. Ihmisoikeustyöhön 
painottuva toiminta liittyy läheisesti YK:n vammaisten ihmisoikeuksien sopimuksen ratifioinnin 
edistämiseen. Vuonna 2016 alkaneista hankkeista kuusi ehti päättyä myös vuoden 2016 aikana.  

 

Vuoden aikana Tadzhikistanissa oli 26 käynnissä olevaa hanketta. Kaikista hankkeista on saatu 
fasilitaattorin arvio ja suurimmassa osassa on käyty paikan päällä.  
 

Vuonna 2016 saatiin päätökseen 16 hanketta (joista 6 oli vuonna 2016 alkanutta hanketta). Näistä 
10 oli FT-hankkeita ja 6 Regular Grant hankkeita. Päättyneiden projektien projektitoiminnot 
painottuivat ihmisoikeuksiin (7) sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen (5) ja vammaisten 
ammattikoulutukseen (3). Suoria hyödynsaajia oli 850 henkilöä. Heistä varsinaisia projektiin 
osallistujia oli yhteensä 520 henkilöä, joista aikuisia oli 161 ja lapsia 359. Aikuisista osallistujista yli 
70 % oli naisia ja lapsistakin 55 % oli tyttöjä. Abiliksen toiminta onnistui tavoittamaan nimenomaan 
naiset ja lapset. Osittain tämä johtui kumppanijärjestö Ishtirokin työn luonteesta (vammaisten naisten 
järjestö), osittain Abiliksen strategisesta painotuksesta tukea nimenomaan vammaisia tyttöjä ja 
naisia sekä lapsia. Epäsuorasti Abiliksen projektit tavoittivat arviolta 5304 henkilöä.  
 

Projektin osallistujat oppivat erilaisia ammattitaitoja kuten ompelua, tietokonetaitoja ja ruuan 
valmistusta. Projektien kautta heidän itsetuntonsa on noussut. Lisäksi vammaiset ihmiset ja 
vammaisten lasten perheet saivat tietää omista oikeuksistaan, heille kuuluvista etuuksista sekä YK- 
vammaisten ihmisoikeussopimuksesta. Näiden projektien myötä on syntynyt dialogi alueen 
vammaisten ja paikallishallinnon välille, jota ei ole ollut olemassa aiemmin. Suuria edistysaskeleita 
on vuoden aikana otettu inklusiivisen koulutuksen edistämiseksi erityisesti syrjäseuduilla muun 
muassa Khorogin alueella.  

 
Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa 
Abilis on tehnyt yhteistyötä Tadzhikistanissa Suomen ulkoasianministeriön kanssa. Sekä Abilis että 
Abiliksen kumppanijärjestö Ishtirok ovat tarjonneet vammaisasiantuntemusta ulkoasianministeriön 
johdolla toteutettuun Equal before the Law-Access to Justice hankkeisiin. Lisäksi Abilis on 
osallistunut ministeriön järjestämiin Keski-Aasia tapaamisiin ja informoinut säännöllisesti kiertävää 
suurlähettilästä Abiliksen Tadzhikistanissa käynnissä olevista hankkeista. Tietoja on vaihdettu myös 
paikallisen UNDP:n edustajan kanssa.  
 

Suomalaisista kansalaisjärjestöistä yhteistyötä on tehty ja tietoja on vaihdettu erityisesti Kynnys ry:n 
kanssa. Vuonna 2016 käynnistettiin myös keskusteluja mahdollisesta yhteistyöstä Suomen 
Punaisen Ristin kanssa, mutta nämä keskustelut ovat vielä kesken.  
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Vuoden 2016 aikana venäjänkieliset maat (Kirgisia, Tadzhikistan) nousivat näkyväsi esille Abliksen 
tiedotuksessa. Molemmista maista, eri projekteista toimitettiin ennätysmäärä valokuvia tätä käyttöä 
varten. Joulukuussa 2016 Abilis jätti lyhyen abstraktin vuoden 2017 Kehitystutkimuksen päiville. 
Paperi käsitteli kansalaisyhteiskunnan kapenevaa tilaa Tadzhikistanissa.  
 

Abiliksen seurantakomitean edustaja Asadullo Zikrihudoev vieraili lokakuussa 2016 Suomessa 
Vammaisten poliittista osallistumista käsittelevässä seminaarissa. Hänen oma voimaantumisensa 
alkoi Abiliksen rahoittamasta toiminnasta ja nyt hän on yksi keskeisiä vammaisvaikuttajia 
Tadzhikistanissa.  

 
Maakohtaisia erityistilanteita 
Vuonna 2016 Abilis käynnisti Country Profile Paperin laatimisen, jonka tarkoitus on kartoittaa maan 
vammaisten tilannetta ja helpottaa Abiliksen rahoitustyön suunnittelua ja priorisointia jatkossa. 
Paperin on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2017. Taustaselvityksen tekee opiskelija (DIAK), joka 
kerää tietoa yhdessä kumppanijärjestö Ishtirokin kanssa.  

 

Tadzhikistan on suhteellisen autoritaarinen valtio, jossa kansalaisyhteiskunta on hyvin heikko ja sillä 
on rajalliset toimintaedellytykset. Viime vuosina kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset ovat 
kaventuneet. Yhtenä esimerkkinä tästä on vuonna 2015 hyväksytty lakimuutos, joka velvoittaa 
kansalaisjärjestöjä raportoimaan kaikista ulkomailta saaduista rahoituksista oikeusministeriöön. 
Myös erilaiset tarkastukset valtion viranomaisten toimesta ovat lisääntyneet. Lisäksi valtiovallan 
asennoituminen vammaisiin on hyvin kovaa, mikä tekee toimintaympäristöstä vammaisille hyvin 
haasteellisen. Maassa on kuitenkin erityisen voimakas ja hyvin verkostoitunut vammaisliike, jolla on 
halua ja kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn ja asioiden muuttamiseen. Maassa on suuri tarve 
vammaisten koulutuksen ja toimeentulon parantamiseksi erityisesti juuri ruohonjuuritasolla. Tässä 
Abilis-säätiön rahoitusmekanismi osuu hyvin tarpeisiin ja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden 
paikallisille vammaisjärjestöille osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja omien elinolosuhteidensa 
kohentamiseen. 

 

 

3.8.6. Projektirahoituksen päättäminen Intiassa 
 

Abilis-säätiön virallinen kumppaniyhteistyö Mobility Indian (MI) kanssa päättyi vuonna 2015. Työ 
kuitenkin jatkui epävirallisesti vielä vuonna 2016, sillä MI:lle jäi käyttämätöntä rahaa vuodelle 2016. 
Samoin käynnissä oli vielä yksi projekti, jonka seurannassa MI tarjoutui olemaan loppuun asti.  
 

Vuoden 2016 aikana viimeinen projektit saatiin päätökseen ja yhteistyö virallisesti MI:n kanssa 
päättyi. MI raportoi kaiken käyttämänsä rahoituksen (loppuraportti vahvistettiin säätiön hallituksessa 
helmikuussa 2017). Uusia avustuksia ei myönnetty Intiaan, vaikka hakemuksia saapui pitkin vuotta. 
Tämä päätös oli tehty jo aiemmin, kun ulkoministeriö oli ilmoittanut vuonna 2014, että Intian 
vaurastuminen, mahdollinen tippuminen pois ODA-kelpoisten maiden joukosta ja maan oma 
kehitysavun toteuttaminen tulee ottaa huomioon tulevien vuosien suunnitelmissa. Abilis-säätiö 
noudatti ulkoministeriön ohjeita ja ryhtyi alamaan alas projektitoimintaa Intiassa. Päätöstä tuki myös 
se, että valtaosa intialaisista vammaisryhmistä toimi suurempien, ei-vammaisjärjestöjen 
alaisuudessa, ja näillä ei ollut mahdollisuutta saada virallista asemaa itsenäisinä vammaisjärjestöinä 
ja toimialansa edustajina. Tämä tilanne vaikeutti säätiön rahoitustoiminnan toteutusta Intiassa. 
Samanaikaisesti kuitenkin säätiön tuella saatiin merkittäviä tuloksia aikaan. MI:n yhteisöpohjainen 
työ ja hyvät verkostot valituilla alueilla (nimetyt osavaltiot ja työkentät) takasivat sen, että Abiliksen 
tukea saivat nimenomaan ruohonjuuritason ryhmät maaseutuoloissa, ensisijaisesti köyhyyden 
vähentämiseen.  
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AFRIKKA 
 

3.8.7. Toiminta Etiopiassa vuoden 2016 aikana 
 

Taustatiedot Etiopian kumppaniyhteistyöstä 
Ethiopian Center for Disability and Development, ECDD (perustettu 2005) valittiin Abiliksen 
kumppanijärjestöksi vuonna 2007. Kumppaniyhteistyötä ECDD:n kanssa voitiin rakentaa aiemmista 
kumppanuusohjelmista kertyneen kokemuksen pohjalta tarkemmin määritellyksi. Maan vahva oma 
hallintotausta, ECDD:n poikkeuksellisen hyvät kansainväliset yhteydet ja asiantuntemus sekä hyvä 
valinta ensimmäiseksi Abilis fasilitaattoriksi ovat taanneet kohtalaisen tasaisen ja hyvälaatuisen 
projektihallintoyhteistyön kaikkien vuosien ajan.  
 

ECDD:n vahvuus kumppanuusohjelman toteuttajana on ollut sen kansainvälisten rahoittajien26 tuen 
avulla toteutettavien projektien synergian hyödyntäminen Abilis-yhteistyössä. Se huomioi eri 
ohjelmat ja linkittää Abiliksen tukea saavat järjestöt alueellisten ja paikallisten toimijoiden kuten 
Labor and Social Affairs Office tuen yhteyteen. Erityisesti toimeentulohankkeiden fasilitoinnissa, 
vammaisryhmien etsimisessä, voimaannuttamis- ja koulutustarpeen tyydyttämisessä, hankkeiden 
tuloksellisuuden ja kestävyyden varmistamisessa on tämä yhteistyö antanut Etiopian vammaisten 
hankkeille hyvän pohjan. Se hyödyntää paikallisyhdistyksiä ja tekee yhteistyötä myös alueellistan 
maatalousneuvonta -organisaatioiden kanssa.  
 

ECDD on ollut monien Abiliksen pioneeri-ideoiden testaustoimija. Muun muassa Fast Track Small 
Grant (FT), kokeiltiin ensin Etiopiassa vuodesta 2009 alkaen. Vuoden 2016 lopussa käynnistyi 
Middle Fast Track (budjetti maksimissaan 4000 €) -pilotti. 
 

Abiliksen projektityön oppaat on käännetty Amharan kielelle, samoin haku- ja raportointilomakkeet.  
Niistä on myös pistekirjoitusversiot saatavilla. Vammaisjärjestöt tekevät hakemukset ja raportit 
pääasiallisesti omalla kielellä ja kirjaimistolla. ECCD vastaa hakemusten ja raporttien kääntämisestä 
ja lähettämisestä tarvittavan seurantaryhmän (ARB) käsittelyn jälkeen Abilikseen. 

 
Kumppaniyhteistyön toteutus vuonna 2016 
Kumppanuusohjelmassa työskenteli kokopäiväisesti Abilis fasilitaattori Tesfaye Geremew 
(näkövammainen). Ohjelmapäällikkö Retta Getatshew (ei-vammainen) ja talouspäällikkö tuki häntä 
tehtävässä. Retta Getatshew siirtyi toiminnanjohtajaksi maaliskuun alusta 2016 alkaen. Fasilitaattori 
antoi puhelinneuvontaa vuoden aikana 90 kertaa, sähköpostitse hän ohjasi 45 kertaa, toimistossa 
kävi tapaamisessa 35 ryhmää, hakukaavakkeita annettiin 55 ryhmälle, manuaaleja jaettiin yhteensä 
165 kappaletta. Kontakteja oli kaikkiaan 390. 
 

Etiopian valtio tarkasti ECDD-ABILIS–yhteistyön maan lakien mukaisen luonteen ja laadun vuoden 
2016 alkupuolella. ECDD sai jatkaa sopimustaan vammaisten projektirahoituksen ohjauksesta ja 
koordinoinnista yhdessä valtion alueellisten kehitysorganisaatioiden kanssa kaikilla nimetyillä 
maantieteellisillä työalueilla ja Addis Ababassa.  
 

Abilis itse puolestaan lähetti omat evaluaattorinsa Etiopiaan tammikuussa 2016; Fiant Counsulting 
Jaana Vormisto kävi paikallisen tutkimusassistentin kanssa läpi 19 projektia. Evaluaatiossa 
havaittiin, että Abilis projektien vaikutuksia ei ole systemaattisesti saatu raportoitua vaan usein niitä 
on pidetty itsestään selvyytenä ja omatoimisen oppimisprosessin tuloksina. 
 
Tiedot vuonna 2016 käynnistyneistä ja päättyneistä projekteista 
ECDD:n arvion mukaan Regular-projektit ovat hyödyttäneet kukin suoraan 20–75 henkeä, FT-
projekteissa suoria hyödynsaajia on ollut keskimäärin 10 vammaista ihmistä per projekti. Yhteensä 
hyödynsaajia oli vuoden 2016 aikana noin 6 800 henkilöä. Lisäksi suurempien projektien 
toteutuksessa on määräaikaisesti työllistynyt kymmeniä vammaisia. Epäsuoria hyödynsaajia 
toimeentulohankkeissa ovat perheiden jäsenet. Lisäksi jokainen vammaisten omatoimisuuden ja 

                                                 
26 EU, ILO, USAID, Irish Aid, Mercy Corps, Packard Foundation, Light for the World, Civil Society Support, Kynnys ry 
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kykenevyyden osoitus on asennevaikuttamistyötä siinä ympäristössä, jossa ihmiset tällaisen 
toiminnan havaitsevat tai kuulevat siitä. Toimeentulohankkeissa HRBA on toteutunut niin, että 
tuloksena on ollut vammaisten jopa taloudellinen itsenäisyys.  
 

Vuoden 2016 lopussa meneillään oli 26 projektia, joista 11 kpl oli Regular- ja 15 FT-avustuksia. 
Vuoden 2016 aikana päättyi 11 FT ja 3 Regular projektia (yhteensä 14 projektia). Vuoden 2016 
aikana alkoi 11 projektia, joista 5 Regular- ja 8 FT-avustusta. Aivan loppuvuodesta ulkoministeriö 
hyväksyi kaksi uutta Middle Fast Track –pilottiprojektia. 
 

Vuoden 2016 aikana aloittaneissa projekteissa oli yhteensä 229 vammaista osallistujaa 
(hyödynsaajaa). Näistä 127 oli vammaisia naisia. ECDD:n tiimi teki kuusi kenttämatkaa, joilla käytiin 
22 projektissa. Näistä yksi oli päättynyt ja yksi aloitusvaiheessa, loput käynnissä olevia. 
 

Projektirahoituksen lisäksi saavutettuja tuloksia 
 Kumppanuusohjelma on työllistänyt jatkuvasti hyvin koulutettuja vammaisia ja tutustuttanut 

heidät koko kotimaansa vammaistoimijakenttään ja vammaisten oloihin maan eri alueilla + 
johtanut kansainväliseen toimintaan. 

 Abiliksen vammaiset fasilitaattorit ovat olleet ruohonjuuritason ryhmille ja kylien 
vammaisten lasten vanhemmille, vammaisille lapsille ja nuorille itselleen (vammastaan 
huolimatta) menestyneitä roolimalleja ja vertaistukena eri hakijaryhmille.  

 Paikallisviranomaisten kanssa asioidessaan Abilis fasilitaattorit ovat tehneet käytännön 
kohdennettua vaikuttamistyötä eri puolilla maata. 

 Abiliksen FT small grants -ohjelman toteuttaminen on vahvistanut ECDD:n asemaa/tieto-
taitoa ja verkottumista maan sisällä ja sitä kautta antanut uskottavuutta kansainvälisissä 
yhteyksissä. 

 Abiliksen FT small grants –ohjelma on antanut aktiivisille syrjäalueiden vammaisille 
mahdollisuuden hakea rahoitusta ja kohentaa asemaansa omalla toiminnallaan. 

Seurantamatka syksyllä 2016 
Abilis säätiöstä tehtiin neuvottelu- ja monitorointimatka syyskuussa 2016. Matkalla tutustuttiin uuteen 
toimivaan johtoon/Abilis tiimiin ja sen työskentelytapoihin. Matkan ohjelma sisälsi myös koulutus-
tilaisuuden ajankohtaisista kumppanuusasioista ja RBM (Tulosohjaus) ja Monitoring & Evaluation –
asioista. Matkalla nousi useissa toimeentulohankkeissa (joissa konehankintoja) esille sähkön 
saatavuus, mikä on hidastanut projektien käynnistymistä. Sähkölinja / muuntajat olivat heikkoja ja 
pienyrityksen tarvitseman voimajohdon vetäminen oli sen tilaajan rahoitettava. Tämä on johtanut 
siihen, että Abiliksen FT-avustus on liian pieni. Tilanne aiheutti painetta kehittää pientä avustus-
muotoa ja pilotoida uudenlainen Middle Track –tuki. 

 
Maakohtaisia erityispiirteitä 
Etiopian hallituksen puuttuminen kansalaisjärjestökentän rahoitukseen ulkomaisista lähteistä 
(Foreign Agents) käytännössä lopetti vaikuttamisprojektit vuoden 2009 jälkeen. ECDD asemoi 
kauttaan kulkevan Abilis-tuen muiden koulutus- ja voimaannuttamisprojektien jatkoksi. Erityisesti 
huomioidaan vammaisten naisten osallistuminen projekteihin. Vammaisia naisia on pystytty 
tukemaan myös esimerkiksi aikuisten lukutaitoprojektissa, joka on sallittua toimintaa. 
 

Micro and Small Business Development Enterprise Office –alueverkosto ylläpitää ‘business village’ 
– pienteollisuusalueita, joilta myös vammaiset yrittäjät kuten puusepät, käsityöläiset ja pienleipomot 
saavat ilmaista tai hyvin edullista toimitilaa. Valmiita ja edullisia toimitiloja on myös jaossa hallituksen 
asuntorakennusohjelmassa tehtävien uudiskerrostalojen ensimmäisistä kerroksista, jotka on usein 
varattu pienyrityksille. Oma erikoisuutensa ovat vammaisjärjestöjen ylläpitämät, alkujaan kaupungin 
omistamat saniteettikeskukset, joihin lisätään nyt suihkutiloja, lämminvesivaraajia ja kahviloita. 
 

Etiopian yhteiskunnan vakaus oli koetuksella vuoden 2016 aikana. Hallitusta vastaan mellakoitiin, 
kieli- ja eri heimopohjat aiheuttivat epävakautta. Abiliksen kenttämatkan aluksi UM antoi 
matkustusvaroituksen/kiellon juuri niille alueille joilla Abilis projekteja oli tarkoitus monitoroida. ECDD 
kuitenkin pystyi vahvistamaan teiden turvallisuuden ja kenttämatka toteutui suunnitelman mukaan. 
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Vuoden 2016 keväällä ECDD:n toimisto neuvonantajineen laati Ethiopian Country Profile Paperin 
Abiliksen käyttöön. Sen sisältöä on jaettu Vammaiskumppanuus ry:n Etiopia-ryhmässä. 
 

Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa 
Addis Abeban Suomen suurlähetystö on aktiivinen vammaissektorin seuraaja ja yhteyksiä pidetään 
aktiivisesti. Abilis lähettää käynnissä olevista rahoituksista kaksi kertaa vuodessa raportin ja vierailee 
lähetystössä monitorointimatkoilla. Yhteistyötä tehdään muiden Etiopiassa toimivien suomalaisten 
järjestöjen kanssa. Abilis on mukana muun muassa KEPA:n ja Vammaiskumppanuus ry:nEtiopia –
ryhmässä, jossa koordinoidaan ja täydennetään jäsenten toimintoja Etiopiassa. 
 

Vuoden 2016 lopulla SERA Helsinki, suomalaisten perustama, sisustustarvikkeita Etiopiasta 
Suomeen tuova yritys, etsi Addis Abebassa eettistä tuotantoa perinteisille villamatoille, joille 
Suomessa ja pohjoismaissa on hyvät markkinat. Abiliksella oli heti osoittaa kaksi jo alalla toimivaa 
vammaisjärjestöä27. ECDD solmi yhteydet ja SERA alkoi kehittää itse tuotetta ja tehostaa prosesseja 
suoraan Abiliksen suosittelemien vammaisjärjestöjen kanssa.  
 
 

3.8.8. Toiminta Mosambikissa vuonna 2016 
 

Toiminnan taustaa Mosambikissa  
Abiliksen rahoitustoiminta Mosambikissa käynnistyi 2000-luvun alkupuolella. Aluksi yksittäisiä 
projekteja rahoitettiin ilman kumppanuusohjelmaa. Jatkossa Handicap Internationalin kanssa. 
Abiliksen kumppaniyhteistyö Handicap Internationalin kanssa päättyi vuoden 2013 lopussa. Sen 
jälkeen Abilis etsi paikallisen vammaisjärjestön kumppaniksi, kansainvälisen toimijan sijaan. Tammi-
helmikuussa 2014 Abilis toteutti kapasiteettiarvion. Arviointityön suositusten pohjalta Abiliksen 
hallitus päätti 26.3.2014 nimetä uudeksi kumppanijärjestöksi hyvin verkostoituneen ja aktiivisesti 
toimivan nuorten vammaisten järjestön, Ajodemo Maputon. Kumppaniyhteistyö käynnistyi virallisesti 
1.6.2014.  
 

Ajodemo Maputo on Maputon alueella toimiva rekisteröity vammaisten nuorten yhdistys, jonka 
jäsenistö koostuu vammaisaktivisteista ja opiskelijoista sekä vapaaehtoisista tukijoista. Ajodemolla 
on toimintaa Maputon ulkopuolellakin, kaikissa 11 provinssissa, 56 alueella. Jokainen yhdistys on 
oma toimijansa (esimerkiksi Ajodemo Sofala Beirassa).  
 

Abiliksen kumppanijärjestö AJODEMO on ottanut kumppanijärjestön tehtävät hyvin haltuun ja 
noudattaa Abiliksen toiminnan periaatteita ja käytäntöjä. Fasilitaattori Kennedy Nhengu (liikkumis-
vammainen) ja toiminnanjohtaja Cantol Ponja ovat osaavia, työhönsä motivoituneita ja sitoutuneita 
ammattilaisia ja aktivisteja, joiden kanssa niin keskustelut kuin tehtävien toteutus sujui 
mutkattomasti. Lisäksi Ajodemo on koonnut viiden hengen paikallisen seurantaryhmän (Abilis 
Review Board), joka tukee fasilitointi- ja monitorointityötä sekä analysoi uudet hakemukset ja 
loppuraportit. ARB:n toiminta koetaan tärkeäksi ja neutraaliksi tavaksi huomioida projektien eri osa-
alueet. Vuonna 2016, ARB:n jäsenet kokoontuivat fasilitaatorin ja toiminnanjohtajan kanssa kuusi 
kertaa.  
 

Mosambikissa, Abiliksen hankehallinnon manuaalit (1-4) sekä Selkäydinvammaisen itsehoito-opas 
ovat paikallisella kielellä (portugali) käytössä. Samoin hakulomakkeet (FT- ja Regular forms) ja 
raportointilomakkeet ovat portugaliksi. Vaikka Mosambikissa puhutaan muita kieliä, portugali on 
maan virallinen kieli. Yleensä ryhmien johtajat osaavat portugalia ja pystyvät kääntämään 
materiaalin muille, jos on tarve.  
 

Kumppanuustoiminta vuonna 2016   
Vuonna 2016 Abilis fasilitaattori ja Ajodemon toiminnanjohtaja kävivät viidessä maakunnassa 
(Maputo Province, Maputo city, Gaza province, Inhambane province, Sofala province ja Manica 

                                                 
27 Hulegeb Blind & Disabled People Training and Rehabilitation Association, Hope for the Blind and Handicapped Rehabilitation 
Association. 
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province), ja tekivät kaksi kenttäkäyntiä per kunta. Puhelimitse fasilitaattori neuvoi 15 vammaisten 
ihmisten ryhmää. Lisäksi, Ajodemo järjesti koulutusta Maputo maakunnassa, Gazassa, 
Inhambanessa ja Sofalassa. Aiheina olivat kirjanpito ja raportointi.  
 

Suomen kehitysyhteistyö määrärahojen leikkausten takia Abilis päätti vähentää projektien määrää 
Mosambikissa ja ajaa toimintaa alas (toiminnan alasajo virallisesti vuonna 2017). Jos Abiliksen 
2018–2021 budjetti laskee dramaattisesti, Abiliksen on pakko jättää Mosambik pois fokusmaiden 
joukosta. Alasajovaihe toteutetaan asteittain vuonna 2017. Vuonna 2016 suunnitelmat laadittiin 
yhdessä Ajodemon kanssa. Suunnitelmissa on myös ryhtyä etsimään rahoittajia, joiden kautta joko 
Ajodemo tai Abilis ja Ajodemo yhdessä voisivat jatkaa vammaissektorin tukemista Mosambikissa. 
Ajodemo ymmärtää hyvin Abiliksen alasajovaiheen ja Suomen leikkaukset ja tekevät ahkerasti töitä, 
että kaikki suunnitelmat voidaan toteuttaa.   

 
Tiedot vuonna 2016 käynnistyneistä ja päättyneistä projekteista 
Vuonna 2016, Ajodemo käsitteli 22 hakemusta ja 7 loppuraporttia. Vuoden aikana käynnistettiin 11 
uutta projektia. Myönteisen rahoituspäätöksen saaneista hakemuksista pieniä avustuksia oli yksi, 
perinteisiä avustuksia 9 ja erityisavustuksia yksi. Projektit voidaan luokitella pääkategorioihin ja 
kootusti esitellä tavoitteet seuraavasti: 
 

1. Toimeentulon hankkiminen ja köyhyyden vähentäminen (7) 
 Toimeentulohankkeita, joiden avulla vammaiset ihmiset saavat 

ammatillista ja pienyrittäjyyskoulutusta sekä mahdollisuuden 
työllistymiseen ja toimeentuloon. Yleisimpiä työn ja toimeentulon aloja 
ovat karjan- ja kanankasvatus (5), käsityöt ja pienyrittäjyys (2). 
Vammaiset naiset osallistuvat aktiivisesti näissä projekteissa.  

 

2. Järjestötyö ja vammaisten henkilöiden kapasiteetin vahvistaminen (3) 
 Projektit tarjoavat vammaisille ihmisille osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea vammaisten omien järjestöjen 
toimintaan, johtamiseen ja laajentumiseen. Koulutusten aiheina ovat 
esimerkiksi kirjanpito, englanti, tietokoneen käyttö ja viittomakieli.  
 

3. Ihmisoikeustyö, vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien tunnistaminen ja 
edistäminen (1) 

 Projektin keskiössä on vammaisten ihmisoikeudet, niistä tiedottaminen ja 
YK:n vammaissopimukseen liittyvät asiat. Vammaiset henkilöt saavat 
tietoa omista oikeuksistaan.  

 

Käynnissä olevia projekteja vuonna 2016 oli 14. Päättyneitä oli 10 projektia. Niissä oli yhteensä 3568 
vammaista osallistujaa. Raportoidut tulokset voidaan luokitella pääkategorioihin ja kootusti esitellä 
tulokset seuraavasti: 
 

1. Toimeentulon hankkiminen ja köyhyyden vähentäminen 
- Päättyneiden hankkeiden joukossa puolet (5 hanketta) oli toimeentulohankkeita, joiden 

avulla 42 vammaista ihmistä sai ammatillista ja pienyrittäjyyskoulutusta sekä 
mahdollisuuden työllistymiseen ja toimeentuloon.  

- Yleisimpiä työn ja toimeentulon aloja olivat pienyrittäjyys (suutarikauppa, Internet Cafe, 
sepänpaja, autopalvelut), ja karjan- ja kanankasvatus. 

- Parantunut toimeentulo vahvisti vammaisten ihmisten ruokaturvaa ja vähensi köyhyyttä. 
- Yhteisö huomasi, että vammaiset ihmiset voivat olla itsenäisiä ja hyväksyivät 

vammaiset yhteisön osaksi.  
 

2. Ihmisoikeustyö, vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien tunnistaminen ja edistäminen 
- Päättyneiden hankkeiden joukossa oli kolme sellaista hanketta, joiden keskiössä olivat 

vammaisten ihmisoikeudet, niistä tiedottaminen ja YK:n vammaissopimukseen liittyvät 
asiat.  
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- Yhteensä yli 2632 vammaista henkilöä sai tietoa omista oikeuksistaan. Heistä yli 
puolet oli vammaisia naisia.28 

- Yhteisö, valtion johtajat ja muut sidosryhmät saivat tietoa vammaisten ihmisten 
ihmisoikeuksista ja ymmärtävät vammaisten ihmisten tarpeita.  

- Viranomaiset ottavat vammaiset ihmiset paremmin huomioon ja vammaiset puolestaan 
osaavat tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa. 
 

3. Järjestötyö ja vammaisten henkilöiden kapasiteetin vahvistaminen 
- Kaksi päättynyttä projektia vahvisti kansalaisyhteiskuntaa ja tarjosi vammaisille ihmisille 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tuki vammaisten omien järjestöjen 
toimintaa, johtamista ja laajentumista.  

- Yhteensä hieman yli 894 vammaista henkilöä pääsi mukaan järjestötoimintaan ja 
saivat koulutusta ja tukea (kapasiteetin vahvistumista) tähän toimintaan29. 

- Yli 894 vammaista ihmistä saivat ihmisoikeustietoa, jotta he voivat vaikuttaa lakien 
valmisteluun ja muihin prosesseihin omissa maakunnissaan.  

- Projektit vahvistivat myös yhteistyötä paikallishallinnon kanssa. 
- Noin 760 vammaista ihmistä oppivat HIV/AIDS:ista (ennalta ehkäisy, tiedottamistyötä). 

Tämä aihe oli ensiarvoisen tärkeää vammaisille ihmisille, jotka jäävät yleensä tiedon 
ulkopuolelle. 

 

Syksyllä 2016 käynnistyi taustaselvityksen laatiminen vammaisten tilanteesta Mosambikissa 
(Country Profile Paper). Abiliksen kumppanuusjärjestö Ajodemo teki ensimmäisen version. Abilis 
tarkistaa ja päivittää dokumentti pääkonttorilla Helsingissä ja se valmistuu alkuvuodesta 2017, jotta 
se voidaan liittää Abiliksen hakemukseen keväällä 2017.  

 

Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa 
Mosambikissa Abilis on tehnyt aina yhteistyötä erilaisten toimijoiden, suomalaisten ja ulkomaisten 
järjestöjen, ja viranomaisten kanssa. Abilis on ollut yhteistyössä Suomen lähetystön kanssa ja 
Abiliksen edustajat käyvät lähetystössä aina, kun on seurantamatkalla. Viimeisen vierailun 
yhteydessä, syyskuussa 2016, Abilis tutustui kansalaisjärjestökentästä vastaavaan uuteen 
virkamieheen, Jaakko Jakkilaan. Hänelle selitettiin, miten Abilis toimii Mosambikissa ja millaiset 
suunnitelmat Abiliksella on Mosambikissa budjettileikkausten takia. Jakkila antoi hyviä vinkkejä 
muista rahoittajista, jotta tärkeä työ voisi jatkua ja lupasi olla yhteydessä Abiliksen edustajiin, kun on 
perehtynyt hieman enemmän maan tilanteeseen. 
 

Yhteistyö KEPA:n Mosambikin maatoimiston kanssa jatkui kiinteänä. Vuosien aikana vammais-
järjestöt ovat päässeet mukaan KEPA:n koulutuksiin ja näin saaneet kapasiteetin vahvistusta. Abilis 
on tehnyt yhteistyötä nykyisin konsulttina toimivan Ritva Parviaisen kanssa. Hän tuntee KEPA:n 
työkokemuksensa kautta vammaisjärjestöt hyvin ja lähetystökauden ajoilta Mosambikin tilannetta 
laajemmin, mukaan lukien ulkomaisten toimijoiden rahoituksen maassa. Vuonna 2016 Abilis 
kommunikoi Parviaiselle alasajovaiheesta Mosambikissa. Parviainen antoi neuvoja ja vinkkejä 
muista rahoittamismahdollisuuksista ja on käytettävissä, jos Abilis tarvitsee apua projektien 
monitorointiin ja Ajodemon tukemiseen.   
 

Lisäksi Abilis on tehnyt yhteistyötä Light for the Worldin (LFW) kanssa. LFW tekee pitkäjänteistä 
työtä Mosambikissa silmähoidon (Eye care) edistämiseksi ja vammaisasioiden valtavirtaistamiseksi. 
LFW:n yhteisöpohjainen lähestymistapa mahdollistaa sen, että se pääsee tukemaan yksittäisiä 
vammaisryhmiä. Abilis on tietoinen heidän toiminnastaan ja tuestaan vammaisjärjestöille. LFW ja 
Abilis jakavat tietoa tuestaan vammaisjärjestöille, jotta vältytään samojen järjestöjen yhtäaikaiselta 
tukemiselta (päällekkäisrahoitus). 
 

                                                 
28 Logframe Matrix of Abilis Foundation: Overall objective: People with disabilities are aware of their human rights and act for the 
realization thereof and are in every way equal to their fellow human beings. Specific Objective OC 1. Project participants increase their 
knowledge on their human rights. Data disaggregated by sex. 
29 Logframe Matrix of Abilis Foundation: Outputs: Outcome 1.1. An organization or a group with disabilities receive funding and technical 
support on organizational and project management; Outcome 2.3. Project participants are empowered. 
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Ajodemolla on hyvät ja laajat yhteistyöverkostot, joiden kanssa Abilis tekee yhteistyötä. Varsinainen 
kumppanuus Abiliksen lisäksi Ajodemolla on brittiläisen Disability Development Partners (DDP) 
kanssa. Abilis on ollut yhteydessä DDP:n kanssa ja tavoitteena on tehdä koordinoidusti ja yhdessä 
Ajodemon kanssa työtä Mosambikissa, mahdollisesti yhteisen rahoituksen avulla. 
 

Ajodemo on asiantunteva järjestö ja sitä konsultoivat niin viranomaiset kuin alan muut toimijat. 
Ajodemon asiantuntijaroolia vahvistaa edelleen se, että Cantol Ponja, Ajodemon johtaja, on tällä 
hetkellä Mosambikin vammaisjärjestöjen kattojärjestö FAMOD:n puheenjohtaja. FAMOD:n toimisto 
sijaitsee Ajodemon toimiston yhteydessä.  

 
Syksyn 2016 seurantamatka 
Abilis on käynyt Mosambikissa viime vuosina kahden vuoden välein (2010, 2012, 2014, 2016). 
Viimeisin käynti osui hyvin sykliin ja antoi mahdollisuuden keskustella kumppaniyhteistyön 
alasajovaiheesta ja uusien rahoittajien etsinnästä, monitoroida käynnissä olevia ja päättyneitä 
projekteja ja tavata uusia hakijajärjestöjä. Mosambikista osallistui Ajodemon Johtaja Cantol Ponja ja 
Fasilitaattori Kennedy Nhengu. Matkan päähuomiot olivat: 

 Alasajovaihe: vuonna 2017 Ajodemo voi toimia nykyisen rahoituksen puitteissa vain osan 
vuotta kumppanina. Sen lisäksi ja jatkoksi olisi tärkeä tukea Ajodemon toimintaa 
projektirahoituksella ja varmistaa niin käynnissä olevien projektien monitorointi ja loppuun 
vieminen kuin perustulo Cantolille ja Kennedylle. Lisäksi joitakin uusia projektirahoituksia 
tulisi myöntää, koska Ajodemo pystyy tarkistamaan taustat ja monitoroimaan projektin. 

 Jatkosuunnitelmat: Mosambikin vammaisliike ja -järjestöt tarvitsevat edelleen tukea. 
Samoin vammaissektorin ja inkluusion vahvistuminen koko yhteiskunnassa. Abiliksen tulisi 
ottaa Mosambik mukaan vuosien 2018–2021 suunnitelmaan ja kanavoida tukea 
kumppanijärjestön (Ajodemo) tuella vammaisjärjestöille. 

 Yhteistyö Ajodemon kanssa: Abilis voisi hakea rahoitusta yhdessä Ajodemon kanssa ja 
tukea/suositella rahoitusta Ajodemolle muilta rahoittajilta, jotka tekevät ja rahoittavat 
kansalaisjärjestöjen toimintaa Mosambikissa. Tällaisia toimijoita voisivat olla esimerkiksi 
USAID, DFID, Ruotsin lähetystö, Espanja ja Hollanti omine rahoitusinstrumentteineen. 
 

Työn haasteet ja erityispiirteet Mosambikissa 
Vuonna 2016 jouduttiin keskeyttämään seitsemän pitkittynyttä projektia. Melkein kaikki keskeytys-
päätökset johtuivat toteuttajajärjestön heikosta kapasiteetista toteuttaa projekti ja raportoida siitä. 
Joissakin tapauksissa projektin toteutuksen avainhenkilöt olivat vaihtuneet tai ryhmän toiminta 
muuttunut. Projektin alkuvaiheen toiminnot ja raportointi olivat toteutuneet asianmukaisesti, eikä 
talousväärinkäytöksiä havaittu. Huomionarvoista on se, että kaikissa keskeytetyissä hankkeissa on 
kyse pitkittyneistä projekteista, jotka Abiliksen entisen kumppanijärjestö (Handicap International) oli 
hoitanut aluksi. Kun Abiliksen kumppaniyhteistyö vaihtui, jotkut ryhmät lopettivat kommunikaation 
Ajodemon kanssa tai yhteys näihin katkesi muusta syystä. Vaikka Mosambikissa on jouduttu 
keskeyttämään monia projekteja, on paljon hyviä tuloksia saatu aikaan. Keskeytykset eivät täten 
saisi mitätöidä onnistuneita projekteja ja myönteisiä tuloksia, joita projekteissa on toteutunut. 
 

Hintataso Mosambikissa on noussut viimeisten kuukausien aikana huomattavasti. Samoin 
paikallisen valuutan (Meticais) kurssi on laskenut suhteessa euroon ja dollariin. Projekteissa ja 
kumppaniyhteistyön toteutuksessa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkia toimintoja ei voida 
toteuttaa. 
 

Maan johto on suurelta osin korruptoitunutta, Presidentti on ottanut valtavan lainan ja koko maa on 
talousvaikeuksissa. Useat rahoittajamaat eivät anna Mosambikin valtiolle enää suoraa budjettitukea, 
koska raha ei lisää tavallisten mosambikilaisten elinolosuhteiden kohentumista. Myös Suomi on 
laittanut budjettituen katkolle. Suomen maaohjelmassa ja esimerkiksi opetussektorin tuessa ei 
huomioida vammaisia. Apu ei ulotu kansalaisiin asti ainakaan vielä. 
 

Maan poliittinen tilanne on muuttunut jännitteisempään suuntaan, vuoden 2014 vaalien jälkeen. 
Oppositio ei hyväksynyt vaalien tulosta ja on ryhtynyt väkivaltaisiin toimiin. Tämän seurauksena 
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joissakin lääneissä turvallisuustilanne on heikentynyt, mikä on vaikeuttanut vammaisjärjestöjen 
toimintaa ja projektien toteutusta (+ monitorointia) vuonna 2016. 
 

Mosambikissa, vammaisten syrjintä ja heikko asema on edelleen todellisuutta, vaikkakin myönteistä 
kehitystä on tapahtunut ja tapahtumassa. Maassa ei ole tarkkaa tietoa vammaisten lukumäärästä, 
eri vammaryhmistä tai muista vammaisia ihmisiä koskevista asioista. Viimeisin väestönlaskenta on 
tehty vuonna 2007, mutta jo siinä oli puutteelliset tiedot vammaisia kansalaisia koskien. Yleensä, 
vammaiset ihmiset ovat suurelta osin tietämättömiä omista mahdollisuuksistaan ja oikeuksistaan. 
Lisäksi vammaisten lasten koulunkäynti on lähes olematonta. Samoin vammaisten naisten kokema 
syrjintä yhteiskunnassa on vahvaa. Valitettavasti Mosambikin valtio ja sen eri viranomaiset eivät 
toteuta YK:n vammaissopimuksen periaatteita, eikä heillä ole ollut tahtoa lisätä resursseja inkluusion 
toteuttamiseen eri toimialoilla. Vaikka Mosambikin valtio ja isot järjestöt saavat rahoitusta parantaa 
Mosambikin väestön elinolosuhteita, näyttää siltä, että raha ei koskaan saavuta ruohonjuuritason 
ihmisiä, erityisesti vammaisia ihmisiä. Handicap International ja Disability Development Partnership 
ovat Abiliksen lisäksi merkittävimmät vammaissektorin rahoittajat. Abiliksen vetäytyminen lisää 
vammaisjärjestöjen ahdinkoa, erityisesti maaseudulla ja ruohonjuuritasolla. 

 

 

3.8.9. Toiminta Tansaniassa vuonna 2016 
 

Taustatietoa kumppaniyhteistyöstä  
Abiliksen kumppaniyhteistyö Tansaniassa käynnistyi vuonna 2007. Koska kyse on pinta-alaltaan ja 
väestöltään suuresta maasta, valittiin fasilitointia ja monitorointia tekemään kaksi järjestöä: 
Information Center on Disability (ICD) Dar es Salamista ja Shivyawata Mwanzan kaupungista länsi-
Tansaniassa. Yhteistyö Shivyawata Mwanzan kanssa päätyi jo vuonna 2010, ICD:n kanssa vuonna 
2015. Vuonna 2016 fasilitointityötä teki Abilis fasilitaatiotiimi, Anna Samwel Daqro (lyhytkasvuinen, 
liikkumisvammainen) ja Elly Tarimo Kasinde. Alkuvuodesta fasilitaattorit olivat omassa 
toimistossaan, mutta maaliskuusta 2016 alkaen he jakoivat toimiston My Rights (Ruotsin 
vammaisalan kattojärjestö) kanssa. Tämä yhteistoimisto oli osa säätiön laajempaa kehityssuuntaa, 
jonka avulla pyritään vahvistamaan pohjoismaista yhteistyötä. Jaettu toimisto tarjosi synergiaetuja 
toisen merkittävän vammais-rahoittajan kanssa. 
 

Maatoimiston vuosi 2016 
Vuonna 2016 fasilitaatiotiimiin lisättiin taloushallinnon osaamista osa-aikaisen kirjanpitäjän kera. 
Työalueiksi nimettiin Tanga, Morogoro, Dodoma, Zanzibar ja Pwani (rannikkoseutu). Rajattu 
toimialue oli tärkeä, koska maatoimiston rekisteröityminen vaati fasilitaattoreilta paljon työaikaa. 
Samoin heidän piti järjestellä Abiliksen maatoimistoa varten tarvittavat hallinnolliset rakenteet ja 
asiakirjat. Heinäkuussa aloitti toimintansa ohjausryhmä ja tekninen neuvontakomitea. Ohjausryhmä 
tukee Abiliksen rahoitustoiminnan toteutusta Tansaniassa, suunnitelmien ja raportoinnin kautta sekä 
osallistumalla virallisen rekisteröinnin valmistukseen ja läpiviemiseen. Tekninen neuvontakomitea 
tukee konkreettisesti hakemusten ja loppuraporttien läpikäymisessä, paikallisen seurantaryhmän 
tavoin. Toimielinten nimitykset poikkeavat muiden säätiön kumppaniyhteistyössä mukana olevien 
maiden käyttämistä termeistä, koska Tansanian lainsäädäntö ohjaa tätä toimintaa. Abilis 
luonnollisesti haluaa noudattaa maan käytäntöjä. 
 

Fasilitaattoreiden perustyö keskittyi käynnissä olevien projektien monitorointiin ja 
vammaisjärjestöjen kouluttamiseen. Käytössä olivat Swahilin kielelle käytetyt lomakkeet ja 
opaskirjat. Swahilin kielen käyttö osoittautui hyvin tarpeelliseksi, koska ruohonjuuritasolla toimivien 
vammaisjärjestöjen englannin kielen taidot ovat hyvin rajalliset. Seurantakäynnit tehtiin Tangaan, 
Zanzibarille ja Pwanin alueelle. 
 

Käynnissä olevia ja päättyneitä projekteja 
Vuoden 2016 aikana hyväksyttiin 13 uutta projektirahoitusta. Niistä viisi oli pieniä FT- ja 8 isompia 
Regular- avustuksia. Fasilitaattorit käsittelivät 22 hakemusta, joista 9 siirtyi vuoden 2017 puolelle 
odottamaan lopullista käsittelyä Helsingissä. 
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Hyväksytyistä 13 projektirahoituksesta kaikki edistivät vammaisten naisten oikeuksia asemaa joko 
merkittävänä osatavoitteena tai projektin päätavoitteena. Kuudessa projektissa vahvistetaan 
vammaisten ihmisten ja vammaisjärjestöjen kapasiteettia, kuudessa tehdään vaikuttamistyötä ja 
levitetään tietoa vammaisuudesta. Neljä hanketta keskittyy ihmisoikeuksien edistämiseen. 
Kuudessa hankkeessa vammaisten ihmisten toimeentulon hankinta ja köyhyyden vähentäminen 
ovat keskeisiä tavoitteita. Toteuttajajärjestöinä oli Albiinojen, näkövammaisten ja vammaisten lasten 
vanhempien järjestöjä sekä ryhmiä, joissa eri vammaryhmät olivat edustettuina. Ryhmät olivat 
valtaosin maaseudulla toimivia yhdistyksiä.  
 

Yhteensä vuoden aikana oli käynnissä 31 projektia. Näistä 8 oli FT-projektia. Valtaosa projekteista 
oli käynnistynyt vuonna 2014 tai 2015 ja saatiin päätöksiin vuonna 2016. Päättyneiden 21 projektin 
keskeisiä tuloksia eri ryhmille raportoitiin Abilis-säätiölle seuraavasti: 

1. Viranomaisten (duty-bearers) tietoisuus vammaisuudesta lisääntyi ja toimet vammaisten 
osallistamiseksi vahvistui. Tämä näkyi eri toimialueilla kuten perustuslain uudistuksessa, 
vammaisinkluusion sisällyttämiseksi 18 lainkohtaan, terveyspalveluiden kehittämisessä ja 
vammaisten työllistymistä valtion virastoihin. Suurin läpimurto tapahtui, kun Jenister 
Mhagama (Albiino), nimettiin vammais- ja nuorisoasioista sekä työllistymisestä vastaavaksi 
ministeriksi. Nimeämisen taustalla oli pitkäkestoinen vammaisjärjestöjen työ, jota Abilis on 
tukenut useiden vuosien ja projektien kautta. 
 

2. Vammaisjärjestöjen parempi toimintamahdollisuus, koska järjestöt saivat tarvittavia 
kalusteita ja toimitiloja, koulutusta ja osaamista (eri aiheita), uusia rahoittajia Abiliksen tuen 
jälkeen, tunnustusta muilta kansalaisjärjestöiltä ja viranomaisilta. Ensimmäisen kaksikielisen 
(Swahili-English) vammaisasioiden sanakirjan laatiminen (14AF184) ja julkaiseminen 
(16AF077-FT) Tansaniassa nosti vammaisjärjestöjen asemaa ja arvostusta, ja johti 
yhteistyömahdollisuuksiin maan rajojen ulkopuolellekin.  
 

3. Vammaisten ihmisten tietoisuus omista oikeuksista ja mahdollisuuksista lisääntyi, he 
käynnistivät pienyrityksiä, jotka tarjosivat palveluita ympäröivälle yhteisölle, saivat itselleen 
toimeentuloa ja pääsivät elämään itsenäistä elämää. Heidän itsetuntonsa vahvistui ja heistä 
tuli aktiivisempia osallistumaan ja näyttämään omia taitojaan. Vammaisten vanhempien 
lapset pääsivät kouluun (taloudellisen tilanteen kohennuttua). Yhteisön suhtautuminen 
muuttui myönteisemmäksi vammaisia kohtaan.30 

 
Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa  
Tärkein yhteistyötaho vuoden 2016 aikana oli MyRight (Ruotsi), jonka kanssa siirryttiin yhteiseen 
toimitilaan, vahvistuvan pohjoismaisen yhteistyön toteutumiseksi. Samalla tavoitellaan aiempaa 
selkeämpää rahoittajayhteistyötä, koska työn tavoitteet ovat molemmilla samat: vammais-järjestöjen 
kapasiteetin vahvistuminen Tansaniassa. Jaettu toimitila ja sisällöllinen yhteistyö koettiin erittäin 
myönteisenä. MyRight ryhtyi suosittelemaan ruohonjuuritason vammaisryhmiä Abilikselle, koska sen 
tuki ei ulotu paikalliselle tasolle. Samoin ryhdyttiin kehittämään käytäntöjä, joiden avulla voidaan 
vahvistaa tiedon jakoa. Tansanian toimiston työskentelyä tuettiin Suomesta ja Ruotsista. 
 

                                                 
30 Logframe Matrix of Abilis Foundation (2016): Specific Objectives: Outcome 1. Project participants increase their knowledge on their 
human rights, Outcome 2. Project participants strengthen their capacity in managing their independent living. Outcome 3. The 
community of project location become more enabling. 
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Yhteistyö Msingin ystävyysseuran kanssa vahvistui vuonna 2016, kun sen projektialueella oli 
sellaisia vammaisryhmiä, joita se ei pystynyt suoraan tukemaan, mutta joille se suositteli Abiliksen 
rahoitusta. Ensimmäiset FT-avustukset saatiin käsittelyyn ja suomalaisyhteistyö johti vammaisten 
lasten ja heidän vanhempien tukemiseen Msingin alueella. 
 

Yhteistyö Finnish Special Education in Africa ry:n (FSE) kanssa käynnistyi vuonna 2016. FSE:llä oli 
pitkäaikainen yhteistyö Arushassa, joka panostaa kuurojen lasten opetuksen kehittämiseen. 
Abiliksen tuen mahdollisuutta Arushan alueen kuurojen opetuksen tukemiseen etsitään vuonna 
2017. 

 

Maakohtaisia erityispiirteitä ja työn haasteita 
Abiliksen tiimi vieraili Tansaniassa maaliskuussa 2016. Matkan keskeisenä tavoitteena oli varmistaa 
toimiston muutto MyRightin kanssa samaan tilaan, uudenlaisen toimintatavan käynnistyminen, 
tarvittavan tuen ja ohjauksen antaminen fasilitaattoreille ja rekisteröitymisprosessin edistäminen. 
Abilis käynnisti virallisen rekisteröitymisen Tansaniassa, jotta se täyttää lain vaatimukset ja voi toimia 
maatoimiston kautta. Matkan aikana kävi ilmi, että rekisteröityminen on vaativampi prosessi kuin 
aiemmin oli annettu ymmärtää.  
 

Syyskaudella 2016 valmisteltiin Tansanian maakuvaus (Country Profile Paper). Se tukee Abiliksen 
rahoitustoiminnan suunnittelua tuleville vuosille. Abiliksen projektirahoitus on Tansaniassa kuten 
monessa muussakin kehitysmaassa erittäin tärkeä ja ainutlaatuinen toimintamuoto. Toisin kuin muut 
rahoittajat Abiliksen rahoitus kanavoidaan ruohonjuuritason vammaisryhmille. Muiden rahoittajien 
kuten MyRightin näkemyksen mukaan ilman Abiliksen rahoitusta ruohonjuuritason ryhmät eivät voisi 
kasvaa ja kehittyä, löytää muita rahoitustahoja ja saada kokemusta projektien toteutuksesta.   
 

Suurimpina haasteina Tansaniassa ovat olleet seuraavat tekijät: 
- Vammaisuutta koskevat käsitykset ja uskomukset ovat vahvoja ja usein virheellisiä. 

Tämä hidastaa myönteistä kehitystä, jota projektien kautta saadaan aikaan.  
- Paikalliset vammaisryhmät eivät puhu englantia. Fasilitaattorien työ on erittäin tärkeä, 

jotta kieliongelmat eivät ole estämässä vammaisjärjestöjen kehittymistä. Muutenkin 
paikallistason ryhmät tarvitsevat tukea ja koulutusta projektien suunnitteluun, 
toteutukseen ja raportointiin. Näiden kapasiteetti on heikko. 

- Samanaikaisesti Abiliksen fasilitaattoreiden kapasiteetti on myös osoittautunut 
rajalliseksi ja maatoimiston, rekisteröitymisen ja aiempaa itsenäisemmän työotteen 
toteuttaminen ovat vaatineet paljon tukea ja ohjausta Suomen päästä. 
 

 
 

3.8.10. Toiminta Ugandassa vuonna 2016 
 

Taustatietoa Abilis-kumppanuudesta Ugandassa 
Abilis-säätiö on toiminut kumppanuusohjelman kautta Ugandassa vuodesta 2003. Jo sitä ennen 
myönnettiin yksittäisiä projektirahoituksia. Kumppanijärjestönä toimi vuodesta 2003 - kesäkuuhun 
2016 asti vammaisjärjestöjen kattojärjestö National Union of Disabled People of Ugandan 
(NUDIPU). Vuonna 2016 Abilis vaihtoi toimintamallia ja korvasi NUDIPU-kumppanuuden 
uudenlaisella lähestymistavalla: perustamalla maatoimiston ja sijoittamalla sen samoihin tiloihin 
usean alan toimijan kanssa. Taustalla oli tarve sekä vaihtaa kumppanijärjestöä että löytää toimiva 
ratkaisu rahoittajayhteistyön vahvistamiseksi. Erillinen Memorandum of Understanding laadittiin 
linjaamaan jatkoyhteistyötä Abiliksen ja NUDIPU:n välillä. Muutoksesta keskusteltiin useiden 
vuosien ajan, mikä varmisti molempien osapuolten valmiuden muutokseen ja uudenlaiseen 
yhteistyömalliin. 
 

Kumppanuusohjelma on ollut hyvin keskeisessä asemassa Abiliksen toiminnassa Ugandassa. Sen 
avulla on pystytty tunnistamaan ryhmät, jaettu hakulomakkeita, tehty kenttätyötä, monitoroitu 
projekteja, tarjottu teknistä tukea, ohjeita ja neuvoja ryhmille. Lisäksi on annettu koulutusta, ja 
varmistettu onnistuneen projektin toteuttaminen. 
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Kumppaniyhteistyön alkuvuosi NUDIPU:n kanssa 
NUDIPU:n ja kumppaniyhteistyön viimeisten kuuden kuukauden (tammi-kesäkuu 2016) 
päätavoitteena oli tukea käynnissä olevien projektien sujuvaa toteuttamista ja loppuun saamista. 
Tavoitteena oli niin ikään aloittaa Abiliksen maatoimiston rekisteröintiprosessi, etsiä yhteisiä 
toimistotiloja muiden vammaisrahoittajien kanssa sekä varmistaa sujuva siirtyminen. Beatrice 
Nafuna (liikkumisvamminen) oli koko vuoden Abilis fasilitaattorina ja toimintojen edistäjänä. Hän 
työskenteli Abilis fasilitaattorina NUDIPU:n aikana jo useiden vuosien ajan ja tunsi tehtävät. 
 

Abilis-maatoimisto perustettiin heinäkuussa 2016. Jaettu toimistotilaa löytyi Kampalasta 4 muun 
organisaation kanssa. Nämä ovat Disability Rights Fund (DRF), Motivate Africa Initiative (MAI), 
Danish Association of the Physically Disabled (DHF) ja Disabled People's Organisations Denmark 
(DPOD). Ajatuksena on, että yhteinen toimitila edistää kustannusten jakamista, lisää yhteistyötä 
vammaisavunantajien kanssa, parantaa verkostojen hyödyntämistä ja tiedon vaihtoa sekä vahvistaa 

vammaisjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä Ugandassa. Maatoimiston pääasiallinen tehtävä oli 

edistää Abiliksen virallista rekisteröitymistä, seurata ja valvoa käynnissä olevia hankkeita, fasilitoida 
uusia hakemuksia ja vammaisryhmiä, verkostoitua sidosryhmien kanssa ja perustaa pakallinen 
vammaisasiantuntijoiden ryhmä tukemaan Abiliksen rahoitustoiminnan toteutusta ja maatoimiston 
työtä.  

 
Tietoja vuonna 2016 käynnistyneistä ja päättyneistä projekteista 

Alkuvuodesta, NUDIPU:n toimikauden aikana käynnistettiin viisi FT hanketta ja fasilitaattori käsitteli 
neljä väli- ja kuusi loppuraporttia. Lisäksi fasilitaattori teki 17 seurantakäyntiä käynnissä oleviin 
projekteihin. Päähankekategoriat olivat toimeentulon hankinta, ruokaturva (karjankasvatus), 
ihmisoikeudet ja vammaisjärjestöjen kapasiteetti kehittäminen. Lisäksi fasilitaattori teki seurantaa 
puhelimella (220 kertaa) ja sähköpostin kautta (264 kertaa). Jotkut ryhmät kävivät toimistossa. 
 

Uuden toimintamallin aikana, heinäkuusta – joulukuuhun, käynnistettiin kolme hanketta ja käsiteltiin 
kahdeksan loppuraporttia. Fasilitaattori monitoroi 22 projektia. Projektin sisällöt säilyivät samoina. 
Toimeentulonhankinta on ugandalaisille vammaisille tärkein projektitoiminta. Vuoden 2016 alussa 
käynnissä olevien projektien määrä oli 22 ja vuoden lopussa 16.  
 

Uusia projekteja alkoi vuoden aikana seitsemän (3 Regular ja 4 FTs). Loppuraportteja hyväksyttiin 
yhteensä 14. Yhteensä osallistujia ja suoria hyödynsaajia oli 700. Heistä yli puolet olivat vammaisia 
naisia. Tärkeimmät tulokset loppuraporttien mukaan vuonna 2016 päättyneistä hankkeista olivat: 
 

1. Yksilötasolla (vammaisten ihmisten kokemat tulokset) 
- Ihmisarvo ja taloudellinen toimeentulo kohentuivat. Ihmisarvo ja itsetunto vahvistuivat, 

kun vammaiset ihmiset pääsivät hankkimaan tuloja. Vammaisryhmien tulonlähteet 
monipuolistuivat ja nämä pystyivät tekemään säästöjä ja laajentamaan toimintoja Tämä 
edisti myös sitä, että yhteisö tunnustaa vammaisten ihmisten oikeudet ja vammais-
järjestöjen toiminnan. 

- Hankkeiden kautta vammaiset ihmiset ovat saaneet mahdollisuuden omistaa maata ja 
muuta omaisuutta. Omaisuuden myötä vammaisten ihmisten itsetunto ja arvostus ovat 
vahvistuneet. Ihmisoikeuksien tunnistamisen avulla he ovat oppineet ajamaan 
oikeuksiaan ja heille kuuluvia etuuksia. 

- Vammaiset tietävät terveyshuollon palveluista ja osaavat käyttää niitä. Heillä on myös 
paremmat mahdollisuudet käyttää julkista liikennettä ja mennä esimerkiksi 
terveyskeskukseen. 

- Vammaiset ihmiset verkostoituivat ja jakoivat kokemuksia keskenään. He oppivat 
tunnistamaan ongelmia ja etsimään yhdessä ratkaisuja. 
 

2. Järjestö- tai ryhmätaso  
- Järjestöjen projekti- ja taloushallinnon taidot kohentuivat. 
- Järjestö hankki tuloja ja sai pysyvän tulonlähteen. 
- Järjestö on löytänyt muita rahoittajia Abiliksen tuen jatkoksi. Abiliksen hankkeet ovat 

edistäneet valmiuksia ja lisänneet järjestöjen uskottavuutta. 
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- Järjestöjen välinen yhteistyö on lisääntynyt, samoin koordinoidut toiminnot. Yleisölle 
jaetaan paremmin ja tehokkaammin tietoa vammaisuudesta. 

 
Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa 
Uganda on maa, jossa Abilis on vain yksi vammaissektorin rahoittajista. Jo vuosien ajan eri toimijat 
ovat tienneet toisistaan ja keskustelleet mahdollisuudesta tiivistää yhteistyötä. Ilman pitkäkestoista 
ja sinnikästä vuoropuhelua yhteinen toimisto ei olisi ollut mahdollinen. Vuonna 2016 otettiin 
merkittävä askel, kun viisi alan toimijaa31 siirtyi samoihin toimitiloihin. Taloudellisten hyötyjen rinnalla 
halutaan kehittää sisällöllistä yhteistyötä ja alustavia käytäntöjä saatiin sovittua jo syyskaudella 
2016. Esimerkiksi DRF:n kanssa jaetaan tietoja hakijajärjestöistä ja suositellaan ryhmän 
rahoittamista, jos itse ei sitä pysty tekemään.  
 

Abilis jatkoi yhteistyötä myös muiden tärkeimpien sidosryhmien kuten Norwegian Association of the 
Disabled (NAD) ja ADD Internationalin kanssa, ja meni mukaan vammaissektorin rahoittaja-
foorumiin. Yhteistyötä vahvistettiin Kirkon ulkomaan avun (KUA) ja World Visionin (WV) kanssa 
pakolaisten auttamiseksi pohjois-Ugandan pakolaisleireillä. Lisaksi Abilis kävi keskusteluja 
suomalaisen Sunspots, aurinkoenergia-alan yritys, kanssa Ideana on löytää keinoja saada 
työllistettyä vammaisia yrityksen kautta. 

 
Maakohtaisia erityispiirteitä ja työn haasteita Ugandassa 
Abilis-tiimi kävi Ugandassa syyskuussa 2016. Matkan tarkoitus oli edistää virallista rekisteröinti-
prosessia, keskustella uuden toimiston tehtävistä ja rakenteesta, tavata yhteisen toimiston järjestöt, 
suunnitella vuoden 2017 toimintaa ja sopia jatkoyhteistyöstä NUDIPU:n kanssa.  
 

Ugandassa on suuri kysyntä Abiliksen tuelle. Ruohonjuuritasolle ulottuvaa taloudellista ja teknistä 
tukea on tarpeisiin nähden liian vähän. Vammaiset ihmiset ovat yksi haavoittuvimmista ryhmistä. 
Suurin osa toteutetuista hankkeista vuonna 2016 on saavuttanut hyviä tuloksia.  
 

Jaettu toimisto-malli on jo tuottanut myönteisiä tuloksia: enemmän tietojen jakamista rahoittajien 
kesken ja laajempi ymmärrys muiden toimijoiden työstä. Tämä on erittäin tärkeää suunniteltaessa ja 
kanavoitaessa resursseja tehokkuuden maksimoimiseksi ja vaikutusten aikaan saamiseksi 
Ugandassa. Ugandan maakuvaus (Country Profile Paper) tarjoaa hyvän taustan suunnittelulle ja 
sisältää relevanttia tietoa vammaisten ihmisten ja järjestöjen tilanteesta, tarpeista ja tukijoista. 
Vuosien ajan Abiliksen tuki on kohdistunut osuvasti köyhyyden vähentämiseen, sillä vammaiset 
elävät äärimmäisessä köyhyydessä, erityisesti maaseudulla. 
  

Suurin haaste on ollut rekisteröitymisprosessi, joka kestää huomattavasti kauemmin, kun oli 
odotettu. Toinen haaste oli presidentinvaalit joka järjestettiin maaliskuussa 2016. Tämä viivästytti 
osan projektien toteuttamista, koska jotkut ryhmän jäsenet olivat mukana poliittisessa toiminnassa. 
Lisäksi haastetta aiheutti se, että joissakin tapauksissa yhteisön jäsenet erehtyivät pitämään 
Abiliksen rahoittamia projekteja poliittisina kampanjoina.  
 

Vammaisjärjestöjen kapasiteetti on edelleen alhainen Ugandassa. Heitä kuitenkin tarvitaan, sillä 
vammaisasioiden prioriteetti hallituksessa on matala. Vammaisia ihmisiä leimataan ja eristetään 
yhteisössä, eikä heille anneta mahdollisuuksia osallistua. Abilis on tällä hetkellä ainoa järjestö 
tukemassa ruohonjuuritason vammaisjärjestöjä.  
 

Ugandassa on vielä maan sisäisiä evakkoja sisällissodan jäljiltä ja pakolaisvirta Etelä-Sudanista, 
Kongosta ja Burundista. Vuoden 2017 aikana Abilis panostaa Ugandan pohjoisosaan ja etsii keinoja 
tukea siellä olevia vammaisia pakolaisia. 

 

 

                                                 
31 Disability Rights Fund (DRF), Motivate Africa Initiative (MAI), Danish Association of the Physically Disabled (DHF) and Disabled 
People's Organisations Denmark (DPOD) ja Abilis-säätiö. 
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3.8.11. Rahoitustoiminnan päättäminen entisissä fokusmaissa 
 

Valtion avustuksen leikkausuutisten jälkeen syksyllä 2015 Abilis-säätiön hallitus päätti ajaa alas 
kumppaniyhteistyön Somalimaassa ja Sambiassa. Vaikka yhteistyö kumppanijärjestöjen kanssa 
virallisesti päättyi vuodenvaihteessa, kaikki käynnissä olevat projektit hoidettiin asianmukaisesti 
loppuun vuoden 2016 aikana. Yhteydenpito jatkui ja projektirahoituksen alasajo sujui ilman suuria 
ongelmia. 
 

Somalimaassa kumppanuusohjelmaa oli toteutettu vuodesta 2012 ja rahoitustoiminta oli tavoittanut 
suuren osan maan aidoista vammaisjärjestöistä. Säätiö oli ryhtynyt seuraamaan saapuvia 
hakemuksia ja todennut, että työ on saavuttanut pisteen, jossa ainakin tauko olisi perusteltua. Uusia 
nimellisiä vammaisjärjestöjä alkoi ilmaantua hakijoiden joukkoon ja viranomaisten halua hyötyä 
säätiön tuesta kasvoi. Kun vielä kumppanijärjestönä toimineen Somaliland National Disability Forum, 
SNDF:n sisällä tapahtui muutoksia ja Abilis fasilitaattori muutti maasta pois, pystyi Abilis tekemään 
nopean ratkaisun lopettaa kumppanuus jo vuoden lopussa 2015. Vuoden 2016 aikana säätiö 
käsitteli joitakin uusia hakemuksia ja hyväksyi kaksi hakemusta. Näiden kautta haluttiin edelleen 
vahvistaa aitoa vammaisliikkeen toiminta Somalimaassa, joka siirtyi fokusmaasta hauraiden maiden 
joukkoon, Somalian rinnalle. 
 

Sambian kumppaniyhteistyö Zambia Federation of Disability Organizations (ZAFOD) kanssa 
päätettiin lopettaa yksinkertaisesti siitä syystä, että yhteistyö oli vielä alkuvaiheessa ja käytäntöjä 
harjoiteltiin. Oli siis huomattavasti helpompi lopettaa heti alkuvaiheessa, eikä myöhemmin. Taustalla 
vaikutti myös Sambian korkea korruptiotaso ja tiedot siitä, että useat rahoittajamaat olivat päättäneet 
vetäytyä korruption takia pois maasta. Vaikka Abilis-säätiöllä ei ollut näyttöä, eikä epäilyä 
rahoittamiensa projektien taloudellisista väärinkäytöksistä, riskit arvioitiin kuitenkin suureksi. 
Pienenevät resurssit eivät mahdollistaisi jatkossakaan aukotonta riskien hallintaa, joten Abilis päätti 
saattaa käynnissä olevat projektit päätökseen ja rahoittaa sen jälkeen vain yksittäisiä hankkeita, 
mikäli resursseja siihen olisi käytettävissä.  
 

Alkuvuoden 2016 aikana ZAFOD auttoi monitoroimaan vielä joitakin käynnissä olleita projekteja (6) 
ja niistä neljä saatiin onnistuneesti päätökseen. Uusia rahoituksia ei myönnetty. Ulkoministeriön 
delegaatio vieraili Abiliksen rahoittamassa hankkeessa (14AF219-FT) huhtikuussa 2016. Yhteistyötä 
Suomen Lusakan lähetystön kanssa tehtiin pitkin vuotta ja se oli jatkoa sille työlle, jota oli tehty 
pitkään. Suomen lähetystö oli nimittäin vuosien aikana tukenut PYM-rahoilla useita sambialaisia 
vammaisjärjestöjä ja tietoja oli vaihdettu Abiliksen edustajien kanssa niin seurantamatkojen 
yhteyteen sisällytetyillä tapaamisilla kuin sähköpostikirjeenvaihdolla. Yksi näistä lähetystön 
tukemista järjestöistä oli ZAFOD. Lähetystön teettämä erityistilintarkastus ZAFOD:n projektista ja 
taloudesta ei valmistunut tai sen tietoja ei saatu vuoden 2016 aikana.   
 

 

 

 

C. KEHITYSVIESTINTÄ JA GLOBAALIKASVATUS 
 

Abilis-säätiön tiedotus- ja viestintätoiminta oli vuonna 2016 erittäin aktiivista. Kaikkea tiedotustyötä 
ohjasi viestintästrategia32 ja viestintäsuunnitelma33. Tiedotuksessa painottui säätiön tunnettuuden 

lisääminen, varainhankinnan yhdistäminen tiedotustyöhön sekä uudenlainen globaalikasvatus-
toiminta. Viestin ytimessä olivat jatkuvasti kehitysmaiden vammaiset ihmiset ja heidän 
elinolosuhteensa sekä säätiön tekemä työ olosuhteiden parantumiseksi. Varainhankinnan merkitys 
kasvoi vuoden aikana merkittävästi, koska Suomen valtion tuki pieneni ja ohjelmatuki-
instrumenttiuudistus oli johtamassa uudenlaiseen tuen käytön ehtoon omarahoitusosuudesta.   

                                                 
32Abilis-säätiön viestintä- ja tiedotusstrategia vuoteen 2021. Vahvistettu hallituksessa 27.5.2015 
33 Abilis-säätiön viestintä- ja tiedotussuunnitelma vuodelle 2016. Vahvistettu hallituksessa 9.12.2015 
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1. Kotimaan tiedotustoiminta 

Kotimaan tiedotustoiminnan tavoitteena oli koko vuoden ajan lisätä säätiön työn tunnettavuutta. 
Tunnettuutta lisättiin verkkosivuja uudistamalla ja esittelemällä säätiön toimintaa erilaisissa 
tilaisuuksissa. Osaamista ja asiantuntevia neuvoja tähän työhön hankittiin Rubic Oy:ltä.  
 

Vuoden 2016 toiminnot onnistuivat lisäämään säätiön näkyvyyttä. Perinteisen tiedotuksen, 
verkkosivujen ja lehtiartikkeleiden lisäksi toimintamuotoja olivat sosiaalinen media ja erilaiset 
tilaisuudet, tapahtumat ja koulutukset, joissa säätiön edustajat esittelivät Abilis-säätiön toimintaa. 
Vaikka taloussäästöt kohdistuivat tiedotukseen, vuoden 2016 suunnitelmat pystyttiin toteuttamaan 
erittäin hyvin. Käyttöön otettiin tiedotuksen vuosikello, johon koottiin sellaisia ajankohtia, joiden 
yhteydessä Abilis voisi erityisesti olla esillä, tiedottaa vammaisuudesta ja kehitysmaiden vammaisten 
ihmisten elämästä. Vuosikello tuki Abiliksen tiedotusta ja kehitysviestintää sekä siihen yhdistettyä 
varainhankintaa.  

 
1.1. Nettisivut www.abilis.fi 

Säätiön www-sivuja uudistettiin vuonna 2016 tavoitteena saada aiempaa informatiivisemmat ja 
lahjoittajamyönteiset. Loppuvuodesta säätiö osti asiantuntijapalvelua tähän Rubic Oy:ltä. 
Uudistukset tulevat julkisuuteen vuoden 2017 puolella.  

 
1.2. Uutiskirjeet ja lehtiartikkelit 

Abilis-säätiön työstä on julkaistu artikkeleita viime vuosien aikana säännöllisesti Kynnys- ja Voima-
lehdissä, mutta myös muissa vammaisjärjestöjen lehdissä kuten Akson, Porras, Tukiviesti ja 
Tukilinja. Merkittävä asia vuonna 2016 oli Kalle Könkkölän haastattelun saaminen Seura-lehteen. 
Työ Terveys Turvallisuus (TTT) –digijulkaisussa oli juttu Abiliksen tiedotussihteerin työstä. 
Kuulonäkövammaisten lehti julkaisi yleishaastattelun ja jutun Abiliksesta Tuntosarvi-lehteen. 
Maailman Kuvalehdessä oli maksettu mainos Abiliksesta.  

 

Uutena avauksena Näkövammaisten Liitto julkaisi yleisjutun ja ns. pieniä tietoiskuja Abiliksen 
toiminnasta. LapCi Ry ja Kuuloliiton Kuuloviesti-lehti julkaisivat haastattelun säätiön kuulo-
vammaisesta tiedotussihteeristä ja Abiliksen toiminnasta. Pääpaino oli kuulovammaisten 
projekteissa, joita Abilis on vuosien aikana tukenut. Kuuloset-lehden toimittaja teki kattavan jutun 
kuulovammaisesta projektityöntekijästä ja Abiliksen projektitoiminnasta syyskuussa 2016. 
Maahanmuuttajien tukikeskus Hilma julkaisi blogitekstin Abiliksen toiminnasta ja ASPA-säätiö 
verkkolehdessä kolumnin kehitysyhteistyön iloista ja suruista. Säätiö oli myös mukana kahden 
akateemisen artikkelin julkaisemisessa34  
Abiliksen perinteinen uutiskirje ilmestyi kaksi kertaa vuodessa. Eri kieliversiot saatiin käännettyä 
suomen- ja englanninkielisten rinnalle. Uutiskirjeitä jaettiin Abiliksen yhteistyötahoille.  

 
1.3. Sosiaalinen media ja SOME-kampanjat 

Sosiaalisen median käyttö oli Abilis-säätiön tärkein viestintämuoto. Sitä käytettiin aktiivisesti läpi 
vuoden ja päivityksiä tehtiin lähes päivittäin. Vuoden 2016 aikana Facebookissa meni 3000 
tykkääjän raja rikki. Twitterissä Abiliksella oli yli 400 seuraajaa. Instagrammissa saavutettiin 150 
seuraajan raja. Kotimaan tykkääjiä oli yli puolet.  
 

Tammikuussa aloitettiin nimetty Facebook-kampanja, jonka avulla kerättiin lahjoituksia Syyrian 
vammaisille pakolaisille. Lisäksi käynnistettiin kampanja, jossa kansainväliset vammaisaktivistit 
ilmaisivat oman haasteensa ja viestinsä Kestävän kehityksen (SDG) sloganin ”NoOneBehind”-
teemasta. Kampanja sai paljon kansainvälistä huomiota. 
 

                                                 
34 Katsui, H., Lehtomäki, E., Yehualawork, A. and Chalklen, S. (2016) “Questioning human rights: The case of education for children and 
youth with disabilities in Ethiopia.” In K. Soldatic and S. Grech (eds.) Disability in the Global South: the Critical Handbook. Springer. New 
York. P.187-198.  
Mojtahedi, M. and Katsui, H. (2016) “Making the right real! A case study on the implementation of the right to sport for persons with 
disabilities in Ethiopia.” Journal of Sport and Society (Special Volume on Sport, Disability and Participation). DOI: 
10.1080/17430437.2016.1225898 
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Abilis-säätiön hallituksen jäsenet olivat aktiivisesti mukana tiedottamisessa. Esimerkiksi säätiön 
hallituksen jäsen Amu Urhonen kirjoitti omakohtaisen tarinan millaista on olla vammainen äiti. 
Sosiaalisessa mediassa Abiliksen projektitoimintaa esiteltiin kattavasti vuoden 2016 aikana. 
Loppuvuonna Abilis piti näyttävän SOME -kampanjan Näkö- ja kehitysvammaisten viikoilla. Näiden 
viikkojen aikana nostettiin päivittäin uusi näkökulma tai aihe esiin, joka liittyi näkövammaan ja 
kehitysvammaan.  

 
1.4. Kouluvierailut ja globaalikasvatus 

Vuonna 2016 Abiliksen edustajat tekivät neljä kouluvierailua Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 
kouluihin. Kutsuja kouluvierailuihin tuli pitkin vuotta. Opettajien ja oppilaiden palautteet olivat hyvin 
positiivisia. Lisävierailuja on toivottu.  
 

Ala-ja yläkoululaisia kiinnostivat erityisesti Abiliksen globaalitason työ ja erilaisuuden käsite. 
Konkreettiset esimerkit ja kertomukset Abiliksen projektitoiminnasta herättivät paljon kysymyksiä, 
samoin eri kulttuurit ja vammaisuus. Alakoulussa oltiin erittäin innostuneita viittomakielen 
opetuksesta, jota Abiliksen kuulovammainen tiedotussihteeri opetti lapsille kouluvierailujen 
yhteydessä. Elämänkatsomustiedon ja yhteiskuntaopin tunneilla pohdittiin erilaisuuden käsitettä, 
ihmisoikeuksia ja vammaisuutta. Ennen ja jälkeen kouluvierailujen, lapset tekivät aiheeseen liittyviä 
tehtäviä ja esitelmiä.  
 

Säätiön edustaja on vuosittain ollut vierailevana luennoitsijana Helsingin yliopiston vammais-
tutkimuksen luentosarjassa. Vuonna 2016 Liisa Kauppinen edusti Abilis-säätiötä. 

 
1.5. Tapahtumia vuonna 2016 

Abilis-säätiö oli mukana Maailma Kylässä-festivaaleilla omalla ständillään. Säätiön edustajat 
esittelivät toimintaa ja möivät Abiliksen rahoittamien projektien tuotteita, kuten tekstiilejä ja koruja.  
 

Lokakuun alussa YLE:n viittomakieliset uutiset nostivat säätiön hankkeen Kirgisiassa esille ja se toi 
vahvasti näkyvyyttä kuurojen järjestöille ja viittomakielityölle. Marraskuussa kansainvälinen 
vammaisaktivisti Judith Heumanin vieraili Suomessa ja Abilis-säätiössä. Yhteistyössä Rubic Oy:n 
kanssa tehtiin kolme videota, joissa Judith nostaa esille kehitysmaiden vammaisia ihmisiä 
käsitteleviä keskeisiä teemoja kuten vammaiset naiset ja heidän kokema syrjintä. Videoita julkaistiin 
loppuvuodesta SOME:ssa ja tullaan käyttämään jatkossakin osana säätiön kehitysviestintää ja 
globaalikasvatusmateriaalia.   
 

Kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12.2016 Abilis osallistui DiDa:n (Disability Day) 
koordinoimaan tapahtumaan Kampin kappelissa ja Narikkatorilla. Kappelissa pyöri Abilis-video ja 
vierailijoille jaettiin Abilis-esitettä. Narikkatorilla Abiliksen työntekijät kohtasivat ihmisiä ja haastoivat 
tulemaan mukaan tukemaan kehitysmaiden vammaisia ihmisiä. Samalla kerättiin ihmisten 
sähköpostiosoitteita, jotta heille voidaan lähettää tarkempaa tietoa säätiön toiminnasta.   
 

Säätiön tiedotus ja viestintä sidottiin loppuvuodesta vahvemmin varainhankintaan, jota säätiö ryhtyi 
tehostamaan tavoitteellisesti. Lahjoittajien määrä ei vielä kasvanut merkittävästi ja yritysyhteistyö 
alkoi orastavasti Administer Oy:n ja Egencia Oy:n kanssa. Työ vaatii lisäresursseja ja jatkuu vuonna 
2017. 
 
 

2. Tiedotus Etelässä ja yhteistyötahojen kanssa 
Abilis-säätiön hankehallinnon opaskirjasarjan jakaminen vammaisjärjestöjen keskuuteen eri 

kieliversiot35 huomioiden jatkui aktiivisena vuoden 2016 ajan. Ensisijaisesti sitä tekivät Abilis 

fasilitaattorit säätiön fokusmaissa.  

Abilis-säätiö tehosti kansainvälistä tiedottamista ja otti osaksi muuta SOME-viestintää seuranta-
matkoilta koottujen kuvakollaasien ja videoiden liittämisen eri kanaville. Samalla, kun säätiö tiedotti 

                                                 
35 Säätiön käyttämät pääkielet ovat: arabia, englanti, espanja, portugali, ranska ja venäjä. Manuaalit 1-3 on käännetty muun muassa 
seuraaville kansallisille kielille: Amhara, Bangla, Burmese, Khmer, Thai, Swahili, Vietnamese. 
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avoimesti toiminnastaan, se myös levitti tietoa rahoittamistaan hankkeista ja tarjosi vertaistukea 
muun muassa fasilitaattoreiden esittelyiden kautta.  
 

Abiliksen edustajat osallistuivat inklusiivisen vesi- ja sanitaatio-oppaan36 kirjoittamiseen yhdessä 
Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen (ESKE), Kynnyksen, Käymäläseura Huussin ja Vammais-
kumppanuuden kanssa. Oppaan julkistamisessa oli myös ulkoministeriö mukana. Opasta jaetaan 
jatkossa yhteistyötahoille. 
 

3. Tiedotuksen resurssit ja yhteistyö  
Säätiön tiedotuksesta vastaa pääasiallisesti osa-aikainen tiedotussihteeri. Hänen apunaan on 
vuoden aikana ollut työkokeilija ja opiskelija ja syyskaudella ulkopuolinen asiantuntija Rubic Oy. 
Säätiön kaikki työntekijät ovat osaltaan tarjonneet kuva- ja tekstimateriaalia tiedotuskäyttöön ja 
esitelleet säätiön toimintaa eri tilanteissa. Tiedotussihteerin työskentelyä tuettiin ulkopuolisilla 
koulutuksilla. 

 

 

D. LAATUTYÖ JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 

3.9. Arviointi- ja kehittämistyö 
 

3.9.1. Indikaattoreiden kehittämistyö 
Abilis-säätiö on kehittänyt viime vuosien (2013–2015) aikana arviointimenetelmää, jonka avulla se 
voi systemaattisesti kerätä tietoa projektien tuloksista ja vaikutuksista sekä mitata avun 
tuloksellisuutta ja raportoida siitä eteenpäin selkeällä tavalla. Kehittämistyö soveltuvien ja 
tarkoituksenmukaisten indikaattoreiden löytymiseksi on toteutettu osallistuvalla menetelmällä niin, 
että mahdollisimman monen kehitysmaan vammaisen edustajan ääni on tullut mukaan (5 maata, 23 
hanketta ja 64 kehitysmaiden vammaista). Abilis-säätiö on kiinnostunut sekä määrällisistä että 
laadullisista tuloksista ja vaikutuksista. Koska säätiön tuki kohdentuu ruohonjuuritason ryhmille, 
muutokset ovat usein yksilö- ja ryhmätasolla. Arvioinnin kautta säätiö kerää tietoa myös siitä, missä 
määrin pienrahoitustoiminnalla saadaan aikaan kestäviä muutoksia vammaisten ihmisten elämässä. 
 

Indikaattorit otettiin käyttöön vuonna 2015 säätiön pienissä FT-avustuksissa, haku- ja loppuraportti-
lomakkeissa. Vuoden 2016 aikana indikaattoreiden käyttöä laajennettiin perinteisiin ja 
erityisavustuksiin. Indikaattoriaineistojen analyysistä oli sisäinen koulutus vuoden alussa.   
Kehittämistyö jatkuu vuonna 2017 ja vuoden 2018 loppuun mennessä Abilis-säätiön raportointi 
sisältää selkeitä, mitattavia yksilö- ja järjestötason tuloksia.  

 
3.9.2. Ulkopuoliset evaluoinnit 

 
Säätiön teettämä ulkopuolinen evaluaatio 
Abilis-säätiö teetti ulkopuolisen evaluaation37 rahoitustoiminnastaan alkuvuodesta 2016. Sen 
valmistelut käynnistyivät loppuvuodesta 2015. Evaluaatio kohdistui Etiopiaan, Kambodzhaan ja 
Vietnamiin ja temaattisesti toimeentulohankkeisiin ja projekteihin, joiden kautta vammaiset naiset 
voimaantuvat. Kenttämatkat tehtiin tammi-helmikuussa, evaluaatioraportti valmistui huhtikuussa  
2016.  
 

Johto kävi suositukset huolella läpi ja valmisteli toimenpidesuunnitelman kaikkiin suosituksiin. Yksi 
niistä oli Fast Track -hankkeiden selvitystyö. Se toteutettiin syksyn 2016 aikana. Selvityksen kautta 
nousi asiallinen toive monesta fokusmaasta, että FT- hankkeiden rahasummaa tulisi nostaa, koska 
hinnat ovat nousseet monessa maassa ja 2500 € budjettirajan takia vaikutukset jäävät pieniksi. 
Hallituksen päätöksen ja UM:n vahvistuksen jälkeen Etiopiassa aloitettiin pilotti, jonka avulla 
testataan ns. Middle Track-avustuksia, joiden budjetti on maksimissaan 4000 €. 

                                                 
36 Inclusive WASH activities in the Global South, 2016. 
37 Fiant Consulting Oy (2016), Evaluation of Abilis Foundation between 2012-2015 with the case studies on Cambodia, Vietnam and 
Ethiopia regarding Income Generating Projects and Projects of Empowering Women with Disabilities. 
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Toinen suositus koski säätiön lomakkeiden kehittämistyötä RBM:n ja HRBA:n vahvistamiseksi. 
Abilis-säätiö ryhtyi tähän lomakkeiden kehittämistyöhön vuoden 2016 aikana ja perinteisten 
hankkeiden lomakkeet valmistuivat loppuvuodesta 2016. Uudistetut lomakkeet otetaan käyttöön 
vuoden 2017 alussa.  
 

Ulkoministeriön CSO-evaluaatio 
Vuonna 2016 käynnistyi UM:n teettämä arviointityö 22 kumppanuusjärjestölle (ohjelmatukea saavat 
järjestöt). Abilis-säätiö on mukana CSO3:ssa, jonka varsinainen toteutus on vuoden 2017 puolella. 
Abilis-säätiö otti evaluaation ensimmäisen vaiheen antia ja ryhtyi vahvistamaan säätiön 
tulosohjausta. Tämän yhteydessä on ryhdytty toimimaan seuraavasti:  

- Sisäinen koulutus RBM:stä on järjestetty työntekijöille. 
- Looginen viitekehys on kehitetty ensimmäistä kertaa kuvaamaan säätiön rahoitustoimintaa 

ja sen kautta tavoiteltavia tuloksia. Aiheesta on järjestetty kaksi koulutusta henkilökunnalle. 
Loogisen viitekehyksen jatkotyöstäminen nivotaan tulevien vuosien suunnitteluun. 

- Muutosteoria on kehitetty loogisen viitekehyksen rinnalla ja sitä jatkotyöstetään vuonna 2017. 
 

Kehitetyt indikaattorit ovat selkeästi mukana loogisessa viitekehyksessä. Lisäksi Country Profile 
Paper, maakohtaiset taustaselvitykset ja kuvaukset, on laadittu vastaamaan taustaselvitystyötä 
(baseline study ja needs assessment study). Maakohtaiset selvitykset on tehty kaikissa muissa 
fokusmaissa (Kirgisiasta, Myanmarista, Nepalista, Tansaniasta, Thaimaasta, Ugandasta, 
Vietnamista) paitsi Mosambikissa ja Tadzhikistanissa. Niiden luonnokset ovat hyvässä mallissa ja 
valmistuvat vuoden 2017 alussa.  
 
 

3.9.3. Rahoittaja- ja muu yhteistyö osana kehittämis- ja vaikuttamistoimintaa 
 

Rahoittajafoorumi GLAD 
Abilis-säätiö oli mukana vammaissektorin rahoittajien verkostossa, Global Action for Disability 
(GLAD). Yhteistyö GLAD:n johtoryhmän jäsenten kanssa tiivistyi vuoden 2016 aikana. Joulukuussa 
UM emännöi GLAD:n kokousta ja tämän aiheen kansainvälinen seminaari nimeltään ”Advancing 
Disability Inclusive Humanitarian Action”, ja Abilis-säätiön tutkimus- ja kehitysvastaava oli paneelissa 
mukana. GLAD:n muut tahot ovat tavanneet Abilis-säätiön edustajien kanssa vuoden 2016 aikana 
ja kehittäneet yhteistyökuviota. 
 
Muut kansainväliset toimijat ja yhteistyökuviot 
USA:n Presidentti Obaman hallituksen vammaisasioiden erityisneuvonantaja, Judy Heumann, kävi 
Suomessa syksyllä. Hänen kanssa jatkettiin yhteistyösuunnitelmaa, vaikka tilanne olikin epävarma 
vaalien alla. Saksan GIZ tilasi Abilis-säätiöltä African Union Disability Architecture (AUDA) -
hankkeen ykkösvaiheen arviointityön ja kakkosvaiheen suunnittelun keväällä 2016. Hankkeen 
rahoittaja on Suomen ulkoministeriö. DFAT:n kanssa jatkui keskustelu yhteistyömahdollisuudesta. 
YK:n erityisraportoijan ja JICA:n Etelä-Afrikan toimiston kanssa oli tapaaminen Etiopiassa. 
 

Wellspring Advisorsin kanssa oli strateginen tapaaminen keväällä. Konkreettinen yhteistyö 
rahoitusyhteistyön tehostamiseksi jatkuu Ugandassa, jossa Abiliksen maatoimisto jakaa toimiston 
Disability Rights Fundin (DRF) kanssa.  

Yhteistyö Suomen ulkoministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa 
Abilis-säätiö on kommentoinut aktiivisesti UM:n asiakirjojen luonnokseen mm. ”Valtioneuvoston 
selonteko: Suomen kehityspolitiikka – Yksi maailma, yhteinen tulevaisuus, kohti kestävää kehitystä” 
(2016), johon tuli selkeästi vammaisuus osuus mukaan. Lisäksi Abiliksen puheenjohtaja ja tutkimus- 
ja kehitysvastaava kuuluvat ulkoministeriön alaiseen vammaiskoordinaatioryhmään. Säännöllisissä 
tapaamisissa vaihdetaan kokemuksia ja tietoja alalla toimivien vammaisten oikeuksista 
kiinnostuneiden tahojen kanssa.  
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Abilis pitää yhteyttä THL:n EU sosiaaliturvan kehittämishankkeen tiimin ja vammaisyksikön 
edustajien kanssa. Yhteistyöideat konkretisoituivat vuoden 2016 lopussa ja konkreettinen yhteistyö 
käynnistyy Kirgisiassa vuoden 2017 alussa Abilis Consulting Oy:n konsulttityönä. 

3.9.4. Säätiön rahoituspohjan laajentaminen osana kehittämistyötä 
Abilis-säätiö ryhtyi tehostamaan uusien rahoittajien löytymistä syyskaudella 2015 ja toiminta 
laajentui vuoden 2016 aikana. Tutkimus- ja kehittämisvastaavan toimenkuvaa muutettiin niin, että 
hän osallistui aktiivisesti uusien rahoittajien etsintään ja hakemusten suunnitteluun ja laatimiseen. 
Säätiö osallistui kolmeen maakohtaiseen EU-rahoitushakuun (Palestiina, Vietnam ja Kirgisia) ja 
pääsi jatkoon Kirgisian osalta. Se ei kuitenkaan saanut rahoitusta viimeisellä kierroksella. Abilis-
säätiö haki Pan-African-alueelle rahoitusta Handicap Internationalin johdolla, African Disability 
Forumin (ADF) ja IDDC:n kanssa. Concept Note meni läpi, mutta ei koko hakemus.  
 

Säätiö oli mukana useassa rahoitushaussa, joihin osallistuttiin yhdessä Kynnys ry:n ja ukrainalaisen 
Human Rights Foundation kanssa. Pääasiallinen kohde oli USAID. Täällä hetkellä maakohtainen 
Ukrainan EU-hakemus on sisällä samojen kumppaneiden kanssa. Yksi merkittävä yhteishakemus 
laadittiin suomalaisten kansalaisjärjestöjen (Fida, KUA, Lähetysseura ja VK) kanssa Syyrian 
vammaiset pakolaiset –teemalla. Kyse on EU-MADAD rahoituksesta. Abilis on myös lähettänyt 
Concept paperin Open Society Foundationiin Kirgisian hankeidean pohjalta.  
 
 

3.10. Mekongin alueellinen toiminta ja sen vahvistaminen 
 

Taustatiedot Mekong -alueella toimimisesta 
Abilis sai kohdennettua kehittämisrahaa Mekongin alueellisen toiminnan käynnistämiseksi vuosille 
2013–2015. Tavoitteena oli paikallisen asiantuntijuuden varmistaminen palkkaamalla paikallinen 
vammainen henkilö perustamaan Abilikselle toimisto ja fasilitoimaan rahoitustoimintaa. Itsenäinen 
toimisto olisi objektiivinen ja riippumaton toimija muutoin pienessä vammaiskentässä, ja pystyisi näin 
toimimaan itsenäisesti sekä toteuttamaan Abiliksen arvojen ja linjausten mukaista toimintaa 
helpommin, kuin esimerkiksi paikallisen vammaisjärjestön sisällä toimiva yksittäinen työntekijä. 
Erityinen painotus Mekongin alueella rahoituksessa on ollut maaseutualueilla ja ruohonjuuritason 
ryhmissä, joita muut vammaissektorin rahoittajat eivät tue. 
 

Vuonna 2013 Abilis palkkasi alueellisen koordinaattorin ja perusti alueellisen toimiston Bangkokiin 
Thaimaahan. Aluetoimisto sai virallisen rekisteröinnin vuoden 2015 lopussa. Tämän lisäksi 
Mekongille on perustettu kaksi maatoimistoa: Hanoihin Vietnamiin tammikuussa 2014 ja Yangoniin 
Myanmariin heinäkuussa 2014. Vietnamin maatoimisto sai virallisen rekisteröinnin kesäkuussa 
2014. Myanmarin toimiston rekisteröintiprosessi on edelleen kesken. Kaikki Mekongille rekrytoidut 
Abiliksen työntekijät ovat vammaisia naisia.  

 
Mekongin toimintaa oli tarkoitus laajentaa myös Laosiin sekä perustaa maatoimisto Kambodzhaan. 
Nämä suunnitelmat jouduttiin perumaan Suomen hallituksen kehitysyhteistyöhön kohdistuvien 
rahoitusleikkausten johdosta.  
 

Mekongilla Abiliksen kaikki materiaalit (lomakkeet, oppaat) on käännetty paikallisille kielille. Ryhmien 
neuvonta ja ohjaus on keskeinen, ja paljon aikaa vievä osa maavastaavien työtä, mutta 
rahoitustoiminnan onnistumisen ja kestävyyden näkökulmasta tuki ryhmille on avainasemassa. 
Ruohonjuuritason ryhmät tarvitsevat tukea projektin kaikissa vaiheissa, sillä suurin osa 
ruohonjuuritason vammaisryhmien jäsenistä on luku- ja kirjoitustaidottomia. Usein Abiliksen rahoitus 
on ryhmälle ensimmäinen taloudellinen tuki. 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.  

 
 



54 
 

Alueellisen toiminnan vahvuudet, haasteet ja kehitystoimet 
Mekongin alueen työn erityinen vahvuus on tuki maatoimistoille sekä alueellisen toimiston rooli 
rahoituksen mahdollistajana. Alueellinen koordinaattori tukee maavastaavia verkostoitumalla 
alueellisesti (Mekong sekä ASEAN, Association of South-East Asian Nations) ja luomalla 
mahdollisuuksia yhteisen osaamisen kasvattamiseen sekä yhteisten linjausten tekemiseen. Tiivis 
yhteistyö Mekong-toimistojen välillä toimii työn laadun varmistajana.  
 

Mekongin maiden vastaavat tapaavat säännöllisesti 1-2 kertaa vuodessa ja käyvät säännöllisiä 
keskusteluja Skypen välityksellä. Vuonna 2016 koko Mekong-tiimi kokoontui kaksi kertaa: 
tammi/helmikuussa Bangkokissa Thaimaassa ja loka/marraskuussa Hanoissa, Vietnamissa. Syksyn 
matkalla käynnistettiin alueellisen toiminnan itsearviointi, jonka tulokset ovat käytettävissä keväällä 
2017. Lisäksi Thaimaan, Vietnamin ja Myanmarin työntekijät ovat keskenään yhteyksissä viikoittain 
ja yhteisiä linjauksia tehdään sähköpostikeskusteluin. Mekong-tiimi toimii hyvin ja tiimiin on syntynyt 
hyvä luottamuksen ilmapiiri, jossa kaikkien on helppo työskennellä ja keskustella vaikeistakin 
asioista. Tällaisen luottamuksen luominen on vienyt useamman vuoden ja vaatinut paljon syvällisiä 
keskusteluja kulttuurieroista sekä arvoista ja etiikasta.  
 

Thaimaasta, Vietnamista ja Myanmarista laadittu maakuvaukset (Country Profile Papers) ovat 
ohjanneet rahoitustoimintaa ja kehittämistyötä. Nämä maakuvaukset päivitetään vuoden 2017 
aikana seuraavaa 4-vuotiskauden suunnittelua varten.  
 

Maatoimistot ovat haavoittuvaisia, koska ne ovat yhden henkilön toimistoja. Suunnitelmissa olikin 
talous/projektiassistentin palkkaaminen kuhunkin Mekong-maahan tukemaan maavastaavan työtä. 
Tätä ei ole ollut mahdollista toteuttaa taloudellisista syistä johtuen. 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. 
 

Mekongin alueelta tulevat hakemukset käy läpi ensin maavastaava, sitten aluekoordinaattori ja 
lopulta projektikoordinaattori Helsingin toimistolla ennen kuin ne menevät hallitukselle. Näin ollen 
vähintään kolme ihmistä käy kunkin hakemuksen läpi ja objektiivisuus säilyy.  

 
Tiedot fasilitointityöstä, käynnistyneistä ja päättyneistä projekteista sekä tuloksista 
Vuoden aikana maavastaavat neuvoivat ryhmiä puhelimitse 170 kertaa (Vietnam 45, Myanmar 95, 
Thaimaa 30), sähköpostilla 69 kertaa (Vietnam 34, Myanmar 20, Thaimaa 15), kasvotusten 60 
(Vietnam 30, Myanmar 25, Thaimaa 3), hakemuksia jaettiin 121 kpl ja manuaaleja 85 kpl. 
Suurimmalla osalla vammaisryhmistä ei ole pääsyä internettiin eikä myöskään tietokonetaitoja. Näin 
ollen kasvotusten ja puhelimitse tapahtuva neuvonta nousee keskeiseen rooliin maavastaavien 
työssä. Maavastaavien järjestämiin, ryhmien kapasiteettia vahvistaviin koulutuksiin, osallistui 
yhteensä 68 vammaista henkilöä. 

 
Kaiken kaikkiaan Mekongin toiminnalle asetetut tavoitteet vuodelle 2016 saavutettiin hyvin. Käyntiin 
saatiin yhteensä 20 uutta projektia: Thaimaa 6, Vietnam 7, Myanmar 4 ja Kambodzha 3. 
Kokonaisuudessaan Mekongille myönnettiin 138 420 euroa projekteihin. Vuoden aikana päättyi 10 
projektia. Suurin osa Mekong alueen projektirahoituksesta menee jollain tavoin taloudellista 
toimeentuloa edistäviin projekteihin, joissa on tulonhankintatoimintaa ja koulutusta. Lisäksi 
rahoitusta menee asennekasvatukseen ja vaikuttamistoimintaan esim. radiohanke Kambodzhassa, 
vammaisten naisten lisääntymisterveys Thaimaassa, esteetön matkailu Hanoissa ja 
vammaissopimukseen liittyvää koulutusta DaNangissa. Kaiken kaikkiaan Abilis-rahoitteisista 
projekteista hyötyi yli 830 vammaista henkilöä. 
 

Hyödynsaajat raportoivat tulotasonsa38 ja tietoisuutensa vammaisten oikeuksista lisääntyneen39. 
Projektin onnistunut toteutus juuri perustetun vammaisryhmän toimesta, jonka jäsenet ovat pääosin 

                                                 
38 Logframe Matrix of Abilis Foundation (2016): Outputs 2.1. Project participants actively engage themselves in income generating 
activities. 
39 Logframe Matrix of Abilis Foundation (2016): Outcome 1. Project participants increase their knowledge on their human rights. 
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luku- ja kirjoitustaidottomista, on hieno tulos ja iso saavutus. Projektin myötä ryhmän kapasiteetti on 
kasvanut ja ryhmän jäsenet ovat saaneet rahan ja projektin hallintaan, sekä useimmiten myös 
johonkin toimeentulon muotoon, liittyvää osaamista40. Ympäröivän yhteisön asenteet vammaisuutta 
kohtaan paranevat, kun yhteisön jäsenet näkevät kuinka vammaiset henkilöt tekevät töitä ja osaavat 
hallinnoida rahaa. Vammaisten henkilöiden kiinnostus omista oikeuksistaan on lisääntynyt ja 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden ääni saadaan kuuluviin yhteisössä; 
esimerkiksi vammainen, alkuperäiskansaan kuuluva nainen. 

 
Maakohtaisia huomioita 
 
Thaimaa – Työtä viranomaisten tarkkailun alla 
Aluetoimistolla on keskeinen rooli maatoimistojen perustamisessa, työntekijöiden rekrytoinnissa, 
teknisen tuen antamisessa maatoimistoille ja alueellisessa verkostoitumisessa. Aluekoordinaattori 
on myös vastuussa Thaimaan projektien fasilitoinnista. Thaimaan rahoituksessa keskitytään 
Pohjois/Koillis-Thaimaan ruohonjuuritason ryhmiin, erityisenä fokuksena vammaiset naiset ja 
alkuperäiskansoihin kuuluvat vammaiset henkilöt. Ruohonjuuritason vammaisjärjestöjen kapasiteetti 
on todella heikko. Mekongin aluekoordinaattori prosessoi 10 hakemusta vuoden aikana, joista 
hyväksyttiin 7 ja 3 odottaa päätöstä. Aluekoordinaattori käsitteli 4 loppuraporttia ja teki 6 
monitorointivierailua Pohjois/Koillis-Thaimaan vammaisryhmiin. 
 

Thaimaassa kansainvälisille järjestöille myönnetään rekisteröinti alkuun vain vuodeksi kerrallaan. 
Näin ollen Abilis joutuu hakemaan jatkorekisteröintiä toiminnalleen heti vuoden 2017 alussa. 
Tulevaisuudessa rekisteröinti haetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi vuonna 2014 
alkaneesta Thaimaan poikkeustilasta johtuen viranomaiset tarkkailevat kansainvälisten järjestöjen 
toimintaa erityisen tarkkaan. Thaimaan hallitus haluaa kitkeä rahanpesun ja huumekaupan 
Thaimaasta ja näin ollen tarkkailevat erityisesti kansainvälisten järjestöjen rahavirtoja. Tämän takia 
kaikki Abiliksen Thaimaan projektirahoitukset on kanavoitava alueellisen toimiston kautta.  

 
Vietnam – Vammaissektorilla aktiivista toimintaa 
Vietnamin maatoimistolla on lupa toimia Hanoin ja DaNangin alueella. Toiminta-alueen 
laajentamiseen pitää hakea lupa viranomaisilta. Vietnamissa tehdään edelleen tiivistä yhteistyötä 
Vietnamin suurimman vammaisjärjestön, Disabled People (DP) Hanoin, kanssa. Sen kanssa on 
tehty kumppaniyhteistyösopimus toimistotilojen vuokrasta, taloushallinnon resurssien ja verkostojen 
hyödyntämisestä sekä tiedonjaosta. Maavastaava on verkostoitunut hyvin vammaissektorin 
toimijoiden kanssa ja hänellä on hyvä yhteistyösuhde viranomaisiin. 
 

Vietnamin maavastaava prosessoi 12 hakemusta vuoden aikana. Niistä hyväksyttiin 7, hylättiin 2 ja 
3 on vielä hakuvaiheessa. Hän käsitteli myös 1 väliraportin, 3 loppuraporttia ja teki 28 monitorointi-
vierailua vammaisryhmiin sekä järjesti 2 koulutusta. Vuonna 2016 DaNangissa oli käynnissä vain 
yksi projekti, joten sinne suunnitellut koulutukset sekä vierailut siirrettiin vuodelle 2017. Vietnam 
valmistautuu ensimmäiseen vammaissopimuksen raportointiin YK:lle. Abiliksen maavastaava on 
mukana tässä prosessissa ja erityisesti mukana kirjoittamassa Vietnamin vammaisjärjestöjen 
varjoraporttia. 
 
Myanmar – Uudistuksia ja valtavirtaistamista 
Abilis jatkoi yhteistyösopimusta paikallisen vammaisjärjestön, Myanmar Independent Living 
Initiativen (MILI), kanssa toimistotilojen vuokraan, taloushallinnon resurssien ostamiseen sekä 
verkostojen hyödyntämiseen ja tiedonjakoon liittyen. Vuonna 2016 rahoitusta myönnettiin 
vammaisryhmille Yangonin kaupungin sekä Yangon, Ayeyarwaddy ja Mon osavaltioiden alueella. 
Projektirahoitusta ei edelleenkään pysty lähettämään suoraan Suomesta Myanmariin, mutta 
Abiliksen Bangkokin toimiston kautta rahan lähettäminen Myanmariin on mahdollista. Huonot 
internet-yhteydet, aiheuttavat haasteita Mekongin tiimin toiminnalle.  

                                                 
40 Logframe Matrix of Abilis Foundation (2016): Output 1.1. An organization or a group of persons with disabilities receive funding and 
technical support on organizational and project management. 
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Säätiön maatoimiston rekisteröintiprosessi on käynnissä. 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 uudestaan.  
 

Myanmarin uusi hallitus on ottanut vammaisia ja vammaisjärjestöjä paremmin mukaan 
lainsäädännön kehittämiseen. Vammaisjärjestöt ovat tehneet 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 on 
vahvasti mukana kaikessa vammaisliikkeen vaikuttamistoiminnassa. 

 
Laos – yksittäisten projektien toteutusta 
Abilis on rahoittanut kaksi hanketta Laosissa. Kummatkin hankkeet ovat olleet eritäin haasteellisia, 
sillä vammaisjärjestöjen kapasiteetti on heikko ja hallituksen kontrolli kova. Abilis ei jatka projektien 
rahoitusta Laosissa hankalista olosuhteista johtuen.  

 
Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa 
Aluetasolla yhteistyötä tehdään vammaissektorilla toimivien tahojen sekä alueella toimivien 
suomalaisten järjestöjen, erityisesti suomalaisten vammaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi Abiliksen 
työtekijät pitävät yhteyttä Suomen edustustoihin. Hanoin Suomen lähetystön henkilökunta on 
ilmaissut kiinnostuksensa lähteä mukaan projektien monitorointimatkoille.  
 
Maakohtaisesti yhteistyötä tehdään muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi tiivis yhteistyö 
paikallishallinnon kanssa on tärkeää. Paikallishallinto seuraa ja kontrolloi järjestöjen toimintaa ja näin 
ollen hyvät yhteistyösuhteet ovat elinehto. Abiliksen työntekijät ovat tehneet hyvää työtä 
fasilitoidessaan paikallisten järjestöjen yhteistyötä paikallishallinnon kanssa. Esimerkiksi 
Vietnamissa maakoordinaattori on myös järjestänyt vammaisryhmille koulutusta siitä, miten 
paikallishallintoon raportoidaan. Tämä edistää vammaisjärjestöjen itsenäisyyttä ja kestävyyttä 
jatkossa, Abilis rahoituksen loppuessa.  

 
 

 

E. HALLINTO 

3.11. Säätiön hallitus 

Abilis-säätiön toimintaa johtaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, joka koostuu 
puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä viidestä hallituksen jäsenestä sekä yhdestä 
varajäsenestä ja henkilökohtaisesta varajäsenestä. Hallituksen kokoonpano vuonna 2016 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 
Maija Hyle  jäsen  Diakonissalaitoksen säätiön edustaja 
Amu Urhonen jäsen  liikkumisvammainen, pyörätuolin käyttäjä 
Irmeli Leinos  varajäsen   Diakonissalaitoksen säätiön edustajan  
    henkilökohtainen varajäsen 
Ismo Helen  varajäsen  liikkumisvammainen, pyörätuolin käyttäjä 
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Hallituksen puheenjohtajana toimi säätiön perustaja Kalle Könkkölä. Hallitus kokoontui yhteensä 
kuusi kertaa vuoden aikana. Lisäksi pidettiin vuosikokous toukokuussa 2016. Vuoden aikana hallitus 
osallistui aktiivisesti erilaisiin uudistuksiin ja kehittämistoimiin, joita säätiö toteutti teettämänsä 
ulkopuolisen evaluaation suositusten pohjalta ja joihin ulkoministeriön uudistukset edellyttivät. 
Säätiön toimintaa ohjasivat uudistetut säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti 1.3.2016. 
Hallitus seurasi säätiön taloustilannetta ja vahvisti tarvittavat budjettimuutokset.  
 

3.12. Säätiön kehitysyhteistyöstä vastaava henkilöstö 

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

 Tuula Heima-Tirkkonen 

 Jaana Linna 

 Andrea Fichtmüller (80 % työaika) 

 Marina Kitaigorodski 

 Slade Syakango  

 Rea Konttinen (1.9.–31.12.2016, 80 % työaika) 

 Nathaly Guzmán Figueroa 
 tutkimus- ja kehittämisvastaava Hisayo Katsui (osa-aikainen) 
 taloussihteeri Nina Stieren 
 tiedotussihteeri Katja Vis (osa-aikainen, 60 % työaika) 
 projektiassistentti Lora Chun (osa-aikainen, työsuhde päätettiin 31.12.2016) 

 

Lisäksi säätiö tarjosi harjoittelujaksopaikan kolmelle Helsingin Diakoniaopiston opiskelijalle, yhdelle 
työkokeilijalle ja yhdelle TET-jaksolaiselle. 

Säätiön hallinnon hoitamiseen kului toiminnanjohtajan työpanoksesta noin 80 %, 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 yksi fokusmaa (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 HT-tilintarkastajat 
Raimo Hakola ja Kristian Seemer. Varatilintarkastajina olivat Anssi Pietiläinen ja Kari Mikkola, 
molemmat HT-tilintarkastajia. 

 

3.13. Säätiön talous 
 

Säätiön rahoituspohja vuonna 2016 
Abilis-säätiö sai pääosin rahoituksensa ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista. Säätiöllä oli 
kaksivuotinen (2016–2017) rahoituspäätös. Ulkoasianministeriön tuki vuodelle 2016 oli yhteensä 
2 750 000 €. Lisäksi säätiön käytössä oli edelliseltä vuodelta siirtynyt tuki, 104 249 €. Käytettävissä 
ollut valtion tuki oli yhteensä 2 854 249 €. Säätiön varainhankinnan tuotot olivat vuonna 2016 
yhteensä 3 277 €.  
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Säätiön varainkäyttö vuonna 2016 
Säätiön varsinaisen toiminnan kulut vuonna 2016 olivat 2 155 285 €. Valtion tukea säätiö käytti 
yhteensä 2 155 283 €. Siirtyvää valion tukea jäi 698 966 €. Se käytetään vuonna 2017 aiemmin 
tehtyjen tukipäätösten maksamiseen (424 859 €) ja näiden projektien hallinnoinnin kuluihin (274 107 
€) ulkoministeriön ohjeistuksen mukaisesti. 
 

Säätiö käytti vuonna 2016 projektirahoitukseen yhteensä 1 357 503 €, mikä on 65 % käytetystä 
valtiontuesta. Projektirahoituksen kuluihin sisältyvät tiedotushankkeiden kulut, 53 377 € ja 
Vammaisdiplomatian kulut 104 603 €. Hallintokuluihin käytettiin 216 775 €, mikä on 10 % käytetystä 
valtiontuesta. Hankevalmisteluun ja -seurantaan käytettiin 527 629 € eli 25 % käytetystä tuesta. 
Mekong-alueellisen toiminnan kulut olivat osa hankehallinnon kuluja, yhteensä 75 978 €. Kehittämis- 
ja tutkimustyöhön säätiö käytti 61 992 €.  
 

Säätiön säädepääoma on sijoitettu sijoitusrahasto SEB Gyllenbergin –osakerahastoon, joka sopii 
maltillisille sijoittajille. Rahastosijoitusten hankinta-arvo oli vuoden lopussa 115 157 € ja markkina-
arvo 133 056 €. Sijoitus- ja rahastotoiminnan tuotot olivat yhteensä 5 330 €. Tilikauden ylijäämä oli 
8 607 €. 

 
Säätiön rahoituksen ja toiminnan tulevaisuus 
Alkuvuodesta 2016 saatu rahoituspäätös ulkoministeriöstä oli vain kaksivuotinen ja vuodelle 2017 
myönnetty valtion avustus vain 1 750 000 euroa. Miljoonan euron pudotus seuraavana vuonna 
tarkoitti käytännössä isoja linjauksia, vähenevää projektirahoitusta pienemmälle kohdealueelle ja 
supistustoimia kautta linjan. Vaikka vuoden 2016 valtion tuki salli aktiivisen työn jatkumisen, ei 
seuraavalle vuodelle pystytty sitomaan aiempien vuosien tavoin projektirahoituksia. Tätä 
helpottamaan säätiön hallitus teki alasajosuunnitelmat valittuja fokusmaita koskien ja vahvisti 
rahoituksen painopisteet, jotta kuluva rahoituskausi ja sen jälkeinen epävarma tulevaisuus pystyttiin 
pitämään talouden seurannassa. Näillä toimenpiteillä säätiö tavoitteli suunnitelmallisesti sitä, että 
vuodelta 2016 jää siirtyvää rahaa vuodelle 2017, ja näin pehmennetään valtion tuen rajua 
pienenemistä. Samalla säätiö pystyisi varmistamaan, että kaikki käynnissä olevat projektit voidaan 
saattaa päätökseen. Vuoden 2016 aikana säätiö hyväksyi huomattavasti aiempia vuosia vähemmän 
uusia rahoituksia, mutta enemmän loppuraportteja. Tämä laski käynnissä olevien projektien ja 
tuleville vuosille sidotun rahan määrää (velka tuen saajille). Tämä on epävarmassa 
rahoitustilanteessa ehdottoman tärkeä, koska puskurirahastoa ei ole. 
 

Vuoden 2016 aikana ulkoministeriö uudisti ohjelmatuki-instrumenttia, rahoituskanavaa, jonka kautta 
nykyisin myös säätiöt hakevat valtion avustuksen. Uudistustyössä tuli esille useita tekijöitä, jotka 
loivat epävarmuutta säätiöiden toimintaan. Suurimpana uhkana oli omarahoitusosuus ja sen 
kattaminen, mutta myös ohjelmallisuuden ja tulosohjauksen vaatimusten täyttäminen aikaan sai 
lisätyötä säätiöissä. Abilis-säätiö oli mukana uudistustyössä ja ryhtyi välittömästi toimiin, jotta tulevan 
rahoitushaun ja –kauden toiminta eivät vaarantuisi puutteellisten mekanismien takia.  
 

Samanaikaisesti säätiö jatkoi aktiivisesti uusien rahoituslähteitä ja käynnisti tehostetun 
varainhankinnan kotimaassa. Kaikki tämä on myös erittäin perusteltua tilanteessa, jossa Suomen 
talous ja poliittinen ilmapiiri tällä hetkellä ovat. Kehitysavun määrärahat voivat olla pienentymässä 
edelleen ja se asettaa säätiön toiminnalle ison riskin. Laajapohjainen rahoitus olisi toiminnan 
tulevaisuuden kannalta ehdottoman tärkeä. Abilis-säätiö varainhankintastrategia antaa tähän työhön 
perustan.  

3.14. Säätiön toimitilat 
Abilis-, KIOS- ja Siemenpuu–säätiöillä sekä Vammaiskumppanuus ry:llä on ollut yhteinen toimitila jo 
useiden vuosien ajan. Toimitila sijaitsee Helsingin Sörnäisissä, osoitteessa Lintulahdenkatu 10, 
5.kerros. Päävuokralaisena toimii Vammaiskumppanuus ry. Vuokratut tilat ovat esteettömät ja 
tarjoavat synergiaedun säätiöiden ja Vammaiskumppanuus ry:n väliselle yhteistyölle. Vuoden 2016 
aikana synergiaetu oli käytössä, kahvi- ja lounaspöytäkeskusteluista tutustumistapaamisiin ja 
toiminnanjohtajien yhteistyöhön, maakohtaisten tietojen ja hankehallinnon kokemusten jakamista ja 
oppimista hyödyntäen.  
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Toimitalossa sijaitsee myös kehitysyhteistyötoimijoita, joiden kanssa tehtiin yhteistyötä. Näiden 
joukossa ovat muun muassa Solidaarisuus, Suomen Somalia -verkosto ja WWF. 
 

 

F. KEHITYSYHTEISTYÖN VAMMAISOIKEUSDIPLOMATIA JA 
VAMMAISASIOIDEN ERITYISASIANTUNTIJUUS 

 
Aloitteen tarkoituksena on parantaa vammaisten ihmisten asemaa maailmassa. Avainasiana on 
vaikuttaa suurimpiin mahdollisiin toimijoihin, jotta tulos olisi mahdollisimman hyvä. Kohteena ovat 
muun muassa Suomen virallinen kehitysyhteistyö, kansainväliset valtioiden väliset järjestöt 
(Maailmanpankki, YK- järjestöt, ETYJ), eri maiden kehitysyhteistyötä tekevät organisaatiot ja 
vammaisjärjestöt. 
 

Vammaisdiplomatia tarjoaa konsultaatiota ulkoministeriölle vammaisten omista näkökulmista ja 
kokemuksista lähtien. Konsultaatiota tarjotaan tapaamisten kautta ja osallistumalla erilaisiin 
keskustelutilaisuuksiin ja koulutuksiin. Konsultaatiota tarjotaan myös muille toimijoille. Vuoden 2016 
aikana avattiin ensimmäisen kerran vammaisdiplomatian asiantuntijapankki, josta voidaan tarjota 
tukea niin UM:n omaan työhön kuin Suomessa olennaisille toimijoille (esimerkiksi Kirkon 
ulkomaanapu, World Vision). 

 
Teemat ja keskeiset toiminnot vuonna 2016 
Vammaisdiplomatian toimet edellyttivät vuonna 2016 useita kokousmatkoja. Matkojen raporteista 
löytyvät tarkemmat kuvaukset, mutta tässä yhteydessä niiden keskeiset sisällöt liitetään vuoden 
keskeisiin teemoihin. 
 

1. Suomi-USA yhteistyö 
Yksi työn kärki on yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa (transatlanttinen yhteistyö). Yhdysvallat toteuttaa 
inklusiivisempaa otetta omassa ulkopolitiikassaan ja on tiennäyttäjä monille muille valtioille. Samoin 
siellä on lukuisia kansainvälisiä toimijoita, jotka rahoittavat vammaissektoria. Yhteistyö on täten 
sisältänyt sekä tietojen vaihtoa että rahoituslähteiden etsintää. 
 

Yhdysvalloissa on käyty viime vuosina säännöllisesti, viimeksi huhti- ja kesäkuussa 2016. Matkoilla 
keskityttiin ennen kaikkea kehitysrahoituksen ja kansainvälisten säätiöiden sekä humanitaarisen 
avun tilanteeseen. Matkaohjelmat sisälsivät kehitysyhteistyötoimijoita, rahoittajia ja humanitaarisen 
avun virkamiehiä. Huhtikuun matkan tavoitteena oli pohjustaa Istanbulin kokousta, löytää uusia 
rahoittajia Abilikselle sekä vaikuttaa humanitaarisen avun inkluusiokehitykseen yhdysvaltalaisten 
järjestöjen kanssa. Kesäkuussa yhdistimme matkamme YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen 
osapuolikokoukseen, jossa Kalle Könkkölä oli Suomen virallisen delegaation jäsen, edustaen 
vammaisjärjestöjä. Matkan aikana tapasimme kymmeniä virkamiehiä, joista olennaisimmat Ramiro 
Martinezin ja Bryan Schaafin Yhdysvaltain ulkoministeriön humanitaarisen avun yksiköstä erilaisten 
ajankohtaisten asioiden tiimoilta. Keskustelimme muun muassa Suomen osin valmistelemasta 
humanitaarisen avun asiakirjasta sekä valmisteilla olevan Istanbulin humanitaarisen avun 
huippukokouksen asioista. Tapaamisten joukossa oli myös kokous Maailmanpankissa, USAID:ssä 
ja USICD:ssa. 

 
2. ETYJ:n vammaisulottuvuus 

ETYJ-työskentely oli toinen tärkeä painopiste vuonna 2016. Suomi on tehnyt arvokasta työtä 
viimeisten vuosien aikana ETYJ – ulottuvuuden kehittämiseksi. 
 

Helmikuussa olimme mukana Yhdysvaltain, Venäjän ja Suomen hyvällä yhteistyöllä järjestetyssä 
tapahtumassa Wienissä.  Yleisötilaisuus järjestettiin 9.2 koko ETYJ – väelle. Nelihenkisessä 
paneelissa Yhdysvaltain ETYJ – lähettiläs Dan Baer, Suomen ETYJ – lähettiläs Katja Pehrman, 
Kalle Könkkölä ja erityisedustaja Judith Heumann keskustelivat vammaisten asemasta ETYJ – 
prosesseissa. Könkkölä ja Heumann puhuivat molemmat Ukrainan tilanteesta. ETYJ on alueella liki 
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ainoa mandaatinhallitsija, mutta vammaisuus ei ole temaattisesti määritelty kellekään toimijalle. 
Keskeiset kysymykset liittyvät humanitaaristen tarpeiden ja apuvälineiden toimittamiseen. Yhteisinä 
kipukohtina tunnistettiin se, ettei ETYJ – rakenteen sisällä ole vammaisuudesta vastaavaa tahoa, 
jonka vuoksi työ tapahtuu hajanaisesti eri asioissa. Heumann kehotti ottamaan suoraa mallia 
ODIHR:n vaalitarkkailu-toimintaan Yhdysvaltain kehittämistä standardeista, jotka määrittelevät 
esteettömän äänestämisen. Tapasimme myös Yhdysvaltain, Ranskan, Irlannin ja Venäjän 
olennaista ETYJ – henkilökuntaa yhdessä Yhdysvaltain kanssa.  
 

Huhtikuun alussa 2016 laadimme ulkoministeriölle tilaustyön siitä, kuinka ETYJ voisi kehittää 
toimintaansa Ukrainassa huomioimaan vammaiset. Yhteistyö jatkui 2016 myös syksyllä Varsovassa, 
jossa vierailimme ODIHR-asioissa (ODIHR=Office For Democratic Institutions and Human Rights). 
Samalla matkalla tapasimme Heumannin kautta myös USA:n ulkoministeriön ETYJ – vastaavia. 
Syksyn seminaari oli menestys, sillä vammaisten osallisuutta käsittelevässä kokouksessa 
Yhdysvallat ja Venäjä olivat tiiviissä yhteistyössä. Tämä on vaikeassa poliittisessa tilanteessa 
poikkeuksellinen saavutus, jota kehuttiin usean eri maan ETYJ – edustuston toimesta. 
 

ETYJ – toiminta tuotti myös toisen tuloksen, sillä Suomen rahoituksella ODIHR on voinut tehdä 
vammaisten asemaa ODIHR – työssä kartoittavaa tutkimusta. Suomen asettamana ODIHR – 
kontaktina toimii Tiina Kukkamaa-Bah, jonka työn kautta Varsovassa meillä on ollut mahdollisuus 
tavata muun muassa ODIHR – vaalitarkkailun johtoa.  

 
3. Humanitaarinen apu (mm. Syyria, Ukraina)  

Humanitaarisen avun kehittäminen inklusiivisemmaksi on ollut jo usean vuoden yksi työn painopiste. 
Nyt yhteistyötä on saatu orastavaan alkuun. Suomessa Kirkon Ulkomaanavun ja Punaisen Ristin 
johdot ovat kiinnostuneita kehittämään toimintaansa. Vuoden 2016 lopulla olemme päässeet 
alustavaan yhteistyösopimukseen heidän kanssaan. Kentän ääntä saatiin Irakin ja Syyrian 
vammaisia pakolaisia tavatessa, DPI:n kokouksen yhteydessä Kairossa. Kalle Könkkölä tutustui 
vammaisten sisäisten pakolaisten asemaan Ukrainassa keväällä 2016.. 
 

Tytti Matsinen ja Kalle Könkkölä edustivat vammaisia Suomen virallisessa (Pääministeri Sipilän) 
delegaatiossa World Humanitarian Summit – kokouksessa Istanbulissa toukokuussa 2016. Suomen 
vahva rooli Charterin kokoamisessa ja inkluusion edistämisessä yhdessä Australian ja Thaimaan 
kanssa oli vahvasti esillä  
 

Egyptissä pidettiin DPI:n uudelleenjärjestymiskokous maaliskuussa 2016. Sen yhteydessä tavattiin 
vammaisia pakolaisia Syyriasta ja Irakista. Matkamme keskeisin erillistapaaminen oli Irakin 
vammaisten kanssa. Irakilainen DPI – delegaatio on jo nyt mukana 16 sisäisille muuttajille 
pakolaisleiriä koskevassa vammaishankkeessa, jota Handicap International rahoittaa.  Irakissa on 
IDA:n mukaan noin 200 000 sisäistä pakolaista, jotka luokitellaan vammaisiksi. Punainen puolikuu 
ja ICRC antavat materiaalista apua ja joskus vähän rahaa. Esimerkiksi ruoka-apua ja tarvikkeita, kun 
taas UNHCR antaa telttoja ja peseytymisvälineitä.  
 

4. Suomen kehityspolitiikka ja inkluusion valtavirtaistaminen 
Vuoden aikana jatkoimme keskustelua ja vaikuttamistoimintaa kotimaassa vammaisinkluusion 
edistämiseksi. Tapasimme virkamiehiä, vammaisjärjestöjä, valtavirran järjestöjä sekä kansainvälisiä 
vieraita41. Vuoden aikana meillä oli kokoukset ulkoministeriön edustajien kanssa seuraavasti: UMI 
Timo Soini, KEMI Kai Mykkänen, Osastopäällikkö Puustinen, humanitaarisen avun yksikön edustajat 
ja haavoittuvien ryhmien neuvonantajat. Samoin tapasimme valtavirtajärjestöjen johtoa kuten 
KEPA:n, Kirkon Ulkomaanavun, Suomen Punaisen Ristin, Suomen Lähetysseuran ja Plan Suomen 
johtoa. Yhteistyötä vahvistimme myös suomalaisten vammaisjärjestöjen kesken. Tapaamisten 
joukossa oli muun muassa Kuurojen Liiton ja Näkövammaisten liiton johdot. Tapaamisia saatiin 
myös usean kansanedustajan kanssa. Agendalla olivat muun muassa: 

 Yhteistyö kotimaassa varainkeruun, Suomi Areenan tai muun työn kautta kuuden eri 

järjestön kanssa 

                                                 
41 Logframe Matrix of Abilis Foundation (2016): Outcomes 4.1. Number of realized meetings by the disability diplomacy members. 
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 Ministeriöille ja virkamiehille agendalla on ollut inkluusio laajasti – miten Suomen 

rahoituksen kokonaislinja toimisi paremmin? 

 Vammaisten ottaminen huomioon humanitaarisessa avussa on sekä SPR:lle että KUA:lle 

nouseva agenda 

 Valmius antaa omia vammaisia asiantuntijoita muiden toimijoiden käyttöön on 

Vammaisdiplomatian toimintamalli, jota haluamme tulevaisuudessa laajentaa 

 Tällä hetkellä neljä diplomatian ryhmäläistä on mukana SPR:n ja KUA:n rekistereissä. 

Tavoitteemme on laajentaa tätä ryhmää. 
 
 

5. Asiantuntijaryhmän tapaamiset ja rosteri 
Diplomatian asiantuntijaryhmä tapasi kolme kertaa vuonna 2016. Helmikuun tapaamisen teema oli 

kriisi- ja humanitaarinen työ, ulkopuolisena alustajana Eveliina Lyytinen. Koulutusryhmän kesäkuun 

tapahtumassa alusti muun muassa Hisayo Katsui vesi- ja sanitaatioasioista. Kokopäivän mittainen 

koulutus pidettiin kulttuurikeskus Sofiassa. Syksyllä ryhmä kokoontui tapaamaan Suomessa 

vieraillutta Judith Heumannia. Joulukuussa oli vuotta 2017 suunnitteleva kokouksen. Ryhmäämme 

liittyi uusi arkkitehti joulun alla 2016. Koko ryhmän koko on tällä hetkellä noin 14 osallistujaa. 

Useimmat ryhmäläiset ovat luvanneet antaa asiantuntemustaan Abilis Consulting Oy:n käyttöön. 

Sitä varten on luotu asiantuntijarekisteri (rosteri).  

 

6. Muuta merkittävää 
Syksyn aikana tarkensimme vammaisten kehitysyhteistyöasemaan liittyvää USA-opintomatkaa 
(toteutus 2017) ja isännöimme Judith Heumannia lokakuun viimeisellä viikolla. Toiminnan tueksi 
perustettiin ns. Elders-ryhmä, joka koostuu kokeneista, eläkkeellä olevista suurlähettiläistä, 
diplomaateista ja järjestöjohtajista. Ryhmän ensimmäinen kokoontuminen oli lokakuussa 2016. 
Joulukuussa osallistuimme Suomessa pidettyyn GLAD – kokoukseen ja isännöimme Australian 
ulkoministeriön vammaisasiantuntija Mika Kontiaisen vierailua säätiössä.  
 
Vuoden 2016 onnistumisia: 

1. ETYJ – työ on edistynyt. 
2. Humanitaarisessa avussa on saatu käyntiin pilotti (KUA:n ja World Visionin kanssa). 
3. Roster – asiantuntijarekisteri on koottu vammaisosaajista. 
4. Diplomatia-aloitteelle on perustettu vanhempien neuvonantajien ryhmä (Elders). 
5. USA – vierailu onnistui ja tarjosi tärkeitä yhteistyömahdollisuuksia tulevaisuudessa. 
6. Tapasimme molemmat UM:n ministerit, joiden kanssa keskustelut Suomen konkreettisesta 

sitoutumisesta inklusiiviseen kehitykseen.  
7. Kehityspoliittisessa vaikuttamisessa vammaisuuden merkitys on kasvanut. 

 

Epäonnistumisia ja ulkoisia työn riskejä ja haasteita edelleen: 
1. Rahoitustilanne on huono ja rahoituslähteiden  
2. Humanitaarinen rahoitus ja humanitaarisen avun kehittäminen inklusiivisemmaksi vaikeaa. 
3. Yhdysvallat ei allekirjoittanut humanitaarisen avun charter - asiakirjaa 
4. ETYJ – päätöslauselma ei mennyt läpi. 

 
 

4. YHTEISTYÖVERKOSTOT JA KOTIMAAN TOIMINTA 
 

4.1. Kansainvälinen verkostoituminen 
Abilis-säätiöllä on laajat kontaktit useisiin maailmanlaajuisiin vammaisjärjestöihin kuten Disabled 
Peoples’ International (DPI), World Blind Union (WBU), World Federation of the Deaf (WFD) ja World 
Federation of the Deaf-Blind (WFDB). Hallituksen jäsenet toimivat eri rooleissa näiden hallituksissa 
ja toiminnoissa.  
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Säätiöllä on hyvät yhteydet muihin toimijoihin, jotka tukevat vammaisten ihmisoikeusliikettä. Näiden 
joukossa ovat pohjoismaiset vammaisjärjestöt (DPOD, MyRight, FFO, Atlas Alliance) sekä 
kansainväliset toimijat kuten Disability Rights Fund (DRF), Open Society Foundation (OSF), Action 
Aid International, Action on Disability and Development (ADD), Christopher Blinden Mission (CBM), 
Handicap International (HI) ja Asian-Pacific Center on Disability (APCD). Valtiollisista toimijoista 
yhteistyötä tehtiin Yhdysvaltojen State Department:n ja USAID:n, Australian DFAT:n, Irlannin 
IrishAID, Saksan GIZ:n ja Iso-Britannian DFID:n kanssa. Keskeisiä yhteistyömuotoja on kuvattu 
aiemmin tässä raportissa. 
 

Yhteistyöhön linkittyivät edellä mainittujen toimijoiden lisäksi muutamat kansainväliset järjestöt kuten 
World Vision ja eräät suomalaiset järjestöt ja toimijat, joista voidaan mainita Fida International, Kirkon 
ulkomaanapu, Suomen lähetysseura, Suomen Punainen Risti.  
 

Yhteistyö UM:n osastojen ja yksiköiden kanssa 
Tärkeänä yhteistyökumppanina on ulkoasiainministeriö eri osastoineen ja yksiköineen. Säätiön 
edustaja on mukana UM:n vammaisasioiden koordinaatioryhmässä, joka kokoontuu 3-4 kertaa 
vuodessa. Kansalaisyhteiskuntayksikön lisäksi Abilis-säätiöllä on hyvät suhteet useisiin Suomen 
ulkomaan edustustoihin. Vierailuja tai tapaamisia lähetystön edustajien kanssa on järjestynyt, 
esimerkiksi Etiopiassa, Libanonissa, Nepalissa, Tansaniassa ja Vietnamissa. Säätiön edustajat 
osallistuivat maaohjelmien ja toimintasuunnitelmien keskustelutilaisuuksiin mahdollisuuksien 
mukaan. Läheistä yhteistyötä tehtiin haavoittuvien ryhmien ihmisoikeuksien neuvonantajan kanssa. 
 

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

4.2. Säätiöiden välinen yhteistyö 
Abilis-säätiö teki läheistä yhteistyötä KIOS- ja Siemenpuu -säätiöiden kanssa. Vuoden 2016 aikana 
yhteistyön teemoja olivat ennen kaikkea ohjelmatukiuudistus ja sen ehdot, jotka vaarantavat 
erityissäätiöiden toimintaa, erityisesti jos suunniteltu omarahoitusosuus tulee koskemaan säätiöitä. 
Säätiöiden tulevaisuutta ja erilaisen toiminnan luonteen ymmärtämistä koskevaa keskustelua käytiin 
eri foorumeissa ja säätiöiden edustajat tapasivat yhdessä ulkoministeriön edustajia. 
 

Näiden yhteistyömuotojen lisäksi säätiöt lähettivät yhteisen edustajansa ohjelmatuki-instrumentti-
uudistusta valmistelleeseen työryhmään ja pyrkivät muutenkin osallistumaan koordinoidusti 
ohjelmatukea saavien järjestöjen yhteistyöhön. Toiminnanjohtajat kokoontuivat säännöllisesti 
keskustelemaan säätiöitä koskevista asioista ja järjestivät yhteisiä infotilaisuuksia, joihin osallistuvat 
kaikki säätiöiden ja Vammaiskumppanuus ry:n työntekijät.  
 

4.3. Vammaiskumppanuus ry ja yhteistyö 
Yhteistyö Vammaiskumppanuus ry:n (VK ry) kanssa jatkui vuonna 2016 uudenlaisen 
jäsenyysmuodon alla. Abilis-säätiö vaihtoi jäsenyyden varsinaisesta jäsenestä kumppanijäseneksi, 
koska VK ry:n sääntöjen mukaisesti varsinaiset jäsenet toteuttavat Vammaiskumppanuusohjelmaa 
(VKO) ja sen alaisia hankkeita. Koska Abiliksella on oma yhteistyösopimus ja rahoitus 
ulkoministeriöstä, eikä se toteutua VKO:n alla hankkeita, oli sopivampi jäsenyysmuoto tällöin 
kumppanijäsen. Sisällöllinen yhteistyö, hallitus- ja vaikuttamistyöskentelyn rinnalla, etsi muotojaan.  
Läheistä yhteistyötä jatkettiin VK:n jäsenjärjestöjen (Kynnys ry, Invalidiliitto ry, Näkövammaisten liitto 
ry, Kuurojen liitto ry ja Kehitysvammaliitto ry) kanssa. Yhteistyö sisälsi kokemusten jakamista ja 
tiedon vaihtoa niiden maiden vammaisjärjestöjen toiminnoista, joissa sekä Abilis-säätiö että 
kyseinen suomalainen järjestö toimii.  
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5. ARVIO VUODESTA 2016 JA TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVAT 
 

Vuosi 2016 oli monella tavalla rankka, työntäyteinen ja epävarma ajanjakso. Uusi rahoituspäätös tuli 
vain kahdelle vuodelle, vaikka hakemus oli laitettu kolmelle vuodelle. Toisen vuoden rahoitus laskee 
miljoonalla eurolla, eikä seuraavan rahoituskauden raameista ollut vielä loppuvuodestakaan tietoa. 
Miten voi tehdä uusia rahoituspäätöksiä projekteihin, joiden toteutus venyy melko varmasti vuodelle 
2018? Samanaikaisesti ulkoministeriön uudistukset loivat isoja kysymyksiä säätiöille ja erilaisena 
toimijana jatkamiselle. Kehitysapukriittisyys ei millään tavoin antanut uskoa tulevaan. Päinvastoin. 
 

Abilis-säätiö venyi vuoden aikana ulkopäin tulleisiin paineisiin ja vaatimuksiin, tehosti rahoituksen 
etsintää ja perusti osakeyhtiön. Sen edustajat osallistuivat yhteiskunnalliseen keskusteluun 
inkluusion saamiseksi kehitysapuun ja humanitaariseen työhön. Vaikuttamistoiminta näyttäytyi 
uudella tavalla vuoden 2016 aikana. Onnistumisia saatiin näkyväksi, korkean tason osallistumisia, 
Suomen vahvaa sitoutumista inklusiiviseen kehitykseen ja vammaisasioita mukaan YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin (SDGs=Sustainable Development Goals). Vaikkei nämä ole yksin Abilis-
säätiön toiminnan tulosta, oli sen edustajat eri foorumeilla edistämässä muun muassa sitä, että 
vammaisiin ihmisiin viitataan seitsemässä kestävän kehityksen tavoitteessa. Näistä erityisesti 
koulutus ja työllisyys sekä eriarvoisuuden vähentäminen ovat sellaisia sektoreita, joissa säätiö voi 
jatkossa rahoitustoimintansa kautta tukea paikallisten ja kansallisen tason vammaisjärjestöjen 
toimimaan osana kehitysprosessia. 
 

Säätiön toiminnan kehittäminen kohti ohjelmallisuutta aikaansai huomattavaa lisätyötä vuonna 2016. 
Se tulee työllistämään myös tulevina vuosina, erityisesti kevätkaudella 2017, jolloin laaditaan 
ohjelmatukihakemus vuosille 2018–2021. Ohjelmallisuus, maaohjelmat taustaselvityksineen, 
tavoitteineen ja toimintoineen ovat täysin uudenlainen rakenne, johon säätiön tulee sopeuttaa 
toimintaansa. Jollei sitten käy niin, että ulkoministeriö päättääkin olla muuttamatta säätiöiden 
toiminnan ehtoja.  
 

Käynnissä oleva iso evaluaatio tuo oman antinsa vuonna 2017, valtaosin kuitenkin vasta sen jälkeen, 
kun seuraavien neljän vuoden rahoitushakemus on laadittu ja lähetetty ulkoministeriöön. Tästä 
valitettavasta aikataulujen epäloogisuudesta johtuen Abilis-säätiö suunnittelee kehittämistyöhön 
resursseja tuleville vuosille niin, että sekä sisäisestä tarpeesta että ulkopuolisen evaluaation 
suosituksista nousevat kehittämiskohteet voidaan toteuttaa joustavasti.  
 

Ulkopuolisen ja uusien rahoittajien löytäminen ovat edelleen säätiön toiminnan keskiössä 
tulevaisuudessa. Yksi pääasiallinen rahoittaja on ollut riski ja nyt Suomen kehitysapukriittisyyden ja 
leikkausten yhteydessä tämä riski on todentunut. Tulevaisuutta ajatellen säätiö haluaa rakentaa 
vahvemman rahoituspohjan ja kääntää tilanteen mahdollisuudeksi myös uusien yhteistyötahojen 
kautta. Vastaavasti yritystoiminnan (Abilis Consulting Oy) käynnistyminen vuoden 2017 aikana voi 
avata täysin uudenlaisia toimintakeinoja, joiden pohjalta myös säätiön projektirahoitus ja vahva 
asiantuntijuus nousevat esiin.  
 

Kun alkuvuodesta 2018 juhlitaan Abilis-säätiön 20-vuotista toimintaa, on syytä nostaa esille se 
valtava työ ja kehitys, onnistumiset ja vaikutukset, joita projektirahoituksella on kehitysmaiden 
vammaisille ja heidän järjestöilleen ollut. Tehostetun tiedotus- ja viestintätyön kautta siihen 
panostetaan, jotta suomalaiset veronmaksajat saavat entistä paremmin tietää työn tuloksista ja sen 
aidosta merkityksestä vammaisille ihmisille eri puolilla kehittyvää maailmaa. 


