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VUOSIKERTOMUS 2015 
 

Yhteenveto 
 

Abilis-säätiön toiminnassa vuosi 2015 oli monenlaisten muutosten aikaa. Kevätkaudella säätiö 
valmisteli uuden kolmivuotisen rahoitushakemuksen (2016–2018), jonka se lähetti Suomen ulko-
asiainministeriöön kesäkuussa. Varsin pian tämän jälkeen Suomen hallitus ilmoitti kehitysyhteistyön 
varojen leikkauksista ja syyskuussa säätiö joutui sopeuttamaan tulevien vuosien suunnitelmia varsin 
mittavin toimenpitein. Tulevat noin 40 % leikkaukset antoivat varjonsa säätiön tulevaisuudelle kuten 
koko toimialalle. Säästötoimet ja uusien hakemusten hakusulku astuivat voimaan heti syyskuussa. 
Toimenpiteet fokusmaiden vähentämiseksi ja käynnissä olevien projektien loppuun saattamiseksi 
ryhdyttiin toteuttamaan tehokkaasti. Jo vuoden 2015 loppuun mennessä oli tärkeä saada projekti- ja 
hakemusmäärää pienemmäksi ja sen avulla sitoumukset tuleville vuosille rajatummiksi. Myös 
henkilöstökuluja tuli vähentää, onneksi vasta vuoden 2016 alusta alkaen.  
 

Säätiö sai rahoituspäätöksen joulun alla 2015. Päätös kattoi vain vuodet 2016–2017 ja valtiontuen 
käytölle oltiin asettamassa uudenlaisia ehtoja. Yhdessä sisarsäätiöiden kanssa Abiliksen edustajat 
keskustelivat ulkoministeriön kanssa etsien toteuttamiskelpoisia tapoja noudattaa ehtoja, vaikka 
erityissäätiöiden toiminta poikkeaa niistä järjestöistä, joiden ohjelmatukitoimintaa varten ehdot on alun 
perin luotu. Abilis-säätiö osallistui niin ikään Kepan jäsenjärjestönä siihen kansalaisjärjestöjen työhön, 
jolla pyrittiin syyskaudella muuttamaan hallituksen esitystä kehitysavun leikkauksista.  
 

Ulkoministeriön ohjelmatukea ja rahoitusinstrumentteja koskevat uudistukset nivotaan arviointiin, joka 
koskee kaikkia ohjelmatukijärjestöjä ja toteutetaan ennen seuraavan rahoitushakukierroksen 
päätöksiä (2017). Syksyllä 2015 ulkoministeriö käynnisti kolmivaiheisen evaluaatioprosessin, jonka 
ensimmäisen vaiheen teemana on järjestön tulosohjausjärjestelmä. Abilis-säätiö kokosi pyydetyt 
aineistot ja seurasi prosessia, samalla valmistautuen kolmannen vaiheen evaluaatioon, joka 
toteutetaan syksyllä 2016. Oman työnsä tulosohjausjärjestelmän ja ihmisoikeusperustaisuuden 
arvioimiseksi säätiö valmisteli evaluaation, joka toteutetaan alkuvuodesta 2016. 
 

Suomen valtion kehitysapuleikkaukset aktivoivat rahoituksen etsinnän muista lähteistä. Syksyn 
aikana valmisteltiin kaksi EU-tason hakemusta ja käynnistettiin kolmannen valmistelu. Samoin säätiö 
oli mukana yhteishakemuksissa Kynnys ry:n ja ukrainalaisen ihmisoikeusjärjestön kanssa etsimässä 
rahoitusta Ukrainassa elävien vammaisten pakolaisten auttamiseksi. Säätiö oli mukana 
vammaissektorin yhteistyötapaamisissa ja kävi arvokasta tiedon vaihtoa muun muassa Australian ja 
Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa. Lisäksi säätiö käynnisti tehostetun ja laajemman varain-
hankintatyön kotimaassa. 
 

Muutoksia toi myös projektihallinnan ohjelmiston vaihdosprosessi, joka oli käynnistynyt vuonna 2014 
ja ajautui tilanteeseen, jossa sopimus ohjelmistotalo Innofactor Oyj:n kanssa päätettiin purkaa ja 
tarjouskilpailun (2014) toiselle tilalle tullut Roger Studio Oy (aiemmin Steeri Oy) aloitti kehittämistyön 
sopivan tietokantaohjelmiston rakentamiseksi säätiön käyttöön. Kesäkuusta alkaen uutta 
pilvipalveluna toimivaa ohjelmistoa rakennettiin tiiviissä yhteistyössä säätiön ja Roger Studio Oy:n 
edustajien kesken. Lokakuussa uusi ohjelmisto otettiin käyttöön ja sen kehittämistyö jatkui 
loppuvuoden ajan. 
 

Säätiön toimintaa varjostivat kehitysavun tulevat leikkaukset ja epävarmuus tulevien vuosien 
rahoituksesta. Syyskaudella hakusulku rajoitti käsiteltyjen hakemusten määrää ja näkyy selvästi 
vuoden tilastoissa. Hakusulusta ja projektihallintaohjelmiston vaihdoksesta huolimatta säätiö käsitteli 
yli 450 hakemusta, joista se hyväksyi rahoitettavaksi 212. Yhteensä 214 hakemusta hylättiin. 
Hakemuksia tuli eniten Afrikasta (48 %). Kaikkein köyhimpiin ja haavoittuvimpiin maihin kohdentui 
myönnetyistä avustuksista noin 65 %. Strategiansa mukaisesti säätiö kanavoi valtaosan (62 %) 
kaikesta tuesta fokusmaihin, joita säätiöllä oli vuoden 2015 aikana yhteensä 12. Näissä maissa 
kumppaniyhteistyöohjelman alaisten toimien avulla tuettiin ja seurattiin hankkeiden suunnittelua ja 
toteutusta koko hankesyklin ajan, jolloin riskien hallinta oli tavoitteellista. Eniten säätiö tuki aiempien 
vuosien tapaan köyhyyden vähentämiseen ja toimeentulon hankintaan liittyviä projekteja. Niitä oli 47 
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% kaikista uusista avustuspäätöksistä. Avustusten koko vaihteli 277 – 27 941 euron välillä. 
Keskimääräinen avustuksen koko oli 6 475 €. Säätiö jatkoi pienten avustusten määrä käyttöä (n=98), 
mikä laski keskimääräisen avustuksen kokoa. Sama suuntaus on ollut näkyvissä viime vuosina, jolloin 
pienten avustusten käyttöä on lisätty. Tilanne todistaa sen, että pienille paikallistason ryhmille, 
erityisesti maaseutuolosuhteissa, riittää varsin pieni projektirahoitus, jonka ryhmä pystyy 
hallinnoimaan ja käyttämään suunnitelman mukaisesti. 
 

Vammaisten ihmisten osallisuus ja osallistumismahdollisuudet olivat yksi säätiön strategisista 
kulmakivistä ja ihmisoikeusperiaatteista koko rahoituskauden ajan. Osallisuuden kautta myös 
toimintavalmiudet vahvistuivat ja mahdollisuudet omien elinolosuhteiden kohentamiseen ja 
ihmisoikeuksien puolustamiseen parantuivat. Projektirahoituksesta hyötyi suoraan vuonna 2015 noin 
12 000 vammaista ihmistä, edellisenä vuonna noin 10 000. Epäsuorasti hyötyneitä oli moninkertainen 
määrä. Jo yhden vuoden (2015) aikana yli 3000 vammaista henkilöä, joista noin kolmannes oli naisia, 
sai tietoa omista oikeuksistaan ja ainakin 1 200 vammaista henkilöä pääsi mukaan järjestötoimintaan 
tai paikallistason oma-apuryhmiin. Vuoden 2015 aikana noin 2600 vammaista ihmistä sai ammatillista 
ja pienyrittäjyyskoulutusta sekä mahdollisuuden työllistymiseen ja toimeentuloon. Säätiön 
avustustoiminnan kautta tuhannet syrjityt ja köyhissä elinolosuhteissa, vailla koulutusta, työtä, 
palveluita ja ihmisoikeuksien toteutumista, elävät vammaiset henkilöt saivat mahdollisuuden 
osallistua, oppia ja tulla mukaan perheen ja yhteisön jäseniksi, jopa aktiivisiksi kansalaisiksi. 
Yksilötasolla näkyvä köyhyyden ja eriarvoisuuden lieventyminen muutti tuhansien ihmisten arkea. 
 

Säätiön rahoitustoiminnan tuloksia ja vaikutuksia mittaavien indikaattoreiden kehittämistyö jatkui 
vuoden 2015 aikana. Ensimmäiseksi kehitetyt indikaattorit otettiin käyttöön pienissä Fast Track -
avustuksissa. Alustavasti tuloksia pystytään hyödyntämään jo vuoden 2015 raportoinnissa, mutta 
laajemmin vasta vuodesta 2018 alkaen, kun indikaattoreiden käyttö on systemaattista kaikissa 
säätiön rahoittamissa hankkeissa. Myös muun toiminnan indikaattorikehittely jatkoi ja tukee tulevien 
vuosien (2016–2017) toiminnan tuloksellisuuden arviointia. 
 

Säätiön tehostettu rahoitustoiminta Mekongin alueella eteni syyskaudelle asti suunnitelmien 
mukaisesti. Alueellista työtä koordinoitiin Thaimaassa sijaitsevasta aluetoimistosta käsin. 
Joulukuussa 2015 Abilis-säätiön alueellinen toimisto sai virallisen rekisteröitymisen. Maatoimistot 
Vietnamissa ja Myanmarissa ohjasivat paikallisten vammaisryhmien projektisuunnittelua ja – 
toteutusta hakusulkuun asti. Loppuvuodesta 2015 avautui Vietnamin kansalaisyhteiskunnan 
vahvistamista koskeva EU-haku, johon säätiö ryhtyi valmistelemaan hakemusta.  
 

Vammaisoikeusdiplomatian kautta säätiö toimi aktiivisesti edistäen vammaisten ihmisoikeuksien ja 
inklusiivisen kehityspolitiikan toteutumista. Vuoden teemoina olivat tiiviit transatlanttiset suhteet, 
vaikuttamistyö inklusiivisen humanitaarisen työn kehittymiseksi. Kymmenet tapaamiset Suomessa, 
Euroopassa ja laajemminkin ulkomailla, edistivät yhteistyösuhteita ja vahvistivat työn merkitystä 
uusien kestävän kehityksen tavoitteiden rinnalla. Joulukuussa Kalle Könkkölä palkittiin 
elämäntyöstään Yhdysvalloissa, mikä kuvastaa hyvin sekä hänen että vammaisdiplomatian työn 
arvostusta.    
 

Vuonna 2015 säätiön edustajat osallistuivat erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Säätiön arviointityö 
ja ihmisoikeusperustaisuus herättivät laajasti kiinnostusta. Säätiö panosti tunnettuuden 
kasvattamiseen ja tehosti tiedotustyötään. Erityisesti käyttöön myös työmatkojen aikana otetut 
sosiaalisen median kanavat tavoittivat sekä suomalaisen että kansainvälisen yleisön ja yhteistyötahot 
välittömästi. Yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa lisättiin sekä maatasolla 
kokemuksia vaihtaen että avun harmonisaatiota edistäen. 
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YHTEENVETO VUODEN 2015 TULOKSISTA 
 

Säätiön rahoitustoiminnan keskeiset tulokset vuonna 2015 pohjautuen säätiön strategiassa ja 
toimintasuunnitelmassa esitettyihin toiminta-alueisiin ovat seuraavat: 
 
Kehitystavoite  
Abilis-säätiön koko toiminnan pitkän aikavälin tavoitteena on sen vision mukaisesti maailma, missä 
vammaiset ihmiset ovat tietoisia ihmisoikeuksistaan ja toimivat ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Näin 
vammaiset ihmiset ovat myös yhdenvertaisia muiden kansalaisten kanssa. 
 

 
 
 
 
 
Vuoden 2015 kaiken toiminnan tavoitteena oli, että vammaisten ihmisten ihmisoikeudet toteutuvat ja 
vammaiset ihmiset tunnistavat oikeutensa, pystyvät puolustamaan oikeuksiaan ja edistämään 
toimenpiteitä, joiden avulla vammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat. Työ edellyttää pitkäjänteistä ja 
sitoutunutta toimintaa sekä vammaisten ihmisten osallistumista ja voimaantumista, johon säätiön 
rahoitustoiminta kohdistuu. Monet projektitoiminnot voivat ensin kohdistua arjen perusasioiden 
tyydyttämiseen, ennen kuin yhdenvertaisuus muiden kansalaisten kanssa voi toteutua. Tämä johtuu 
siitä, että vammaisuutta ei ymmärretä, siihen liittyy virheellisiä uskomuksia ja stigmaa. Abilis-säätiö 
tukee kehitysmaiden vammaisjärjestöjä, jotta syrjityt ja köyhissä elinolosuhteissa elävät vammaiset 
ihmiset voivat vahvistua mielekkäiden projektitoimintojen kautta.   
 
Tulokset ja niitä mittaavat indikaattorit 
Abilis-säätiön kokonaistoiminnan kannalta keskeiset toiminnot tuloksineen ja mittareineen on koottu 
taulukkoon 1.  

  

TOIMINTO TAVOITE TULOS INDIKAAT-
TORI 

Tehokas 
valtiontuen 
käyttö vuosittain 

Tehokas valtiontuen 
käyttö UM:n ohjeiden 
mukaisesti 

Valtiontuen käyttö oli 2 916 847 €.  
Valtaosa valtiontuesta käytettiin. 
Siirtyvän tuen määrä on pieni, 104 249 
€.  

Käytetyn tuen 
€ määrä 

Projekti- 
rahoitus 

Vähintään 65 % 
myönnetystä valtiontuesta 
vuodessa 

Yhteensä 1 900 945 €, 65,2 % käytettiin 
hankerahoitukseen. 

Prosenttiosuus 
valtion tuesta  

Hankehallinnon 
laadukas 
toteutus 

Enintään 25 % 
myönnetystä valtiontuesta 
vuodessa 

Valtiontuesta käytettiin 22,3 % eli 
649 803 € hankehallintoon. 

Prosenttiosuus 
valtion tuesta 

Toiminnan 
laadukas 
hallinnointi 

Enintään 10 % 
myönnetystä valtiontuesta 
vuodessa 

 
Valtiontuesta käytettiin 9,1 % (265 785 
€) hallinnon kuluihin. 

Prosenttiosuus 
valtion tuesta 

Vammais-
diplomatia 

Vammaisasioiden 
inkluusio ja vammaisten 
osallisuus vahvistunut 

Valtiontuesta käytettiin 3,4 % (100 315 
€) vammaisdiplomatian toimintaan, 
inkluusio-keskustelu vahvistui. 

Kehittämistyö 
meneillään 

 

Taulukko 1. Abilis-säätiön kokonaistoiminnan keskeiset tulokset vuodelta 2015.  

 
 

Hankerahoituksen tavoitteet ja saadut tulokset vuonna 2015 
Projektirahoitustoiminta oli säätiön päätoimintamuoto vuonna 2015 edellisten vuosien tavoin. Vaikka 
Suomen kehitysavun leikkausuutiset ja säätiön valtionavustuspäätös toivat merkittäviä muutoksia 
kuluneen vuoden avustustoimintaan, pystyi säätiö toimimaan tehokkaasti ja tuloksellisesti.  

Kehitysmaissa elävät vammaiset ihmiset ovat tietoisia ihmisoikeuksistaan ja 
toimivat ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Näin vammaiset ihmiset ovat myös 
yhdenvertaisia muiden kansalaisten kanssa. 
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1. Hankerahoituksen tavoitteet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. Hankerahoituksen yleiset ja määrälliset tulokset 

Säätiön toiminnan luonteen kannalta on oleellista arvioida vuosittain käsitellyt uudet hakemukset ja 
käynnissä olevien hankkeiden väli- ja loppuraportit sekä analysoida niiden jakautumista säätiön 
strategisten painopisteiden pohjalta. Taulukko 2. kokoaa keskeiset tulokset vuoden 2015 
avustustoiminnasta, painottuen hankehallinnon prosessien kautta toteutettuun työhön. 

  

Toiminto Tavoite Tulokset Indikaattori 

Hankehallinnon 
laadukas ja 
tehokas 
toiminta 

Laadukas ja 
tuloksellinen 
rahoitustoiminta ja 
siihen liittyvät toiminnat 

450 uutta hakemusta, joista 212 
hyväksyttiin ja 214 hylättiin, loput 
käsittelyyn seuraavan vuoden 
puolella; 222 hyväksyttyä 
loppuraporttia 

Käsiteltyjen 
hyväksyttyjen ja 
hylättyjen 
hakemusten määrä; 
käsiteltyjen 
loppuraporttien 
määrä 

 
 

Hankehallinnon 
laadukas 
toiminta, 
strategian 
linjoja 
noudattaen 

Projektirahoituksen 
kohdentaminen säätiön 
strategian mukaisille 
painopistealueille (eri 
vammaryhmät, 
köyhissä ja hauraissa 
maissa ja maaseudulla 
toimivat aloittelevat 
ryhmät 
ruohonjuuritason 
ryhmät) 

Tukea kaikille eri vammaryhmille, 
104 uutta avustusta (49 %) eri 
vammaryhmät kattaville järjestöille;  
101 avustusta (48 %) Afrikkaan, 88 
(42 %) Aasiaan;  
65 % (138) hanketta maailman 
kaikkein köyhimmissä maissa; 142 
uutta avustusta (67 %) 
maaseutuolosuhteisiin 
paikallistason vammaisjärjestöille, 
joista 66 % oli aloittelevia toimijoita. 

Avustusten 
jakautuminen, määrä 
ja prosenttiosuus, 
strategisille 
painopistealueille 
(maat, temaattiset 
fokukset) 

 

Laadukas 
riskinhallinta 

Tuloksellinen 
riskinhallinta ja 
avustustoiminnan 
seuranta 

Hankeseuranta väli- ja 
loppuraporttien kautta (249 
tarkastettua väliraporttia, 222 
tarkastettua loppuraporttia), 
seurantakäynti 90 projektissa 
paikan päällä (Abilis tiimi), 83 % 
päättyneistä projekteista 
kumppanijärjestön seurannan alla 

Käsiteltyjen ja 
hyväksyttyjen väli- ja 
loppuraporttien 
määrä, 
seurantakäynnit 
(määrä), 
seurantamekanismin 
käyttö (%) 

  
Taulukko 2. Hankehallinnon keskeiset määrälliset tulokset vuoden 2015 toiminnoista. 
 
 

3. Hankerahoituksen päättyneiden hankkeiden raportoidut tulokset lyhyesti 

Päättyneitä hankkeita oli vuonna 2015 yhteensä 222. Niissä raportoidut tulokset voidaan luokitella 
pääkategorioihin ja kootusti esitellä tulokset seuraavasti: 
 

- Kehitysmaissa elävien vammaisten ihmisten ja heidän 
järjestöjensä/ryhmiensä kapasiteetti kasvavat. 

- Vammaisten ja ei-vammaisten ihmisten välinen eriarvoisuus 
osallistumismahdollisuudet ja aito osallisuus yhteisössä ja arjen 
elämässä vähenee. 

- Vammaisten ihmisten osallistumismahdollisuudet ja aito osallisuus 
yhteisössä ja arjen elämässä lisääntyvät. 

-  
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1. Toimeentulon hankkiminen ja köyhyyden vähentäminen 
- Päättyneiden hankkeiden joukossa yli puolet (116 hanketta, 49 %) toimeentulohankkeita, joiden 

avulla noin 2600 vammaista ihmistä sai ammatillista ja pienyrittäjyyskoulutusta sekä 
mahdollisuuden työllistymiseen ja toimeentuloon.  

- Yleisimpiä työn ja toimeentulon aloja olivat pienyrittäjyys, käsityöt, karjan- ja kanankasvatus. 
- Parantunut toimeentulo vahvisti vammaisten ihmisten ruokaturvaa ja vähensi köyhyyttä. 

 

2. Ihmisoikeustyö, vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien tunnistaminen ja 
edistäminen 
- Päättyneiden hankkeiden joukossa oli 29 sellaista hanketta (12 %), joiden keskiössä olivat 

vammaisten ihmisoikeudet, niistä tiedottaminen ja YK:n vammaissopimukseen liittyvät asiat. Eri 
maissa vammaisten ihmisoikeudet tunnistetaan paremmin, kun vammaisten osallistuminen on 
lisääntynyt ja yhteisön tietoisuus vammaisuudesta on kasvanut. 

- Yhteensä yli 3000 vammaista henkilöä sai tietoa omista oikeuksistaan. Heistä noin kolmannes 
oli vammaisia naisia. 
 

3. Järjestötyö ja vammaisten henkilöiden kapasiteetin vahvistaminen 
- Noin viidennes (50 hanketta, 21 %) päättyneistä projekteista vahvisti kansalaisyhteiskuntaa ja 

tarjosi vammaisille ihmisille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tuki vammaisten 

omien järjestöjen toimintaa, johtamista ja laajentumista. Usein mukana oli vammaisten 

ihmisoikeuksiin ja vammaislainsäädäntöön liittyvää koulutusta. 

- Yhteensä hieman yli 1 200 vammaista henkilöä pääsi mukaan järjestötoimintaan tai 

paikallistason oma-apuryhmiin ja saivat koulutusta ja tukea (kapasiteetin vahvistumista) tähän 

toimintaan. 

- Viidennes mukana olleista järjestöistä ilmoitti jäsenmäärän kasvaneen, yhteistyön viranomaisten 

kanssa lisääntyneen ja yhteisön hyväksynnän vahvistuneen. 
 

4. Vammaisten naisten ja tyttöjen osallistumismahdollisuudet ja vahvistuminen 
- Säätiö tuki vammaisten tyttöjen ja naisten sekä vammaisten lasten osallistumista ja 

voimaantumista kaikessa toiminnassaan ja kiinnitti erityisestä huomiota heidän asemaansa, 
koulutukseensa ja toimeentulomahdollisuuksiinsa.  

- Vuosittaisen avustustoiminnan kautta säätiö on tavoittanut kasvavan määrän vammaisia naisia. 
Yli kolmannes vuonna 2015 päättyneiden hankkeiden osallistujista oli vammaisia naisia tai 
vammaisten lasten äitejä.  

- Vuonna 2015 päättyneiden hankkeiden joukossa oli 23 sellaista projektia (10 %), joiden avulla 
edistettiin vammaisten lasten ja nuorten asemaa, elinolosuhteita sekä perusopetusta. 
   

Abilis-säätiö tukee vuosittain kymmeniä vammaisjärjestöjä toteuttamaan erilaisia, paikallisille 
vammaisille ihmisille tarpeellisia projektitoimia, jotka liittyvät esteettömyyteen, apuvälineiden 
hankintaan, terveystietouteen ja – palveluiden käyttöön sekä kuntoutukseen. Myös vammais-urheilua, 
taidetta ja muuta kulttuuria tuetaan projektirahoituksen avulla. Nämä kaikki antavat vammaisille 
ihmisille mahdollisuuden osallistua, vahvistua, saada sosiaalisia kontakteja ja päästä mukaan 
aktiivisena kansalaisena ja yhteisön jäsenenä. Tulevina vuosina säätiö pystyy mittamaan saadut 
tulokset indikaattoreiden avulla ja raportoimaan näistä yksityiskohtaisemmin. 

 
Muu toiminta ja sen keskeiset tulokset 
 

Tiedotustyö 
- Abilis-säätiön tiedotus jatkui vuonna 2015 aktiivisena. Erityisesti sosiaalisen median 

kautta säätiön tunnettuus kasvoi (yli 2000 FB-tykkääjää). 
 

Arviointi- ja kehittämistoiminta 
- Säätiön kumppaniyhteistyöohjelman kehittäminen kohti rahoittajayhteistyötä ja 

taloudellista toimintatapaa, jossa sisällöllisen synergiaedun lisäksi jaetut toimistot. 

- Systemaattisen mittausjärjestelmän käyttö ja alustavat tulokset pienissä FT-hankkeissa 

mahdollistavat indikaattoreiden käyttöön oton kaikissa hankkeissa. 
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1. JOHDANTO 
 
Suomalaiset vammaisaktivistit perustivat Abilis-säätiön vuonna 1998. Säätiön tarkoituksena on 
edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista toimintaa, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja 
itsenäisen elämän mahdollisuuksia kehitysmaissa sekä Itä-Euroopassa. Rahoitustoimintaa se on 
toteuttanut vuodesta 1999 alkaen.  
 

Abilis-säätiön ydintoiminta on tukea kehitysmaiden vammaisia ihmisiä ja heidän järjestöjään 
vahvistumaan ja toimimaan elinolosuhteidensa kohentumiseksi. Säätiön rahoituksen kautta moni 
aloitteleva, heikoissa tai vaatimattomissa olosuhteissa toimiva yhdistys on saanut ensimmäistä kertaa 
mahdollisuuden käynnistää toimintaa, joka voimaannuttaa ryhmän jäseniä, tarjoaa heille työtä ja 
toimeentuloa tai muuta tärkeää toimintaa, antaa mahdollisuuden osallistua ja löytää paikkansa 
yhteisössä. 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 haavoittuvaisen väestönryhmän, vammaisten ihmisten, 
tukemiseen ja köyhyyden vähentämiseen. 
 

Vuoden 2015 toiminta jatkoi säätiön rahoitustoimintaa alkuperäisen toiminta-ajatuksen ja vuodelle 
2015 vahvistetun toimintasuunnitelman pohjalta.  Suomen hallituksen päätös leikata kehitysavun 
määrärahoja vaikutti syyskauden 2015 toimintaan merkittävästi. Uusia hakemuksia ei käsitelty 
2.9.2015 alkaen hakusulun astuttua voimaan. Vastaavasti syksyn aikana tehostettiin käynnissä 
olevien projektien seurantaa. Tämä heijastuu käsiteltyjen väli- ja loppuraporttikäsittelyjen määrässä. 
Vastaavasti säästötoimet, joihin säätiö ryhtyi syyskuulla 2015, valmistivat pienenvään valtiontukeen, 
toiminta-alueeseen (fokusmaat, temaattiset painotukset, rahoituskriteerit) ja henkilöstöön. Vuoden 
aikana toteutetut toiminnot ja niiden analyysiä kuvataan tämän raportin seuraavissa luvuissa. 
 
 

2. RAHOITUSKAUDEN TOIMINTA 

Abilis-säätiön toimintaa ohjasi vuonna 2015 päivitetty säätiön strategia vuoteen 20211 ja 
toimintasuunnitelma 2015. Syyskuussa 2015 hallitus päätti säästötoimista, joilla säätiö varautui 
tuleviin valtiontuen leikkauksiin. Säästötoimet rajasivat aiempaa rahoitustoimintaa ja muuttivat 
oleellisesti koko säätiön toimintaa loppuvuoden ajaksi. Säästötoimien yhteydessä rahoituskriteereitä 
tarkennettiin muun muassa seuraavasti: 

- Hakusulku astui voimaan 2.9.2015 (uusien hakemusten käsittely keskeytettiin, lukuun 
ottamatta pieniä Fast Track-avustuksia) 

- Rahoituksen strategisiksi painopisteiksi rajattiin vammaisten ihmisten ihmisoikeudet, 
työllistyminen ja toimeentulonhankinta sekä vammaisten tyttöjen ja naisten elinolosuhteiden 
ja koulutuksen edistäminen 

- Hankehallinnon työssä keskityttiin käynnissä olevien hankkeiden seurantaan sekä väli- ja 
loppuraporttien käsittelyyn2 

 

Raportin liitteenä (Liite 1.) on laajempi kooste niistä säästö- ja leikkaustoimista, joihin säätiö ryhtyi 
syksyn 2015 aikana. Toimista on myös raportoitu soveltuvin osin tämän raportin seuraavissa luvuissa. 
 

Toteutetuista säästötoimista huolimatta Abilis-säätiö toimi vuoden 2015 tehokkaasti ja panosti 
ruohonjuuritason vammaisryhmien tukemiseen köyhissä olosuhteissa, kehittäen samanaikaisesti 
omaa toimintaansa sekä arviointityön että projektihallinnon osalta. Myönnettyjen avustusten sisällöt 
ja toteutus vaikuttivat kehitysmaiden vammaisten ihmisten elämän laatuun, osallistumiseen, 
voimaantumiseen ja yhteiskunnalliseen asemaan. Noin puolet avustuksista kohdentui köyhyyden 
vähentämiseen ja ruokaturvaan, kaikki tukivat vammaisten omaa osallistumista. Osallistumis-, 
koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia tarjottiin noin 12 000 vammaiselle henkilölle. 

                                                 
1 Abilis-säätiön strategia vuoteen 2021. Vahvistettu hallituksessa 10.12.2014. 
2 Yhteensä 222 loppuraporttia ja 249 väliraporttia käsiteltiin vuoden 2015 aikana. 
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Projekteista hyötyi suoraan näiden lisäksi ainakin noin 5000 henkilöä. Muun yhteisön saamaa 
epäsuoraa hyötyä säätiö pystyy arvioimaan vain rajallisesti raporttien perusteella. Avustukset 
perustuivat vammaisten ihmisten tarpeisiin ja omaan aktiivisuuteen. Toiminnan kautta vammaiset 
henkilöt saivat kokemuksia ja hyötyivät suoraan projektien suunnittelun, toteutuksen, raportoinnin ja 
arvioinnin tuomasta annista.  
 

Vuosi 2015 oli kuluvan rahoituskauden kolmas ja viimeinen vuosi. Kesällä 2015 säätiö jätti rahoitus-
hakemuksen vuosille 2016–2018 Suomen ulkoministeriöön. Kehitysavun leikkausten takia 
ulkoministeriö pyysi sopeuttamaan hakemusta vastaamaan pienentyvää valtiontukea. Uudistettu 
suunnitelma lähetettiin syyskuussa 2015. Rahoituspäätöstä odotellessa Abilis-säätiö ryhtyi aktiivisesti 
etsimään muita rahoittajia. Se oli jo aiemmin verkostoitunut useiden vammaissektoria tukevien 
valtiollisten tahojen kanssa, mutta verkostoon kuului myös säätiöitä ja kansainvälisiä järjestöjä. 
Syyskauden aikana säätiö valmisteli kaksi rahoitushakemusta Euroopan komissiolle ja käynnisti 
kolmannen valmistelun. Vastaavasti yhdysvaltalaista rahoitusta etsittiin yhteistyössä Ukrainassa 
toimivien järjestöjen kanssa. Kotimaan varainhankintatyö käynnistyi loppuvuodesta. 
 

Aiempina vuosina aloitettu arviointityö jatkui projektirahoituksen tuloksia ja vaikutuksia mittaavien 
indikaattoreiden ja säätiön toteuttaman kumppaniyhteistyöohjelman kehittämisellä (Ks. D. Laatutyö ja 
toiminnan kehittäminen). Ulkopuolinen evaluaatio valmisteltiin loppuvuodesta 2015 arvioimaan 
erityisesti sitä, miten hyvin Abilis-säätiö pystyy toimimaan ihmisoikeusperustaisesti ja noudattamaan 
tärkeänä pitämiään periaatteita. Myös hankkeiden tuloksellisuutta päätettiin arvioida ulkopuolisen 
evaluaation kautta.  
 

Vammaisoikeusdiplomatia jatkoi tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. 
Myös yhteistyötä Euroopan maiden kesken vahvistettiin. (ks. tarkemmin F. Kehitys-yhteistyön 
vammaisoikeusdiplomatia ja vammaisasioiden erityisasiantuntijuus). Hankehallinnon resurssit 
käytettiin tehokkaasti, vaikka työn painopiste muuttui vuoden aikana. Hallinnon resursseja kuluttivat 
suunniteltua enemmän muutokset, joihin säätiö joutui hieman yllättävästikin.  
 
  

A. HANKERAHOITUS 
Syyskuulle 2015 asti säätiöllä oli avoin haku, johon kehitysmaiden järjestöt lähettivät aiemman 
käytännön mukaisesti hakemuksia. Hakusulku astui voimaan 2.9.2015. Sen jälkeen rahoitus-
päätöksiä tehtiin vain pieniin FT-avustuksiin (budjetti 2500 euroa tai alle). Rahoitusta pyrittiin 
kanavoimaan sellaisille ruohonjuuritason ryhmille, jotka eivät aiemmin olleet saaneet avustusta Abilis-
säätiöltä. Rahoituspäätökset tehtiin saapuneiden hakemusten ja säätiön rahoituskriteereiden 
perusteella. Rahoituksesta pyrittiin ohjaamaan 70 % säätiön fokusmaihin. Syksyn hakusulku vaikutti 
rahoituspäätösten kokonaismäärään ja tuen jakautumiseen, eivätkä vuoden tilastot täten anna 
verrattavissa olevaa tietoa rahoituskauden kahteen aiempaan vuoteen. 

  

2.1. Hakemukset ja myönnetyt rahoitukset 

Vuoden 2015 aikana säätiön toimistolla käsiteltiin noin 460 hakemusta. Luku sisälsi sekä vuonna 
2015 tulleita, mutta myös edellisen vuoden loppupuolelta siirtyneitä ja rekisteröityjä hakemuksia. 
Näistä 212 hyväksyttiin rahoitettaviksi ja 214 hakemusta hylättiin. Loput hakemukset jäivät 
odottamaan tulevaa käsittelyä vuoden 2016 puolella. Uusien hakemusten käsittelyyn vaikutti 
oleellisesti hakusulku, joka asetettiin Suomen kehitysavun määrärahojen leikkausten takia 
varmistamaan säätiön taloudellinen kyky hoitaa käynnissä olevat hankkeet asianmukaisesti 
päätökseen. Hakusulku jatkuu maaliskuulle 2016. Taulukko 3. antaa vertailevaa tietoa hyväksyttyjen 
ja hylättyjen hakemusten määrästä viimeisen viiden vuoden aikana. 
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Käsitellyt hakemukset 
/ vuosi 

2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Hyväksytty 
135 38 134 34 179 49 266 58 212 50 

Hylätty 
223 62 265 66 187 51 194 42 214 50 

YHTEENSÄ 
358 100 399 100 366 100 460 100 426 100 

 
Taulukko 3. Hyväksytyt ja hylätyt hakemukset vuosina 2011–2015. 

  

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneista hakemuksista pieniä avustuksia (budjetti 2500 euroa tai 
alle) oli 98, perinteisiä avustuksia (budjetti 2501 – 10 000 euroa) 83 ja erityisavustuksia (budjetti yli 
10 001 euroa) 31 kappaletta.  
 

Rahoitusmuoto / Vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 

Pienet avustukset, < 2500 € 36 24 38 106 98 

Perinteiset avustukset, 2501€ - 10 000€ 80 92 126 121 83 

Erityisavustukset, > 10 0001 19 18 15 39 31 

Yhteensä 135 134 179 266 212 

 
Taulukko 4. Säätiön eri rahoitusmuotojen jakautuminen vuosina 2011–2015. 
 

 
Pienten avustusten määrä oli edellisen vuoden tavoin korkea. Sen käyttöä oli laajennettu vuonna 
2014 ja syyskaudella 2015 se oli ainoa rahoitusmuoto. Rahoituskauden 2013–2015 aikana pienten 
avustusten käyttö heijastaa erinomaisesti sitä todellista tarvetta, jota erityisesti maaseudulla toimivilla 
ruohonjuuritason ryhmillä on: pieni avustus, nopea päätöksenteko, akuuttiin tilanteeseen tai projekti-
ideaan, jonka myötä useat vammaiset osallistujat saavat työtä ja toimeentuloa tai muuta mielekästä 
toimintaa ympäristössä, jossa hintataso on matala ja ryhmän hallintokapasiteetti heikko. 
Länsimaisittain arvioitu pieni avustus on kuitenkin ryhmälle usein sekä rahamäärältään että 
merkitykseltään suuri.  Toimintasuunnitelmassaan säätiö tavoitteli kasvanutta pienten avustusten 
määrää. Vuoden toteutuma vahvistaa, että tavoitteeseen päästiin ja pienten avustusten käytölle on 
tarvetta. Koska ne työllistävät säätiön toimihenkilöitä lähes yhtä paljon kuin suuremmatkin avustukset, 
riittävät henkilöstöresurssit tarvitaan hankehallinnon tehtäviin. 
 

Keskimääräisen avustuksen koko vuonna 2015 oli 6 475 euroa (vaihteluväli 277 – 27 941 euroa). 
Pienten hankkeiden avustukset vaihtelivat 277 – 2 500 euron välillä, keskimääräinen tuen koko oli 
2 158 euroa. Jos pienet hankkeet jätetään huomiotta, on keskimääräisen myönnön suuruus 10 186 
euroa. Euron kurssinlasku eri valuuttoihin nähden nosti paikallisvaluutoissa tehtyjen projekti-
budjettien euromäärää. Avustusten koko on pysynyt suurin piirtein samana viimeisten vuosien aikana 
(Taulukko 5.). Pienten avustusten määrän kasvaessa keskimääräinen tuen määrä on hieman 
laskenut. Yhteensä säätiö myönsi pienten avustusten kautta rahoitusta 211 489 euroa, perinteisten 
748 698 euroa ja erityisavustusten kautta 412 455 euroa. 
 
  

Keskimääräinen myöntö / Vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 

Keskimääräinen myöntö € 7 897 7 923 7 557 6 671 6 475 

Keskimääräinen myöntö, kun budjetti 
2501€ tai yli 

9 462 9 154 8 448 9 535 10 186 

Keskimääräinen myöntö, kun budjetti 
2500€ tai alle 

2 269 2 282 2 358 2 349 2 158 

 
Taulukko 5. Keskimääräiset myönnöt (€) vuosina 2011–2015. 
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2.2. Myönnetyn projektirahoituksen jakautuminen toimijoittain, alueittain 
ja maittain sekä teemoittain 

 

2.2.1. Projektirahoituksen jakautuminen toimijoittain 

Säätiön tuen piiriin kuuluivat kaikki vammaisjärjestöt riippumatta siitä, mitä vammaryhmää järjestö 
edusti. Eri vammaryhmien tasavertainen mahdollisuus saada avustusta Abilis-säätiöltä kuvastaa 
toiminnan ihmisoikeusperustaisuutta. Samalla se on tärkeä strateginen periaate.  
 

Säätiön hanketoteuttajajärjestöjen joukossa oli liikkumis- ja näkövammaisten järjestöjä, kuurojen- ja 
huonokuuloisten järjestöjä sekä vammaisten lasten vanhempien järjestöjä. Toisaalta säätiö suosii 
erityisesti sellaisia hankkeita, joita toteuttavat vammaisjärjestöjen kattojärjestöt tai muuten ryhmät, 
joissa on näkö-, kuulo- ja liikkumisvammaiset sekä muut ryhmät toimivat yhdessä.  

Vuonna 2015 myönnettiin eniten rahoitusta ns. cross-disability järjestöille, joissa eri vammaryhmät 
ovat edustettuina. Näitä oli tuen saajista noin puolet (49 %). Tämä vastaa koko rahoituskauden 
avustusten jakautumista (Kaavio 2.) Seuraavaksi eniten säätiön rahoitusta saivat liikkumis- (14 %) ja 
näkövammaisten järjestöt (12 %). Vammaisten lasten vanhempien järjestöjen osuudet ovat viime 
vuosina nousseet ja saavuttivat nyt 10 % osuuden. Kuurojen ja huonokuuloisten järjestöjen osuus oli 
9 %, mikä on edelleen hieman enemmän kuin aiempina vuosina. Näiden lisäksi säätiö tuki vuoden 
2015 aikana muutamaa Albinojen ryhmää sekä kehitysvammaisten ja mielenterveys-kuntoutujien 
omaa järjestöä. Eri vammaisjärjestöjen suhteellinen osuus uusien projektirahoitusten saajina vuonna 
2015 alkaneissa hankkeissa on kuvattu kuviossa 1. 
 

 

 

 

Kuvio 1. Eri vammaisjärjestöjen suhteellinen osuus vuonna 2015 alkaneissa hankkeissa. 
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Eri vammaisjärjestöjen jakautuminen tuen saajina säilyi varsin samana koko rahoituskauden ajan.  
Merkittävin muutos aiempiin rahoituskausiin on siinä, että säätiön tukea on pystytty kanavoimaan 
aiempaa enemmän kuurojen ja huonokuuloisten sekä vammaisten lasten vanhempien järjestöille. On 
myönteistä, että useiden vuosien tiedotus- ja vaikuttamistyön tuloksena Albiinojen ja 
mielenterveyskuntoutujien omat järjestöt ovat löytäneet säätiön projektirahoituksen.  

 

 

 

Kuvio 2. Hakijajärjestöjen suhteelliset osuudet vuosina 2013–2015. 

 
 

2.2.2. Projektirahoituksen jakautuminen alueittain ja maittain 

Alkuvuonna 2015 Abilis-säätiö jatkoi toimintaansa kehitysmaissa eri puolilla maailmaa. Hakusulku 
pysäytti hakemusten käsittelyn, hakulomakkeiden lähettämisen ja hakijajärjestöjen ohjaamisen. 
Hallituksen päätöksen mukaisesti syyskaudella 2015 myönnettiin vain joitakin rahoituksia ja ne 
kohdennettiin säätiön fokusmaihin. Fokusmaiden lisäksi rahoituksen kanavointia painotettiin 
tavoitteellisesti kaikkein köyhimpiin ja hauraimpiin maihin.  
 

Hakemuksia saapui eniten Afrikasta. Myönnettyjen avustusten osuus Afrikan maihin oli 48 % (101 
uutta projektirahoitusta3). Afrikan maista suurimpia tuen saajia olivat Tansania (16)4 ja Etiopia (15)5. 
Muihin Afrikan fokusmaihin myönnettiin 7-8 uutta hakemusta per maa6. Aasian maiden osuus tuen 
saajina säilyi edellisen vuoden tasolla ja oli 42 % (88 uutta projektirahoitusta7). Eniten uusia hankkeita 
käynnistyi Kirgisiassa (14) Nepalissa (13), Tadzhikistanissa (10) ja Kambodzhassa (7)8. Nepalin 
avustusten joukossa oli 9 pientä FT-avustusta, joiden avulla paikalliset vammaisryhmät vahvistivat 
selviytymistään maanjäristyksen jälkeen.   

                                                 
3 Euromääräinen tuki yhteensä 729 384 €. Se on 53 % myönnettyjen avustusten euromäärästä. 
4 Myönnetty yhteensä 16 uutta avustusta, yhteensä 135 663 €. 
5 Myönnetty yhteensä 15 uutta avustusta, yhteensä 79 483€. 
6 Somalimaahan myönnettiin 8 uutta avustusta, yhteensä 42 469 €, Mosambikiin 7 (53 077 €), Ugandaan 6 (43 860 €) ja Sambiaan 6 
uutta avustusta (27 156 €). 
7 Euromääräinen tuki yhteensä 521 366 €, mikä on 38 % kaikesta myönnetystä tuesta. 
8 Euromääräinen tuki maittain: Kambodzha 46 969€, Kirgisia 117 216€, Nepal 43 051ja Tadzhikistan 42 626 €. 
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Hakemusten ja yhteydenottojen määrä Lähi-idän alueelta kasvoi edelliseen vuoteen nähden ja 
säätiön toiminta arabiankielisissä maissa vilkastui. Tämä pohjautui vuonna 2014 käynnistettyyn 
työhön, jonka avulla säätiö halusi tavoittaa myös arabiankielistä maailmaa. Palestiinan ja Gazan sekä 
Libanonin vammaisjärjestöille myönnettiin 6 uutta avustusta. Itä-Euroopan maista hakemuksia tuli 
parikymmentä ja myönteisen rahoituspäätöksen niistä sai 17 (8 %). Latinalaisesta Amerikan maihin 
uusia avustuksia myönnettiin 6 kappaletta (3 %).  

Strategian mukaisesti säätiön tavoitteena on ohjata valtaosa (70 %) rahoituksesta nimettyihin 
fokusmaihin. Vuonna 2015 tämä tavoite ei aivan täyttynyt, mikä johtui hakusulusta syyskaudella 2015. 
Uusista projekteista 121 käynnistyi (57 %) käynnistyi fokusmaissa ja loput (91 projektia, 43 %) muissa 
maissa, joihin säätiö kanavoi tavoitteellisesti rahoitusta.  

- Säätiö tehosti tukeaan Lähi-idässä, erityisesti Palestiinassa (Gaza and West Bank Strip) 
- Säätiö tuki hauraissa maissa kuten Bangladesh, Eritrea, Kongon Demokraattinen Tasavalta, 

Liberia, Myanmar, Somalia, Sierra Leone, toimivien vammaisjärjestöjen työtä tavoitteellisesti.  
 

Säätiön rahoittamista uusista projekteista 55 % (117 hanketta) sijoittui vuonna 2015 maailman 
köyhimpiin maihin (Least Developed Countries, OECD DAC List of ODA Recipients). Jos 
huomioidaan laajemmin kaikkein köyhimmät maailman maat (Least Developed & Other Low Income 
Countries) oli säätiön rahoittamista projekteista 65 % (138 hanketta) näissä maissa. Koska säätiö ei 
voinut jatkaa syyskaudella normaalia rahoitustoimintaansa, tuen jakautuminen ei kerro luotettavasti 
koko vuoden rahoitustoiminnan jakautumista. Lisäksi euromääräisesti suurin fokusmaa, Kirgisia, 
nousi vuoden 2014 lopulla ODA-listalla seuraavaan kehitysluokkaan. Tämä muutos vaikuttaa 
laskettuun prosenttiosuuteen. Koko säätiön rahoitustoiminta vuosien 2013–2015 aikana huomioiden, 
säätiön myöntämä tuki kohdistuu kaikkein haavoittuvaisimpien kansalaisten (one of the most 
vulnerable groups) tukemiseen maailman köyhimmissä maissa (Kuvio 3.).  
 
 
 

 
 
 

Kuvio 3. Vuonna 2015 myönnetyn rahoituksen kohdistuminen maailman köyhimpiin maihin. 
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Vuoden 2015 aikana säätiö tuki vammaisjärjestöjen osallistumista kahteen sellaiseen tapahtumaan, 
jotka olivat vertaistuen ja vammaisten osallistumisen sekä ihmisoikeuksien kannalta merkityksellisiä: 
Kuurojen Maailmanliiton kongressi Turkissa (heinäkuun lopussa 2015) ja Balkanin maiden alueellinen 
konferenssi Albaniassa (lokakuussa 2015). Näihin tapahtumiin pääsivät osallistumaan 
vammaisjärjestöjen edustajat sellaisistakin maista, joissa säätiöllä ei muutoin ole aktiivista 
rahoitustoimintaa. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Dominikaaninen tasavalta, Ecuador ja Guinea 
Latinalaisesta Amerikasta ja Makedonia, Montenegro ja Serbia Balkanilta.  Näiden erityisten 
rahoitusten ja hakusulun takia kaikkein köyhimpiin maihin myönnetyn tuen osuus oli poikkeuksellisesti 
hieman alhaisempi vuonna 2015. Koko rahoituskauden toimintaa arvioitaessa säätiön kautta on tuen 
kohdentuminen maailman köyhimpiin maihin ollut noin 65 %. 
 

Linjassa Suomen kehityspolitiikan kanssa 
Säätiö kanavoi tietoisesti tukea Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaisiin hauraisiin 
maihin, jotka elävät konfliktien jälkeistä siirtymävaihetta tai joissa demokratian puute, heikko hallinto, 
taloudellinen epävakaus ja äärimmäinen köyhyys altistavat vammaiset kansalaiset moninkertaiselle 
syrjinnälle. Säätiön laatima toimintaohje vammaisjärjestöjen tukeminen hauraissa valtioissa9 ohjasi 
tätä avustustoimintaa. Vuoden 2015 aikana valmistellun ja säätiönkin kommentteja saaneen, uuden 
kehityspoliittisen selonteon mukaisesti vammaiset ihmiset jäävät usein tuen ja mahdollisuuksien 
ulkopuolelle. Abilis-säätiön toiminta kohdentuu heikoimmassa asemassa olevien ihmisten 
tukemiseen ja noudattaa täten selonteon sisältöä. 
 

”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) 

 

Tukea vammaisjärjestöille Suomen virallisiin yhteistyömaihin 
Abilis-säätiön myöntämästä rahoituksesta 34 %, (71 uutta projektia, 439 956 €) kohdistui vammais-
järjestöille, jotka toimivat Suomen virallisissa yhteistyömaissa (Etiopia, Kenia, Mosambik, Nepal, 
Nicaragua, Sambia, Tansania ja Vietnam). Säätiö on tehnyt yhteistyötä näiden maiden Suomen 
lähetystöjen kanssa, antanut tietoa myönnetyistä avustuksista ja osallistunut maaohjelmien ja 
vuosittaisten toimintasuunnitelmien kommentointiin. Nepalissa yhteistyötä tehtiin myös Suomen 
kahdenvälisen WASH-hankkeen kanssa, jotta siinä huomioitaisiin vammaisten ihmisten oikeus vesi- 
ja sanitaatiopalveluihin. Lisäksi tukea on annettu ja yhteistyötä tehty muun muassa Myanmarissa, 
jossa Suomi on tehostanut monen muun länsimaan tavoin toimintaansa, Afrikan sarven alueelle, 
Sierra Leoneen ja Kongon Demokraattiseen tasavaltaan, jotka ovat hauraita valtioita9 ja Suomen 
virallisen tuen kohteita.  
 
Tukea ruohonjuuritason vammaisryhmille 
Abilis–säätiön rahoitus kohdistu valtaosaltaan sellaisille ruohonjuuritason vammaisjärjestöille, jotka 
toimivat pääkaupunkien ulkopuolella. Vuonna 2015 käynnistyneistä hankkeista toteutettiin 
maaseutuolosuhteissa noin 67 %. Tämän lisäksi pääkaupunkien tai muiden suurten kaupunkien 
alueella, heikoissa olosuhteissa toimi lisäksi useita tuettuja vammaisryhmiä. Lukumäärä on säilynyt 
lähes ennallaan viimeisten vuosien ajan. Reilusti yli puolet (66 %) tukea saaneista vammais-
järjestöistä oli aloittelevia toimijoita, joilla oli virallinen rekisteröinti tehty, mutta ei aiempaa kokemusta 
tilintarkastuksesta. Yksittäisiä pieniä, aloittelevia ruohonjuuritason ryhmiä säätiö tuki isomman 
järjestön kautta.  

2.2.3. 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 rahoituskauden 2013–2015 aikana aiempien vuosien 

                                                 
9 Abilis-säätiön toiminta hauraissa valtioissa. Toiminnan kuvaus ja toimintaohje vammaisten ihmisoikeuksien edistämiseen ja 
vammaisjärjestöjen toiminnan vahvistamiseen hauraissa valtioissa, hyväksytty hallituksessa 27.5.2015. 
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kokemuksen ja raportoitujen tulosten pohjalta: Etelän järjestöt kokevat köyhyyden vähentämisen ja 
tulonhankinnan yhdeksi ensisijaiseksi toiminta-alueeksi. Vammaisten omat pienyritykset tekevät 
myös epäsuorasti vaikuttamistyötä, kun yhteisö näkee, että vammaiset uskaltautuvat ja pystyvät 
tuottavaan työhön ja oman toimeentulonsa. Vuonna 2015 toimeentulon hankintaan liittyviä projekteja 
oli lähes puolet (47 %) säätiön rahoittamista uusista projekteista. Luku on pysynyt lähes samalla 
tasolla useiden vuosien ajan. 
 

Säätiö rahoittaa myös paljon vaikuttamiseen ja tiedottamiseen keskittyviä hankkeita. Vammaisten 
ihmisoikeuksiin liittyviä koulutus-, tiedotus- ja edunvalvontahankkeita oli uusista hankkeista noin 13 
% (28 uutta avustusta). Merkittävä rahoituskohde olivat myös järjestön vakiinnuttamishankkeet, joissa 
on kyse aloittelevan järjestön toiminnan tukemisesta esimerkiksi järjestön johdon tai työntekijöiden 
koulutuksen (capacity building) avulla. Niitä oli vuonna 2015 yli neljännes (28 %) kaikista 
myönnetyistä projektiavustuksista. Valtaosa (yli 80 %) uusista projekteista nosti vammaisten naisten 
ja tyttöjen heikon aseman esille, osana muuta projektityötä. Päätavoitteena sukupuolten välinen tasa-
arvo oli 25 hankkeessa (12 %). Vammaisten lasten asemaa ja elinolosuhteita kohennettiin 9 projektin 
avulla. Kuvio 4. kuvaa uusien projektimyöntöjen suhteellisen jakautumisen teemoittain.  

Jos projektirahoituksia tarkastellaan OECD-raportointiin käytettävien DAC-toimialakoodien avulla, 
suurin ryhmä on työpolitiikka ja työvoimahallinto (koodi 16020), eli työllistymiseen ja toimeentulon-
hankintaan liittyvät projektit. Säätiön tukemissa hankkeissa myös maatalous- ja karjankasvatus ovat 
usein toistuvia toimintoja (31161, 31163), jotka työllistävät ja tarjoavat ruokaturvaa. Kansalaisyhteis-
kunnan vahvistaminen (15150) ja Ihmisoikeuksien edistämisen ja tarkkailuun liittyvät projektit (15160) 
ovat sen jälkeen suurimpia teemoja, joita säätiö rahoittaa. Vaikka vammaisten naisten järjestöjen 
toiminnan tukeminen vuosittain voi olla melko vähäistä, esimerkiksi vuoden 2015 tilaston mukaan 
(Kuvio 4.), on projektiosallistujien osuudesta vammaisia naisia reilusti yli 30 %.  Tällöin vammaiset 
naiset ovat mukana paikallisessa vammaisjärjestössä, joskus jopa varsin merkittävässä asemassa, 
vaikkei se tule ilmi järjestön tai projektin nimestä. Vastaavasti alhainen prosenttiosuus voi johtua myös 
siitä, etteivät vammaiset naiset ole pystyneet perustamaan omaa järjestöä. 

 

 

Kuvio 4. Myönnettyjen projektirahoitusten jakautuminen teemoittain vuonna 2015. 
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2.3. Hankevalmistelu 
Hankevalmistelulla tarkoitetaan Abilis-säätiöön saapuvien rahoitushakemusten arviointia ja 
taustaselvitysten tekemistä sekä siihen liittyvää asiantuntijatyötä.  Abiliksen projektikoordinaattorit 
ohjaavat tarvittaessa hakijajärjestöjä, mikä kuuluu osana hankevalmistelutyötä. Samoin 
koordinaattorit vastaavat avustustiedusteluihin ja lähettävät potentiaalisille hakijoille hakuohjeet ja – 
lomakkeen. Säätiön fokusmaissa paikallinen Abilis fasilitaattori vastaa niin ikään rahoitus-
tiedusteluihin ja ohjaa potentiaalisia hakijajärjestöjä hakemaan rahoitushakemuksen.  

Ensimmäisen vuosipuoliskon 2015 aikana Abilis-säätiö jatkoi aktiivista vuoropuhelua potentiaalisten 
hakijajärjestöjen kanssa. Säätiön hakulomakkeita ja opaskirjoja, eri kieliversioina, jaettiin 
ruohonjuuritason ryhmille, jotta näillä olisi mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään projekti-
suunnittelun ja hakuprosessin aikana. Kumppanijärjestöjen edustajat tapasivat hakijajärjestöjä, 
tarjosivat koulutusta ja ohjausta yksittäisille ryhmille ja isommalle joukolle järjestöjen edustajia10. 
Vammaisten oma toiminta koko projektisyklin ajan oli asia, jota korostettiin kaikessa Abiliksen työssä 
ja manuaaleissa. Syyskaudella 2015 hakusulun aikana uusia hakulomakkeita ei jaettu, eikä 
vammaisryhmiä ohjattu hakemaan rahoitusta, kun nämä ottivat yhteyttä. Abilis fasilitaattorit lähettivät 
valmistelemansa hakemukset säätiön toimistoon Helsinkiin, jossa ne odottivat valtion-
avustuspäätöstä ja aikaa, jolloin ne voitaisiin ottaa käsittelyyn. Osittain hakemuksia pidettiin 
fokusmaissa ja ne siirrettiin käsittelyyn vasta vuoden 2016 puolella. 

Hallituksen jäsenten asiantuntemusta käytettiin hyväksi hanketyön eri vaiheissa. Kaikki toimiston 
käsittelemät ja valmistellut hakemukset hyväksyttiin hallituksessa, lukuun ottamatta pieniä ja nopeasti 
päätettäviä hankehakemuksia, joiden päätökset teki toiminnanjohtaja. Kaikki pienten hakemusten 
päätökset vietiin hallitukselle tiedoksi päätöstä seuraavassa kokouksessa. Hallituksen jäsenten 
näkemykset muuttivat joidenkin hankkeiden valmisteluvaihetta, kun hallitus palautti hakemuksen 
jatkovalmisteluun, eikä hyväksynyt sitä ensimmäisessä käsittelyssä rahoitettavaksi. 

2.4. Hankeseuranta 

Hankeseurannalla tarkoitetaan tukea saavien järjestöjen neuvontaa ja koulutusta, käynnissä olevien 
hankkeiden toiminta- ja talousraporttien tarkastusta ja hyväksymistä sekä seurantamatkoja, joita 
tekevät säätiön henkilökunta ja hallituksen jäsenet. Hankkeiden seuranta kuuluu myös kumppani-
yhteistyön alaisiin toimiin, jonka mukaisesti Abilis fasilitaattori tapaa hakijajärjestöjä ennen 
rahoituspäätöstä ja monitoroi projektin toteutusta käymällä projektissa vähintään 1-2 kertaa sen 
aikana. Valtaosa (noin 70 %) kaikista säätiön rahoittamista projekteista on sellaisia, joissa säätiön 
edustaja, välillisesti (kumppanijärjestön ja Abilis-säätiön muun edustajan välityksellä) tai välittömästi 
(säätiön edustaja Suomesta), pääsee käymään paikan päällä. Tämä systemaattinen monitorointi-
systeemi on osa säätiön riskinhallintajärjestelmää.  

2.4.1. Hankeraportointi ja niiden tarkastus 

Abilis-säätiön hankeseuranta perustuu hankkeesta laadittuun arvioon maksatus- ja raportointi-
aikataulusta. Joitakin poikkeuksia ja pieniä FT-avustuksia lukuun ottamatta hankerahoitukset 
maksetaan kolmessa erässä: 50 %, 40 % ja 10 % projektin kokonaissummasta. Seuraava erä 
maksetaan aina vasta sen jälkeen, kun edellisestä erästä on saatu projektiraportti ja se on tarkistettu 
ja hyväksytty. Toimisto hyväksyy väliraportin ja hallitus hyväksyy loppuraportin. Säätiön 
henkilökunnan työstä projektiraporttien tarkastaminen muodostaa merkittävän osan.  

Väliraportteja tarkistettiin vuoden 2015 aikana yhteensä 249 kappaletta. Näistä valtaosa (83 %) tuli 
fokusmaista. Luku on aiempia vuosia korkeampi, koska syyskaudella hakusulun aikaan fasilitaattorit 
ja projektikoordinaattorit keskittyivät tehokkaasti käynnissä olevien hankkeiden seurantaan ja 
priorisoivat väli- ja loppuraporttien käsittelyn omassa työssään. Loppuraportteja käsiteltiin yhteensä 
222 kappaletta. Näistä 95 oli pienten FT-hankkeiden loppuraporttia. 

                                                 
10 Kumppanijärjestöjen tekemän työn yhteenveto tilastoineen on luvussa B. Kumppaniyhteistyöohjelma. 
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Hallitus seurasi jatkuvasti rahoitettavien hankkeiden toteutusta ja hyväksyi loppuraportit. Erityisesti se 
kiinnitti huomion saatuihin tuloksiin ja raportoinnin täsmällisyyteen. Lisäksi hallitus seurasi tehtyjen 
rahoituspäätösten ja käytettävissä olevien varojen kokonaismäärää (talousseuranta).  

2.4.2. Seurantamatkat  

Vuoden 2015 aikana tehtiin seuranta- ja yhteistyömatkat seuraaviin maihin: 
- Kumppanimaat Afrikassa: Etiopia,  Sambia, Uganda, Tansania 
- Kumppanimaat Aasiassa: Tadzhikistan 
- Mekongin alue: Laos & Thaimaa 
- Muut monitorointikohteet: Georgia, Malawi, Palestiina, Turkki 

 

Seurantamatkat sisälsivät sekä käynnissä olevien hankkeiden monitorointia että hakijajärjestöjen 
tapaamisia ja kumppaniyhteistyöneuvotteluita. Joillekin matkoille sisällytettiin myös päättyneiden 
hankkeiden monitorointia. Kaikkiaan seurantamatkojen aikana käytiin 90 projektissa ja tavattiin noin 
50 hakijajärjestöä. Turkin matka oli osallistuminen Kuurojen Maailmanliiton kongressiin, jossa säätiön 
edustajat tapasivat kuuden maan kuurojen liittojen edustajia, jotka osallistuivat tapahtumaan säätiön 
tuen avulla. Tilaisuus mahdollisti myös aiemmin rahoitettujen kuurojen järjestöjen ja hakijajärjestöjen 
edustajien tapaamiset sekä laajan verkostoitumisen. Abilis-säätiön puheenvuoro ja hallituksen 
jäsenen, Liisa Kauppisen, palkitseminen11, olivat osa tapahtumaa. Usein matkojen ohjelmassa oli 
tiedotus- ja koulutustilaisuuksia säätiön rahoitustoiminnasta ja vammaisten ihmisoikeuksista 
paikallisille vammaisjärjestöille ja viranomaisten tapaamisia. Sambian ja Ugandan matkoihin sisältyi 
oleellisesti myös jatkon suunnittelu, sillä Sambia oli putoamassa pois säätiön fokusmaalistalta ja 
Ugandassa valmisteltiin yhteistyön muutosta. Lisäksi Tansaniassa tuettiin siirtymävaiheen toimintaa 
(ks. tarkemmat tiedot B. Kumppaniyhteistyöohjelma). 
 

Kolmella matkalla tavattiin Suomen lähetystön edustajia ja lähes kaikilla matkoilla tutustuttiin muiden 
suomalaisten ja/tai kansainvälisten kehitysyhteistyötoimijoiden työhön maassa. Kuudella 
seurantamatkalla oli toimiston henkilökunnan lisäksi hallituksen jäsen12. Kaikista matkoista laadittiin 
matkaraportit ja matkan keskeiset havainnot annettiin tiedoksi hallitukselle. 
 

2.5. Päättyneiden projektien seuranta, tuloksia ja toiminnan vaikutuksia 

Vuoden 2015 aikana säätiö hyväksyi yhteensä 222 projektin loppuraporttia. Tämä on huomattavasti 
enemmän kuin aiempina vuosina ja sitä tavoiteltiin suunnitellusti hakusulun aikana syyskaudella 
2015. Koska uusia hakemuksia ei otettu käsittelyyn, painottui fasilitaattoreiden ja projekti-
koordinaattoreiden työssä käynnissä olevien hankkeiden seuranta ja erityisesti loppuraporttien 
tarkastus. Samalla säätiö sai laskettua samanaikaisesti käynnissä olevien hankkeiden määrää ja 
valmistautui valtiontuen leikkaukseen. 
 

Hyväksyttyjen loppuraporttien joukossa oli joitakin pitkittyneiden hankkeiden raportteja (vuosilta 
2011–2012), joita oli ryhdytty karhuamaan jo vuonna 2014. Samoin säätiö tehosti pienten avustusten 
loppuun saattamista. Koska pienten avustusten käyttö oli kasvanut edellisenä vuonna, hyväksyttiin 
vuoden 2015 aikana yhteensä 95 pienten avustusten loppuraporttia. Tämä nostaa hyväksyttyjen 
loppuraporttien kokonaismäärää merkittävästi. 
 

2.5.1. Päättyneiden hankkeiden kesto 

Päättyneiden hankkeiden keskimääräinen kesto oli 14 kuukautta. Se on edelleen enemmän kuin 
suunniteltu ja säätiön suositus (1 vuosi), mutta projektien kesto on viime vuosien ajan laskenut koko 
ajan. Säätiö on näin saanut ohjeistettua toteuttajajärjestöjä tekemään realistisempia suunnitelmia, 
jotta tavoiteaikataulussa pysytään. Samoin säätiön kumppanijärjestöt ja Abilis fasilitaattorit ovat 
ryhtyneet tehokkaammin monitoroimaan käynnissä olevia hankkeita ja tukeneet järjestöjä viemään 

                                                 
11 Liisa Kauppinen sai YK:n ihmisoikeuspalkinnon vuonna 2013. Kongressissa julkistettiin Kuurojen Maailmanliiton avaama, hänen 
nimeään kantava rahasto. 
12 Etiopia, Malawi, Sambia, Tadzhikistan, Palestiina, Turkki (WFD kongressi) 
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toiminnot päätökseen sekä raportoimaan säätiölle asianmukaisesti. Parantuneet kommunikaatio-
yhteydet (mobiililaitteet, Internet) helpottivat osaltaan yhteydenpitoa. Taulukko 6. antaa tarkempaa 
tietoa päättyneiden projektien kestosta viimeisten viiden vuoden ajalta. 
 

 

Projektin kesto / 
vuosi 

2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

12 kk tai alle 20 21 27 21 51 34 45 33 95 43 

13–24 kk 47 50 64 50 67 44 76 55 96 43 

25–48 kk 17 18 25 20 30 20 12 8 27 12 

Yli 49 kk 10 11 11 9 3 2 6 4 4 2 

Yhteensä 94 100 127 100 151 100 139 100 222 100 

 
Taulukko 6. Projektien kesto vuosina 2011–2015 päättyneissä projekteissa. 

 

2.5.2. Päättyneiden hankkeiden tuloksia ja vaikutuksia 

Säätiön rahoittamat projektit voidaan luokitella toiminnallisiin ryhmiin sen mukaan, mitkä toiminnot 
olivat projektissa keskeisiä. Perinteisesti Abilis-säätiö on jakanut projektit seitsemään pääryhmään 
seuraavasti: 

1. Toimeentulon hankkiminen ja köyhyyden vähentäminen 
2. Järjestötyö ja vammaisten henkilöiden kapasiteetin vahvistaminen 
3. Ihmisoikeustyö 
4. Vaikuttamis- ja tiedotustyö 
5. Esteettömyys, viittomakieli, pistekirjoitus ja apuvälineet 
6. Yhteisöpohjainen ja sosiaalinen kuntoutus 
7. HIV/AIDS ja muut terveydenhuoltoprojektit. 

 

Jaottelu on kuitenkin usein ollut vaikeaa tai jopa keinotekoista, sillä projektit sisältävät monenlaisia 
toimintoja eri teemojen alta. Vuonna 2015 säätiö kiinnitti erityistä huomiota strategiansa mukaisiin 
painopistealueisiin ja kohdensi rahoitusta projekteille, jotka edistivät niiden toteutumista: 

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

 

Syyskaudella supistustoimien jälkeen painopisteenä oli tukea erityisesti vammaisten ihmisoikeuksia, 
koulutusta, työllistymistä ja vammaisten tyttöjen ja naisten elinolosuhteiden kohentumista. 
 

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, 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 kuvataan vuonna 2015 päättyneiden hankkeiden keskeisiä toimintoja, tuloksia ja 
vaikutuksia säätiön strategisten pääteemojen kautta ryhmiteltynä. Säätiö antaa tässä vuosiraportissa 
tietoja sen mukaan, kuin tuensaajajärjestöt ovat raportoineet tai indikaattoreiden avulla on saatu 
mitattua (alustavat tulokset).  
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Vammaisten itsenäinen toimeentulon hankkiminen ja köyhyyden vähentäminen 
Toimeentulon hankkimiseen ja köyhyyden vähentämiseen painottui vuonna 2015 päättyneistä 
hankkeista noin puolet (49 %). Tyypillisiä hanketoimintoja olivat pienyritystoiminta, käsityöt sekä 
karjan- ja kanankasvatus. Usein projekti sisälsi ammatillista lyhytkoulutusta sekä pienyrittäjyyteen 
liittyvää kurssitusta ja aloituspääoman.  
 

Toimeentulon 
hankinnan muoto 

Päätoiminnot Päätulokset 

Pienyrittäjyys   Yrittäjyyskoulutuksen järjestäminen  

 Pienen sekatavarakaupan avaaminen. 

 Vaatekaupan perustaminen 

 Esteettömän internet-kahvilan 
perustaminen 

 Käsityöpajan perustaminen. 

 Tuolien vuokraus tapahtumiin 

 Elektroniikan korjaamon perustaminen 

 Ruokakaupan perustaminen 

 Mainostoimiston perustaminen 

 Leipomon perustaminen 

 Kaivon rakentaminen ja veden myynti 

 Suitsukkeiden valmistus ja myynti 

 Vammaisten itseluottamus on 
kasvanut. 

 Vammaisten sosiaalinen 
asema on parantunut. 

 Kahvila on menestynyt, 
työllistävät vammaisia, 
järjestö suunnittelee internet-
kahvilan perustaminen 
muissa kunnissa. 

 Mainostoimisto on saanut 
asiakkaita. 

 Kylän vesipula on parantunut 
95 %. 

Käsityöt ja 
suutaritoiminta 

 Käsilaukkujen valmistus 

 Huivien valmistuskoulutus ja 
valmistaminen myyntiin. 

 Ompelimon tuottavuuden 
vahvistaminen 

 Liinavaatteiden tuotanto 

 Saappaiden ja sandaalien 
valmistaminen 

 Vaikeasti vammaiset ovat 
työllistyneet. 

 Tulollaan järjestö pyörittää 
vammaisten lasten 
päiväkeskusta. 

 Tuloillaan ryhmä sai avattua 
pankkitilin. 

 Lapset pääsevät kouluun. 

Maatalous,  
kasvien viljely 

 Auringonkukkaöljyn tuotanto 

 Kasvisten ja viljan tuotanto 

 Kasvihuoneiden rakentaminen ja 
kasvien hoitaminen 

 Hedelmätarhan perustaminen 

 Hunajan tuotanto 

 Jugurtin tuotanto 

 Vammaiset ovat saaneet 
toimeentuloa. 

 Vammaiset eivät ole muista 
riippuvaisia ja itsevarmuus on 
kohentunut. 

 Vammaisten ruokaturva on 
parantunut. 

Karjankasvatus  Kotieläimien hoitamiskoulutus ja 
eläinten hankkiminen 

 Kanankasvatus (kanalan 
perustaminen) 

 Sikojen ja lehmien kasvattaminen 

 Vammaiset ovat saaneet 
toimeentulonlähteen. 

 Eläimet kasvavat ja antavat 
elannon.  

Kalanviljely  Kalan kasvattaminen 
 

 Vammaiset ovat saaneet 
toimeentuloa. 

 Vammaiset eivät ole muista 
riippuvaisia. 

Mikroluotto-
toiminta 

 Mikroluotto (osallistujat ostivat 
kotieläimiä tai käynnistivät 
pienyritystoimintaa) 

 

 Mikrolainaverkosto on 
perustettu ja vammaiset 
saavat lainaa. 

 Vammaiset saavat paikallista 
mikroluottoa. 

 Pääomasijoituksen voitto 
mahdollisti muiden 
mikrolainan. 

 Vammaiset ovat saaneet 
toimeentulolähteen. 

 
Taulukko 7. Vuonna 2015 päättyneiden toimeentulohankkeiden keskeiset toiminnot ja tulokset. 
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Taulukko 7. kuvaa päättyneiden toimeentulohankkeiden toimintoja ja vaikutuksia sen mukaisesti, mitä 
ryhmät ovat itse säätiölle raportoineet. Työllistymisen ja parantuneen toimeentulon lisäksi projektien 
aikana raportoitiin lukuisia muita tuloksia. Näistä keskeisimmät olivat: 

- Järjestö on rekisteröity, mikä edesauttaa sen toimintaa ja rahoituksen saamista jatkossa.  
- Yhteistyö paikallishallinnon kanssa on käynnistynyt, mikä mahdollistaa jatkoyhteistyön.  
- Järjestön jäsenmäärä on lisääntynyt ja toiminta-alue laajentunut. 
- Yhteisön asennoituminen vammaisiin ihmisiin on parantunut. 
- Vammaiset saivat syntymätodistuksen/ID kortin. 
- Vammaiset ovat itsenäisempiä, pääsevät ulos kotoa ja pystyvät vaikuttamaan omaan 

elämäänsä. 
- Kun yksittäisen jäsenten toimeentulo on parantunut, hän voi hankkia tarvitsemiaan 

apuvälineitä, lähettää lapsensa kouluun (ja lapset käyvät koulussa hyvässä vaatteissa). 
 

Vammaisten ihmisoikeudet 
Vuonna 2015 päättyneiden hankkeiden joukossa oli 29 (12 %) sellaista hanketta, joiden keskiössä 
olivat vammaisten ihmisoikeudet, niistä tiedottaminen ja kouluttaminen. Usein vammaisten 
ihmisoikeuksien edistämisen lisäksi hankkeissa toteutettiin muitakin toimintoja. Säätiön rahoittamien 
ihmisoikeushankkeiden kautta yli 3000 vammaista henkilöä sai tietoa omista oikeuksistaan. Heistä 
vammaisia naisia oli noin kolmasosa. Taulukko 8. kuvaa ihmisoikeushankkeiden keskeisiä toimintoja 
ja tuloksia, toteuttajajärjestöjen laatimista raporteista koottuna. 
 

Ihmisoikeustyön 
muoto 

Päätoiminnot Päätulokset 

Ihmisoikeuksia 
käsittelevät 
kokoukset ja 
koulutukset 
viranomaisille 

 Osallistuminen YK:n kokoukseen ja 
varjoraportin kirjoittaminen ja 
esittäminen kokouksessa. 

 Edistetty YK:n vammaissopimuksen 
ratifiointia eri tavoin. 

 YK:n vammaisten oikeuksien 
erityisraportoijan kanssa yhteistyö 

 Inklusiivisen opetuksen -koulutus 
koulun henkilökunnille ja viittomakielen 
materiaalin tuottaminen 

 Lomakeskuksen esteettömyyskartoitus 
ja seminaarin järjestäminen aiheesta 

 Ukrainan sisäisten vammaisten 
pakolaisten kartoitustutkimus ja 
seminaarien ja tiedottamistyön 
järjestäminen 

 Vammaiset edustettuina YK:n 
komitean kokouksessa 

 YK:n vammaissopimuksen 
ymmärtäminen on 
edesauttanut vammaisten 
ihmisoikeuksien tunnistamista 

 Kylän ihmiset suhtautuvat 
vammaisiin paremmin. 

 Viranomaiset tunnistivat 
vammaiset kansalaisina. 

 Vammaisten äänioikeuksista 
jaettu tietoa. 

 1000 viittomakielen 
sanakirjaa on painettu ja 
jaettu kuuroille. 

 Kartoitustutkimus maan 
sisäisistä vammaisista 
pakolaisista Ukrainassa ja 
jatkorahoitushakemus. 

Ihmisoikeus-
koulutus 
vammaisille 

 Ihmisoikeus- ja tiedottamiskoulutusta 
vammaisille ja viranomaisille 

 YK:n vammaissopimus ja maan 
vammaislain koulutus vammaisille 

 Materiaalin tuottaminen 
 

 Vammaiset naiset saivat 
syntymätodistuksia, jotka ovat 
edellytykset kouluun ja 
terveyspalveluun. 

 Vammaisten itseluottamus on 
kasvanut. 

Kampanjat, 
tapahtumat, 
muut 

 Vammaisten lasten oikeus kouluun - 
kampanja  

 Radio-ohjelman teko Albiinojen 
oikeuksista 

 Vammaisten oikeus työhön - 
kampanjan järjestäminen. 

 Oikeusapu -tapahtuman järjestäminen 
vammaisille 

 Vammaisten lasten 
vanhemmat saivat tietoa 
lastensa oikeudesta kouluun. 

 Vammaiset saivat median 
kautta positiivista näkyvyyttä. 

Taulukko 8. Vuonna 2015 päättyneiden ihmisoikeushankkeiden keskeiset toiminnot ja tulokset. 
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Järjestötyö ja vammaisten henkilöiden kapasiteetin vahvistaminen 
Abilis-säätiö tuki vammaisten henkilöiden järjestäytymistä ja voimaantumista monin eri tavoin vuoden 
2015 aikana. Usein järjestötyön ohessa koulutettiin vammaisten ihmisoikeuksista ja kansallisesta 
vammaislainsäädännöstä. Samoin tuettiin yhteistyötä viranomaisten kanssa ja vaikuttamistyön eri 
muotoja. Seuraava taulukko (Taulukko 9.) kokoaa keskeisimpiä toimintoja ja tuloksia vuonna 2015 
päättyneistä hankkeista, joita oli yhteensä 50 (21 %). 
 

Järjestötyön 
muoto 

Päätoiminnot Päätulokset 

 
Järjestön, 
oma-apuryhmän 
perustaminen 

 Afrikan kuurosokeiden järjestön 
perustaminen ja johtajien 
koulutus 

 Järjestön rekisteröinti  

 Vertaistukiryhmien perustaminen 

 Paikallisyhdistysten 
perustaminen 

 Nuorten vammaisten forumin 
perustaminen  

 Globaalitason vammaisjärjestön 
tulevaisuudesta on keskusteltu ja 
johtaja on vaihdettu. 

 Asennemuutos missä 
hankeosallistujat asuvat. 

 Vertaistukiryhmiä on perustettu. 

 Järjestö on saanut hankehallinnon 
kokemusta. 

 Vammaiset osallistuneet kansain-
välisiin konferensseihin, 
verkostoituivat muiden kanssa, 
saivat uutta tietoa, järjestivät 
tiedotus-tilaisuuksia omassa maassa 
palattuaan konferenssista. 

 Järjestö on rekisteröity, sai toiselta 
rahoittajalta rahoitusta. Järjestö on 
tunnettu koko maassa. 

 
Järjestön ja 
jäsenistön 
kouluttaminen 

 Johtajuuskoulutus hallituksen 
jäsenille, jäsenille ja viran-
omaisille sekä kapasiteetin 
vahvistaminen eri tavoin 

 Esteettömyys- ja saavutettavuus- 
koulutus vammaisille ja 
viranomaisille 

 Koulutus ja postikorttituotanto 
ihmisoikeuksien tiedottamistyötä 
varten 

 Järjestön kapasiteetti ja tunnettavuus 
on kasvanut. 

 Nuoret vammaiset itse hoitavat 
vertaistukiryhmän tapaamisia. 

 Alueellisten vammaisilla on 
kokoontumispaikka (järjestö). 

 Tiimityötaito lisäsi Itseluottamusta. 

 Perheen arvostus kasvoi, kun ATK 
taidot vahvistuivat. 

 
Viranomaisten 
kouluttaminen 
ja muu yhteistyö 

 Kunnan rakennuksen 
saavutettavuusremontti 

 Deinstitutionalisaation apu ja 
laitoksesta muuttaminen 
perheeseen 

 Koulun neuvontakeskuksen 
perustaminen vammaisille lapsille 
ja vanhemmille 

 Autismista tiedottaminen 
yhteisölle ja viranomaisille, 
vanhemmille ja erityiskoulun 
opettajille 
 

 Hyvä yhteistyö alkanut paikallisten 
viranomaisten kanssa ja vammaisten 
asioita on nostettu esille palikallisten 
suunnitelmissa.  

 Paikallinen viranomainen on 
pyytänyt järjestöä hakemaan sen 
rahastosta rahoitusta. 

 Muutamat vammaiset pääsivät pois 
laitoksesta. 

 Hoitohenkilökunta, paikalliset 
viranomaiset ja vammaiset itse 
uskovat vammaisten tulevaisuuteen. 

 Vammaiset ymmärtävät omat 
oikeutensa. 

 Vammaisten lasten vanhemmat 
tietävät mistä hakea apua. 

Muu 
vaikuttamistyö 

 Asennekasvatustyötä kylissä, 
ihmisoikeustapahtuman 
järjestäminen 
 

 Vammaisia lapsia pääsi kouluun 
vaikuttamistyön tuloksena. 

 Muutama yritykset palkkasivat 
vammaisia työntekijöitä. 

 
Taulukko 9. Järjestötoiminnan toimintoja ja tuloksia vuonna 2015 päättyneissä hankkeissa. 
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Sekä yksilöiden osallistumista että järjestötoiminnan tuloksellisuutta varten oli kehitelty indikaattorit 
(vuosien 2013–2014 aikana). Näitä indikaattoreita ryhdyttiin käyttämään vuoden 2015 alusta alkaen 
pienissä FT-avustuksissa. Koska indikaattoreiden käyttöönotto tapahtui viiveellä ja vasta osa 
käynnistyneistä hankkeista on päättynyt, ovat alla esitettävät tulokset (Taulukko 10.) vasta suuntaa-
antavia.  
 

 

Indikaattori- 
 kysymys  

Tulos 

Järjestön jäsenmäärä  17 % järjestöistä ilmaisi jäsenmäärän kasvaneen 

Aktiivisten jäsenten 
määrä järjestössä 

 11 % järjestöistä ilmoitti aktiivisten jäsenten osuuden 
kasvaneen projektin aikana 

Järjestön tulot  6 % järjestöistä ilmoitti tulojen kasvaneen projektin myötä 

 6 % ilmoitti löytäneensä muita rahoituslähteistä 

Yhteistyö päättäjien 
kanssa 

 20 % järjestöistä ilmoitti yhteistyön viranomaisten kanssa 
lisääntyneen projektin aikana 

Yhteistyö muiden 
kansalaisjärjestöjen 
kanssa 

 27 % järjestöistä oli lisännyt yhteistyötään muiden 
kansalaisjärjestöjen kanssa projektin myötä 

Yhteisön asennemuutos  22 % järjestöistä ilmoitti yhteisön hyväksynnän lisääntyneen 
projektin seurauksena  

 
Taulukko 10. Järjestötoiminnan muutoksia mittaavien indikaattoreiden kautta kootut alustavat tulokset vuonna 
2015 päättyneistä pienistä FT-hankkeista. 

 
 

Vammaisten henkilöiden itsenäinen elämä ja voimaantuminen 
Säätiön rahoittamien projektin avulla vammaiset henkilöt saavat mahdollisuuden tulla mukaan 
järjestön toimintaan, saavat mahdollisuuden osallistua, tapaavat uusia ihmisiä, voimaantuvat 
vertaishenkilöiden tapaamisista ja sosiaalisista suhteista. Vaikka kaikki säätiön rahoittamat antavat 
tähän mahdollisuuden, oli vuonna 2015 päättyneiden projektien joukossa myös sellaisia hankkeita, 
jotka tukivat vammaisia henkilöitä elämän perusasioissa ja itsenäisen elämän taidoissa. Taulukkoon 
11. on koottu sellaisten vuonna 2015 päättyneiden hankkeiden päätoimintoja ja vaikutuksia, joiden 
kautta vammaiset ihmiset ovat oppineet itsenäisen elämän taitoja ja heidän toimintavalmiutensa on 
vahvistunut. Tulokset on koottu 44 hankkeen loppuraporteista (18 %). 
 

Sen lisäksi, että projektien kautta vammaiset ihmiset oppivat elämän perustaitoja ja kehittyivät 
ammatillisesti, useissa hankkeiden loppuraporteissa ilmoitettiin myös seuraavia muutoksia: 

- Vammaiset ovat hyvin verkostoituneet keskenään ja muiden tahojen kanssa hankkeen 
tuloksena.  

- Järjestö sai julkisuutta, sen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa lisääntyi ja aktiivisten 
jäsenten määrä kasvoi. 

- Järjestö sai hankehallinnon taitoa, oppivat kirjoittamaan projektisuunnitelmia ja 
rahoitushakemuksia, se löysi muun rahoittajan ja yhteiskunnan arvostus sen toimintaa 
kohtaan nousi. 

- Vammaisten asiat on sisälletty paikallisen viranomaisten suunnitelmaan projektin 
vaikutuksesta. 

- Vammaiset tunnistavat oikeutensa ja tilanteet, joissa heidän oikeuksiaan loukataan. 
 

Yksilötason indikaattoreilla mitattiin vammaisen yksilön osallistumismahdollisuuksia ja tietoa omista 
oikeuksistaan. Ystävien määrä ja osallistuminen kylän tapahtumiin heijastavat hyvin tilanteita, joissa 
vammainen ihminen jätetään yhteisön ulkopuolelle, eikä hän tiedä muita vammaisia ihmisiä 
olevankaan. Yhteisön syrjintä ja kielteinen asennoituminen, mutta myös perheen heikko talous ja 
toimintaympäristön fyysiset rajoitteet voivat estää vammaisen henkilön mahdollisuuksia osallistua 
yhdenvertaisesti muiden kanssa.  
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Koska indikaattoreiden käyttöönotto tapahtui viiveellä ja vain muutamissa hankkeissa saatiin koottua 
tiedot yksilöhaastattelujen (68 yksilöä) kautta ennen toimintojen alkamista ja projektin päättymisen 
jälkeen, vertailuun pohjautuvia tuloksia ei vielä valitettavasti ole käytettävissä. Kattavammat ja 
luotettavammat tiedot saadaan vasta seuraavien vuosien raportteihin. Tämän raportin liite 3. antaa 
kuitenkin jo esimerkkejä tehdyistä haastatteluista ja indikaattorikysymyksiin saaduista vastauksista.  
 

Toiminta-  
muoto 

Päätoiminnot Päätulokset 

 
Elämän 
perustaidot 

 Viittomakielen opetus kuuroille 

 Oppikirjojen julkaisu ja jakaminen 

 Terveys- ja liikuntataitojen koulutus 
selkäydinvammaisille 

 Eristyksissä eläneet kuurot 
saivat yhteyden muihin kuuroihin 
ja kuuleviin (kommunikointi). 

 Kuurot liittyivät järjestöihin ja 
alkoivat tiedostaa oikeutensa. 

 Vertaistukiryhmät tarjosivat 
tukea selkäydinvammaisille. 

 
Ammatillinen 
koulutus 

 Erilaiset lyhytkurssit kuten saippuan 
valmistus, maton kudonta, batiikin 
teki, luutien valmistus, silkkityöt, 
kansallispukujen valmistus, 
räätälikoulutus 

 Näkövammaisten koulutus hierojiksi 

 ATK-koulutus 

 Inklusiivisen koulutuksen seminaarin 
järjestäminen ja toimeentulokoulutus 
näkövammaisille (bamboo- 
jakkaroiden valmistaminen) 

 Johtajuus- ja turvallisuuskoulutus ja 
englanninkielen opetus. 

 Käsityötaitojen opetus vammaisten 
lasten vanhemmille 

 Vaateteollisuus- ja ompelukoulutus, 
verkostointi 

 Apuvälineiden valmistus- ja 
korjauskoulutus 

 Yrittäjyyskoulutus 

 Näkövammaisten lasten 
vanhempien tiedottaminen ja 
ammattikoulutus 

 

 Vammaiset oppivat ammatin ja 
alkoivat ansaita toimeentulonsa. 
Yhteiskunnan asenteet 
vammaisuutta kohtaan 
muuttuivat paremmiksi. 

 Vammaiset ansaitsevat 
elantonsa, eivätkä ole 
riippuvaisia perheestään. 

 Vammaiset saivat itsevarmuutta 
työnsä kautta. 

 Pystytään tarjoamaan 
valtakunnallisesti laadukkaita ja 
käyttäjilleen sovitettuja 
apuvälineitä. Pystytään 
vastaamaan rikkoutuneiden 
välineiden korjauksiin.  

 Vammaiset pystyvät 
keskustelemaan englanniksi. 

 Toimistotila ja vessa ovat 
esteettömiä, mikä vaikuttaa 
merkittävästi tulevaisuuden 
toimintoihin, koska vaikeasti 
vammaiset pääsevät toimistoon. 

 Vammaiset osaavat hakea 
työpaikkoja. 

 
Taulukko 11. Yhteenveto vuonna 2015 päättyneistä vammaisten voimaantumishankkeista. 

 
 
 

Vammaisten naisten asema ja tietoisuus omista oikeuksistaan 
Säätiö tuki vahvasti vammaisten tyttöjen ja naisten osallistumista ja voimaantumista kaikessa 
toiminnassaan koko rahoituskauden 2013–2015. Erityistä huomiota kiinnitettiin vammaisten tyttöjen 
ja naisten asemaan, koulutukseen ja toimeentuloon. Säätiö tunnistaa vammaisiin naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan syrjinnän ja siitä aiheutuvat seuraukset. Vuosittaisen seurannan kautta säätiö on 
tavoittanut avustustoiminnan kautta kasvavan määrän vammaisia naisia. Vuoden 2015 tilaston 
mukaan jo yli kolmannes kaikista osallistujista oli naisia. Aiemmin vammaiset naiset olivat osallistujina 
pieni vähemmistö.  Vuonna 2015 päättyneiden hankkeiden joukossa oli 10 vammaisten naisten 
asemaa ja oikeuksia edistävää projektia. Yleisimmät raportoidut toiminnot ja niiden vaikutukset on 
koottu taulukkoon 12. 
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Vammaisten 
naisten järjestön 
toimintamuoto 

Päätoiminnot Päätulokset 

Työtä ja 
toimeentuloa 

 Ammatillinen lyhytkoulutus vammaisille 
naisille 

 Yrittäjyyskoulutus ja apurahan jako 
vammaisille naisille 

 Vammaiset naiset saivat 
toimeentuloa, joka nosti 
heidän asemansa 
yhteisössä. 

 Vammaiset naiset ovat 
voimaantuneet. 

Vammaisten 
naisten 
ihmisoikeudet 

 Järjestöhallinnan ja ihmisoikeuksien 
koulutus vammaisille naisille 

 Koulutus vammaisille naisille naisiin 
kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi  

 Tiedotusmateriaalin levitys 

 Naisiin kohdistuva väkivallan vastainen 
kampanja 

 Vammaislain tiedottamistyö 

 Paikallishallinto lupasi 
ottaa vammaisten asiat 
suunnittelemiin. 

 Vammaisten naisten 
osallistuminen 
päätöksen-tekoon 
lisääntyi. 

 Vammaisten tyttöjen ja 
naisten asema yhteis-
kunnassa esillä (TV). 

Terveysvalistus  Vammaiset naiset koulutettiin 
seksuaaliterveyskouluttajiksi 

 Vammaiset naiset 
saaneet koulutusta 
lisääntymis-oikeuksista. 

 Yksi vammainen nainen 
synnytti vauvansa 
sairaalassa. 

 
Taulukko 12. Vammaisten naisten järjestöjen toimintaa tukeneiden, vuonna 2015 päättyneiden hankkeiden 
keskeiset toiminnot ja tulokset.  

 
 

Vammaisten lasten asema, perusopetus ja elinolosuhteet 
Vuonna 2015 päättyneiden hankkeiden joukossa oli 23 projektia (10 %), joiden avulla edistettiin 
vammaisten lasten ja nuorten asemaa, elinolosuhteita sekä perusopetusta. Hankkeiden toteuttajina 
toimivat vammaisten lasten vanhempien järjestöt. Hankkeiden avulla vammaiset lapset ja nuoret 
pääsivät osallistumaan yhteisiin toimintoihin (harrastukset, liikunta, taide- ja kulttuuri) ja muutamat 
jopa kouluun. Vanhempien ja viranomaisten koulutuksen ja yhteisötiedotuksen lisäksi muutamissa 
hankkeissa tarjottiin apuvälineitä ja tukea koko perheelle, että vammainen lapsi tai nuori pääsee 
osallistumaan ja itsenäistymään. Myös opettajien ja rehtorien tietoisuutta vammaisten lasten 
inklusoimisesta perusopetukseen järjestettiin tiedotustilaisuuksia. 
 
 

Esteettömyys-, kuntoutus- terveys- ja HIV/AIDS-hankkeet 
Vuoden 2015 aikana päättyi 22 (9 %) terveys- ja sosiaalisektorin alle sijoitettavaa hanketta. Vuosittain 
näiden osuus on vaihdellut riippuen muun muassa vakavista epidemioista kuten Ebola (2014–2015). 
Abilis-säätiö tarjosi Ebola-epidemian aikana 25 hankkeen kautta vammaisille ihmisille tietoa ja 
desinfiointiainetta taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Taulukossa 13. on terveys- ja sosiaali-sektorin 
hankkeiden keskeiset toiminnot ja tulokset. 
 

Useissa päättyneissä hankkeissa mainittiin projektin vahvistaneen järjestöä ja sen hallintoa sekä 
yhteistyötä paikallishallinnon kanssa. Tämä on merkittävä muutos, jotta pidemmällä aikavälillä 
viranomaiset (vastuunkantajat) ottavat vammaiset ihmiset paremmin huomioon ja vammaiset 
puolestaan osaavat tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Terveyshankkeet lisäsivät myös 
joissakin tapauksissa järjestöjen jäsenmäärää, koska hankkeen kautta levitettiin tietoa, joka oli 
ensiarvoisen tärkeää vammaisille ihmisille, jotka jäävät yleensä tiedon ulkopuolelle. 
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Projektin 
toimintamuoto 

Päätoiminnot Päätulokset 

 
Terveyssektorin 
hankkeet 
 

 Lisääntymisoikeuksien koulutus 
vammaisille naisille 

 Ebolan ehkäisy -mediakampanja 

 Ebola -radiokampanja vammaisten 
haastatteluilla 

 TOT koulutukset vammaisten johtajille 
ja radiokampanja Ebolan ehkäisystä 

 Selkäydinvammaisten itsehoito-
oppaan käännöstyö paikalliselle 
kielelle 

 Monet saivat tietoa Ebolasta 
(mm. yli 300 kuuroa) ja 
ehkäisytoimien kautta välttyi 
tartunnalta. 

 Paikalliset viranomaiset 
tuntevat vammaisuutta. 

 Vammaiset lapset saivat 
nähdä roolimallia. 

 Selkäydinvammaisten 
itsehoito-opas nosti järjestön 
asemaa yhteiskunnassa. 

 
HIV/AIDS 
 

 HIV/AIDS ehkäisyn tiedottamistyötä 
(radio-ohjelmia) 

 Terveydenhoidon opettajien koulutus, 
jotta tartunta voidaan ehkäistä 
siirtymästä äidiltä lapsille  

 Lääkkeiden hankinta HIV positiivisille 
hankkeen osallistujille. 

 Valistettu HIV-tartunnan 
saaneita naisia ja lapsia ja 
annettu lääkkeitä. 

 Ohjattu vammaisia HIV-
testeihin. 

 7 kk aikana on lähetetty 663 
radio showta vammaisten 
oikeuksista. 

 
Sosiaalisektorin 
hankkeet 
 

 Koulutus vammaiskartoittajiksi ja 
tiedottajiksi 

 Paikallisten palvelutuottajien 
koulutukset YK:n vammaissopimuksen 
sisällöstä ja toteutuksesta  

 CBR toimintaan liittyvät koulutukset 

 Moni albiino ja epilepsiaa 
sairastavat on ohjattu 
vammaispalvelujen piiriin. 

 Koulutetut ymmärtävät 
vammaisten oikeuksia 
aiempaa paremmin ja ottavat 
vammaiset huomioon 
suunnitelmissa. 

 
Taulukko 13. Terveys- ja sosiaalisektorin vuonna 2015 päättyneiden hankkeiden keskeiset toiminnot ja 
tulokset.  

 
 

2.5.3. Keskeytetyt ja takaisinperinnän alaiset hankkeet   

Vuoden 2015 aikana säätiö joutui keskeyttämään 14 projektia13. Näistä 9 oli 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. Kaikki keskeytyspäätökset 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 yhtä lukuun ottamatta (14AF183) 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. 
 

Säätiö joutui perumaan 10 myönnettyä rahoitusta14, koska järjestöt eivät pystyneet käynnistämään 
projektitoimintoja joko järjestön muuttuneen tilanteen vuoksi tai että viranomaisen luvanmyöntämis-
prosessi eteni niin hitaasti. Näissä tapauksissa hanketukea ei ollut maksettu vielä lainkaan. Lisäksi 
säätiö teki muutoksen kuuteen päätökseen15, koska hanke toteutettiin myöntöä pienemmällä 
rahoituksella.  

                                                 
13 Keskeytetyt projektit olivat: 11AA063, 11AF096, 11AM025, 12AA004, 12AA011, 12AA094, 12AA103, 12AF075, 12AF079, 12AF174, 
13AA062, 13AF030, 13AF222 ja 14AF183. 
14 Perutut rahoituspäätökset koskevat seuraavia avustuksia: 12AA107-FT, 13AA108, 13AF013, 14AA046-FT, 14AA063-FT, 14AA198-FT, 
14AF204-FT, 14AF291, 15AA095ME ja 15EU019-FT.   
15  Muutos tehtyyn päätökseen koskee seuraavia projekteja: 13AF025, 13EU007, 14AA142-FT, 14AF101, 14AF176 ja 15EU003.  
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Keväällä 2015 säätiö lopetti viimeisen takaisinperinnän alaisen hankkeen (10AF190) perintätoimet 
tuloksettomina. Säätiö oli perinyt vuodesta 2012 alkaen 908 euron suuruista erää rahoittajan ja 
säätiön ohjeiden16 mukaisesti. Kooste säätiön keskeytys- ja takaisinperintätoimista vuonna 2015 on 
taulukossa 14. 

 

 

Keskeytys- tai takaisinperintätoimi Määrä 

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

 
14 

Peruttu rahoituspäätös 10 

Rahoituspäätöksen muutos 6 

Takaisinperintätoimet lopetettu vuonna 2015 1 

Takaisinperinnän alla olevat projektit 0 
 

 

Taulukko 14. Säätiön keskeytys- ja takaisinperintätoimet vuonna 2015. 

  

2.6. Säätiön toiminta ja YK:n vuosituhattavoitteet  

Aiempien vuosien tapaan säätiö huomioi sen, miten sen rahoitustoiminta edisti YK:n vuosituhat-
tavoitteiden saavuttamista. Rahoituskauden aikana säätiö seurasi uusien kestävän kehityksen 
tavoitteiden valmistelua ja osallistui prosessiin hallituksen jäsenten17 ja toimihenkilöiden asiantuntija-
roolien kautta sekä antamalla lausunnon vammaisten huomioimiseksi kehityksessä. Säätiö on 
sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita vuoden 2016 alusta eteenpäin. 
 
Kuluneen rahoituskauden aikana säätiön koko rahoitustoiminta edisti globaalia kumppanuutta 
(Vuosituhattavoite 8.) ja maailmanlaajuista vammaisliikettä. YK:n vammaissopimus tarjosi hyvän 
perustan toimia vammaisten oikeuksien puolesta kansallisesti ja kansainvälisesti. Säätiö tuki 
aktiivisesti vammaisjärjestöjä tekemään työtä sen puolesta, että mahdollisimman monet valtiot 
ratifioivat sopimuksen ja ryhtyvät toteuttamaan sen sisältöä. 
 

Tärkeimmät vuosituhattavoitteet, joiden toteuttamiseen säätiön projektirahoitus antoi panoksensa 
olivat erityisesti: 

- Vuosituhattavoite 1. Äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen 
- Vuosituhattavoite 2. Peruskoulutusmahdollisuuksien takaaminen kaikille 
- Vuosituhattavoite 3. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman 

parantaminen.  
 

Lisäksi yksittäisillä hankkeilla taisteltiin HIV/AIDS:a ja muita tauteja vastaan (Vuosituhattavoite 6.). 
Ympäristön kestävän kehityksen varmistamiseksi (Vuosituhattavoite 7.) säätiö lähetti kaikkiin karja- 
ja kanankasvatushankkeisiin eläintenhoito-ohjeet edistämään ekologisesti kestävää kehitystä. 
Samoin säätiö tuki aurinkoenergiahanketta Etiopiassa. Yhteistyö paikallisten viranomaisten ja 
asiantuntijoiden kanssa oli myös tärkeä ohje, jonka avulla säätiö ohjasi projekteja toteuttavat järjestöt 
toimimaan kansallisen kehityssuunnitelman ja/tai muun ohjeistuksen ja lainsäädännön kanssa 
harmoniassa. Paikallisen asiantuntijuuden sitominen mukaan muun muassa pienyrittäjyys- ja 
mikroluottotoimintoihin puolestaan lisää kestävyyttä, kun yksittäiset hanketoteuttajat eivät jää 
projektin jälkeen yksin, vaan voivat saada jatkotukea paikallisilta viranomaisilta ja toimijoilta. 
 
 

                                                 
16 Säätiön takaisinperintäohjeet ulkoasiainministeriön antamien ohjeiden mukaisesti: perintätoimet 3 vuoden ajan, vähintään 3 
takaisinperintäkirjettä. 
17 Hallituksen jäsenet Kalle Könkkölä ja Liisa Kauppinen osallistuivat YK:n kokouksiin, joiden kautta valmisteluprosessi eteni. Marjo 
Heinonen ja Hisayo Katsui olivat mukana vuoden 2013 High Level Meeting on Disability and Development–kokouksessa. 
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2.7. Hankearviointi ja -evaluaatio 

Hankearvioinnilla ja -evaluaatiolla tarkoitetaan säätiön toteuttamia sisäisiä arviointeja, ulkopuolisten 
arvioijien toteuttamia hanke-evaluaatioita sekä erityistilintarkastuksia.  

Vuodesta 2012 alkaen Abilis-säätiö kehitti säätiön käyttöön systemaattista ja tarkoituksenmukaista 
mittausjärjestelmää. Tarkoituksena oli kehittää sellaiset mittarit, jotka soveltuvat pienrahoitukseen ja 
huomioivat yksilö- ja yhteisötasolle ulottuvat tulokset ja vaikutukset ruohonjuuritasolla. Tarkempi 
arviointityön kuvaus on luvussa D. Laatutyö ja toiminnan kehittäminen. 

Vuonna 2015 Abilis-säätiö teetti ulkopuolisen erityistilintarkastuksen Tansaniassa. Valmistelut ja 
päätös tarkastuksen toteutuksesta tehtiin syyskaudella 2014. Tarve tarkastukseen syntyi, kun 
monivuotisen kumppanijärjestön, Information Center on Disability (ICD) suoriutuminen tehtävistään 
ja erityisesti taloushallinnosta alkoi heiketä huomattavasti. Useat sen muista ulkolaisista rahoittajista 
vetäytyivät ja myös Abilis oli lopettamassa kumppaniyhteistyötä ICD:n kanssa. Lisäksi ICD:n 
toteuttama hanke pitkittyi, eikä pyydettyjä selvityksiä saatu. Säätiö halusi sulkea pois mahdollisen 
talousväärinkäytön, vaikka sille ei ollut näyttöä ICD:n toimittamista vuosittaisista tilintarkastus-
raporteista ja taloustarkastuksista, joita oli tehty seurantamatkojen yhteydessä. Erityistilintarkastus ei 
niin ikään löytänyt talousväärinkäytöstä, mutta heikkoutta taloushallinnon hoidossa.  

Loppuvuodesta 2015 säätiö valmisteli ulkopuolisen evaluaation toimeksiannon arvioida rahoitus-
toiminnan tulosohjausjärjestelmää ja ihmisoikeusperustaisuutta. Se on osa säätiön laatutyötä ja 
hankearviointia. Evaluaatio toteutetaan alkuvuodesta 2016 ja raportti toimitetaan ulkoministeriölle sen 
valmistuttua.  

 

B. KUMPPANIYHTEISTYÖOHJELMA 

Kumppaniyhteistyöohjelma on ollut tärkeä osa Abiliksen avustusjärjestelmää jo vuodesta 2002 
alkaen. Vuosina 2011 ja 2014 ohjelman toteutusta selvitettiin kyselytutkimusten avulla ja kehitettiin 
kohti toimivampaa käytäntöä. Vuoden 2015 aikana säätiö jatkoi kumppanijärjestöjen tukemista ja 
kouluttamista, mutta teki myös selkeän päätöksen vähentää fokusmaita ja täten kumppanijärjestöjä 
ja siihen rinnastettavissa olevia toimintamuotoja. Kumppaniyhteistyön toteutuksen muutoksista 
annetaan tarkempia tietoja sekä tässä luvussa että myöhemmin kappaleessa D. Laatutyö ja 
toiminnan kehittäminen. 
 

2.8. Kumppanuussopimukset 

Abilis-säätiön kumppaniyhteistyöohjelman keskeinen toimija fokusmaissa on ollut kumppanijärjestö, 
jonka alaisuudessa työskentelevä Abilis fasilitaattori neuvoo paikallisia toimijoita hankehakemusten 
laatimisessa ja raporttien kirjoittamisessa. Samoin fasilitaattori selvittää rahoitusta hakeneiden 
järjestöjen taustat ja seuraa meneillään olevia hankkeita. Viime vuosien aikana joistakin fokus-maista 
on jouduttu lopettamaan yhteistyö kumppanijärjestön kanssa ja siirtymään erityisjärjestelyihin tai on 
kehitetty toimintaa kohti maatoimistoa. Siirtymävaiheessa paikallinen asiantuntija on hoitanut samaa 
tehtävää. Säätiöllä on kumppanuussopimukset tehtävään nimettyjen järjestöjen ja henkilöiden 
kanssa. Vuoden 2015 aikana vahvistui kiinnostus yhteistoimiston perustamiseen muiden 
vammaissektorin rahoittajien kanssa.  
 

Vuonna 2015 Abilis–säätiöllä toteutti kumppaniyhteistyöohjelmaa 12 maassa. Bangladeshissa, 
Nepalissa ja Tansaniassa toiminnot toteutettiin erityisjärjestelyin, muissa maissa tehtävää hoiti 
kumppanijärjestö. Vuoden aikana ohjelman toteutukseen tuli oleellisia muutoksia. Kesäkuun lopussa 
2015 päättyi yhteistyö Intiassa ja leikkausten takia se päätettiin lopettaa vuoden lopussa Sambiassa 
ja Somalimaassa (Liite 2.). Lisäksi valmistelut käynnistyivät yhteistyön alasajoon Kambodzhassa ja 
Bangladeshissa (vuoden 2016 aikana) sekä Mosambikissa (2017 alusta alkaen).  
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Säätiön fokusmaat, joissa kumppaniyhteistyöohjelmaa toteutettiin vuonna 2015, on esitetty alla 
olevassa taulukossa (Taulukko 15.). Mukana ovat sekä tiedot budjetoidusta että maksetusta rahasta, 
jolla toiminnot on toteutettu.  
 
 

 Maa 
Yhteistyö 

alkaen 
Budjetti € Rahoitus € 

AASIA     

Mobility India, MI (30.6.2015 asti) Intia 2002 29 000 1 287 

Cambodian Disabled People´s Organization,  
CDPO 

Kambodzha 2008 22 000 24 532 

OO Souz Invalidov Issykkulskoi Oblasti, 
RAVENSTVO 

Kirgisia 2010 27 000 25 259 

Disabled Women Organization, ISHTIROK 
(aik. NOIT) 

Tadzhikistan 2011 22 000 23 800 

Local Expert (aik. NFDN) Nepal 2014 20 000 17 985 

Local Expert (aik. HI) Bangladesh 2012 25 000 28 403 

Välisumma   145 000 121 266 

AFRIKKA     

National Union of Disabled Persons of 
Uganda, NUDIPU 

Uganda 2003 28 000 28 000 

Local Expert (aik. ICD) Tansania 2006 27 000 20 089 

Ethiopian Center for Disability and 
Development , ECDD 

Etiopia 2007 27 000 30 000 

Somaliland National Disability Forum, SNDF Somalimaa 2012 25 000 30 000 

Zambia Federation of Disability 
Organization, ZAFOD 

Sambia 2013 21 000 22 393 

AJODEMO Mosambik (aik. HI) Mosambik 2014 21 000 27 855 

Välisumma   149 000 158 337 

Uusi potentiaalinen kumppanijärjestö   20 000 0 

Yhteensä   314 000 279 603 
 

 

Taulukko 15. Abilis–säätiön kumppanuussopimukset maittain vuonna 2015. 

 
 
Säätiö toteutti kumppaniyhteistyötä hieman budjetoitua pienemmällä tuella. Tähän johtivat erityisesti 
seuraavat käytännönläheiset syyt 

- Yhteistyö Intiassa päätettiin lopettaa (ks. Intian osuus) 
- Tansaniassa siirryttiin paikallisen asiantuntijan käyttöön (ICD-yhteistyön jälkeen) 
- Nepalissa ja Kirgisiassa toteutettiin toimintoja hieman budjetoitua pienemmillä kuluilla 
- Uutta kumppaniyhteistyötä ei voitu käynnistää (alustava varaus Malawi/Bolivia). 

 

Kumppanijärjestöt ja erityisesti fasilitaattorit tekivät läpi vuoden ahkerasti töitä uusien hakemusten 
fasilitoimiseksi, käynnissä olevien projektien monitoroimiseksi ja raporttien valmistumiseksi. 
Syyskauden työt keskittyivät nimenomaan käynnissä olevien hankkeiden monitorointiin ja järjestöjen 
tukemiseen raportoinnissa. Maakohtaiset lyhyet kuvaukset tarkentavat vuoden keskeisiä toimintoja. 
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2.8.1. Kumppaniyhteistyö Aasiassa 

 

Bangladesh, Local Expert -erityisjärjestely 
Bangladeshissa jatkettiin vuonna 2012 aloitettua Local Expert -erityisjärjestelyä. Paikallisena 
asiantuntijana on toiminut koko ajan Jibon W. Gomes, liikkumisvammainen mies. Pitkän aikavälin 
tavoitteena oli Abilis maatoimiston perustaminen Bangladeshiin. Abilis-toimiston rekisteröinti-prosessi 
aloitettiin alkuvuodesta 2015 ja oma esteetön toimisto avattiin toukokuussa. Prosessin aikana 
paikallinen asiantuntija joutui tekemään paljon työtä rekisteröitymisen eteen ja kohtasi korruptioriskin 
viranomaisasioinnissa.  
 

Syyskuussa 2015 Abiliksen hallitus päätti lopettaa rahoitustoiminnan Bangladeshissa osana 
säästötoimia. Valmistelut alasajovaiheeseen aloitettiin heti. Samoin Abilis maatoimiston rekisteröinti-
prosessi keskeytettiin. Vetäytymisen perusteena olivat sekä Bangladeshin korkea korruptiotaso että 
se tosiasia, että vammaisjärjestöjen on vaikea saada viranomaislupaa (rekisteröinti) ulkomaisen 
rahoituksen vastaanottamiseksi ja projektin toteuttamiseksi. Abilis on joutunut vuosien aikana 
perumaan toistakymmentä projektirahoitusta tämän vaikean menettelyn takia. Lisäksi säätiö on 
tukenut bangladeshilaisia vammaisjärjestöjä pitkään ja haluaa antaa mahdollisuuden myös sellaisille 
maille ja vammaisjärjestöille, joissa toiminta on vasta aluillaan. 
 

Vuodelle 2015 suunnitellut toiminnot toteutuivat kuitenkin hyvin. Abiliksen paikallinen asiantuntija teki 
paljon vaikuttamistyötä Abilis-säätiön rekisteröinnin sekä yleisemmin ruohonjuuritason 
vammaisjärjestöjen rekisteröinnin edistämiseksi. Uusia rahoituksia myönnettiin 14 kpl, seuranta-
käyntejä tehtiin 70 kpl ja ryhmiä neuvottiin puhelimitse, sähköpostilla ja kasvotusten yhteensä 260 
kertaa. Paikallinen asiantuntija järjesti kaksi koulutusta: ensimmäinen taloushallintaa ja toinen 
projektien suunnittelua koskien. 
 

 
Intia, Mobility India 
Mobility India oli Abiliksen kumppanijärjestö Intiassa vuodesta 2003 aina vuoteen 2014 asti.  Näiden 
vuosien aikana Mobility India fasilitoi vammaisten itseohjautuvien ryhmien (Self-Help Groups) 
perustamista ja toimintoja. Ryhmien projektitoiminta sisälsi usein ammattikoulutusta ja tulon-
hankintaa, sekä vammaisuudesta tiedottamista. Vuosien aikana Abilis on rahoittanut Intiassa 89 
projektia, mukaan lukien kumppaniyhteistyötä koskevat avustukset.  
 

Intia on ollut toimintaympäristönä haastava, sillä kaikilta kansalaisjärjestöiltä vaaditaan ns. FCRA-
lupa (Foreign Contribution Regulation Act). Saadakseen tämän luvan järjestön tulee olla toiminut 
kolme vuotta. Vammaisjärjestöille tilanne on ollut hyvin haastava, eikä niistä monikaan pysty 
täyttämään viranomaisvaatimuksia. Tämän takia Intian kontekstissa Abilis on tukenut järjestöjä, 
joiden johto ei ole ollut vammaisten käsissä, mutta jotka ovat tukeneet oman alueensa vammaisia 
muodostamaan itseohjautuvia ryhmiä. Abilis pyrki useiden vuosien ajan Mobility Indian kanssa 
rohkaisemaan vammaisjärjestöjä kapasiteetin vahvistamiseen ja aitoon vammaisjärjestötyöhön, 
jossa vammaiset itse johtavat järjestöjen toimintaa ja pystyvät toimimaan viranomaisten kanssa. 
Koska yrityksistä huolimatta tämä ei onnistunut ja lisäperusteita nousi esille, Abilis lopetti 
kumppaniyhteistyön Mobility Indian kanssa 31.12.2014. Perusteluna olivat erityisesti seuraavat 
tekijät: 1) Intian talouden vaurastuminen ja siirtyminen kehitysavun vastaan-ottajasta sen antajaksi ja 
2) avustusten kanavointivaikeudet aidoille vammaisjärjestöille. Ennen yhteistyön päättymistä Abilis-
säätiön edustajat kävivät keskustelua Mobility Indian kanssa ja etsivät ratkaisua tilanteeseen.  
 

Kumppaniyhteistyön päättyessä Intiassa oli kymmenkunta projektia käynnissä. Mobility India lupautui 
monitoroimaan ne loppuun asti. Näin yhteistyö jatkui epävirallisesti vielä vuoden 2015 ajan. Sen 
seurannan ja tuen sekä suositusten avulla useita hankkeita saatiin päätökseen tai keskeytettiin 
(pitkittyneet hankkeet, joissa ei talousväärinkäytöksiä). Jatkossa (2016–2017) säätiö ei myönnä 
Intiaan projektiavustuksia, osana leikkaustoimia (Liite 1.). 
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Kambodzha, CDPO 
Abilis-säätiö on rahoittanut vammaisryhmiä Kambodzhassa jo vuodesta 2008 lähtien. 
Kumppanijärjestönä on toiminut koko tämän ajan Cambodian Disabled People´s Organization, 
CDPO. Abilis on onnistunut tavoittamaan ruohonjuuritason oma-apuryhmiä maaseutujen kylissä ja 
näin ollen vahvistanut myös vammaisliikettä Kambodzhassa. Abiliksen fasilitaattori, Bonnaroath 
Chhor, on fyysisesti vammainen mies, joka on hoitanut tehtävää jo yli 5 vuotta.  
 

Kambodzhassa suurin osa Abiliksen rahoituksesta on mennyt tulonhankintaan liittyviin projekteihin, 
mutta rahoitusta on kohdentunut myös muun muassa vaikuttamistoimintaan, valtakunnallisen 
vammaisuuteen liittyvän radioaseman perustamiseen ja painetun materiaalin levittämiseen.  
 

Vuonna 2015 Kambodzhaan myönnettiin 7 uutta rahoitusta (4 Regular ja 3 Fast Track) ja rahoitusta 
saaviin ryhmiin tehtiin yhteensä 21 monitorointikäyntiä. Ryhmiä neuvottiin puhelimitse, sähköpostilla 
sekä kasvotusten yhteensä 23 kertaa. Koulutuksia järjestettiin yhteensä kolme: kaksi hakemuksen 
kirjoittamiseen ja yksi raportointia ja taloudenhallintaa koskien. 
 

Tarkoituksena oli liittää Kambodzha mukaan Mekongin alueen toimintaan ja perustaa sinne 
maatoimisto vuonna 2016. Kehitysyhteistyövaroihin liittyvistä leikkauksista johtuen Abilis joutuu nyt 
kuitenkin lopettamaan rahoitustoimintansa Kambodzhassa. Valmistelut exit-vaiheeseen aloitettiin 
syksyllä 2015. Kumppaniyhteistyö CDPO:n kanssa päättyy vuoden 2016 aikana ja kaikki 
Kambodzhassa käynnissä olevat projektit on tarkoitus saada päättymään 2017 loppuun mennessä. 
Tavoitteena on löytää uusi rahoituslähde, jotta koko Mekongin alueen toiminnan tehostaminen 
voidaan toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaan. 

 
 

Nepal, Local Expert -erityisjärjestely 
Abiliksella oli Nepalissa kumppanijärjestö, National Federation of the Disabled – NFDN, alkaen 
1.3.2011. Kumppanuus NFDN:n kanssa jouduttiin keskeyttämään tilapäisesti vuoden 2014 ajaksi 
ohjelman toteuttamisessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Abiliksen saamien tietojen mukaan NFDN 
ei noudattanut yhteistyölle nimettyjä ehtoja, eikä toiminut demokraattisesti. Lisäksi sen johto irtisanoi 
sokean Abilis fasilitaattorin avustajan, minkä seurauksena fasilitaattorin työnteko oleellisesti vaikeutui. 
Mr. Birendra Pokharel, NFDN:n alla työskennellyt Abilis-fasilitaattori, valtuutettiin toimimaan Abiliksen 
paikallisena asiantuntijana (Local Expert) vuoden 2014 alusta alkaen. Abiliksen hallitus teki 
päätöksen kumppaniohjelman lopettamisesta 18.2.2015. 
   

Vuonna 2015 Local Expert käsitteli 50 projektihakemusta (30 FT-hakemusta ja 20 Regular-
hakemusta), sekä 6 väliraporttia ja 27 loppuraporttia. Hän teki 12 kenttämatkaa, joiden aikana hän 
vieraili 29 projektissa.  Kenttämatkoilla Local Expert antoi neuvoja ja ohjasi 75 vammaisryhmää ja –
järjestöä. Muut kontaktit vammaisjärjestöihin olivat seuraavat: 1238 sähköpostia, 295 tekstiviestiä, 4 
Skype-puhelua ja 8200 puhelua. 
 

Nepalissa rahoitetuista projekteista on mainittava Abiliksen antamat pienet avustukset (Fast Track 
Small Grants) huhtikuun 2015 maanjäristyksen jälkeen. Myönnettyjä avustuksia oli yhteensä 9, joista 
seitsemässä annetiin rahoitus tilapäisten suojien rakentamiseen maanjäristyksessä kotinsa 
menettäneille vammaisille ja heidän perheilleen. Yhdessä projektissa vammaisryhmä halusi pikaista 
apua elinkeinon aloittamiseen joten heille myönnettiin rahoitus ruuanmyyntikärryn ja ruoka-
tarvikkeiden ostamiseen. Erityinen oli myös projekti, jonka avulla Abiliksen selkäydinvammaopas 
käännettiin nepalin kielelle.  
 

Vuoden 2015 aikana Abilis aloitti selvitystyön liittyen tulevaisuuden toimintamuotoihin Nepalissa. 
Yhteistyöneuvotteluja käytiin muiden pohjoismaiden toimijoiden kanssa, kuten My Right Ruotsi, 
DPOD (Disabled Peoples Organizations – Denmark) Tanska ja FFO (The Norwegian Federation of 
Organizations of Disabled People) Norja. Keskusteluja käytiin mm. mahdollisuudesta perustaa 
yhteinen toimisto Nepaliin. Lisäksi Local Expert alkoi selvittää mahdollisuuksia rekisteröityä Nepalissa 
joko kansainvälisenä järjestönä (INGO) tai kansainvälisenä järjestönä (NGO). Tavoitteena on löytää 
pysyvämpi toimintamuoto ruohonjuuritason ryhmien tukemiseen.  
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Kirgisia ja Tadzhikistan – Abilis Keski-Aasiassa 
Abilis on jatkanut aktiivista avustustoimintaa Kirgisiassa ja Tadzhikistanissa koko rahoituskauden 
ajan. Molemmissa maissa on tuettu erityisesti maaseudulla toimivia ruohonjuuritason vammais-
järjestöjä. Tuetut hankkeet ovat sisältäneet vammaisten ihmisten ammatillista koulutusta, 
työllistymistä ja toimeentulon hankintaa. Tadzhikistanissa moni hanke on pitänyt sisällään myös 
ihmisoikeuksista tiedottamista.  
 

Vuonna 2015 Abilis-säätiö teki seurantamatkan Tadzhikistaniin. Seurantamatkalla oli mukana 
viittomakielinen Abiliksen hallituksen jäsen, Liisa Kauppinen, ja matkan aikana paneuduttiin erityisesti 
kuurojen tilanteen edistämiseen niin Tadzhikistanissa kuin koko Keski-Aasiassa.  Matkalla oli mukana 
myös Abiliksen kumppanijärjestön edustajat Kirgisiasta, jotka saivat ensimmäistä kertaa tietoa siitä, 
kuinka kuurot voidaan saada mukaan toimintaan. Matkan seurauksena nuoret kuurot ovat 
aktivoituneet sekä Tadzhikistanissa että Kirgisiassa.  
 

Kesällä 2015 Abilis tuki special grant- projektirahoituksella yhdeksän Keski-Aasian maista tulevan 
vammaisen naisen koulutusta lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista. Kahden viikon 
mittainen koulutus tapahtui Suomessa kesäkuussa 2015 ja sen sisällöstä vastasi Väestöliitto ja 
Kynnys ry. Koulutuksen jälkeen nämä naiset pitivät omissa maissaan kesäleirit, joissa välitettiin 
koulutuksesta saatua tietoa eteenpäin Keski-Aasian vammaisille naisille.  
 

Vuodesta 2013 Abilis on pyrkinyt edistämään etelä-etelä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa Abiliksen 
Tadzhikistanin ja Kirgisian kumppanijärjestöjen välillä. Seurantamatkoilla on ollut mukana yksi 
naapurimaan kumppanijärjestön edustaja. Tähän mennessä on toteutettu vierailut yhden kerran 
molempiin maihin. Marraskuussa 2014 Abiliksen seurantamatkalla Kirgisiassa oli mukana 
Tadzhikistanin kumppanijärjestön edustaja. Seuraavana vuonna Abiliksen seurantamatkalla 
Tadzhikistanissa oli mukana Kirgisian kumppanijärjestön edustajat.   
 

Tulokset ovat olleet hyviä, koska kumppanijärjestöt ovat päässeet oppimaan toinen toisiltaan omista 
vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Syksyn 2014 Kirgisian matkan aikana järjestettiin Bishkekissä 
Abiliksen projektien näyttely, jossa oli mukana yli 30 Abiliksen projektia toteuttanutta vammais-
järjestöä. Todettuaan näyttelyn onnistuneeksi asiaksi, Tadzhikistanissa järjestettiin vastaavanlainen 
tapahtuma seuraavana vuonna. Tadzhikistanin kumppanijärjestö on oppinut kirgisialaisilta sisariltaan 
vaikuttamistyötä. Kirgisian kumppanijärjestö on puolestaan oppinut tadzhikistanilaisilta kollegoiltaan 
esimerkiksi kuurojen asioista ja ihmisoikeuksista. Abilis-säätiö on hyötynyt järjestelystä, koska se 
pystynyt tapaamaan molempien kumppanijärjestöjen edustajia säännöllisesti ja kouluttamaan heitä 
ajankohtaisista asioista.  Syksyllä keskityttiin mm. projektien taloushallintoon liittyvään koulutukseen. 
Vuonna 2016 aiheina tulevat olemaan vaikuttavuuden arviointi ja toiminnan tiedottamisen 
parantaminen.  
 

Abilis jatkaa myös Keski-Aasian vammaisten naisten kouluttamisen tukemista. Vuonna 2016 Abilis-
säätiö tukee hanketta, jossa Keski-Aasian vammaiset naiset menevät kouluttautumaan 
kehitysvammaisten oikeuksista Keniaan. Koulutuksen tulee antamaan kenialainen kehitys-
vammaisten oikeuksiin perehtynyt Kenian Association for the Intellectually Handicapped järjestö.  
 

Abilis on tehnyt tiivistä yhteistyötä ulkoasiainministeriön Itä-osaston kanssa. Abilis on osallistunut Itä-
osaston järjestämiin Keski-Aasia tilaisuuksiin ja toiminut neuvonantajana vammaisasioissa muun 
muassa Equal before the Law; Access to Justice -hankkeessa. Abilis on jakanut asiantuntemusta 
vammaisasioista kansainvälisille järjestöille kuten UNDP:lle. Läheistä yhteistyötä tehdään Kynnys 
ry:n Keski-Aasian vammaisiin naisiin kohdistuvien hankkeiden kesken. Keski-Aasiaan liittyvää 
asiantuntemusta on vaihdettu myös muiden kehitysyhteistyötä tekevien suomalaisten järjestöjen 
kanssa kuten Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, THL ja sen kansainvälinen yksikkö.  
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2.8.2. Kumppaniyhteistyö Afrikassa 
 

Etiopia, ECDD 
Kumppanuusyhteistyö Ethiopian Center for Disabiity and Development, ECDD, kanssa jatkui 
tehokkaana ja koko rahoituskauden ajan. Abilis voi luottaa fasilitaattorin ja apulaisfasilitaattorin toimiin 
sekä seurantaryhmän kuin myös koko järjestön tukeen ja yhteistyöhön. ECDD antoi hyvin perusteltuja 
ja suositeltuja tulonhankkimishakemuksia (valtaosa hankkeista) ja myös hakemuksia, joita ei tehdyn 
taustatyön perusteella suositeltu. 
 

Ministeriön odottavien rahoitusleikkauksien tiedoksi tulon jälkeen syksyllä 2015 keskeytettiin uusien 
projektirahoitusten fasilitointityö. Abilis apulaisfasilitaattori siirtyi toiseen tehtävään järjestön sisällä ja 
myös ECDD:n toiminnanjohtaja siirtyi kansainvälisen järjestön palvelukseen. Vuoden vaihteessa 
uuden toiminnanjohtajan etsintä oli meneillään. 
 

Abilis teki seurantamatkan Etiopiaan marraskuussa 2015. Tällöin oli mahdollista perehtyä ECDD:n 
yhteistyöhön paikallishallintojen köyhyydentorjunta- / mikroluotto –järjestelmien sekä muiden 
kansainvälisten järjestöjen (kuten USAID) kanssa. ECDD on osaava ja arvostettu toimija Etiopiassa. 
  

Vuoden 2015 tammi-kesäkuussa ECDD toteutti 14 kenttämatkaa, joiden aikana tavattiin 16 
hakijajärjestöä ja monitoroitiin 19 käynnissä ollutta hanketta. Se käsitteli yhden väliraportin ja kolme 
loppuraporttia. Keskitettyjä koulutuksia ei järjestetty, vaan neuvonta tapahtui kenttävierailujen aikana. 
Fasilitaattori teki paljon ohjaustyötä puhelimitse ja sähköpostilla. Amharankielisiä Abilis-manuaaleja 
jaettiin yhteensä noin 50 kappaletta. Vuoden aikana alkoi 12 uutta projektia (10 FT) ja loppuraportteja 
hyväksyttiin yhteensä 9 (7 FT). Vuoden 2015 lopussa Etiopiassa oli meneillään 19 hanketta, joista 9 
oli pieniä FT-hankkeita. Lisäksi valmisteltuja hakemuksia odotti 4 kappaletta.  
  

Kumppanuusyhteistyötä jatketaan vuonna 2016. Säätiön rahoitustoiminta ja kumppaniyhteistyö 
Etiopiassa on mukana Abiliksen omassa evaluaatiossa, joka toteutetaan alkuvuodesta 2016. 
 
 

Mosambik, Ajodemo 
AJODEMO, Association of Youth with Disabilities in Mozambique, on nuorten, eri tavoin vammaisten 
valtakunnallinen palvelu- ja edunvalvontajärjestö, jonka kanssa käynnistettiin kumppaniyhteistyö 
kesäkuussa 2014. Päätöstä edelsi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemä kapasiteettiarvio, jonka 
avulla Abilis etsi sopivaa järjestöä toteuttamaan kumppaniyhteistyön alaisia tehtäviä. Aiempina 
vuosina Handicap International oli hoitanut tätä tehtävää, mutta se päätettiin lopettaa vuoden 2013 
lopussa. 
 

Abilis fasilitaattorina on toiminut yhteistyön alusta asti Kennedy Nhengu, itse-vammainen henkilö. Hän 
käänsi Abilis-opaskirjat portugaliksi ennen virallisen yhteistyön käynnistymistä. Vuoden 2015 aikana 
hän tiedotti Abiliksen rahoitustoiminnasta, järjesti vammaisjärjestöille neljä koulutusta (neljällä 
paikkakunnalla) ja monitoroi samalla käynnissä olevia hankkeita näillä nimetyillä työalueilla: Manica, 
Sofala, Gaza and Inhambane. Koulutusten teemoina olivat projektin suunnittelu, toteutus ja 
raportointi. Koulutuksiin osallistui yhteensä noin 80 vammaisjärjestön edustajaa. Fasilitaattori fasilitoi 
ja käsitteli vuoden aikana 21 uutta hakemusta ja 7 väli- ja loppuraporttia sekä ohjasi lähes 200 ryhmää 
puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisten tapaamisten kautta.  
 

Abilis-säätiön toimihenkilöiden kesken toteutettiin vastuun vaihdos loppuvuodesta 2015, kun 
projektikoordinaattori Arto Vilmi jäi eläkkeelle. Seuraajana jatkaa Nathaly Guzman. Vuoden 2016 
aikana yhteistyö Ajodemon kanssa joudutaan ajamaan alas pienentyvän valtiontuen takia.  Liitteessä 
2. on avattu perusteluita siihen, miksi Mosambik valikoitui maaksi, josta säätiö vetäytyy vuoden 2017 
alusta alkaen. 

 
Somalimaa, SNDF 
Somaliland National Disability Forum, SNDF, toimi säätiön kumppanijärjestönä vuodesta 2012 
alkaen. Vuoden 2015 aikana se joutui lisääntyvässä määrin jäsenjärjestöjensä epäluulon ja 
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luottamuspulan kohteeksi. Vuoden 2014 jäljiltä Abiliksen toimistossa oli 35 uutta hakemustaa, suuri 
osa niistä Abiliksen edustajien seurantamatkalla marraskuussa 2014 mukaan saamia. Abilikselle 
heikosti koottuja ja taustoitettuja projektiehdotuksia antaneet järjestöt eivät suostuneet toimittamaan 
kopioita SNDF:lle. Abilis ryhtyi selvittelemään tilannetta, mistä epäluulot johtuvat ja missä määrin 
SNDF voi toteuttaa kumppaniyhteistyöhön kuuluvia tehtäviä. Vastaavasti valtaosa saaduista 
hakemuksista jouduttiin hylkäämään, koska eivät olleet luotettavilta järjestöiltä tai olivat puutteellisia 
hakemuksia. 
 

Selvittelyn aikana, vuosina 2014–2015, Somaliland Ministry of Labour and Social Affairs, MOLSA, 
Disability Unit, halusi ottaa haltuunsa SNDF:n tehtävät ja solmia yhteistyön Abilis-säätiön kanssa. 
Kumppaniyhteistyöstä kieltäydyttiin kohteliaasti, koska Abilis-säätiö ei voi rahoittaa valtiollisen tahon 
toimintaa. Yhteistyön muista mahdollisuuksista kuten tietojen vaihdosta keskusteltiin henkilö-
kohtaisessa tapaamisessa marraskuussa 2014, säätiön edustajien seurantamatkan yhteydessä.  
 

Selvitysten yhteydessä ja hankehallintoa toteutettaessa säätiölle kävi ilmi, että Somalimaassa toimii 
paljon uusia vammaisjärjestöjä, jotka on perustettu hyvin kevyin perustein. Pidempään toimivien 
järjestöjen välillä oli ristiriitoja, jopa valtataisteluita. SNDF:n johdossa oli tapahtunut useita vaihdoksia, 
ja se oli joutunut MOLSA:n edessä epäsuotuisaan tilanteeseen. MOLSA oli lähtenyt suosittelemaan 
Abilis-rahoitusta SNDF:n selän takana. Säätiö joutui toteamaan, että kumppani-yhteistyön toteutus 
Somalimaassa oli karannut SNDF:n käsistä, eikä sitä entisellään voida jatkaa.  Tieto 
kehitysapuleikkauksista syksyllä 2015 varmisti Abiliksen päätöksen, ettei kumppaniyhteistyö- 
toimintaa Somalimaassa, eikä SNDF:n kanssa jatketa vuonna 2016. Yksittäisiä projekteja voidaan 
mahdollisuuksien mukaan jatkossa rahoittaa, koska kyseessä on hauras maa. 
 

Vuoden 2015 loppuun asti fasilitaattorina toiminut fyysisesti vammainen henkilö, Mohamed Aden 
Dualle, käsitteli hakemuksia, monitoroi käynnissä olevia hankkeita ja neuvoi ryhmiä raportoinnissa. 
Hän teki seurantamatkan maan länsiosaan (Gabiley-Borama-Wajale), jossa tapasi myös uusia 
hakijajärjestöjä. Lisäksi hän järjesti taloushallinnon ja järjestöjohtamiseen painottuneet koulutukset 
paikallisille vammais-järjestöjen edustajille. Vuoden 2015 lopussa Somalimaassa oli meneillään enää 
5 projektia. Ne saadaan päätökseen vuoden 2016 aikana. 
 

 

Tansania, ICD ja Local Expert -erityisjärjestely 
Information Center on Disability, ICD, hoiti kumppaniyhteistyötä Tansaniassa vuodesta 2006 alkaen 
vuoden 2014 loppuun asti. Vuosien 2012–2014 aikana se menetti nopeassa tahdissa useita 
ulkomaalaisia rahoittajia. Samoin sen johto vaihtui. Muutoksista johtuen sen resurssit ja kapasiteetti 
heikentyivät.  
 

Säätiö seurasi ICD:n tilannetta ja teki läheistä yhteistyötä muiden rahoittajien kanssa. Vuonna 2014 
se päätti arvioida avustustoimintansa tilanteen Tansaniassa erillisen kapasiteettiselvityksen avulla. 
Selvitys keskittyi erityisesti kartoittamaan muita toimintavaihtoehtoja, mikäli yhteistyö ICD:n kanssa ei 
ole mahdollista. Vastaavasti säätiö halusi ulkopuolisen arvion siitä, mikä järjestö olisi optimaalisin uusi 
kumppanijärjestö, jos toimintaa maassa jatketaan. Arvioinnissa oli tällöin tärkeää löytää taho, joka voi 
parhaiten tukea projektirahoituksen kanavointia ruohonjuuritason ryhmille. Vuoden 2014 lopussa - 
2015 alussa teetetyn selvityksen mukaan toimivin ratkaisu löytyisi pohjoismaisesta yhteistyöstä, 
jolloin eri rahoituskanavat voidaan liittää toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Saadun tuloksen pohjalta 
Abilis käynnisti yhteistyöneuvottelut ruotsalaisen MyRight:n kanssa, tarkoituksena liittää Abiliksen 
fasilitointi- ja monitorointitoimet samaan toimistoon MyRight:n kanssa. Neuvottelut ja valmistelut 
etenivät eri vaiheiden kautta vuoden 2015 aikana ja yhteiseen toimistoon muutettiin maaliskuun 
alussa 2016.  
 

Virallinen kumppaniyhteistyö ICD:n kanssa päättyi virallisesti vuoden 2014 lopussa. Vuosien 2006 – 
2012 ICD:n alaisuudessa oli työskennellyt Abilis fasilitaattori, Anna Samwel, ja vuodesta 2013 myös 
apulaisfasilitaattori, Elly Kasinde. Kahden hengen tiimi oli tarpeen, sillä fasilitaattori on vaikea-
vammainen henkilö, joka tarvitsee avustajaa. Lisäksi työmäärä oli suuri. Yhteistyön päättyessä ICD:n 
kanssa Abilis tarvitsi edelleen paikallisen henkilön, joka voisi tukea paikallisia vammaisryhmiä 
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projektin eri vaiheissa ja tarjota Abilis-säätiölle tarvittavat taustatiedot hakijoista ja projekteista. Abilis-
säätiö päätti siirtyä erityisjärjestelyihin ja palkata Anna Samwelin ja Elly Kasinden paikalliseksi 
fasilitaatiotiimiksi. Vuoden 2015 ajan he toimivat itsenäisesti, vuokratiloissa, valmistautuen 
muuttamaan My Right:n kanssa samaan toimistoon.  
 

Tansaniassa Abilis on rajannut työalueita, koska kyse on laajasta maasta. Vuosina 2013–2014 
hankkeita rahoitettiin seuraavilla alueilla: Tanga, Dodoma, Morogoro, Zanzibar/Pemba, Pwani, Lindi 
and Mtwara. Vuoden 2015 osalta Lindi ja Mtwara jätettiin pois. Vuoden 2015 aikana Tansaniassa 
käynnistyi 16 uutta projektia. 
 

Sambia, ZAFOD 
Sambia on uusin säätiön fokusmaista, joissa kumppaniyhteistyö käynnistettiin, vuonna 2013. 
Tilanteeseen oli johtanut suuri hakemusten määrä ja tarve saada tarkastettua niin järjestöjen taustat 
kuin projektien toteutus. Taustakartoituksen avulla säätiö päätti valita kumppanijärjestöksi ZAFOD:n, 
Zambia Federation of Disability Organization, joka on vammaisjärjestöjen kattojärjestö. Koulutusta ja 
tukea uuteen tehtävään tarjottiin vuosien 2013–2015 aikana sekä seurantamatkojen yhteydessä että 
sähköpostin välityksellä. Kaikesta huolimatta ZAFOD ei päässyt kumppaniyhteistyön toteutuksessa 
sille tasolle kuin olisi ollut tarvetta. Niinpä syksyllä 2015 säätiö päätti ottaa Sambian mukaan 
leikkauslistalle ja lopettaa kumppaniyhteistyön jo vuoden vaihteessa 2015–2016. Perustelut tälle 
päätökselle ovat näkyvissä myös liitteessä 2. Asiasta keskusteltiin asianmukaisesti lokakuisella 
seurantamatkalla, jonka aikana myös tehtiin suunnitelmat lähikuukausien toiminnoista. 
 

Vuoden 2015 aikana Abilis fasilitaattori, Winnie Chomba, teki suunnitellusti työtään ja kehittyi siinä, 
vaikka järjestön tila heikkeni. Yhteensä 6 uutta hakemusta pystyttiin hyväksymään rahoitettavaksi, 7 
hanketta saatiin päätökseen ja 8 väliraporttia voitiin käsitellä Suomen päässä Winnien tehtyä 
alkuprosessoinnin. Fasilitaattori vieraili 14 järjestön luona monitoroiden hankkeita. 
 
 

Uganda, NUDIPU 
National Union of Disabled Persons of Uganda, NUDIPU, on toiminut Abilis-säätiön kumppanina jo 
vuodesta 2002 asti. Säätiön kumppaniyhteistyötä koskevien selvitysten pohjalta kävi selväksi, että on 
tärkeätä ryhtyä uudistamaan toimintatapaa ja vaihtaa kumppanijärjestöä. Niinpä vuodesta 2013 
säätiö on keskustellut NUDIPU:n johdon kanssa ja etsinyt seuraavaa vaihetta, miten jatkaa 
ruohonjuuritason ryhmien tukemista Ugandassa.  
 

Vuonna 2015 pohjoismaisen ja rahoittajayhteistyön vahvistuessa löytyi kiinnostus toimia samoissa 
tiloissa muiden kanssa ja löytää synergiaetua sekä hallinnollisista asioista, mutta erityisesti 
vammaisjärjestöjen avustustoiminnasta.  Syyspuolella tanskalainen DPOD etsi jo sopivaa toimitilaa, 
johon muutto olisi voinut tapahtua vuoden 2016 alussa. Etsinnöistä ja yhteistyöneuvotteluista 
huolimatta asia siirtyi vuoteen 2016. Abilis-säätiö lähti prosessiin sitoutuneesti mukaan ja päätti 
yhdessä NUDIPU:n kanssa siirtymävaiheen järjestelyistä niin, että NUDIPU jatkaa aiempia vuosia 
pienemmillä tehtävillä ja kuluilla yhteistyötä 30.6.2016 asti. Sinä aikana yhteisiin tiloihin muuttavat 
toimijat etsivät esteettömän toimistotilan ja valmistelevat muuton heinäkuun 2016 alkuun. Abiliksen 
edustajana tässä toimii fasilitaattorina työskennellyt Beatrice Nafuna. 
 

Vuoden 2015 aikana NUDIPU fasilitoi 12 uutta hakemusta, joista 6 hyväksyttiin rahoitettavaksi, ja 
prosessoi 9 väliraporttia ja 10 loppuraporttia. Fasilitaattori vieraili 58 järjestössä ja oli kouluttamassa 
kuuden eri koulutuksen avulla vammaisjärjestöjen edustajia. Koulutuksen teemat olivat: kapasiteetin 
vahvistaminen, johtajuus, ryhmädynamiikka, raportointi, projekti- ja taloushallinto, pienyrittäjyys sekä 
säästö- ja luottotoiminta.  
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C. TIEDOTUSTOIMINTA 
Abilis-säätiön tiedotus- ja viestintätoiminta oli vuonna 2015 vilkasta. Kaikkea tiedotustyötä ohjasi 
viestintästrategia18 ja viestintäsuunnitelma19.  

1. Kotimaan tiedotustoiminta 
Kotimaan tiedotustoiminnan tavoitteena oli koko rahoituskauden ajan lisätä säätiön työn 
tunnettavuutta. Vuoden 2015 toiminnot onnistuivat lisäämään säätiön näkyvyyttä huomattavasti ja 
perinteisen tiedotuksen rinnalle nousivat niin sosiaalinen media kuin erilaiset tilaisuudet, tapahtumat 
ja koulutukset, joissa säätiön edustajat esittelivät Abilis-säätiön toimintaa. Vaikka taloussäästöt 
kohdistuivat tiedotukseenkin, vuoden 2015 suunnitelmat pystyttiin toteuttamaan erittäin hyvin. 
 

2. Sosiaalisen median hyödyntäminen  
Säätiön tiedotus- ja viestintätoiminta oli Some-painotteista vuonna 2015. Facebookissa 2000 
tykkääjän raja meni rikki ja loppuvuodesta lähestyttiin 2500 rajapyykkiä. Abiliksen näkyvyys 
Twitterissä ja Instagramissa oli aktiivista. Twitterissä Abiliksella oli 339 seuraajaa ja Instagramissa 96 
seuraajaa. Facebookissa kokeiltiin ensimmäistä kertaa maksettuja ilmoituksia, joiden avulla pystyttiin 
lisäämään tuntuvasti säätiön Facebook-sivujen kävijöitä ja tykkääjiä. Pöytäkoneilla tykkääjien osuus 
oli 65 % ja henkilökohtaisten mobiililaitteiden avulla 45 %. Kotimaan tykkääjiä oli yli puolet ja vuonna 
2015 aktiivisimmat tykkääjät olivat Montenegrosta, Ghanasta, Boliviasta, Englannista ja Portugalista. 
Somessa Abilis on kertonut projektitoiminnastaan, ulkomaalaista vieraistaan ja jakanut vammaiset ja 
kehitysyhteistyö –teeman alle sopivia artikkeleja.  
 

Abilis oli mukana jo perinteeksi tulleen tavan mukaan Maailma Kylässä -festivaaleilla toukokuussa. 
Festivaaleista tiedotettiin somessa ja Abilis oli mukana muiden järjestöjen kanssa yhteisellä hastag:llä 
#maailmakylässä. Ulkopuolinen asiantuntija kävi pitämässä henkilökunnalle sisäisen koulutuksen 
(3.4.2015), jonka pääpainona oli henkilökunnan sitominen some-viestintään ja korostettiin Abilis-
postausten jakamisen tärkeyttä Facebookissa. 
 

3. Nettisivut ja kampanjat 
Säätiön www-sivuja uudistettiin erityisesti vuonna 2015, kun sinne lisättiin arabiankieliset sivut. 
Samoin avattiin suomenkieliset lahjoitussivut ja blogi-osio. Sisältöpäivityksiä tehtiin 1-3 kertaa kuussa 
sekä aina hallituksen kokouksen jälkeen, kun hyväksytyt projektiavustukset on siirretty Abiliksen 
www-sivuille.  Äitienpäivän aikaan tehtiin kampanja lahjoitussivuille. Syksyllä käynnistettiin kampanja 
Syyrian vammaisten pakolaisten auttamiseksi yhteistyössä Kirkon ulkomaanavun kanssa. Säätiön 
viestintä sidottiin loppuvuodesta vahvemmin varainhankintaan, jota säätiö ryhtyi tehostamaan 
tavoitteellisesti.  
 

4. Uutiskirjeet ja lehtiartikkelit 
Abilis-säätiön työstä on julkaistu viime vuosien aikana säännöllisesti Kynnys- ja Voima-lehdissä, 
mutta myös muissa vammaisjärjestöjen lehdissä kuten Akson, Porras, Tukiviesti ja Tukilinja. Säätiön 
toiminnanjohtajaa haastateltiin Maailman kuvalehteen ja työntekijöistä on ollut artikkeleita muun 
muassa Kotiliedessä ja Kyvyt käyttöön lehdissä. 
 

Vuosina 2013–2015 säätiö vakiinnutti uutiskirjeen käytön ja julkaisi kaksi uutiskirjettä vuosittain. 
Vuoden 2015 ensimmäinen numero käsitteli Abiliksen toimintaa Mekongin alueella. Toinen numero 
puolestaan kertoi Abiliksen pitkäaikaisen työntekijän, Arto Vilmin, eläkkeelle siirtymisestä ja hänen 
elämästään vaikeasti näkövammaisena.  
 

5. Tiedotus Etelässä ja yhteistyötahojen kanssa 
Abilis-säätiön hankehallinnon opaskirjasarjan jakaminen vammaisjärjestöjen keskuuteen eri 
kieliversiot20 huomioiden jatkui aktiivisena koko rahoituskauden ajan. Ensisijaisesti sitä tekivät Abilis 

                                                 
18 Vahvistettu hallituksessa 28.4.2010. 
19 Vahvistettu hallituksessa 15.10.2014. 
20 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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fasilitaattorit säätiön fokusmaissa. Kuurojen järjestöille dvd-muodossa21 olevaa manuaalisettiä jaettiin 
myös Maailman kuurojenliiton kongressissa Turkissa. Vuonna 2015 säätiö julkaisi oppaat arabiaksi 
ja niiden levittäminen arabiankielisiin maihin käynnistyi. 

Abilis-säätiö tehosti kansainvälistä tiedottamista ja otti osaksi muuta some-viestintää seuranta-
matkoilta koottujen kuvakollaasien ja videoiden liittämisen eri kanaville, usein jo reaaliaikaisesti 
matkan aikana. Samalla, kun säätiö tiedotti avoimesti toiminnastaan, se myös levitti tietoa 
rahoittamistaan hankkeista ja tarjosi vertaistukea muun muassa fasilitaattoreiden esittelyiden kautta.  

6. Tiedotuksen resurssit ja yhteistyö Vammaiskumppanuus ry:n kanssa 
Säätiön tiedotustyöstä vastasi osa-aikainen tiedotussihteeri. Hänen lisäkseen kaikki säätiön 
toimihenkilöt osallistuivat viestintään valiten kuvia ja muuta materiaalia vastuullaan olevista 
hankkeista. Tiedotussihteeri teki tiivistä yhteistyötä muun muassa Kynnys ry:n tiedotuksen kanssa. 
Samoin hän osallistui aktiivisesti Vammaiskumppanuusohjelman viestintäryhmän toimintaan. 
Yhteistä kuva- ja videomateriaalia koottiin tulevia globaalikasvatushankkeita varten yhdessä muun 
muassa Sambiasta ja Myanmarista. Onnistuneen ja tehokkaan viestinnän avainsana oli 
verkostoituminen. 

 

D. LAATUTYÖ JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

2.9. Laatutyö 

Laatutyötä jatkettiin aktiivisesti vuonna 2015, tarkoitetaan tällöin erityisesti  

 Hankerahoituksen arviointi- ja seurantajärjestelmän kehittämistä (ns. arviointi- ja 
kehittämistyö). 

 Mekongin alueen toiminnan kehittäminen ja laajentaminen asteittain 

 Hankehallinnon työkalujen uusiminen ja riittävien henkilöstöresurssien varmistaminen 
  

2.10. Arviointi- ja kehittämistyö 
 

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 
loppuraporttilomakkeissa. Vuoden 2016 aikana analysoidaan 2015 vuoden FT-hankkeiden tulokset 
ja vaikutukset aineiston avulla ja indikaattoreiden käyttöä laajennetaan perinteisiin ja 
erityisavustuksiin. Vuoden 2018 loppuun mennessä Abilis-säätiön raportointi sisältää selkeitä, 
mitattavia yksilö- ja järjestötason tuloksia.  
 

Abiliksen indikaattoreiden kehittämistyö on herättänyt paljon kiinnostusta, koska kyseessä on suurelta 
osin laadullisten mittareiden luominen mittaamaan vammaisten ihmisten osallistumista ja 
voimaantumista sekä heidän järjestöjensä vahvistumista. Abilis on esitellyt kehittämistyötä muun 
muassa Kepassa ja KIOS:n, Siemenpuun ja Vammaiskumppanuuden yhteisessä kehittämis-

                                                 
21 Manuaalisetti kansainvälisillä viittomilla valmistettiin ja julkaistiin vuonna 2014. 
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sessiossa. Samoin se oli mukana julkaisemassa akateemista artikkelia aiheesta (The Austrian 
Journal of Development Studies, special issue on Civil Society, Cooperation and Development, Vol 
16. 1/2015).  

 
Kumppaniyhteistyöohjelman kehittäminen 
Vuoden 2014 aikana säätiö toteutti kyselytutkimuksen kartoittamaan kumppaniyhteistyöohjelman 
toimivuutta ja haasteita. Ohjelman “ongelmalliset maat”, Nepal ja Kazakhstan, kartoitettiin tarkemmin, 
menemällä paikan päälle ja selvittämällä haastattelujen kautta ohjelman pitkäaikaisista vaikutuksia ja 
haasteita. Kyselytutkimuksesta, Nepalin ja Kazakhstanin selvityksistä analyyseineen on laadittu 
erilliset raportit. Kaikkien raporttien löydökset on yhdistetty yhteen koosteeseen22, vuonna 2015, joka 
käsiteltiin sekä toimistossa että hallituksen kokouksessa vuoden 2015 aikana. Kooste toimitetaan 
ulkoministeriöön tämän vuosiraportin yhteydessä erillisenä raporttina. Tässä yhteydessä voidaan 
nostaa esille seuraavat keskeiset kehittämistarpeet: 

- Abilis fasilitaattoreiden ja kumppanijärjestön johdon välillä on jännitteitä, mitkä voivat 
johtaa kumppaniyhteistyöohjelman toteutuksen vaikeuteen tai ristiriitoihin, joista kärsivät 
eri osapuolet, myös säätiöltä tukevat saavat vammaisjärjestöt. 

- Abiliksen tulisi ottaa käyttöön aiempaa demokraattisempi toimintatapa ruohonjuuritason 
toimijoita tuettaessa, ja harkittava kumppaniyhteistyöohjelman uudistamista. 

- Yksi malli ei sovi kaikkiin maihin ja erilaisiin toimintaympäristöihin. Tämän perusteella 
Abiliksen tulisi sekä kehittää kumppaniyhteistyöohjelmaa että muokata joustavasti 
tilanteen mukaan sopiva malli kyseiseen maahan. 

 

Näiden löydösten ja suositusten pohjalta sekä alkuvuodesta 2015 toteutetun Tansanian capacity 
assessment-raportista nousi selkeä idea vahvistaa pohjoismaisten toimijoiden ja muiden rahoittajien 
kanssa yhteistyötä. Tämä jaetun toimiston -malli voisi jatkossa korvata niiden fokusmaiden 
kumppaniyhteistyöohjelman, joissa on tarvetta muutokselle. Toimintaympäristön tuntemus ja 
yhteistyö Etelän toimijoiden kanssa on kuitenkin pidettävä keskiössä uudistuksia tehtäessä.  

 
Ulkopuolinen evaluointi 
Abilis-säätiö teettää ulkopuolisen evaluaation rahoitustoiminnastaan alkuvuodesta 2016. Sen 
valmistelut käynnistyivät loppuvuodesta 2015. Tarkoituksena on kohdentaa evaluaatio Etiopiaan, 
Kambodzhaan ja Vietnamiin sekä rajata mukaan toimeentulo- ja vammaisten naisten voimaantumis-
hankkeet, jotta se pääsee pureutumaan riittävän syvälle koko asiayhteyteen. Ulkopuolinen 
konsulttifirma valittiin tehtävään joulukuun alussa 2015 ja varsinaiset toimet heti sen jälkeen. 
Kenttämatkat tehdään tammikuussa 2016 ja evaluaatioraportti valmistuu 2016 kevään aikana. Se 
toimitetaan ulkoministeriölle sen valmistuttua. 

 
Rahoittajayhteistyö 
Abilis on mukana eurooppalaisten ihmisoikeussäätiöiden verkostossa ja osallistui vuosikokoukseen 
(ARIADNE - European Funders for Social Change and Human Rights) maaliskuussa 2015. 
Tavoitteena on oppia muiden kokemuksista, verkostoitua muiden säätiöiden ja rahoittajien kanssa 
sekä koordinoida toimintoja yhdessä muiden kanssa. Etenkin Disability Rights Fundin (DRF) ja Open 
Society Foundationin (OSF) kanssa on ollut säännöllistä yhteydenpitoa ja yhteistyö havaittu tärkeäksi. 
Esimerkiksi Ugandassa valmistellaan yhteisen toimiston perustamista Disability Rights Fundin ja 
muiden pohjoismaisten vammaisjärjestöjen kanssa ja hyvä yhteistyö antaa pohjaa tälle 
uudentyyppiselle toimintamuodolle.  

Loppuvuodesta 2015 Abilis-säätiö sai kutsun olla mukana perustamassa vammaissektorin 
rahoittajien verkostoa, Global Action for Disability (GLAD). Hieman aiemmin Australian 
ulkoministeriön (DFAT) vammaisosaston päällikkö, Mika Kontiainen, kävi Suomessa ja tutustui 
Abiliksen rahoitustoimintaan. Yhteistyö Mekongin alueella on realistinen vaihtoehto ja yhteinen 

                                                 
22 The Abilis Partnership Programme Surveys, Hisayo Katsui 
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intressi. Australia on yksi valtio, joka tukee vammaissektoria merkittävällä tasolla. Keskustelua 
jatketaan vuonna 2016 mahdollisen rahoitusyhteistyön löytymiseksi. 

Lisäksi Abiliksen puheenjohtaja ja tutkimus- ja kehitysvastaava kuuluvat ulkoministeriön alaiseen 
vammaiskoordinaatioryhmään. Säännöllisissä tapaamisissa vaihdetaan kokemuksia ja tietoja alalla 
toimivien vammaisten oikeuksista kiinnostuneiden tahojen kanssa. Abilis pitää yhteyttä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) EU-rahoitteisen sosiaaliturvahankkeen ja vammaisyksikön tiimin 
kanssa. Yhteistyöideat konkretisoituvat vuoden 2016 aikana. 

Kehittämistyöhön liittyvät koulutukset, tapahtumat, tapaamiset 
Abilis oli järjestämässä kahta isoa tapahtumaa vuoden 2015 aikana. “Disability and global justice” 
seminaari pidettiin Helsingin yliopistossa ja “Inkluusiivinen vesi, sanitaatio ja hygeenia (WASH)” 
seminaari ulkoasiainministeriössä. Ensimmäisessä seminaarissa Abilis oli toinen rahoittajista ja 
mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Kansainvälisesti kuuluisa vammaistutkija, joka on WHO:n 
ja maailmanpankin World Report on Disabilityn kirjoittaja, Tom Shakespeare, oli pääpuhujana. 
Inkluusivinen WASH -seminaarissa esiteltiin laajassa yhteistyössä valmistettu opaskirjan23 luonnos. 
Abilis oli mukana opaskirjan kehittämistyössä koko vuoden ajan. Tämän yhteistyöhankkeen kautta 
syntynyttä opaskirjaa säätiö levittää muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Vammaisoikeuksien valta-
virtaistaminen ja vaikuttamistyö ovat tärkeitä työmuotoja kehittämistyössä. 

 
Lisäksi tutkimus- ja kehitysvastaava piti WASH-aiheisen esityksen Bergenissä Nordic Network on 
Disability Research -konferenssissa. Hän toimii hallituksen jäsenenä ja Suomen edustajana 
pohjoismaisessa vammaistutkimuksen seurassa. WASH-sektorin asiantuntijuus nivoi Abiliksen myös 
mukaan Suomen bilateraalihankkeeseen, kun tutkimus- ja kehittämisvastaava kävi WASH 
hankkeessa Nepalissa. Vastaavasti hankkeen edustajat kävivät Abiliksen hankkeessa. Tämä käynti 
synnytti bilateraalihankkeen kiinnostuksen vammaisuuteen ja hanke on julkaissut ensimmäisen 
esitteensä inkluusiivisesta WASHsta. Samoin World Vision Finland on tiedustellut konkreettista 
yhteistyötä Abiliksen kanssa Ugandan pakolaisleirin vesi- ja sanitaatio-hankkeen yhteydessä.  
 

Säätiön rahoituspohjan laajentaminen osana kehittämistyötä 
Abilis-säätiö ryhtyi tehostamaan uusien rahoittajien löytymistä syyskaudella 2015. Tutkimus- ja 
kehittämisvastaavan toimenkuvaa muutettiin niin, että hän osallistui aktiivisesti uusien rahoittajien 
etsintään ja hakemusten suunnitteluun ja laatimiseen. Säätiö osallistui kahteen EU-rahoitushakuun 
(teemoina Palestiina, Ukraina) ja ryhtyi valmistelemaan kolmatta (Vietnam). Samoin säätiö oli mukana 
kolmessa rahoitushaussa Yhdysvalloista. Hakuihin osallistuttiin yhdessä Kynnys ry:n ja ukrainalaisen 
Human Rights Foundation:n kanssa. Säätiön tulevaisuuden rahoituspohja ja sen laajentaminen 
nidottiin näin osaksi laajempaa kehittämistyötä. 
 

2.11. Mekongin alueen toiminta ja sen kehittäminen vuonna 2015 

 
Aluetoimisto Bangkok, Thaimaa 
Abilis aloitti aktiivisen Mekong–alueen toiminnan tehostamisen vuonna 2013 palkkaamalla alueellisen 
koordinaattorin Bangkokiin Thaimaahan. Tämän jälkeen Mekongille on perustettu kaksi 
maatoimistoa, ensimmäinen Hanoihin Vietnamiin tammikuussa 2014 ja toinen Yangoniin Myanmariin 
heinäkuussa 2014. Vietnamin maatoimisto sai virallisen rekisteröinnin kesäkuussa 2014. Kaikki 
Mekongille rekrytoidut Abiliksen työntekijät ovat vammaisia naisia. Mekongilla rahoituksen erityinen 
painopiste on pienet avustukset ruohonjuuritason ryhmille sekä tarvittavan tuen, ohjauksen ja 
koulutuksen tarjoaminen näille ryhmille. Ruohonjuuritason ryhmät tarvitsevat paljon ohjausta ja 
neuvontaa, jotta ne pystyvät hakemaan rahoitusta sekä raportoimaan Abilikselle. 
 

                                                 
23 Inklusiivinen WASHopas, on tehty yhdessä Vammaiskumppanuus ry:n, Kynnys ry:n, Käymäläseura Huussi ry:n ja Invalidiliitto ry:n 
ESKE:n kanssa. Oppaan viimeistelty versio julkaistaan alkuvuodesta 2016. 
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Mekongin toimintaa oli tarkoitus laajentaa myös Laosiin sekä perustaa maatoimisto Kambodzhaan. 
Nämä suunnitelmat jouduttiin perumaan kehitysyhteistyöhön kohdistuvien leikkausten johdosta. 
Tämän lisäksi Kambodzhan kumppaniyhteistyö ajetaan alas (kts. Kambodzha -osio vuosiraportista 
kohta B.). 
 

Vuonna 2015 aloitettiin 28 projektin fasilitointi (Vietnam 12, Myanmar 6 ja Pohjois-/Koillis-Thaimaa 
10), joista 12 on saanut myönteisen päätöksen. Monitorointikäyntejä tehtiin yhteensä 48 ja ryhmiä 
ohjattiin puhelimitse / sähköpostitse / kasvotusten yhteensä 150 kertaa. Yhteensä Mekongilla 
järjestettiin 6 koulutusta Abilis rahoitukseen liittyen; projektihakemuksen kirjoittaminen sekä 
raportointi. Säätiön edustajat Helsingistä kävivät Mekongilla vuoden aikana kerran ja Mekong-tiimin 
jäsenet vierailivat Suomessa huhtikuussa 2015. Tämän lisäksi aluekoordinaattori vieraili sekä 
Myanmarissa että Vietnamissa tukeakseen maatoimistojen toimintaa. Kasvotusten saatava tuki on 
välttämätöntä. Koko Mekongin alueen kulut olivat yhteensä 81 417 euroa (toimistojen kulut sekä 
projektit). 
 

Aluetoimisto Bangkok, Thaimaa 
Abiliksen alueellinen toimisto Bangkokissa sai virallisen rekisteröinnin 30.12.2015 ja sen myötä 
Abiliksella on nyt oma toimisto. Aluetoimistolla on keskeinen rooli maatoimistojen perustamisessa, 
työntekijöiden rekrytoinnissa, teknisen tuen antamisessa maatoimistoille sekä 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 ja suurin osa ryhmien jäsenistä on luku- ja 
kirjoitustaidottomia.  
 

Vietnam maatoimisto, Hanoi 
Abilis aloitti maatoimiston Vietnamissa, Hanoissa vuoden 2014 alusta. Vuonna 2015 se sai luvan 
toimia myös Danangin alueella. Vietnamissa tehdään edelleen tiivistä yhteistyötä Vietnamin 
suurimman vammaisjärjestön, DP Hanoin, kanssa, jonka kanssa samoissa tiloissa Abilis on. DP 
Hanoin kanssa on tehty kumppanuussopimus sopien toimistotilojen vuokrasta, taloushallinnan 
resurssien ja verkostojen hyödyntämisestä sekä tiedonjaosta. Maavastaava on verkostoitunut hyvin 
vammaissektorin toimijoiden kanssa ja hänellä on hyvä yhteistyösuhde viranomaisiin.  
 

Myanmar maatoimisto, Yangon 
Myanmarissa Abilis jatkoi yhteistyösopimusta paikallisen vammaisjärjestön, Myanmar Independent 
Living Initiativen (MILI), kanssa toimistotilojen vuokrasta, taloushallinnan resurssien ja verkostojen 
hyödyntämisestä sekä tiedonjaosta. Säätiön maatoimiston rekisteröintiprosessi on käynnissä. 
Myanmarin poliittiseen tilanteeseen liittyvät muutokset sekä muutokset rekisteröintikäytäntöihin ovat 
aiheuttaneet hidasteita rekisteröintiprosessiin. Rahoitusta myönnetään tällä hetkellä Yangonin, Mon 
ja Ayeyarwadyn osavaltioiden alueella oleville vammaisryhmille. Rahan lähettäminen Suomesta 
Myanmariin oli edelleen mahdotonta, ja näin ollen projektirahoitukset lähetettiin Abiliksen Bangkokin 
toimiston kautta.  
 

2.12. Hankehallinnon asiantuntijuuden vahvistaminen ja työkalujen 
uusiminen 

Riittävä, osaava ja motivoitunut henkilöstö oli Abilis-säätiön toiminnan perusedellytys koko rahoitus-
kauden ajan. Henkilöstön ammatilliseen pätevyyteen ja alan seuraamiseen annettiin mahdollisuus 
muun muassa koulutusmahdollisuuksien kautta. 
 

Vuoden 2015 leikkausuutiset toivat ikävän särön henkilöstön jaksamiseen ja henkilöstömäärään. 
Säätiö panosti muutosten ja epävarmuuden keskellä henkilöstön hyvinvointiin ja minimoi säästöjen 
kohdentumisen suoraan toimihenkilöiden palkkaukseen. Säätiö tarjosi aktiivisesti tukea ja 
kannustusta henkilöstön työn hallintaan ja työssä jaksamiseen ulkopuolisen työnohjaajan vetämänä. 
Työssä jaksamista tuettiin muun muassa virike- ja lounasseteleiden kautta ja laajemmassa 
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työyhteisössä toteutetun TYKY-toiminnan avulla. Sisäisen koulutuksen avulla tutustuttiin muun 
muassa lihastauteihin ja sosiaalisen median käyttömahdollisuuksiin.  
 
Projektihallinnan ohjelmiston vaihdos 
Keväällä 2014 säätiö ryhtyi etsimään uutta projektihallinnan ohjelmaa, saatuaan tiedon Innofactor 
Oyj:ltä Prospekti –ohjelmiston lisenssin loppumisesta 31.12.2014. Uuden ohjelman löytymiseksi ja 
rakentamiseksi säätiö ryhtyi etsimään sopivaa ohjelmaa ja kilpailutti, hankintalakia noudattaen, 
ohjelmistotalot kesällä 2014. Kilpailutus- ja valintaprosessissa käytettiin ostopalveluna ulkopuolista 
asiantuntijaa, Rubic Oy:tä. Innofactor Oyj valittiin jatkamaan yhteistyötä, uuden Prime-alustan kera. 
Säätiön käyttöön sopivan ohjelmiston rakentaminen käynnistyi syksyllä 2014 mutta jatkui vuoden 
2015 puolelle, pitkittyneen prosessin takia. Prospektin käyttöön saatiin jatkettua tarvittava aika.  
 

Alkuvuodesta 2015 säätiön edustajat alkoivat huolestua Innofactor Oyj:n tehottomasta työskentelystä 
ja prosessin pitkittymisestä. Useista yhteydenotoista, tapaamisista ja sovituista toimenpiteistä 
huolimatta uusi tietokantaohjelmisto ei valmistunut. Viimein huhti-toukokuussa 2015 Innofactor Oyj 
ilmoitti, ettei se pysty valmistamaan lupaamaansa tuotetta. Abilis purki sopimuksen Innofactor Oyj:n 
kanssa ja solmi vastaavan sopimuksen tarjouskilpailussa 2. sijalle jääneen Steeri Oy:n, nykyisin 
Roger Studio Oy, kanssa. 
 

Kesäkuusta 2015 alkaen Roger Studio Oy:n projektitiimi yhteistyössä Abilis-säätiön edustajien 
kanssa ryhtyi kehittämään toimivaa ja luotettavaa ohjelmistoa säätiön käyttöön. Salesforce-alustalle, 
pilvipalveluna toimiva ARKISTO-tietokanta otettiin käyttöön lokakuussa 2015. Loppuvuoden aikana 
siihen tehtiin vielä kehittämistyötä, vastaamaan entistä paremmin säätiön projektihallinnon ja sen eri 
prosessien vaiheita sekä sen datan keräämistä, jota säätiö haluaa koota raportointia, seurantaa ja 
suunnittelua varten.  
 

Yhteistyön kariutuminen Innofactor Oyj:n kanssa sekä ARKISTO-ohjelman valmistus ja käyttöönotto 
aiheutti säätiölle lisäkuluja ja muutostarpeen talousarvion sisäisissä kululajeissa. Säätiö oli pitänyt 
ulkoministeriön vastuuvirkamiestä tietoisena prosessin etenemisestä (vuodesta 2014 alkaen) ja 
pyytäessään käyttötarkoituksen muutosta sai sille luvan.   
 

E. HALLINTO 

2.13. Säätiön hallitus 

Abilis-säätiön toimintaa johtaa ja sen puolesta vastaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, 
joka koostuu puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä viidestä hallituksen jäsenestä sekä 
yhdestä varajäsenestä ja henkilökohtaisesta varajäsenestä. Hallituksen kokoonpano vuonna 2015 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 
Irmeli Leinos  jäsen  Diakonissalaitoksen säätiön edustaja 
Amu Urhonen jäsen  liikkumisvammainen, pyörätuolin käyttäjä 
Maija Hyle  varajäsen   Diakonissalaitoksen säätiön edustajan  
    henkilökohtainen varajäsen 
Ismo Helen  varajäsen  liikkumisvammainen, pyörätuolin käyttäjä 
 

Hallituksen puheenjohtajana toimi säätiön perustaja Kalle Könkkölä. Hallitus kokoontui yhteensä 
kuusi kertaa vuoden aikana. Lisäksi pidettiin vuosikokous toukokuussa 2015. Keväällä 2015 hallitus 
valmisteli ja vahvisti säätiön rahoitushakemuksen 2016–2018 sekä laati siihen pyydetyt sopeutukset 
syksyllä 2015. Sekä hakemuksen laadintaa että sopeutustoimia ohjasi loppuvuodesta 2014 
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vahvistettu säätiön uusi strategia vuoteen 2021. Vuoden aikana hallitus osallistui aktiivisesti erilaisiin 
uudistuksiin ja kehittämistoimiin, joihin säätiön oli ryhdyttävä. Keskeisimmät näistä olivat 
sääntömuutos työ, uuden Säätiölain astuessa voimaan 1.12.2015 ja säätiön projektihallinnan 
ohjelmiston vaihdos, johon tarvittiin hallituksen huolellista seurantaa ja päätöksiä muuttuvissa 
tilanteissa. 

2.14. Säätiön kehitysyhteistyöstä vastaava henkilöstö 

Abilis-säätiön palveluksessa vuoden 2015 aikana olivat seuraavat toimihenkilöt: 
 toiminnanjohtaja Marjo Heinonen 
 8 projektikoordinaattoria 

 Tuula Heima-Tirkkonen 

 Jaana Linna 

 Andrea Fichtmüller  

 Marina Kitaigorodski 

 Slade Syakango  

 Arto Vilmi (eläkkeelle 1.1.2016 alkaen) 

 Rea Konttinen 

 Nathaly Guzman (kokopäivätyö 1.4.2015 alkaen) 
 tutkimus- ja kehittämistyön vastaava Hisayo Katsui (osa-aikainen) 
 taloussihteeri Nina Stieren 
 tiedotussihteeri Katja Vis (osa-aikainen) 
 projektiassistentti Lora Chun (osa-aikainen) 
 projektiassistentti Rafik Naim (osa-aikainen, määräaikainen työsuhde päättyi 

31.12.2015) 
 

Lisäksi säätiö tarjosi harjoittelujaksopaikan kolmelle Helsingin Diakoniaopiston opiskelijalle 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 arviointi- ja evaluointityön budjetista. Tiedotus-
sihteerin palkkakulut sisältyivat säätiön tiedotusbudjettiin.  

Projektikoordinaattoreiden toimenkuvan keskeinen sisältö oli hankehallinto. Keskimäärin yhdellä 
projektikoordinaattorilla oli vastuullaan kaksi kumppanijärjestöä (poikkeuksena Mekogin alueen 
toiminta) ja noin 50 projektia. Hankehallinnon työtehtäviin sisältyi yhteydenpitoa hakija- ja 
kumppanijärjestöihin, hakemusten käsittelyä, rahoituspäätöksen jälkeistä hankeseurantaa sekä 
toimistolla että paikan päällä projekteissa (seurantamatkojen avulla) sekä raporttien tarkastusta 
tarvittavine toimenpiteineen. Projektihallinnon työvälineenä käytettiin Prospekti – projektihallinnon 
ohjelmaa syyskuun loppuun asti ja sen jälkeen uutta ARKISTO-ohjelmistoa. Uuden ohjelmiston 
käyttöönottoa edelsivät sisäinen koulutus ja omatoiminen käytönharjoittelu. 
 

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. 
 

 

2.15. Säätiön talous 
 

Säätiön rahoituspohja vuonna 2015 
Abilis-säätiö sai pääosin rahoituksensa ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista. Säätiöllä oli 
kolmivuotinen (2013–2015) rahoituspäätös. Valtionavustusta koskeva ministeriön ja säätiön välinen 
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sitoumus allekirjoitettiin tammikuussa 2013. Ulkoasianministeriön tuki vuodelle 2015 oli yhteensä 
2 900 000 €. Lisäksi säätiön käytössä oli korkotuottoa 229 €, palautunut tuki 2 474€ ja edelliseltä 
vuodelta siirtynyt tuki, 118 392 €. Käytettävissä ollut valtion tuki oli yhteensä 3 021 096 €. Säätiön 
varainhankinnan tuotot olivat vuonna 2015 yhteensä 4 925 €.  
 

Säätiön varainkäyttö vuonna 2015 
Säätiön varsinaisen toiminnan kulut vuonna 2015 olivat 2 916 848 €. Valtion tukea säätiö käytti 
yhteensä 2 916 847 €. 
 

Säätiö käytti vuonna 2015 projektirahoitukseen yhteensä 1 900 945 €, mikä on 65,2 % käytetystä 
valtiontuesta24. Projektirahoituksen kuluihin sisältyvät tiedotushankkeiden kulut, 47 335 €. Hallinto-
kuluihin käytettiin 265 785 €, mikä on 9,1 % käytetystä valtiontuesta25. Hankevalmisteluun ja -
seurantaan käytettiin 649 802 € eli 22,3 käytetystä tuesta26. Mekong-alueellisen toiminnan kulut olivat 
osa hankehallinnon kuluja, yhteensä 99 586 €. Kehittämis- ja tutkimustyöhön säätiö käytti 61 992 €. 
Vammaisoikeusdiplomatia-aloitteen kulut olivat budjetoidun mukaiset, yhteensä 100 315 €. (3,4 %) 
Säätiön varojen käyttö ja kulujen vertailu budjetoituun on esitetty taulukossa 16. 
 

Säätiön säädepääoma on sijoitettu sijoitusrahasto SEB Gyllenbergin –osakerahastoon, joka sopii 
maltillisille sijoittajille. Rahastosijoitusten hankinta-arvo oli vuoden lopussa 115 157 € ja markkina-
arvo 127 726 €. Sijoitus- ja rahastotoiminnan tuotot olivat yhteensä 10 946 €. Tilikauden ylijäämä oli 
13 820 €. 

 
UM rahoitussopimus 2015 2.900.000  

 € € 

 Talousarvio Toteutunut 

Hankerahoitus 1 762 474 1 853 610 

Tiedotusprojektit 60 000 47 335 

Hankearviointi ja –seuranta 700 000 649 802 

Hallinto 280 000 265 785 

Vammaisdiplomatia 100 000 100 315 

Siirtyvä tuki vuodelta 2014 (hankerahoitus) 118 393  

Yhteensä 3 020 867 2 916 847 

UM:n tuen korkotuotto 229  

Käytettävissä ollut valtion tuki 2015 3 021 096   

Käytetty valtion tuki 2015  2 916 847 

Siirto vuodelle 2016  104 249 

   
 

Taulukko 16. Säätiön varainkäyttö verrattuna budjetoituun vuonna 2015. 

 
 

Säätiön rahoituksen ja toiminnan kasvusuunta 
Säätiö toimi vuonna 2015 tehokkaasti ydintoimintansa toteuttamiseen. Se onnistui muuttamaan 
toimintaansa kesken vuoden, kun tieto kehitysavun leikkauksista tuli, ja varautumaan näin tulevien 
vuosien leikkauksiin. Syyskauden aikana säätiö pystyi saattamaan ennätysmäärän käynnissä olleita 
projekteja päätökseen ja samalla laskemaan kokonaishankevolyymia. Tämä on epävarmassa 
rahoitustilanteessa ehdottoman tärkeä, koska puskurirahastoa ei ole. Vastaavasti säätiö ryhtyi 
aktiivisesti etsimään muita rahoittajia 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 varainhankintasuunnitelma antaa tähän työhön perustan.  

                                                 
24 Mikäli huomioidaan vain vuodelle 2015 myönnetty valtiontuki, 2 900 000€, projektirahoitukseen käytettiin 65,5 %. 
25 Mikäli huomioidaan vain vuodelle 2015 myönnetty valtiontuki, 2 900 000€, hallintokuluihin käytettiin 9,2 %. 
26 Mikäli huomioidaan vain vuodelle 2015 myönnetty valtiontuki, 2 900 000€, hankehallinnonkuluihin käytettiin 23,4 %. 
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2.16. 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 2013–2015 aikana Lintulahdenkatu 10 tiloihin on muuttanut useita kehitysyhteistyö-toimijoita, 
joiden kanssa on vahvistettu yhteistyötä. Näiden joukossa ovat muun muassa SASK, Solidaarisuus, 
Suomen Somalia -verkosto ja WWF. Vuoden 2015 aikana synergiaetu oli käytössä, kahvi- ja 
lounaspöytäkeskusteluista tutustumistapaamisiin ja toiminnanjohtajien yhteistyöhön, maakohtaisten 
tietojen ja hankehallinnon kokemusten jakamista ja oppimista hyödyntäen. 
 

F. KEHITYSYHTEISTYÖN VAMMAISOIKEUSDIPLOMATIA JA 
VAMMAISASIOIDEN ERITYISASIANTUNTIJUUS 

 

Vuoden 2013 alusta käynnistyneen vammaisoikeusdiplomatian tarkoituksena on parantaa 
vammaisten ihmisten asemaa maailmassa. Toiminnan tavoitteena on saada vammaisia henkilöitä 
mukaan keskusteluun kehitysyhteistyöstä ja kansainvälisestä politiikasta. Vastaavasti Suomen 
virallinen kehitysyhteistyö, kansainväliset ja valtioiden väliset järjestöt (Maailman Pankki, YK- 
järjestöt, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ), eri maiden kehitysyhteistyötä tekevät 
organisaatiot, vammaisten omat kansainväliset järjestöt (IDA, EDF, DPI) ja muuta vammaissektorin 
toimijat tulisi saada tekemään työtä inklusiivisesti, vammaiset ihmiset osallistaen. Vammais-
diplomatian toiminnoilla pyritään saattamaan eri toimijat yhteen ja keskustelemaan – mutta myös 
toimimaan YK:n vammaissopimuksen sisällön mukaisesti. 
 

Vammaisdiplomatian kolmas toimintavuosi 2015 
Vammaisdiplomatia-aloitteen ydintiimin muodostivat Kalle Könkkölä, Tuomas Tuure ja Marjo 
Heinonen. Vuoden teemoin olivat tiiviit transatlanttiset suhteet, vaikuttamistyö kriisi- sekä 
humanitääriseen työhön  ja luoda merkittävästi suhteita muihin kehitysyhteistyön toteuttajiin niin 
Euroopassa kuin laajemminkin kansainvälisesti. Loppuvuonna korostui humanitaarisen työn 
ulottuvuus sekä mahdollisten eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden etsintä, rahoitustilanteen 
muodostuessa Suomessa haastavaksi. 
 

Vammaisasiantuntijoiden koulutus 
Kalle Könkkölän johdolla koko rahoituskauden ajan on kokoontunut vammaisten asiantuntijoiden 
ryhmä. Ryhmään kuuluu 15 vammaista henkilöä, eri ammattitaustoja ja kansainvälistä kokemusta 
edustaen. Vuosien aikana muutama ryhmän jäsen on jäänyt pois ja vastaavasti muutama uusi tullut 
mukaan. Kokoontumisten tarkoituksena on vahvistaa ryhmän jäsenten laaja-alaista osaamista 
inklusiiviseen kehitykseen ja vammaisasioiden valtavirtaistamisen periaatteita eri toimintasektoreille.  
 

Vammaisdiplomatian mentorointiryhmä tapasi kolme kertaa vuoden 2015 aikana. Yksi kokoontumis-
kerta oli kokopäivän tilaisuus, jossa  aikaa oli myös ryhmätöille ja vapaamuotoiselle keskustelulle. 
Koulutusten keskeiset teemat olivat seuraavat: 

- Ihmisoikeusperustaisuus (alustajana Hisayo Katsui) 
- Kiinan vammaisten tilanne (alustajana Hermann Aubie) 
- Kriisinhallinta ja toiminta hauraissa valtioissa (alustajana Pekka Haavisto) 

 

Vuoden aikana kolme ryhmän jäsentä osallistui Kirkon Ulkomaanavun valmiuskurssille sekä syksyllä 
järjestettyyn Sphere – humanitaarisen avun standardeja koskevaan jatkokoulutukseen. Tavoitteena 
on saada vuoden 2016 aikana 1 – 2 uutta osallistujaa näihin ryhmiin, jotta laaja osaaminen vahvistuu 
ryhmän jäsenten keskuudessa. Tavoitteena kaikessa koulutuksessa on rakentaa 
osaamispotentiaalia, josta jakaa/tarjota osaamista ulkoministeriön ja suomalaisten toimijoiden 
käyttöön. 
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Vuoden 2015 diplomatiamatkat  
Vuoden 2015 aikana tehtiin hieman suunniteltua ja budjetoitua enemmän kokous- ja yhteistyö-
matkoja, joista lyhyet kuvaukset alla. Joitakin matkoja jäi myös toteuttamatta. 
 

1. Yhdysvallat (New York, Washington D.C.) 
Yhdysvaltoihin tehtiin vuoden aikan peräti kolme matkaa27. Kesäkuussa Könkkölä ja Tuure 
osallistuivat New Yorkissa YK – viikolle. YK:n State Parties – kokouksessa oli mahdollista tavata 
lukuisia yhteistyökumppaneita erityisesti YK:n vammaissopimuksen ratifioinnin, kehityspoliitikan sekä 
kriisinhallinnan tiimoilta. Yhdysvaltain työn lisäksi matkan aikana oli mahdollisuus keskustella muun 
muassa palestiinalaisten, kenialaisten, egyptiläisten, israelilaisten sekä etiopialaisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Könkkölän pitämä Suomen osapuolipuhe on siis vain osa viikon 
tarjoamaa mahdollisuutta verkottua laajasti yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö Suomen ulko- 
sekä  sosiaali- ja terveysministeriön edustajien kanssa toimi hienosti.  
 

Syksyllä Kalle Könkkölä palkittiin elämäntyöstään International Advocate Award – palkinnolla. Tässä 
yhteydessä toteutui matka Washingtoniin joulukuussa 2015. Palkintogaalan lisäksi matkan aikana 
järjestettiin tapaamisia kehityspolitiikkaan, Ukrainan tilanteeseen sekä Maailmanpankki-yhteistyöhön 
liittyen. Yhdysvalloissa tavattiin poliitikkojen, USAID:n ja Maailmanpankin edustajien lisäksi sekä 
Suomen hallitusedustaja Satu Santala että Kirkon Ulkomaanavun uuden DC:n toimiston 
henkilökuntaa. Könkkölä piti puheen Maailmanpankin vammaiskoulutuspäivässä 4.12.2015.  
 

2. Saksa (Berliini) 
Maaliskuussa 2015 diplomatiatiimi vieraili Saksassa inklusiivisen kehityksen seminaarissa ja  tutustui 
vammaisten ihmisten huomioonottamiseen GIZ:28in työssä. Kyse oli yhteistyöseminaarista, jossa 
kansainväliset vaikuttajat kokoontuivat yhteen jakamaan ajankohtaisia toimintaohjelmia sekä hyviä 
käytäntöjä. GIZ on rakentanut toimintaohjelman vammaisuutta koskien ja kyseessä on ns. 
sektorienvälinen toimintaohjelma. Siihen osallistuu GIZ:issa moni osasto. Vierailu vuonna 2014 
kohdentui Eschbornin toimipisteeseen, nyt Berliinin päässä tehty vierailu avasi mahdollisuuksia 
tutustua toiseen toimipisteeseen. Hieno mahdollisuus Saksassa oli myös tavata uusi YK:n 
vammaisasioiden erityisraportoija, Catalina Devandas, jonka kutsuttiin Suomeen (05/2015).  
 

Saksan toimintamalliin perhdyttiin myös Varsovan matkalla. On ollut tärkeä kuulla GIZ:n 
kokemuksista ja toiminnasta. Suomen kehitysavussa esimerkiksi WASH ja ICT ovat isoja sektoreita. 
Saksassa suurin osa rahoista kuluu ns. temaattisiin kokonaisuuksiin ja GIZ:in sisällä on varsin 
monimutkainen rakenne. GIZ:in toimintaa on noin sadassa maassa. Vammaisia koskevassa 
toimintaohjelmassa on suora vaikutus 13 maahan ja epäsuora (toivottavasti) kaikkiin muihin. 15 – 20 
maassa on selkeitä tuloksia vammaisten suhteen. 
  

3. Belgia (Bryssel) 
Maaliskuussa 2015 järjestettiin Brysselissä EU:n laajemman vammaishankkeen ensimmäinen 
osapuolikokous. Koordinaation varmistumista odotellessa kokouksessa käytiin läpi tavoitekarttaa. 
Näin ollen vammaisjärjestön kontribuutio on tärkeä lisäarvo, sillä lukuunottamatta IDA:a (International 
Disability Alliance) ei tapahtumassa ollut kansalaisjärjestöedustusta. Diplomatian lisäksi Suomea 
edusti Timo Voipio (sosiaalisen kehityksen neuvonantaja, UM). 
 

4. Venäjä (Moskova) 
Kalle Könkkölä osallistui huhtikuussa Moskovassa pidettyyn EU-rahoituksella toteutettuun 
vammaisten erityisopetuksen seminaariin ja piti siellä puheen Suomen kehityksestä. Paikalla oli 
vammaisia Venäjän eri osista ja erilaisista järjestöistä.  Matka tehtiin Suomen suurlähetystön 
pyynnöstä. 

                                                 
27 USA – yhteys on diplomatiatyölle tällä hetkellä erittäin keskeistä ulkoministeri Kerryn vammaisasioiden erityisneuvonantaja Judith 
Heumannin toimikauden rajallisuuden vuoksi. Vuoden 2016 presidentinvaalit voivat muuttaa tilannetta selvästi. 

 
28  GIZ = Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, the German Federal Enterprise for International Cooperation 
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5. Palestiina 
Huhtikuussa Abiliksen tiimi vieraili Palestiinassa ja tutustui laajasti kansalaisyhteiskuntaan, 
poliittiseen tilanteeseen ja lukuisiin eri vammaisjärjestöihin. Tapaamiset vammaisjärjestöissä antoivat 
mahdollisuuden esittellä Abilis-säätiön tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia. Arabinakielinen materiaali 
sekä arabiaa osaava toimiston työntekijä olivat tärkeä osa matkan kokonaisuutta. Palestiinan laajalla 
kartoitusmatkan aikana ei kuitenkaan ollut tietoa syksyn rahatilanteesta, mikä on vaikeuttanut 
merkittävästi säätiön mahdollisuuksia tukea järjestökentän hanketyötä Palestiinassa. Suomen 
Ramallahin edustusto teki erittäin hyvää yhteistyötä matkan aikana. Tavatut vammais-järjestöt 
toimivat Jerikossa, Hebronissa sekä Ramallahissa. 
 

6. Valko-Venäjä (Brest) 
Kalle Könkkölä osallistui toukokuussa 2015 Brestissä, Valko-Venäjällä vammaisten ihmisoikeuksia ja 
esteettömyyttä koskevaan koulutukseen. Paikalla oli myös Minskistä vammaisten ihmisoikeus-
järjestön edustaja. Pääpaino oli esteettömyydessä ja siihen liittyvässä teknisessä osaamisessa. 
 

7. Kosovo ja Albania  
Abiliksen edustajat olivat läsnä Balkanin alueen vammaisjärjestöjen konferenssissa Tiranassa, 
Albaniassa. Kyse oli pitkään suunnitellun tapahtuman toteutumisesta vahvistamaan entisen 
Jugoslavian maiden vammaisliikettä. Koska kehitysyhteistyö on vähentymässä Balkanilla, on tärkeä 
luoda siellä uusia verkostoja hyvään yhteistyöhön. Yhdysvallat osallistui Abiliksen järjestämään 
tilaisuuteen suurella delegaatiolla, jota erityisedustaja Heumann johti.   
 

8. Puola (Varsova) 
Kalle Könkkölä osallistui syyskuussa USA:n järjestämään sivutapahtumaan Varsovassa, Etyj:n 
demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) vuosittaisen kokouksen 
yhteydessä. Teemana olivat vammaisten ihmisoikeudet ja humanitäärinen apu. Yhteistyötä tehtiin 
Etyj:n vähemmistövaltuutettu Astrid Thorsin ja Etyj:n parlamentaarisen yleiskokouksen presidentin 
Ilkka Kanervan kanssa. Samoin yhteistyö Suomen Etyj-suurlähettilään, Katja Pehrmanin kanssa oli 
osa koko vuoden ajan käynnissä ollutta Etyj:n ihmisoikeuskeskustelua. 
  

9. Italia (Rooma) 
Italian ulkoministeriö järjesti marraskuussa 2015 kansainvälisen konferenssin “Including Disability in 
developing cooperation. Experiences of collaboration between governments, NGOs and DPOs”, 
jossa Könkkölä oli pyydettynä puhujana paikalla. Samalla tapahtuma antoi mahdollisuuden 
verkostoitua useiden valtiollisten toimijoiden kanssa ja nostaa esille vammaisjärjestöjen roolin 
merkitystä kehityksessä. Suomesta paikalla oli myös haavoittuvien ryhmien neuvonantaja Katariina 
Sario. 
 
Kotimaan toiminnasta 
Kotimaan toimintaa siivittivät erilaiset tapaamiset ja verkostoituminen laajasti eri toimijoiden kanssa.  
Kahdenvälisten keskustelujen merkeissä tapaamisia oli muun muassa ulko- ja kehitysministereiden 
kanssa, kansanedustaja Pekka Haaviston, Iranin uuden suurlähettilään, Laura Reinilän, Pertti 
Majasen sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tiimin (Voipio, Nurmi-Koikkalainen, Wiman) 
kanssa. Samoin keskusteluita käytiin Kepan, Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun johdon kanssa. 
Yhteensä tapaamisia oli kotimaassa diplomatiatyön ja vaikuttamisen tiimoilta 21. Heinäkuussa 
vammaisdiplomatia oli näkyvästi esillä SuomiAreenassa Porissa. Abiliksen diplomatiaohjelman Kalle 
Könkkölä ja Tuomas Tuure järjestivät yhteistyössä Lähetysseuran sekä kansanedustajien Elo (ps.) ja 
Haavisto (vihr.) kanssa tilaisuuden, jossa teemana oli koulutus ja erityisesti vammaisten lasten 
perusopetus. 
  

Myös ulkolaisia vierailijoita kävi tutustumassa Abiliksen ja Suomen toimintaan.  Toukokuussa vieraili 
Catalina Devandas-Aguilaria, joka aloitti työnsä YK:n erityisraportoijana vuoden alussa. Lokakuussa 
vierailu Mika Kontiainen joka on suomalaistaustainen DFAT:n vammaisyksikön päällikkö. Molempien 
vierailujen yhteydessä ulkoministeriön koordinaatioryhmä tapasi vieraita ja yhdessä ulkoministeriön 
kanssa järjestettiin sekä kahdenvälisiä keskusteluja että vastaanottoja, joille kusuttiin niin sidosryhmiä 
kuin virkamiehiä.  
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3. YHTEISTYÖVERKOSTOT JA KOTIMAAN TOIMINTA 

3.1. 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. Säätiön hallituksen puheenjohtaja oli DPI:n hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen Liisa 
Kauppinen jatkoi työtään Maailman Kuurojen Liiton pääsihteeristössä ja YK:n sekä sen 
erityisjärjestöjen muodostamassa yhteistyöverkostossa. Pekka Tuominen oli mukana International 
Disability Alliancen (IDA) ja Euroopan Vammaisfoorumin työskentelyssä. 
 

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.  
 

Myös toimihenkilöiden yhteistyö kansainvälisten toimijoiden kanssa jatkui aktiivisena vuonna 2015. 
Erityisesti yhteistyö niiden rahoittajatahojen kanssa, jotka tukevat säätiön kumppanijärjestöjä, säilyi 
aktiivisena. Tiiviit suhteet eri asiantuntijatahoihin ja rahoittajiin ovat myös toiminnan tehokkuuden ja 
laadun perusedellytyksiä. Erityisen tärkeitä yhteistyötahoja kansainvälisessä toimikentässä olivat 
pohjoismaiset toimijat (DPOD, My Right, FFO, Atlas Alliance), DRF ja DFAT, jotka rahoittavat 
vammaisjärjestöjä samoissa maissa kuin Abilis. Tiivis yhteistyö voi jatkossa saada vielä paremmat 
mahdollisuudet, jos maatasolla päästään samoihin tiloihin tai avoimempaan dialogiin. Yhteistyön 
muotoja olivat rahoittajatapaamiset, tiedon vaihto, yhteiset suunnitelmat ja arvioinnit sekä rahoitusten 
täydentävyys. Läheinen yhteistyö vähentää rahoitustoiminnan riskejä ja lisää kehitysmaiden 
vammaisjärjestöjen pääsymahdollisuutta yhteistyöhön tarkoituksenmukaisen rahoittajan kanssa. 
 

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 Pakolaisapu, SASK ja Solidaarisuus-säätiö.  
 

Suomen lähetystöjen kanssa jatkettiin vuonna 2015 hyvää yhteistyötä. Vierailuja tai tapaamisia 
lähetystön edustajien kanssa on järjestynyt, esimerkiksi Sambiassa, Tansaniassa ja Palestiinassa. 
Lisäksi Sambiassa yhteistyötä lisäsi Suomen lähetystön teettämä erikoistilintarkastus, jonka kohteena 
oli ZAFOD, säätiön kumppanijärjestö, jota myös lähetystö on tukenut useiden vuosien ajan. 
Tarkastusraportti ja sen tulokset eivät ole valitettavasti vielä säätiön käytössä tätä raporttia 
kirjoitettaessa. 
 

Yhteistyö UM:n osastojen ja yksiköiden kanssa 
Tärkeänä yhteistyökumppanina on ulkoasiainministeriö eri osastoineen ja yksiköineen. Läheistä 
yhteistyötä tehtiin haavoittuvien ryhmien ihmisoikeuksien neuvonantajan kanssa. Kansalai-
yhteiskuntayksikön lisäksi Abilis-säätiöllä on hyvät suhteet useisiin Suomen ulkomaan edustustoihin. 
Säätiön edustajat osallistuivat maaohjelmien ja toimintasuunnitelmien valmistelu-prosesseihin ja 
keskustelutilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. 
 

Yhteistyö Kepan kanssa 
Yhteistyö Kepan maatoimistojen kanssa jatkui kiinteänä. Erityisesti yhteistyö Mekongin alueen, 
Mosambikin, Tansanian ja Nicaraguan Kepan toimistojen kanssa oli vilkasta. Kepan päättäessä 
sulkea Mekongin ja Nicaraguan toimistot, leikkausten takia, Abilis joutui miettimään uusia yhteistyö-
mahdollisuuksia, erityisesti Mekongilla, jossa Kepan tuki säätiön toiminnan tehostamiselle oli ollut 
huomattava.  
Samoin Abilis on KEPA:n jäsenjärjestö ja mukana suomalaisessa kehityspoliittisessa keskustelussa 
Säätiö oli antamassa Kepan kautta kommentteja Kehityspoliittista toimenpideohjelmaa (nyk. 
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Kehityspoliittinen selonteko) valmisteltaessa. Säätiö hyödyntää Kepan koulutustarjontaa, mutta on 
myös jakamassa omia kokemuksiaan Kepan eri toimintojen kautta. Erityisesti säätiön 
indikaattorikehitystyö ja ihmisoikeusperustainen lähestymistapa olivat teemoja, joista pyydettiin 
alustamaan ja jakamaan kokemuksia. Marraskuussa 2015 säätiön varapuheenjohtaja, Sari Loijas, 
valittiin Kepan hallitukseen vuosille 2016–2017. 
 

3.2. Säätiöiden välinen yhteistyö 

Abilis-säätiö tekiläheistä yhteistyötä KIOS- ja Siemenpuu -säätiöiden kanssa. Vuoden 2015 aikana 
yhteistyön teemoja olivat ennen kaikkea valtionavustuksen hakeminen, rahoituspäätökset ja uudet 
ehdot, jotka muuttavat erityissäätiöiden toimintaa suhteessa Suomen ulkoministeriöön huomattavasti. 
Eduskuntavaalien ja kehitysyhteistyömäärärahojen leikkausuutisten jälkeen säätiöiden edustajat 
tapasivat yhdessä kansanedustajia ja päähallituspuolueiden edustajia esitellen säätiöiden toimintaa 
ja sen kautta aikaan saatua lisäarvoa suomalaiseen kehitysyhteistyöhön.    
 

Säätiöiden välinen yhteistyö on todettu erittäin antoisaksi hankehallinnon toimintoja kehitettäessä 
sekä päällekkäistä hallinnollista työtä vähennettäessä. Kokemusten jakaminen maista, joissa eri 
toimijat rahoittavat kansalaisyhteiskuntaa tulevat rahoitustoiminnan toteutusta ja edesauttavat 
riskinhallintaa. Yhdessä Siemenpuu-säätiön kanssa Abilis teki läheistä yhteistyötä Myanmarissa 
toimivien suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa ja keskusteli kokemuksista ja jatko-
suunnitelmista.  
 

Näiden yhteistyömuotojen lisäksi säätiöt lähettivät yhteisen edustajansa myös niihin 
kumppanuusjärjestöjen ja ulkoasianministeriön yhteisiin kokouksiin, joista saivat tiedon, ja pyrkivät 
muutenkin osallistumaan koordinoidusti kumppanuusjärjestöjen yhteistyöhön. Toiminnanjohtajat 
kokoontuivat säännöllisesti keskustelemaan säätiöitä koskevista asioista ja järjestivät yhteisiä 
infotilaisuuksia, joihin osallistuvat kaikki säätiöiden ja Vammaiskumppanuus ry:n työntekijät.  
 

3.3. Mukana Vammaiskumppanuusohjelmassa 
Kotimaassa yhteistyötä tehtiin ennen kaikkea Vammaiskumppanuus ry:n (VK ry) ja sen 
jäsenjärjestöjen (Kynnys ry, Invalidiliitto ry, Näkövammaisten keskusliitto, 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.  
 

Abilis–säätiö on ollut koko 3-vuotisen rahoituskauden ajan aktiivisesti mukana VK ry:n hallituksessa 
ja vammaiskumppanuusohjelman (VKO) toteutuksessa, sen kotimaan vaikuttamis- ja viestintätyössä. 
Tavoitteena on ollut yhdessä edistää kehitysmaiden vammaisten ihmisten elinolosuhteita ja tiedottaa 
siitä suomalaisia. Vaikka säätiöllä on oma rahoitusyhteistyö ulko-ministeriön kanssa, on sen 
hankehallinnon kokemuksista voitu oppia VKO:n toimintatapoja ja lomakkeita kehitettäessä. Viestintä- 
ja globaalikasvatustyötä on tehty läheisesti yhdessä muun muassa niin, että aiheeseen liittyvissä 
koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa on hyödynnetty molempien tahojen osaamista ja kokemuksia. 
Kouluttajina ja alustajina on ollut sekä VK ry:n että Abilis-säätiön edustajat. Samoin kuva- ja 
videomateriaalia on hankittu yhdessä kehitysmaaolosuhteista, tavoitteena tuottaa materiaalia, jota 
voidaan hyödyntää erilaisissa tilaisuuksissa ja nettikäytössä. Yksi konkreettinen esimerkki on 
loppuvuodesta 2015 toteutettu aineiston kokoaminen Myanmarista. Abilis ja VK ry hyödyntävät video- 
ja kuvamateriaalia sekä yhdessä että erikseen. 
 

Abilis-säätiöllä oli omaa varainhankintaa (keräyslupa 2015–2016), jolla se kattoi VKO:n 
omarahoitusosuuden.  
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4. ARVIO VUODESTA 2015 ja TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVOJA 
 

Vuosi 2015 toi säätiön toimintaan monenlaisia muutoksia, osittain ennakoimattomastikin. Säätiön 
käyttöön räätälöidyn projektihallintaohjelmiston rakentaminen vei enemmän aikaa ja resursseja kuin 
alkuperäinen suunnitelma oli. Rahoitushakukierroksen 2016–2018 aikana säätiö joutui 
muokkaamaan tulevien vuosien suunnitelmaa ja leikkaamaan kuluja niin kotimaan toiminnoista kuin 
projektirahoituksestakin. Suomen hallituksen päätös leikata kehitysyhteistyömäärärahoja ajoi koko 
toimialan epävarmuuteen. Abilis-säätiö reagoi varsin nopealla aikataululla leikkausuutisiin ja 
valmisteli sopeutetut suunnitelmat vuosille 2016–2017 syksyn 2015 aikana. Poikkeuksellinen 
rahoituspäätös uusine tuenkäyttöehtoineen tuli vain kahdelle vuodelle (2016–2017) ja aivan joulun 
alla 2015. Vaikka vuoden 2016 valtionavustus antaa mahdollisuuden jatkaa varsin kattavasti säätiön 
strategian mukaisesti työtä kehitysmaiden vammaisjärjestöjen tukemiseksi, vuosi 2017 häämöttää 
isona uhkana edessä. Leikkaus on niin suuri, ettei siitä selvitä kivuttomasti ja kunnialla, vaan uusien 
rahoituslähteiden etsintä oli aloitettava vauhdilla jo syksyn 2015 aikana. Laajapohjainen 
varainhankintatyö ja säästötoimien ulottaminen kaikkiin säätiön kululajeihin työllistivät loppuvuodesta 
2015 ja tulevat ohjaamaan monella tavalla säätiön työtä myös vuonna 2016. 
 

Uusi säätiölaki astui voimaan 1.12.2015. Abilis-säätiö seurasi lakiuudistustyötä ja ryhtyi kesällä 2015 
uudistamaan omia sääntöjään vastaamaan uuden lain sisältöä ja henkeä. Uusille säännöille 
odotetaan vahvistusta Patentti- ja rekisterihallituksesta alkuvuodesta 2016. Samoin hallitus hyväksyi 
lähipiiriohjeen ja sitoutui noudattamaan sen sisältöä.  
 

Ulkoministeriö käynnisti syksyllä 2015 ison kolmivaiheisen evaluaatioprosessin, jonka kautta se 
evaluoi kaikki 22 ohjelmatukijärjestöä vuoteen 2017 mennessä. Erityissäätiöt ovat tarkastuksen 
kohteena prosessin kolmannessa vaiheessa, joka käynnistyy syksyllä 2016. Evaluaatioprosessin 
lopulliset tulokset ja suositukset ovat käytettävissä kesällä 2017. Siinä vaiheessa kaikkien 
ohjelmatukijärjestöjen, mukaan lukien Abilis-säätiö, on pitänyt valmistella seuraavan 4-vuotiskauden 
rahoitushakemus (2018–2021). Samalla viivalla hakijoina ovat kaikki 22 ohjelmatukijärjestöä. 
Ulkoministeriö tulee käyttämään evaluaation tuloksia hyödykseen rahoituspäätöksiä tehtäessä. 
Valitettavasti järjestöt eivät suosituksia voi hyödyntää, aikataulun takia. Tämä aiheuttaa ristiriidan 
rahoittajan ja järjestöjen välille. Pohdittavaksi jää, mikä on ulkoministeriön syvin ajatus koko 
uudistusprosessissa ja missä määrin se haluaa jatkaa erityissäätiöiden kautta kehitysavun 
kanavointia nimetyille temaattisille alueille. Syksyn 2015 keskusteluissa erityissäätiöiden asemaa ja 
merkitystä ei tunnistettu, vaan päinvastoin erilaisten rahoitusinstrumenttien kriittinen tarkastelu oli 
enemmänkin antamassa käsityksen, että niitä halutaan karsia.  
 

Säätiöille on tärkeää olla aktiivisesti mukana sekä koko evaluaatioprosessissa että myös muissa 
uudistuksissa, joita ulkoministeriössä tehdään nopealla aikataululla. Abilis-säätiö tekee 
asiantuntevasti työtään jatkossakin ja etsii muita, luotettavia rahoituslähteitä turvaamaan tulevien 
vuosien toiminnan.  
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Liite 1. Abilis-säätiön leikkaustoimet  

 

LEIKKAUSTOIMET ABILIS-SÄÄTIÖN TOIMINNAN ERI OSALUEILLA 
 
 

TOIMINTO SÄÄSTÖTOIMET MUUTA 

Projekti- 
rahoitus 

- Hakusulku 09/2015 – 03/2016 
- Tarkempi avustusten kohdennus 

(strategiset painotukset, fokusmaat) 
- Vain fokusmaihin ja hauraisiin valtioihin 
- Painotus FT-avustuksiin 
- Ei isoja avustuksia 
- Hankkeiden saaminen päätökseen 

priorisoidaan 
- Keskeytykset, jos viivästyksiä ja projektin 

loppuunsaattamisessa selkeitä vaikeuksia 

Tarkka euromäärä 
vahvistuu 
tilinpäätöksen 2015 
jälkeen; 
Muiden 
rahoituslähteiden 
etsiminen aktiivisesti 
käyntiin 

 

Kumppani-
yhteistyö/ 
Fokusmaat 

- Keskeytetään / Lopetetaan nimetyissä 
maissa kumppaniyhteistyö (ks. erillinen 
kooste) 

- Ei uusia fokusmaita 
- Taloudelliset ratkaisut jatkoyhteistyöhön 

(vrt. rahoittaja- ja pohjoismainen yhteistyö) 

Siirtymävaiheen kautta, 
jolloin myös kuluja  

Hankehallinto - Säästöjä kautta linjan kaikista toiminnoista 
(2015 syksystä alkaen) 

- Henkilöstöleikkaukset 
- Projektien määrän lasku pienentää kuluja 
- Seurantamatkojen siirto/karsiminen 

Henkilöstöleikkaukset 
ja mahd. lomautukset 
2016/2017 
tarkentumassa 
tilinpäätöksen 2015 
jälkeen 

Mekong - Ei laajenneta Laosiin ja Kambodzhaan 
- Ei matkaa alueelle syksyllä 2015, hallitusti 

v. 2016 
- Muut supistukset kautta linjan 

Muiden 
rahoituslähteiden 
etsiminen aktiivisesti 
käyntiin 

Arviointi-, 
tutkimus- ja 
kehittämistyö 

- Säästöjä kautta linjan kaikista toiminnoista 
(2015 syksystä alk.) 

Toimintojen sisäinen 
siirto ja työn uudelleen 
organisointi 

Hallinto - Säästöjä kautta linjan kaikista toiminnoista 
(2015 syksystä alk.) 

Tarkentuu 
tilinpäätöksen 2015 
jälkeen; 
Muiden 
rahoituslähteiden 
etsiminen aktiivisesti 
käyntiin 

Vammais-
diplomatia 

- Toimintoja jatketaan noin 2013–2015 
tasolla 

- Ei toimintojen laajennusta 
- Sisällöllistä priorisointia 

Realistiset tavoitteet, 
mittareiden 
kehittäminen jatkuu 

Tiedotus - Säästöjä syksystä 2015 alkaen 
- Toimintojen priorisointia 
- Supistettu budjetti v. 2016 

Tunnettuus ja näkyvyys 
painopisteenä 
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Liite 2. Abilis-säätiön fokusmaita koskevat leikkaustoimet 

 

ABILIS-SÄÄTIÖN FOKUSMAITA KOSKEVAT LEIKKAUSTOIMET JA  
NIIDEN KESKEISET PERUSTELUT vuotta 2016 (-2017) koskien 

 

 

 FOKUSMAA Aikataulu Leikkausten keskeiset perustelut 

Afrikka    

 Sambia Kumppaniyhteistyö päättyi 
v.2015 lopussa; fasilitoidut ja 
käynnissä olevat projektit 
viedään loppuun tarvittavin 
järjestelyin 2016 (-2017) 
 

- Vaikea toimia, toimintaympäristön 
haasteet 

- Luottamus kumppanijärjestöön 
heikkoa 

- Uusin yhteistyö, joka vielä 
helpommin lopetettavissa 
Taloustilanteen takia 

 Somalimaa Kumppaniyhteistyö päättyi 
v.2015 lopussa; fasilitoidut ja 
käynnissä olevat projektit 
viedään loppuun tarvittavin 
järjestelyin 2016 (-2017) 
 
 

- Tuettu pitkään, avustukset 
kattaneet laajan osan 
vammaisjärjestöistä (pieni maa) 

- Vaikea toimintaympäristö  
- Vaikeudet kumppanijärjestön 

kanssa 
- Hauras valtio, tuki voi jatkua 

yksittäisten projektien kautta. 

 Mosambik Ryhdytään ajamaan alas 
asteittain (päättyminen 
vuoden 2016 lopussa), 
käynnissä olevat projektit 
viedään loppuun tarvittavin 
järjestelyin 2017 
 

- Vaikea toimintaympäristö, paljon 
pitkittyneitä hankkeita (ja 
keskeytyksiä) 

- Hidas uuden kumppaniyhteistyön 
käynnistys, helppo lopettaa 
alkuvaiheessa  

- Rahoittajat vetäytymässä 
- Korruptio; riskin hallinta vaikeaa 

Aasia    

 Bangladesh Ryhdytään ajamaan alas, 
yhteistyö päättyy 2016 
aikana; fasilitoidut ja 
käynnissä olevat projektit 
viedään loppuun tarvittavin 
järjestelyin 2016 (-2017) 

- Vaikea toimintaympäristö 
- Kiristynyt NGO kontrolli ja 

järjestöjen vaikeus saada 
viranomaislupia 

- Korruptio; riskin hallinta vaikeaa 
- Toimittu pitkään 
- Taloustilanne ei salli jatkamista. 

 
 

Kambodzha Ryhdytään ajamaan alas, 
yhteistyö päättyy 2016 
aikana; fasilitoidut ja 
käynnissä olevat projektit 
viedään loppuun tarvittavin 
järjestelyin 2016 (-2017) 

- Aikaisempi päätös siirtää 
Kambodzha osaksi Mekong-
alueen toimintaa (kun rahoitus 
kunnossa) ja lopettaa nykyisen 
kumppanijärjestön kanssa 

- Korruptio ja muut 
toimintaympäristön haasteet 

- Toimittu pitkään, muita rahoittajia 
on 

- Taloustilanne ei salli jatkamista. 
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Liite 3. Esimerkkejä yksilötason indikaattoreiden kautta kerätyistä 
tiedoista 
 

14AA173-FT ”Promote income generation activities for persons with disabilities”, Cambodia: 
 

Mrs. Vit Srey, 53 years old, visual 
impairment of both eyes, blind 
persons, vice chief of governing 
board, a widow, lives with her 
widowed daughter and 4 grand-
children in O’Romchek village, Svay 
Prateal commune, Sa Ang district, 
Kandal province.  
 

”I got 250 USD from ADPS on 15
th 

November 2014 as revolving fund 
without interests. I borrow these 
moneys for 11 months to do small 
grocery store at home and I will 
return all capital to APDS in early 
October 2015.”  
 
 

 
She said with her smile, 
“Now I can earn net profit from 20,000 to 35,000 Riel per day and my goods have been being 
increased in many various kinds and I have a lot of clients as well. When my goods are nearly finished 
I just call the wholesale to bring them to me. All these incomes can support my daily living and 
for my grandchildren to school. On the other hand, I can save some money and use them to 
plant vegetable garden behind my house. I spent some money to employ a person to clear grass 
of my vegetable garden. I could make incomes for 1,800,000 Riel in equal to 450 USD for two months 
through my vegetable garden.”  
 

She said adding, “The SHG (self-help group) establishment is very important to gain more 
understanding of our rights and to share information and experiences. We set up SHG saving 
scheme in order to enable us to borrow some money to use in our actual purpose especially focusing 
on income generation activities. Up to date, my group has got 3,250,000 (in equal to 812.50 USD) of 
its saving scheme and these moneys are in hand of our each member of the group. Everyone has 

borrowed the money from 400,000 to 500,000 
Riel with the lower interests and they have made 
the contract with the group as witness.”  
 

She said adding with her smile,  
“I will be able to return the money of 250 USD to 
APDS in early October 2015 as fixed in the 
contract in order to offer this money to another 
member in my group. I am very happy to 
implement this project. I will expand my small 
business. I will try to save money to buy cows for 
husbandry in the future. I would like to express 
my sincere thanks to APDS, Abilis Foundation 
and CDPO to pay attention to initiate good 
project for persons with disabilities in 
Cambodia.” 
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Miss. Poy Dany, 21 years old, polio on 
legs, wheelchair user, SHG member, 
lives with her parents and 4 sibligns 
without disability in Peam Sala village, 
Sa Ang Phnom commune. She also 
received loan in the same project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15AF051 ”Minimization of Violence against Women with Disabilities through Advocacy 
Program” in Somaliland 
 
Shugri Xaashi Hassan, 18 years old woman with disability, participated in awareness raising 
meetings held by Female with Disability Advocacy Association at Hargeisa, Somaliland.  
She says,  
“I hope to improve the capacity of my handwork skills and train my young children how to defend 
for themselves. Participation in the community gatherings was difficult before because I thought 
that persons with disabilities and non-disabled persons cannot participate together in the same 
meeting. This changed after participating in different activities on awareness raising and 
advocacy meeting in Hargeisa held by the DPO lately. I am now proud to be present in meetings 
and debate on the rights of females with disabilities and disability in general.”  
  
 

 


