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1. TIIVISTELMÄ 

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö (Solidaarisuus) on 
vuonna 1970 perustettu suomalainen kehitysyhteistyötä 
tekevä säätiö. Solidaarisuuden toiminta-ajatuksena on 
strategian 2012 2016 mukaisesti tukea demokratiaa, 
tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia vahvistavaa kehitystä 
kansainvälisesti ja haastaa kansalaisia rakentamaan 
oikeudenmukaista maailmaa.  
 
Solidaarisuuden tärkeimmät arvot ovat solidaarisuus, 
tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja osallisuus. Solidaa-
risuus tarkoittaa meille köyhimpien ihmisten omatoimi-
suuden vahvistamista ja oikeuksien toteutumisen edis-
tämistä. Solidaarisuus arvona tuo näkyväksi ihmisten 
välisen yhteyden, välittämisen ja yhteisöllisyyden. Oi-
keudenmukaisuus tarkoittaa meille ihmisten tasaver-
taisten mahdollisuuksien ja ihmisoikeuksien toteutumis-
ta. Näkemyksemme mukaan ihmisoikeudet tulee ym-
märtää laajasti, oikeutena ihmisyyteen, terveyteen, 
koulutukseen, itsemääräämiseen, kehitykseen ja ihmis-
arvoiseen toimeentuloon.  
 
Yksi merkittävimpiä maailmanlaajuisia haasteita on 
kasvava taloudellinen eriarvoisuus valtioiden/yhteisöjen 
välillä sekä niiden sisällä. Solidaarisuuden näkemyksen 
mukaan taloudellisen resurssien tasa-arvoisempi jakau-
tuminen on välttämätön, mutta ei riittävä edellytys 
oikeudenmukaisuuden lisäämiselle. Yhtä tärkeää on 
yksilöiden ja yhteisöjen kyky käyttää resursseja. Tästä 
syystä osaaminen on olennaista pääomaa köyhyyden 
nujertamisessa.  
 
Kehitysyhteistyöohjelmamme perustuu kehitysvisiolle, 
jonka mukaan edellytykset ihmisarvoisen ja onnelli-
sen elämän toteutumiselle ovat parantuneet.  Soli-
daarisuuden kehitysyhteistyö lähtee siitä, että kaikilla 
ihmisillä tulee olla sukupuolesta ja varallisuudesta 
riippumatta oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan 
elämäänsä ja oikeuksiensa kehittämiseen. Kehitysvision 
toteuttamiseksi Solidaarisuus edistää hyödynsaajiensa  
 
 toimeentulon kehittämistä ihmisarvoisen työn  

avulla, 

 sukupuolten välistä tasa-arvoa ja  

 kansalaisyhteiskunnan vahvistamista  

paikallistasolla.  

 
Tavoitteena on, että naisten ja miesten toimeentulo on 
parantunut toiminta-alueillamme, naisten itsemäärää-
misoikeus edistynyt ja kumppanijärjestömme ovat vah-
vistuneet kansalaisyhteiskunnan toimijoina.  
 

Solidaarisuuden ohjelmassa sukupuolten välinen tasa-
arvo nähdään sekä omana tavoitteenaan että välttämät-
tömänä työkaluna kehitysvision toteutumisessa. Soli-
daarisuus edistää tasa-arvoa läpileikkaavasti niin oh-
jelman tasolla kuin koko organisaation toiminnassa. 
Läpileikkaavuus laajenee ohjelmakaudella koskemaan 
myös ilmastokestävyyttä.  
 
Ohjelmamme keskittyy pääosin kolmeen yhteistyömaa-
han: Nicaraguaan, Somalimaahan ja Ugandaan. Tämän 
lisäksi suunnitellaan työn laajentamista ja aiempien 
kokemustemme hyödyntämistä yhdessä uudessa maas-
sa Itä-Afrikassa. Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 
ohjelmasta hyötyy kaikkiaan yhteensä 150 000 ihmistä. 
 
Solidaarisuuden lisäarvo perustuu hyvin suunnitellulle, 
fokusoidulle, hallitulle ja läpinäkyvälle ohjelmatoimin-
nalle. Vahvuutenamme on suora yhteys hyödynsaajiin ja 
kehityshaasteisiin. Hankkeiden tuloksellisuus perus-
tuu laaja-alaiseen maatuntemukseemme, ennakko-
luulottomaan yhdistelmään perinteisiä ja innovatii-
visia menetelmiä sekä kumppaneidemme arvostamaan 
linjaan tehdä yhteistyötä siten, että vastuu on aidosti 
paikallisilla toimijoilla. Suunnittelemme hankkeet 
huolellisesti ja seuraamme aktiivisesti ja osallistavasti 
tuloksellisuutta. Solidaarisuus vaalii ohjelmakaudella 
edelleen prosessimaista työtapaa sekä luottamukselli-
sia ja pitkäkestoisia kumppanuussuhteita paikallisten 
järjestöjen ja osuuskuntien kanssa, jotka mobilisoivat 
paikallisia resursseja hyödynsaajia osallistaen. Näin 
rakennetaan myös kansanvaltaa yhteisötasolla sekä 
laajennetaan ihmisten mahdollisuuksia toimia yhdessä 
köyhyyden vähentämiseksi.  
 
Solidaarisuuden toiminnan lisäarvo korostuu alka-
valla ohjelmakaudella erityisesti Nicaraguassa. 
Kuivien alueiden pientuottajien tuottavuutta ja toimeen-
tuloa tukeva kehitysyhteistyö sekä sukupuolten välisen 
tasa-arvon läpileikkaavuuden edistäminen vastaavat 
Suomen päättyvän kahdenvälisen kehitysyhteistyön 
prioriteetteja Nicaraguassa. Juuri maaseutukehityksen 
ja tasa-arvo/terveyskehityksen sektoriohjelmat olivat 
Suomen kahdenvälisen maaohjelman arvioinnin mukaan 
strategisesti oikeita ja kestäviä valintoja Nicaraguassa. 
Solidaarisuus jatkaa pitkäjänteistä työtään juuri näillä 
sektoreilla ja on jatkossa suurin kehitysyhteistyötä 
tekevä suomalainen toimija Nicaraguassa.  
 
Toimintamme on linjassa Suomen hallituksen kehitys-
poliittisen ohjelman kanssa ja täydentää sitä. Solidaari-
suudelle on kertynyt ainutlaatuista kokemusta ja osaa-
mista köyhimpien ihmisten yhteisöllisen tulonhankinnan 
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edistämisestä ja kauppaa tukevasta kehitysyhteistyös-
tä. Olemme sukupuolten välisen tasa-arvotyön edellä-
kävijä kehitysyhteistyön toimialalla Suomessa. Alkaval-
la ohjelmakaudella tavoitteena on jalostaa edelleen 
näitä kokemuksia ja oppeja niin yhteistyömaissa kuin 
järjestöjen ja muiden toimijoiden keskinäisessä yhteis-
työssä, myös kotimaassa.  
 
Solidaarisuus tehostaa alkavalla ohjelmakaudella stra-
tegiansa 2012-2016 mukaisesti erityisesti kehitysvies-
tintää. Solidaarisuuden viestinnän tavoitteena on, että 
se on lisännyt ihmisten tietoa globaaleista kehitysky-

symyksistä. Rakennamme ohjelmakaudella omaleimais-
ta ja uusia kansalaispiirejä kiinnostavaa ihmisläheistä 
viestintää, jossa konkreettiset esimerkit, tarinat ja kas-
vot nousevat suorista yhteyksistämme ja kokemuksis-
tamme kehitysmaissa. Uutena toiminta-alueena kehi-
tämme globaalikasvatusta ennen kaikkea verkostoi-
tumalla muiden toimijoiden kanssa ja mahdollisim-
man suurta synergiaa etsien. Tavoitteena on samalla 
viestiä entistä määrätietoisemmin kehitysyhteistyön 
muuttuvasta roolista sekä kansainvälisen solidaarisuu-
den ja vastuun merkityksestä niin kotimaassa kuin kan-
sainvälisestikin.
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2. OHJELMAN SUHDE KANSAINVÄLISIIN JA KANSALLISIIN KEHITYSPOLIITTISIIN TA-

VOITTEISIIN 

Solidaarisuuden kehitysyhteistyöohjelma tukee omalta osal-
taan YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamista, erityisesti 
äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittamisen (MDG 1), 
tasa-arvon edistämisen ja naisten aseman parantamisen 
(MDG3), hiv/aidsin vastaisen taistelun (MDG 6) sekä ympäris-
tön kestävän kehityksen turvaamisen (MDG 7) osalta.  
 
Solidaarisuuden ohjelma noudattaa kansalaisjärjestöjen 
oman tuloksellisuuden kansainvälisen viitekehyksen periaat-
teita eli ns. Istanbulin periaatteita1. Niiden mukaan 
tuloksellisuuden edellytys on, että järjestön toiminta 
edistää ihmisoikeuksia ja oikeutta kehitykseen, ih-
misarvoon, säälliseen työhön ja sosiaaliseen oikeu-
denmukaisuuteen. Toinen periaate edellyttää, että 
järjestön kehitysyhteistyö edistää sukupuolten välistä tasa-
arvoa ja edistää naisten asemaa ottaen huomioon heidän 
erityistarpeensa, oikeutensa ja kokemuksensa. Istanbulin 
periaatteissa korostetaan myös järjestöjen luottamuksellista 
ja läpinäkyvyyttä edistävää yhteistyötä ja sitä, että yhteistyö-
hön sitoudutaan pitkäjänteisestä ja solidaarisin periaattein. 
Solidaarisuuden ohjelma toteuttaa näitä periaatteita. 
 
Solidaarisuuden kehitysyhteistyö on linjassa Suomen kehi-
tyspoliittisen toimenpideohjelman kanssa, jonka mukaan 
äärimmäinen köyhyys ja eriarvoisuus ovat suuria ihmisoike-
uskysymyksiä ja kehityspolitiikassa noudatetaan ihmisoike-
usperustaista lähestymistapaa. Kehityspolitiikka korostaa 
myös kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten omistajuutta ja 
vastuullisuutta kehityksestään, mikä on ollut Solidaarisuuden 
linja jo pitkään. Solidaarisuuden kehitysyhteistyö täydentää 
aluevalinnoillaan Suomen kehityspolitiikkaa, koska Nicaragu-
assa, Somalimaassa ja Ugandassa valtio toimii tulevaisuu-
dessa joko hyvin rajallisesti tai ei lainkaan.  
 
Kehityspoliittisen ohjelman läpileikkaavat tavoitteet on integ-
roitu Solidaarisuuden ohjelmaan. Sukupuolten välistä tasa-
arvoa edistetään kokonaisvaltaisesti kaikessa ohjelmatyössä, 
sekä valtavirtaistamalla että erityisten naisten asemaa pa-
rantavien kehitysyhteistyöhankkeiden kautta. Solidaarisuus 
arvioi hankkeidensa ilmastovaikutukset ja varmistaa ilmasto-
kestävyyden kaikessa kehitysyhteistyötoiminnassaan. Soli-
daarisuus pyrkii eriarvoisuuden vähentämiseen jo lähtökoh-
taisesti valitsemalla toiminta-alueikseen sellaisia, joissa joko 
maan sisäinen tai osallistuvien ryhmien välinen eriarvoisuus 
suhteessa toisiin on heikompaa. Solidaarisuuden kehitysyh-

                                                                    
1
 Tuloksellisuuden periaatteet on määritelty kansainvälisessä kansalaisliik-

keiden Open Forum for CSO effectiveness- prosessissa ja ne heijastavat 
kansalaisjärjestöjen omia määritelmiä tuloksellisesta kehitysyhteistyöstä. 
Prosessin juuret ovat kehitysmaiden ja avunantajien yhteisessä Pariisin 
julistuksessa (2005), joka velvoittaa tuloksellisempaan ja yhdenmukaisem-
paan kehitysyhteistyöhön. Vuonna 2008 ns. Accran toimintaohjelma velvoitti 
myös kansalaisjärjestöt kehittämään työnsä tuloksellisuutta ja vaikuttavuut-
ta. Open Forum- prosessin tuloksena syntyneet Istanbulin periaatteet vastaa-
vat tähän tarpeeseen ja näitä periaatteita järjestöt voivat soveltaa omaan 
toimintaansa.  

teistyön koko idea on luoda kestäviä malleja köyhyyden 
vähentämiseksi ja toimeentulon edistämiseksi siten, että 
mitään ihmisryhmää ei syrjitä ja erityisesti heikommassa 
asemassa olevien naisten suhteellista asemaa parannetaan.  
 
Solidaarisuus noudattaa myös Suomen kehityspoliittisen 
kansalaisyhteiskuntalinjauksen 2010 periaatteita. Linjauk-
sen mukaan suomalaisten kansalaisjärjestöjen tulee kehittää 
omaa ammattitaitoaan ja arvioida omien kehitysyhteistyö-

hankkeidensa 
toimintaympäris-

töä kansalaisyh-
teiskunnan näkö-
kulmasta ja tukea 

sitä. Paikallisten kumppaneiden toimintaa sekä hallinnollista 
ja taloudellista kapasiteettia tulee tukea sekä kehittää kump-
paneiden itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Solidaarisuus 
pyrkii johdonmukaisesti tähän valitsemalla kumppaneiksi 
toisaalta osuuskuntia, joilla on selkeä oma perustehtävä ja 
yhteiskunnallinen paikka ilman kehitysyhteistyötäkin. Toisaal-
ta kumppaneina on myös järjestöjä, joiden kapasiteetti vaatii 
tukemista ja joiden roolia yhteiskunnallisena toimijana voi-
daan Solidaarisuuden tuella kasvattaa. Tämän lisäksi kaikki 
Solidaarisuuden kehitysyhteistyöhön osallistuvat ihmiset 
vahvistavat omaa toimintakykyään, valmiuksiaan ja tietotaito-
jaan, jotta voisivat vähentää köyhyyttään ja edistää tasa-
arvoaan omassa elämässään ja yhteisöissään. 
 

Solidaarisuuden aluevalinnat täydentävät 
Suomen kehityspolitiikkaa  
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3. SOLIDAARISUUDEN KEHITYSVISIO JA 

OHJELMAN PÄÄMÄÄRÄ  

Solidaarisuuden ohjelmatoiminta perustuu kehitysvisiolle, 
jonka mukaan edellytykset ihmisarvoisen ja onnellisen 
elämän toteutumiselle ovat parantuneet. Tämä on myös 
Solidaarisuuden kehitysyhteistyöohjelman päämäärä.  
 
YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen mukaan 
kaikki ihmiset syntyvät tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksil-
taan. Kaikilla ihmisillä on samat perustarpeet, mutta mahdol-
lisuudet niiden toteuttamiseen vaihtelevat. Oikeus työhön ja 
perustarpeiden tyydyttämiseen ovat osa oikeutta ihmisarvoi-
seen elämään. Ihmisoikeuksien julistuksen sekä taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainväli-
sen yleissopimuksen mukaan jokaisella on oikeus työhön, 
oikeudenmukaisiin työehtoihin sekä perustarpeet kuten ra-
vinnon, vaatetuksen ja asunnon turvaavaan elintasoon. Sa-
mojen ihmisoikeussopimusten mukaan jokaisella on myös 
oikeus sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen 
järjestykseen, jonka puitteissa muut ihmisoikeudet voivat 
toteutua. Ihmisoikeussopimukset ovat maita oikeudellisesti 
velvoittavia sopimuksia ja moraalisesti sitovat myös kansa-
laisjärjestöjä. 
 
Ihmisoikeuksien julistuksen mukaan sukupuoli, sosiaalinen 
asema, fyysinen asuinpaikka tai varallisuus ei saa muodostua 
esteeksi ihmisarvoisen elämän toteutumiselle. Yhteiskunnat 
ja yhteisöt ovat kuitenkin monimuotoisia ja eri ihmiset voivat 
toivoa erilaisia asioita elämässään kokeakseen oikeuksiensa 
toteutuneen. Solidaarisuuden kehitysvision mukaan jokaisella 
ihmisellä tulee olla mahdollisuus oman taloudellisen tai 
sosiaalisen asemansa edistämiseen. Kestäviä tuloksia voi 
syntyä, jos yhteisö ja/tai ihminen ottaa vastuun omasta 
kehityksestään. Toisaalta ilman itsemääräämisoikeuden 
toteutumista ihminen ei pysty myöskään hyödyntämään 
mahdollisuuksiaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Kehitys-
vision ytimessä ovat siis ihmisten oikeudet, velvollisuudet ja 
mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä.  
 
Keskeisiin ihmisoikeuksiin kuuluvat myös kansalaisvapauksiin 
liittyvät oikeudet kuten yhdistymis- ja kokoontumisvapaus, 
sananvapaus sekä oikeus osallistua oman yhteiskuntansa 
hallitsemiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa oikeutta demo-
kratiaan. Näiden oikeuksien toteutuminen edellyttää toimivaa 
kansalaisyhteiskuntaa. Toimivat kansalaisyhteiskunnat ovat 
monimuotoisia ja erilaisia, mutta olennaista on Solidaarisuu-
den kehitysvision mukaan se, että ihmisillä on oikeus vaikut-
taa ja toimia omassa yhteiskunnassaan epätasa-arvon ja 
köyhyyden vähentämiseksi ja edellyttää toimia myös omilta 
vallanpitäjiltään.  
 

 
 

 
 
 
Solidaarisuuden kehitysnäkemys on, että edellä mainittujen 
oikeuksien toteutumiseksi sen kehitysyhteistyön tulee edistää 
hyödynsaajiensa  
 

 toimeentulon kehittämistä ihmisarvoisen työn  
avulla, 

 sukupuolten välistä tasa-arvoa ja  

 kansalaisyhteiskunnan vahvistamista  
paikallistasolla. 
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3.1. GLOBAALIT HAASTEET TYÖN JA TOI-

MEENTULON, SUKUPUOLTEN TASA-ARVON 
JA KANSALAISYHTEISKUNTIEN OSALTA 

 
3.1.1 Kestävän toimeentulon globaalit haasteet 

 
Toimeentulo koostuu perustarpeiden hankkimiseksi tarvitta-
vista keinoista, voimavaroista ja toimista. Toimeentulo on 
kestävää, kun se ei romahda erilaisista häiriöistä johtuen ja 
vähintään säilyttää voimavaransa luonnonvaroja heikentä-
mättä. 
 
Maailmanpankin arvion mukaan 1,29 miljardia eli 22 
prosenttia kehitysmaiden ihmisistä elää äärimmäisessä 
köyhyydessä. UNWomen taas arvioi, että 70 % maailman 
köyhistä on naisia. Alle 1,25 dollarilla päivässä elävien tulot 
eivät riitä päivittäisestä perusoikeuksista ja -tarpeista kuten 
ravinnosta, vaatetuksesta ja asunnosta nauttimiseen. Esimer-
kiksi lähes miljardi ihmistä kärsii nälästä vaikka ruokaa maa-
ilmassa kyllä tuotetaan runsaasti.  
 
Työmahdollisuudet alhaisen tulotason maissa ovat usein 
todella harvassa vähäisen talousaktiviteetin eli heikkojen 
yritysten ja ohuen julkisen sektorin vuoksi. Suurin osa ihmi-
sistä joutuu elättämään itsensä omalla yritteliäisyydellään. 
Väestönkasvu monissa kehitysmaissa on yhä korkea, joten 
joka vuosi työvoima kasvaa. Pääsyy korkeaan väestönkasvuun 
on tyttöjen ja naisten heikon seksuaali- ja lisääntymistervey-
den sivuuttaminen keskeisenä ongelmana kehitysratkaisuja 
etsittäessä. ILOn arvion mukaan vuonna 2010 maailman 
nuorista 87 prosenttia oli kehitysmaissa ja heistä suurin osa 
elää absoluuttisessa köyhyydessä. Kaikkialla maailmassa 
nuorilla on vaikeuksia työnsaannissa, mutta nuorisotyöttö-
myys on monessa kehitysmaassa erityisen paha ongelma. 
Sen lisäksi, että se on henkisten ja taloudellisten resurssien 
valtavaa tuhlausta, on nuorisotyöttömyys myös oivallista 
kasvualustaa ääriliikkeille ja levottomuuksille. 
 
Työelämässä naisten asema on edelleen huomattavasti 
heikompi kuin miesten - naiset työskentelevät usein epäviral-
lisen sektorin töissä ja heidän ansionsa ovat miesten ansioita 
pienemmät. Ruokaturva muodostuu ruoan saatavuudesta, 
sen hankintakyvystä, käytettävyydestä sekä riskien hal-
linnasta. Ruokaa olisi oltava riittävästi, joko oman tuotannon 
avulla hankittuna tai ostettavissa, ja ihmisillä tulisi olla riittä-
västi tuloja sen hankkimiseen. Myös ruoan ravitsevuus, puh-
taus sekä ihmisten tiedot ja taidot vaikuttavat ruokaturvaan. 
Ruoansaannin tulisi olla myös jatkuvaa huolimatta mahdolli-
sista konflikteista tai luonnonkatastrofeista.  
 
Noin 75 prosenttia maailman köyhistä asuu maaseudulla 
ja heistä noin 4/5 toimii maatalouden piirissä.  Maatalous-
toimijoista jopa yli puolet on naisia. Paradoksaalisesti kuiten-
kin noin 80 prosenttia maailman aliravituista elää maatalou-
desta tai kalastuksesta. Maataloudessa monella kehitysmaal-
la on vähintään suhteellinen etu, mutta tehoton paikallinen 
tuotanto ja rajalliset markkinataidot eivät ole vielä valmiita 
hyödyntämään vapaakauppaa, eikä näillä mailla ole mahdol-

lisuuksia tukea paikallista tuotantoa kuten länsimaissa teh-
dään. Monet rakenteelliset ongelmat, kuten huonot tiet, 
puutteellinen varastointi, teknologian, logistiikan ja pääoman 
puute sekä epätasainen maanomistus heikentävät kehitys-
maiden ruoan määrää ja laatua. Vaikka naisten rooli ruoan-
tuotannossa on kiistämätön, YK:n elintarvike- ja maatalous-
järjestö FAO arvioi että kehitysmaissa maanomistajista 
alle 20 % on naisia. 
 
Globaali väestönkasvu vauhdittaa ruoan kysyntää. Lisäksi 
öljyn hinnannousu, vientirajoitukset, maan rohmuaminen, 
futuureilla spekulointi ja biopolttoaineet ovat kaikki lisänneet 
lusikkansa soppaan. Ilmastonmuutos sumentaa maatalou-
den ja ruokaturvan tulevaisuudennäkymiä entisestään. 
Ruoan hintojen nousu ei myöskään hyödytä kehitysmaiden 
maataloustuottajia niin paljon kuin voisi kuvitella, sillä noin 
puolet heistä on ruoan netto-ostajia ja lisäksi tuotantopanos-
ten hinnat nousevat monesti itse ruokaa enemmän. Alhaisen 
markkinavoiman vuoksi ruoan hinnannousu ei monesti ulotu 
yksittäisten tuottajien tilojen porteille saakka. Lisäksi monilla 
pientuottajilla on puutteellinen pääsy riskienhallintameka-
nismeihin. Naisten rajalliset mahdollisuudet päästä käsiksi 
tuotantoresursseihin (kuten koulutuksiin, teknologiaan ja 
maanomistukseen) rajaavat heidän mahdollisuuksiaan sopeu-
tua ilmastonmuutokseen ja toimia sen ehkäisemiseksi. 
 
3.1.2 Sukupuolten välinen tasa-arvo globaalis-
ta näkökulmasta 

 
Puolet maailman väestöstä elää tällä hetkellä epätasa-
arvoisessa asemassa sukupuolensa takia. Miljoonat naiset 
kahlaavat näkymättöminä läpi elämän, jossa ei ole toivoa 
heidän itsemääräämisoikeutensa toteutumisesta. Monissa 
maissa tytöt ovat ei-toivottuja lapsia, joiden syntymä koetaan 
taakaksi ja rangaistukseksi perheelle. Naisten syrjiminen 
heijastuu kokonaisvaltaisesti heidän henkilökohtaiseen elä-
määnsä ja yhteiskuntakehitykseen sekä siihen, että naisten 
mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä kotiseinien 
sisällä ja niiden ulkopuolella ovat monissa kehitysmaissa 
erittäin rajatut. Maailman lukutaidottomista ihmisistä yli 60 
prosenttia on naisia, ja tyttöjen heikompi ja epätasaisempi 
koulutus heijastuu suoraan naisten asemaan työelämässä.  
 
Koulutuksen ja toimeentulon puute vaikuttavat puolestaan 
naisten mahdollisuuksiin päättää omasta elämästään perhei-
den sisällä. Naisten alistaminen perheen sisäisessä päätök-
senteossa ilmenee yleismaailmallisesti mm. naisiin kohdistu-
vana väkivaltana. WHO:n tutkimuksen mukaan 15 70 % 
naisista on kärsinyt sukupuoleen perustuvasta väkivallas-
ta jossain vaiheessa elämäänsä. Naisten heikko päätösval-
ta-asema on todellinen ongelma myös yhteiskunnallisesti. 
Vain vajaa 20 % maailman kansanedustajista ja 16 % minis-
tereistä on naisia. Maailman johtajista kolme neljäsosaa on 
edelleen miehiä. Inhimillistä kehitystä on mahdotonta saavut-
taa, ellei siihen oteta tasapuolisesti mukaan sekä miehiä että 
naisia. Naisten seksuaalioikeuksien olematon priorisointi 
maiden poliittisilla agendoilla, heikko taloudellinen asema ja 
vähäinen yhteiskunnallinen osallistuminen heijastavat suku-
puoleen perustuvan syrjinnän maailmanlaajuista hiljaista 
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hyväksyntää. Tämä siitä huolimatta, että YK:n yleiskokous on 
hyväksynyt ja lähes kaikki maailman valtiot ovat ratifioineet 
kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleisso-
pimuksen (CEDAW) sekä YK:n neljännessä naisten maail-
mankonferenssissa luodun Pekingin julistuksen ja toimintaoh-
jelman. CEDAW kieltää kaiken naisiin kohdistuvan syrjinnän, 
kuten kaavamaisen miesten ja naisten roolijaon (artikla 5). 
Pekingin konferenssissa hyväksytyissä periaatteissa korostuu 
kaksoisstrategian merkitys sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistämisessä. Niiden mukaan naisten oikeudet ovat ensisi-
jaisesti ihmisoikeuksia. Toisaalta naisten vaikutusvallan 
lisääminen ja heidän tasavertainen osallistumisensa on myös 
kehityksen ehdoton edellytys. Julistus kehottaa myös kansa-
laisyhteiskuntaa sitoutumaan Pekingin toimintaohjelman 
täytäntöönpanoon ja antamaan siihen täyden panoksensa. 
Toimintaohjelman mukaan kansalaisyhteiskunnan osallistu-
minen on välttämätöntä toimintaohjelman tehokkaalle toteut-
tamiselle ja seurannalle. 
 
3.1.3 Kansalaisyhteiskuntien tila  

 
Sellaisten ihmisoikeuksien toteutuminen, kuten mielipiteen- 
ja sananvapaus sekä kokoontumisvapaus vaativat demokrati-
oissa yleensä tuekseen toimivaa, vapaata ja valpasta 
kansalaisyhteiskuntaa. Kansalaisyhteiskunta on tilana 
monimuotoinen, ja sen ilmenemismuodot vaihtelevat maiden 
rajojen ylittävistä liikkeistä ja järjestöistä pienten paikallisten 
toimijoiden aloitteisiin tai poliittisiin puolueisiin.  
 
Monissa kehitysmaissa kansalaisyhteiskunnan toimijat pitä-
vät yllä peruspalveluja ja toteuttavat ihmisten ja yhteisöjen 
kehitykseen tähtääviä projekteja, koska valtiot ovat kapasi-
teetiltaan heikkoja täyttämään ihmisten perustarpeita ja -
oikeuksia. Erityisesti hauraissa, konfliktien jälkeisissä 
yhteiskunnissa kansalaisyhteiskunnan toimijat tai ulko-
puoliset kansainväliset organisaatiot saattavat olla kan-
tava voima valtionhallinnon puutteellisuuden tai kyvyt-
tömyyden vuoksi. Kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat mo-
nilla haurailla alueilla myös rauhan ja vakauden edistäjiä, 
koska edesauttavat vuoropuhelua ja kansalaisten osallistu-
mista demokratian rakentamiseen esimerkiksi yli etnisten  
tai klaaniryhmien, kuten Somalimaassa on tapahtunut. Vaikka 
kansalaisyhteiskuntien tekemä työ sekä palvelujen tuottajina 
että demokratian ja tasa-arvon edistäjinä tulee tunnustaa, on 
kuitenkin muistettava että valtioilla, jotka ovat ihmisoikeus-
sopimukset ratifioineet, on velvollisuus huolehtia kansalais-
tensa oikeuksista. Näin ei useinkaan tapahdu ja vaikka esi-
merkiksi perustuslaki takaisi kaikille kansalaisille yhtäläiset 
oikeudet tai lainsäädännöllä olisi kriminalisoitu vaikkapa 

sukupuoleen perustuva väkivalta, on lain toteuttaminen 
käytännössä monissa maissa rakenteiden ja resurssien puut-
tuessa valtiolta jäänyt tekemättä. Kansalaisjärjestöillä on 
velvollisuus vaatia valtioilta velvollisuuksiensa täyttämistä.  
 
Merkittävästä roolistaan huolimatta, tai juuri siksi, monet 
kansalaisyhteiskunnan toimijat  kuten järjestöt tai kansa-
laisliikkeet  ovat kokeneet monissa maissa toimintava-
pauteensa tai itsenäisyytensä liittyvää rajoittamista 
valtiovallan taholta. Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
kansainvälinen verkosto CIVICUS teki vuosina 2008-2011 
laajan kansalaisyhteiskuntien tilaa koskevan arvion, jonka 
mukaan kansalaisyhteiskunta ympäri maailman on isojen 
haasteiden edessä. Taloudelliset ja poliittiset toimintaympä-
ristöt ovat monin paikoin kaventaneet esimerkiksi järjestöjen 
toimintavapauksia. CIVICUS arvioi näin käyneen jopa 90 
maassa. Lisäksi kansalaisyhteiskunnan monet järjestöt ovat 
etäällä kansalaisista ja heidän tarpeistaan ja myös suhteet 
valtiotason toimijoihin, yksityiseen sektoriin tai jopa järjestö-
jen kesken ovat hankaloituneet. Esimerkiksi Nicaraguassa 
rajoittamistoimet ovat viime vuosina näkyneet sekä yksittäis-
ten järjestöjen toimintalupien eväämisenä että paikoitellen 
suoranaisena painostuksena. Valtionhallinto on korvannut 
itsenäisiä kansalaistoimijoita sekä kansallisella että paikalli-
sella tasolla omilla, hallituksen perustamilla kansankomiteoil-
la, jotka monopolisoivat kansalaistoiminnan- ja vallan.  
 
Toimintaympäristön rajoittamisen lisäksi kansalaisyhteiskun-
nan toimijoilla on globaalisti haasteena myös rahoitus. Mo-
net perinteiset kansalaisjärjestöt kamppailevat rahoitusvai-
keuksien keskellä, kun globaalien talouskriisien myötä kehi-
tysyhteistyöhön käytettävissä oleva rahoitus on rajusti vähen-
tynyt. Toisaalta kansalaistoiminnan kenttäkin on muuttunut ja 
yhä useammat kansanliikkeet toimivat irrallaan järjestäyty-
neestä kansalaisyhteiskunnasta  esimerkiksi vapaamuotoi-
sina, löyhästi järjestäytyneinä ja lyhytkestoisempina liikkeinä. 
Globaali kansalaisyhteiskunta on monimuotoistunut ja tuonut 
lisää vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisille, mikä on ih-
misten oikeuksien edistämisen kannalta kiistatta hyvä asia. 
Toisaalta se asettaa hauraissa demokratioissa paljon haas-
teita sekä valtiovallalle että myös perinteisille kansalaisjär-
jestöille, jotka tuottavat esimerkiksi palveluja. On tärkeää, 
että kansainvälistä tukea kansalaisjärjestöille ja muille kan-
salaisyhteiskunnan vahvistetaan, jotta ihmisten oikeus osal-
listua ja oikeus kehitykseen voitaisiin taata. Kuitenkin on 
muistettava, että kun kehitysyhteistyöllä tuetaan kansalaisyh-
teiskunnan vahvistamista, määritellään tarkoin, miten tämä 
tuki palvelee hyödynsaajien ja kaikkein haavoittuvimpien 
ihmisryhmien ja kansalaisten tarpeita. 
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Solidaarisuuden teemavalinnat ovat 
aitoja kehitysongelmia ja perustuvat 

vankkaan kokemukseen ja  
järjestön arvoihin 

3.2.SOLIDAARISUUDEN KEHITYSVISION TOI-

MINNALLISTAMINEN  

 
Solidaarisuuden kehitysyhteistyö perustuu siis visiolle ihmis-
ten jakamattomasta oikeudesta itsemääräämiseen ja perus-
tarpeiden tyydyttymiseen. Solidaarisuuden kehitysyhteistyön 
prosessit ja toimintatavat täyttävät ihmisoikeusperustaisuu-
den periaatteet, joina voidaan pitää mm. seuraavia2:  
 
A. Osallistaminen ja voimaannuttaminen:  

 
Solidaarisuuden ohjelmatyössä kehitysyhteistyöprosessit 
toteutetaan yhdessä hyödynsaajien, kumppaneiden ja Soli-
daarisuuden kesken. Tasavertainen osallistuminen on välttä-
mätön edellytys taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnalli-
sen voimaantumisen toteutumiseksi.  
 
B. Läpinäkyvyys ja oikeusvaltion kehittymisen 
vahvistaminen:  

 
Solidaarisuuden ohjelmaa hallinnoidaan siten, että päätök-
senteko ja eri toimijoiden roolit ovat selkeitä sekä organisaa-
tion sisällä että suhteissa kumppaneihin ja sidosryhmiin. 
Samaa hyvän hallinnon periaatetta edistetään kumppanijär-
jestöjen omassa toiminnassa. Erityisesti tasa-arvotyöhön 
liittyen kumppaneita kannustetaan verkostoitumaan ja vaikut-
tamaan paikallisiin ja kansallisiin päätöksentekijöihin paikal-
lisen ihmisoikeuslainsäädännön muodostamiseksi ja toi-
meenpanemiseksi.  
 
C. Tasa-arvon edistäminen ja syrjimättömyys:  
 
Hyödynsaajien valikoitumisessa tärkeinä kriteereinä pidetään 
sitä, että kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet valikoitua 
osallistujiksi kehitysprosesseihin ja mitään ryhmää ei tässä 
syrjitä. Toisaalta temaattisen työn avulla vaikutetaan siihen, 
että syrjimättömyys ohjelmamaissa myös yleisellä tasolla 
lisääntyy.  
 
D. Ihmisoikeussidonnaisuus:  

 
Solidaarisuuden temaattiset valinnat perustuvat ihmisoikeus-
sopimuksissa määriteltyihin oikeuksiin. Toisaalta Solidaari-
suuden työssä seurataan toimintaympäristöissä tapahtuvia 
muutoksia ihmisoikeussopimusten osalta. 
 
Solidaarisuus jatkaa uudella ohjelmakaudella vuonna 2007 
aloitettua työtä ja temaattisia painotuksia toimeentuloon, 
sukupuolten tasa-arvoon ja kansalaisyhteiskuntien vahvista-
miseen liittyen. Kuten edellisen ohjelman (2007-2011) arvi-
oinnissa3 todetaan, teemojen valintaa on ohjannut Solidaari-
suuden kumppanimaista kerätty kokemuspohja, ja ne istuvat 
erittäin hyvin Solidaarisuuden arvoihin, toiminta-ajatukseen 
ja perustehtävään. Arvioinnin mukaan teemat ovat aitoja 
kehitysongelmia ja niitä pidetään yleisesti kehityksen avain-
tekijöinä. Tasa-arvoteema on ollut paitsi Suomen kehityspo-

                                                                    
2
 Danish Institute for Human Rights 2011 

3
 Solidaarisuuden temaattisten ohjelmien arviointi, Maria Suoheimo 2011. 

liittisen linjauksen läpileikkaavan tavoitteen mukainen, myös 
hyvin tarkoituksenmukainen ja tarveperustainen valinta. 
Arvioinnin 
mukaan työ ja 
toimeentulo-
työn lähtö-
kohta  usko 
yrittäjyyteen 
ja siihen että 
ihminen voi vaikuttaa elämäänsä  aktivoi avunsaajia kestä-
vällä tavalla. Arvioinnin mukaan myös kumppaneiden kapasi-
teetin vahvistaminen tavoitteellisesti lisää vielä entisestään 
ohjelman tarkoituksenmukaisuutta.  
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Ohjelmakaudella 2013 2015 Solidaarisuuden kehitysyhteistyöohjelman tavoitteet koskevat sen toiminta-
alueilla olevia ihmisiä ohjelmakauden aikana ja määritellään seuraavasti: 

 
 
 
 
3.2.1 Työ ja toimeentulo: naisten ja miesten 
toimeentulo on parantunut  

 
Solidaarisuus tukee köyhien tarpeista lähtevää, heitä hyödyt-
tävää, kestävää ja tasa-arvoista inhimillistä kehitystä. Tällä 
tähdätään siihen, että kaikki ihmiset, sukupuolestaan riippu-
matta, voivat omalla työllään ansaita tarvittavan toimeentu-
lon nostaakseen itsensä pois köyhyydestä. Ihmisillä itsellään 
on päävastuu omasta kehityksestään mutta Solidaarisuus voi 
olla tukemassa kehityspyrkimyksiä.  
 
Toimeentulon parantuminen tarkoittaa mahdollisuutta perus-
tarpeiden tyydyttämiseen ja siihen tarvitaan ihmisten osaa-

mista ja työtä. Mikä tahansa työ ei kuitenkaan riitä poista-
maan köyhyyttä, vaan työstä on myös saatava ihmisarvoista 
palkkaa ja työolosuhteiden on oltava asialliset. Ihmisarvoisel-
la työllä on myös merkittävä myötävaikutus muiden tärkeiden 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen: esimerkiksi naisten 
yrittäjyyden tukeminen edistää tasa-arvoa ja lapsityön kitke-
minen auttaa takaamaan peruskoulutusta. Siten Kansainväli-
sen työjärjestön (ILO) määrittelemä ihmisarvoinen työ on 
keskeinen keino äärimmäisen köyhyyden vähentämiseksi. 
Toimeentulomuotojen on myös kestettävä erilaiset häiriöt ja 
huomioitava luonnonvarojen kestävyys. 

 

Ks. myös tarkennettu seurantamatriisi liitteessä 2.  

TAVOITTEET 

PÄÄMÄÄRÄ EDELLYTYKSET IHMISARVOISEN JA ONNELLISEN ELÄMÄN 
TOTEUTUMISELLE OVAT PARANTUNEET 

NAISTEN JA 
MIESTEN 

TOIMEENTULO 
ON 

PARANTUNUT 

NAISTEN 
ITSEMÄÄRÄÄMIS-

OIKEUDEN 
TOTEUTUMINEN 
ON EDISTYNYT 

KUMPPANI-
JÄRJESTÖT OVAT 

KEHITTYNEET 
PAIKALLISEN 
KANSALAIS-

YHTEISKUNNAN 
OSANA 

 
TAVOITE 

 
NAISTEN JA MIESTEN TOIMEENTULO ON PARANTUNUT SOLIDAARISUUDEN KEHITYSYHTEISTYÖOH-
JELMAN TOIMINTA-ALUEILLA OHJELMAKAUDEN AIKANA 

 

Indikaattorit 
 

• Perheiden asuinolosuhteet ovat kohentuneet 
• Perheiden ruokaturva on parantunut 
• Naisten ja miesten tulot riittävät vaatetukseen, terveydenhuoltoon ja lasten koulutukseen 

 
TULOKSET 

 
TUOTANTO ON KEHITTYNYT 

 
TOIMEENTULOMAHDOLLISUUDET OVAT  
LAAJENTUNEET 

 

Indikaattorit 
 

• Tuottavuus on noussut  
• Tuotannon laatu on parantunut 
• Tuotantokustannukset ovat alentuneet 
 

 
• Uusien tuotteiden määrä  
• Alueille luotujen uusien elinkeinojen määrä 
• Työllistyneiden naisten ja miesten määrä 
• Kyky toimia markkinoilla ammattimaisesti on  

kasvanut  
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Solidaarisuus edistää työllään  
tasa-arvoisia toimeentulo- 

mahdollisuuksia kaikille  

Osuuskuntia tukemalla  
Solidaarisuus edistää  

oikeudenmukaista 
 talouskehitystä  

Toimeentulon parantamiseksi Solidaarisuus kehittää ohjel-
mansa hyödynsaajien nykyistä tuotantotoimintaa sekä laajen-
taa toimeentulomahdollisuuksia perinteisistä. Tuotantoa 
kehitetään tuottavuuden nostamisen, laadun parantami-
sen sekä kustannusten alentamisen kautta. Tuottavuuden 
parantamiseksi koulutetaan tuottajia ja helpotetaan yrittäjien 
panosten, kuten hyvälaatuisten siementen, työkalujen ja 
varastointimahdollisuuksien saatavuutta. Kehittämällä tuo-
tannon laatua esimerkiksi koulutuksen avulla samasta tuo-
tannosta pystyy puolestaan saamaan paremman hinnan ja 
markkinoillepääsy helpottuu. Tuotan-
tokustannuksia voidaan alentaa esi-
merkiksi yhteistoimintaa, kuten osuus-
kuntia vahvistamalla. 
 
Toimeentulomahdollisuuksien laajen-
tamiseksi Solidaarisuus kehittää toiminta-alueille uusia 
tuotteita ja elinkeinoja sekä parantaa markkinoillepääsyä ja 
työllistymistaitoja. Suurimmat voitot kasaantuvat perinteises-
ti arvoketjun loppupäähän, jossa tuotteet paketoidaan, brän-
dätään ja markkinoidaan. Ottamalla haltuun uusia arvoketju-
jen osia tuottajat voivat saada aikaisempaa suuremmat tulot. 
Tämä voi tapahtua esimerkiksi jalostuksella tai myynti- ja 
markkinointitaitoja kehittämällä ja sisäistämällä. Kauppaa 
tukevalla kehitysyhteistyöllä (Aid for Trade) Solidaarisuus ja 
sen kumppanit auttavat yrittäjiä solmimaan kauppasuhteita 
niin kotimarkkinoille kuin vientiin. Helpompaan markkinoille-
pääsyyn tähtää myös Solidaarisuuden tukema Reilun kaupan 
järjestelmä, joka tarjoaa tuottajille myös riskejä vähentävän 
hintatakuun. Solidaarisuus on mukana kehittämässä työllis-
tymistaitoja sekä innovoimassa toiminta-alueille aivan uusia 
toimeentulomahdollisuuksia.  
 
Solidaarisuus on valinnut maataloustuotannon kehittämisen 
tuottajien kapasiteettia vahvistamalla toimeentuloa edistä-
vän työnsä painopisteeksi muun muassa siksi, että tutkimus-
ten mukaan maataloudesta kumpuava talouskasvu hyödyttää 
köyhiä kaksi kertaa enemmän kuin muihin aloihin perustuva 
talouskasvu. Monilla kehitysmailla on tällä sektorilla kasvu-
olosuhteiden vuoksi myös suhteellinen etu verrattuna moniin 
teollisuusmaihin. Maataloustuotannon kasvu vauhdittaa 
muuta elinkeinoelämää tarjoamalla raaka-aineita, pääomaa 
ja markkinoita teollisuustuotteille ja palveluille. Maatalouden 
kehittäminen vähentää myös nälkää, lapsikuolleisuutta ja 
köyhyyttä sekä parantaa odottavien äitien terveyttä ja suku-
puolten välistä tasa-arvoa. Ruokaturva on saavutettavissa 
tukemalla erityisesti pienviljelijöiden kestävää maataloutta. 
Oman ravitsemuskäytön lisäksi maataloutta kehittämällä 
saadaan myyntituloja perustarpeiden hankkimiseen.  
 

Solidaari-
suuden 

ohjelman 
avulla 

ediste-
tään naisten ja miesten tasa-arvoisia mahdollisuuksia hyötyä 
kehittyvistä toimeentulomahdollisuuksista. Useimmiten tämä 
tarkoittaa naisten taloudellisen aseman kohentamista ja 

heidän aktivoimistaan osallistujiksi näissä kehitysprosesseis-
sa.  
 
Solidaarisuus tukee erityisesti naisviljelijöiden aseman 
kehittämistä, koska naiset monesti kantavat vastuun ruoan-
tuotannosta, mutta eivät useinkaan omista tuotantovälineitä 
tai saa oikeutta päättää myyntitulojen käytöstä. 
 
Markkinat ovat keskeisessä asemassa köyhien toimeentulos-
sa. Köyhillä tulee olla pääsy markkinoille, markkinavoimaa ja 

heidän pitää saada reilut 
hinnat. Solidaarisuus käyt-
tää muun muassa kestävän 
toimeentulon analyysia 
(SLA) sekä arvoketjuanalyy-
siä näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Arvoketju kuvaa hyödykkeen vaiheittaista 
arvonnousua jalostettaessa raaka-aineesta valmiiksi tuot-
teeksi kulutukseen. Arvoketjuanalyysi keskittyy kuluttaja-
kysynnästä nousevien tuotannon tai markkinoinnin innovaati-
oihin perustuvaan arvonluontiin sekä markkinoillepääsyyn. 
Arvoketjuanalyysilla pystytään esimerkiksi analysoimaan 
ketjun valtasuhteita ja siten kohdistamaan tukitoimia kussa-
kin tapauksessa heikoimmassa asemassa oleviin, esimerkiksi 
pienviljelijöihin, naisiin tai vähittäismyyjiin. Lisäksi arvoket-
jumallilla tuotantoa voidaan ohjata kuluttajien kysyntää 
vastaavaksi. 
 
Solidaarisuuden 
tärkeimpiä 
kumppaneita työ- 
ja toimeentulo-
tavoitteen saa-
vuttamiseksi 
ovat osuuskunnat. Solidaarisuuden näkemyksen mukaan 
osuuskunnilla voi olla merkittävä asema ihmisten sosiaali-
sessa ja taloudellisessa kehityksessä, aivan kuten maailman 
osuustoiminnallisimman maan eli Suomen kehityksessäkin on 
ollut. Osuustoiminnallisiin arvoihin kuuluvat omatoimisuus, 
vastuullisuus, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja 
solidaarisuus. Demokraattisuuden vaatimuksesta johtuen 
osuuskuntien tarpeet ja toiminnot edustavat jäsenistön priori-
teetteja ja siten lähestymistapa vastaa Solidaarisuuden 
oikeusperustaisia arvoja. Osuuskuntien tukeminen on kestä-
vää kehitysyhteistyötä, koska osuuskunnat ovat kehitysyhteis-
työstä pitkällä tähtäimellä riippumattomia tuottajien yrityksiä. 
Yhteistoiminnalla markkinoillepääsy helpottuu ja kustannuk-
set alenevat. Perhetiloilta nouseva yksityisyrittäjyys vaikuttaa 
myös yhteiskunnalliseen yrittäjyysilmapiiriin ja siten laajem-
minkin talouskasvuun. Lisäksi osuuskuntien kautta epäviralli-
sella sektorilla työskentelevät tai syrjäseutujen asukkaat 
pääsevät yhteiskuntaan mukaan.  
 
 
 

Arvoketjumallilla voidaan lisätä tasa-arvoa, 
kasvattaa tuotteen arvoa ja luoda uusia  

toimeentulomahdollisuuksia  
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Ilmastokestävyyden läpileikkaavuus  
Ohjelmakaudella otetaan käyttöön ilmastotyökalu kaikkien 
hankkeiden ilmastokestävyyden varmistamiseksi, ympäristö-
vaikutusten arvioimiseksi ja katastrofiriskien vähentämiseksi. 
Maatalous vastaa vain neljästä prosentista maailman 
BKT:stä mutta sivuvaikutuksineen yli neljänneksestä kasvi-
huonepäästöistä. Siten erityisesti maataloushankkeiden 
ilmastovaikutuksiin ja ympäristöarviointiin tullaan panosta-
maan. Ilmastonmuutoksen on arvioitu vaikuttavan varsinkin 
maatalouteen heikentäen tuottavuutta, tuotannon vakautta 
sekä maataloustuloja erityisesti kehitysmaissa. Kuivilla ja 
karuilla alueilla pienetkin lämpötilojen ja sateiden vaihtelut 
voivat asettaa nykyisen maatalouden jatkamisen uhanalai-
seksi. Tällaisilla ilmastokestävyyden riskialueilla Solidaari-
suus vahvistaa paikallisten elinkeinojen ja yhteisöjen voima-
varoja sopeutua muuttuviin oloihin. Solidaarisuuden maata-
loushankkeissa panostetaan ympäristöystävällisiin ja kestä-
viin maatalouskäytäntöihin kuten sadevesien keruu- ja varas-
tointijärjestelmien rakentamiseen, vesitehokkaisiin kastelu-
järjestelmiin, luomu- ja peltometsäviljelyyn sekä kuivuutta ja 
tulvia kestäviin tuotantomenetelmiin.  
 
Solidaarisuuden hankealueita vaivaavat monet katastrofit 
kuten hirmumyrskyt, kuivuudet ja tulvat. Luonnonkatastrofien 
riskit hanketoteutukselle arvioidaan ja alttiutta niille vähen-

netään. Verkottamalla 
hankealueiden maata-
loustuottajia ja muita 
toimijoita voidaan 
edistää ilmastokestä-
vyyttä parantavaa 

tiedon ja kokemusten vaihtoa. Solidaarisuus huomioi erityi-
sesti naisten aseman ilmastokestävyyteen liittyvän työnsä 
keskiössä ja ilmastotyökalun käytössä. 
 

 

3.2.2. Sukupuolten välinen tasa-arvo: naisten 

itsemääräämisoikeuden toteutuminen on edis-
tynyt 

 
Solidaarisuus edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa valtavir-
taistamalla sen järjestön kaikkeen toimintaan, seuraamalla 
kaikkien ohjelman alaisten hankkeiden sukupuolivaikutuksia 
sekä edistämällä tasa-arvoa edistäviä muutosprosesseja 
paikallisiin tasa-arvon epäkohtiin kohdennettujen hankkeiden 
avulla. Sukupuolten välinen tasa-arvo nähdään näin ollen 
sekä 
omana 
oikeute-
naan että 
avaimena 
kehityk-
seen ja köyhyyden poistamiseen. Sitä edistetään parantamal-
la erityisesti naisten asemaa, mutta myös tarkastelemalla 
kaiken kehitysyhteistyötoiminnan sukupuolivaikutuksia ja 
suuntaamalla niitä sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävään 
suuntaan. Miehet nähdään Solidaarisuuden tasa-arvotyössä 
molempia sukupuolia hyödyttävän tasa-arvotyön välttämät-
töminä toimijoina.  
 
Solidaarisuuden kehitysyhteistyöohjelman sukupuolten välis-
tä tasa-arvoa edistävä tavoite ja sitä tukevat tulokset mah-
dollistavat sukupuolten välisen tasa-arvon edistymisen seu-
rannan ohjelman kaikilla eri tasoilla. Tasa-arvotavoitteen 
pohjan muodostavat kaikki Solidaarisuuden hankkeet, joiden 
sukupuolivaikutuksia seurataan niiden kaikissa vaiheissa. 
Solidaarisuuden ja sen kumppanijärjestöjen käyttämät osal-
listavat menetelmät edesauttavat sitä, että myös ohjelma-
toiminnan prosessit etenevät sukupuolivaikutukset huomioi-
den. Naisten ja miesten erilaiset tarpeet ja lähtökohdat 
voidaan huomioida vain, jos eri ryhmillä on mahdollisuus itse 
osallistua analyysien ja suunnitelmien laadintaan. Solidaari-
suuden kehitysyhteistyöohjelmassa sukupuolten välinen tasa-
arvo nähdään näin ollen sekä omana tavoitteenaan että 
välttämättömänä välineenä ohjelman päämäärän toteutumi-
sessa.

 

Solidaarisuus edistää sukupuolten 
 välistä tasa-arvoa sekä ihmisoikeute-

na että kehityksen keinona 

Solidaarisuus parantaa  
kehitysyhteistyönsä  
ilmastokestävyyttä  
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TAVOITE 

 
NAISTEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN TOTEUTUMINEN ON EDISTYNYT SOLIDAARISUUDEN  
KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMAN TOIMINTA-ALUEILLA OHJELMAKAUDEN AIKANA 

 

Indikaattorit 
 

 Muutos naisten määrässä, jotka raportoivat toimineensa kohtaamansa  
seksuaalioikeusloukkaustilanteen loppumiseksi 

 Muutos naisten määrässä, jotka voivat päättää lastensa määrästä 

 Sukupuoliroolien muutokset rahankäyttöön liittyvässä päätöksenteossa 

 Muutos naisten määrässä, jotka omistavat tuotantoresursseja 

 Muutokset naisten näkemyksissä koskien heidän yhteisöllistä päätöksentekoasemaansa 

 Miesten (hyödynsaajat ja hanketyöntekijät) asenteissa tapahtuneet muutokset naisten päätösvaltaa 
kohtaan 

 Naisten (hyödynsaajat ja hanketyöntekijät) asenteissa tapahtuneet muutokset naisten päätösvaltaa 
kohtaan 

Tulokset NAISTEN JA TYTTÖJEN RUU-
MIILLISEN KOSKEMATTO-
MUUDEN SUOJA ON VAHVIS-
TUNUT 

NAISTEN TALOUDELLINEN ASEMA 
ON PARANTUNUT SUHTEESSA 
MIESTEN TALOUDELLISEEN ASE-
MAAN 

NAISTEN MAHDOLLISUUDET 
VAIKUTTAA PAIKALLISIIN KEHI-
TYSPROSESSEIHIN OVAT KAS-
VANEET 

indikaattorit  Hyödynsaajien (naiset ja 
miehet) tiedot naisten ja 
tyttöjen oikeudesta ruu-
miilliseen koskemattomuu-
teen ovat kasvaneet 

 Muutos naisten ja tyttöjen 
määrässä, jotka raportoivat 
heihin kohdistuneesta 
ruumiillisen koskematto-
muuden loukkauksesta 

 Kumppanijärjestöi-
hin/paikallisille viranomai-
sille tehtyjen tyttöjen ja 
naisten ruumiillisen kos-
kemattomuuden loukkaa-
mista koskevien valitusten 
määrä  

 Miesten ja naisten (hyö-
dynsaajat ja hanketyönte-
kijät) asenteissa tapahtu-
neet muutokset tyttöjen ja 
naisten ruumiillista koske-
mattomuutta kohtaan 

 Muutokset naisten mahdolli-
suuksissa ansaita omia tuloja 

 Naisten ja miesten väliset tu-
loerot 

 Naisten ja miesten raportoimat 
muutokset tuotannollistalou-
dellisissa sukupuolirooleissa  

 Mieshyödynsaajien asenteissa 
tapahtuneet muutokset, jotka 
tukevat naisten taloudellista it-
senäistymistä 

 Naishyödynsaajien asenteissa 
tapahtuneet muutokset, jotka 
tukevat naisten taloudellista it-
senäistymistä 

 Naisten osallistuminen Soli-
daarisuuden tukemien hank-
keiden suunnittelussa on 
vahvistunut suhteessa mies-
ten osallistumiseen 

 Naisten osallistuminen Soli-
daarisuuden tukemien hank-
keiden toteuttamisessa on 
vahvistunut suhteessa mies-
ten osallistumiseen 

 Naisten elämäntaidoissa ta-
pahtuneet muutokset, jotka 
tukevat heidän tasavertaista 
osallistumista paikallisiin ke-
hitysprosesseihin 

 Miesten ja naisten (hyödyn-
saajat ja hanketyöntekijät) 
asenteissa tapahtuneet muu-
tokset, jotka tukevat naisten 
tasavertaista osallistumista 
paikallisiin kehitysprosessei-
hin 

 
Ks. myös tarkennettu seurantamatriisi liitteessä 3.  

 
Naisten itsemääräämisoikeuden edistäminen on Solidaari-
suuden tasa-arvotyön keskiössä. Tähän tähdätään vahvista-
malla tyttöjen ja naisten ruumiillisen koskemattomuuden 
suojaa, parantamalla naisten taloudellista asemaa sekä 
kasvattamalla naisten mahdollisuuksia vaikuttaa paikallisiin 
kehitysprosesseihin. Naisten oikeus määrätä omasta elämäs-
tään on naisten ja miesten keskeisen oikeudenmukaisuuden 
toteutumisen välttämätön edellytys. Ilman naisten oikeutta 
määrätä omasta kehostaan ja rahoistaan ei voida puhua 
ihmisoikeuksien toteutumisesta, eikä myöskään edistää 
inhimillistä kehitystä.  
 
Tyttöjen ja naisten ruumiillisen suojan loukkaaminen on 
keskeinen este naisten itsemääräämisoikeuden toteutumisel-
le kaikissa Solidaarisuuden kumppanimaissa. Vallitsevat 
haitalliset perinteet, naisiin kohdistuva väkivalta ja korkeat 
kokonaishedelmällisyysluvut rajaavat naisten mahdollisuuk-
sia päättää omasta elämästään. Ruumiillisen koskematto-
muuden suojan vahvistuminen vaikuttaa myös omalta osal-

taan naisten mahdollisuuksiin voimaantua taloudellisesti ja 
toisaalta kokonaisten yhteisöjen kehitykseen. Solidaarisuu-
den kokemukset ovat osoittaneet, että syvään juurtuneiden 
tyttöjen ja naisten ruumiillista koskemattomuutta loukkaavien 
perinteiden, kuten tyttöjen sukuelinten silpomisen, aiheutta-
mat fyysiset ja psyykkiset vammat estävät tuhansia naisia 
kehittämästä omaa elämäänsä vapaasti haluamaansa suun-
taan.  
 
Ilman ruumiillisen koskemattomuuden suojaa myöskään 
naisten taloudellinen voimaantuminen ei edisty. Toisaalta 
taloudellinen vakavaraisuus on usein myös edellytys naisten 
mahdollisuuksille osallistua yhteiskunnalliseen päätöksente-
koon ja sitä kautta vaikuttaa mm. naisten asemaa parantavan 
lainsäädännön kehittymiseen. Näin ollen, tyttöjen ja naisten 
ruumiillisen koskemattomuuden suojan vahvistaminen muo-
dostaa Solidaarisuuden tasa-arvotyön välttämättömän poh-
jan. Tässä työssä tieto on keskeisessä asemassa. Tiedon 
kasvattamisen avulla tähdätään asenteiden muutoksiin.
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Toisaalta tiedon lisääminen on myös pohjana sille, että ne 
naiset, joiden ruumiillista koskemattomuutta on loukattu, 
uskaltavat puhua kokemastaan loukkauksesta ja tietävät 
miltä taholta hakea siihen apua sekä tuntevat oikeuksiinsa 
liittyvän lainsäädännön. 
 
Naisten ja miesten taloudellisen aseman tasavertaistamisen 
kautta Solidaarisuus haluaa vaikuttaa siihen, että naisten ja 
miesten väliset tuloerot kapenevat ja naisten mahdolli-
suudet hallinnoida omia tulojaan kasvavat. Solidaarisuu-
den toiminta-alueilla naisten taloudellisen aseman heikkous 
on valtavan suuri este sille, että naiset voisivat kehittää 
omaa ja perheensä hyvinvointia, koulutusta ja terveyttä. 
Naisten taloudellinen asema ja päätösvalta linkittyvät myös 
kiinteästi toinen toisiinsa  raha merkitsee monessa mielessä 
myös valtaa. Tutkimusten mukaan esimerkiksi naisten omis-
tusoikeuden vahvistuminen vaikuttaa myös parisuhdeväkival-
lan vähenemiseen. Taloudellisesti vakaassa asemassa oleval-
la naisella on myös usein enemmän mahdollisuuksia päättää 
käyttämästään ehkäisystä ja siten lastensa määrästä. Soli-
daarisuudella on pitkä kokemus naisten taloudellisen aseman 
vahvistumiseen tähtäävästä työstä ja tietoa sen kokonaisval-
taisesta vaikutuksesta naisten elämään. Muun muassa 
osuuskuntien naisjäsenten taloudellista asemaa parantamal-
la on voitu edistää perheväkivallan tuomitsevia asenteita 
sekä naisten yhteisöllistä päätösvalta-asemaa.  
 
Solidaarisuus vahvistaa ohjelmas-
saan naisten taloudellista asemaa 
suhteessa miesten taloudelliseen 
asemaan pääasiassa työ- ja toi-
meentulotavoitteen alaisten koh-
dennettujen hankkeiden avulla. 
Tämän lisäksi tasa-arvotavoitteen alaiset tulokset edistävät 
sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamista työ- ja 
toimeentulohankkeisiin. Naisten mahdollisuudet ansaita omia 
tuloja ja toisaalta päättää niiden käytöstä ovat keskeisessä 
asemassa naisten itsemääräämisoikeuden vahvistumisessa. 
Tähän liittyvät keskeisesti myös miesten ja naisten asenteet 
sekä yhteiskunnassa vallitsevat tuotannollistaloudelliset 
sukupuoliroolit. Solidaarisuus pyrkiikin asenteita ja taloudel-
lista asemaa muuttamalla vaikuttamaan taloudelliseen epä-
tasa-arvoon ja sitä kautta naisten mahdollisuuksiin päättää 
omasta elämästään. 
 
Solidaarisuus haluaa murtaa toiminta-alueidensa yhteisöissä 
ja perheissä vallitsevia eriarvoistavia käytäntöjä ja asenteita 
myös vahvistamalla naisten ja miesten tasavertaisia 
mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin kehitysproses-
seihin osallistavia menetelmiä hyödyntämällä. Tasa-
arvotyössä naisten ja miesten on kuultava toinen toisiaan 
kaikissa muutosprosessien vaiheissa. Esimerkiksi hiv/aids:in 
leviämisen ehkäisy on mahdollista vain molempia sukupuolia 
tasapuolisesti osallistamalla. Kokemuksemme ovat myös 
osoittaneet, että tämän kaltaiset muutokset alkavat perheistä 
ja heijastuvat kokonaisiin yhteisöihin. Toisaalta yhdelläkin 
hiv/aids-tartunnalla voi olla merkittävä merkitys paikallisia 
kehitysprosesseja jarruttavina tekijöinä. Ihmisten tasavertai-
nen osallistaminen kaikissa ohjelman alaisissa hankkeissa 

koko hankeprosessin ajan on muutosten luomisessa avain-
asemassa. Näin varmistetaan myös se, että tasa-arvon edis-
tämiseen kohdistetut toimet tarttuvat merkittäviin, paikalli-
sesti tunnistettuihin epätasa-arvon ilmentymiin. 
 
Paitsi Solidaarisuuden ohjelman alaisissa hankkeissa, naisten 
vaikuttamismahdollisuuksia pyritään edistämään toiminta-
alueiden yhteiskunnissa ja yhteisöissä yleisesti. Solidaari-
suuden hankkeet ovat osa paikallisia kehitysprosesseja 
ja toimivat näin ikkunoina naisten osallistumiselle laa-
jemmin yhteiskunnissaan. Tässä työssä seurataan myös 
naisten elämäntaitojen parantumista, jotka vaikuttavat hei-
dän mahdollisuuksiinsa osallistua. Esimerkiksi naisten ylei-
nen lukutaidottomuus Somalimaassa saattaa rajata mahdolli-
suuksia niin paljon, että ilman siihen tarttumista ei voida 
puhua naisten osallistumisen vahvistumisesta. Toisaalta 
naisten vaikutusmahdollisuuksien kasvaminen vaatii asentei-
den muutosta kaikilla Solidaarisuuden ohjelman toiminta-
alueilla. 
 
Tyttöjen ja naisten ruumiillisen koskemattomuuden suojan 
vahvistamisen, naisten taloudellisen aseman parantamisen ja 
naisten vaikutusmahdollisuuksien kasvattamisen lisäksi 
Solidaarisuuden kehitysyhteistyöohjelma kehittää paikallisis-
sa kansalaisyhteiskunnissa tehtävää naisten oikeuksia edis-
tävää vaikuttamistyötä tukemalla kumppanijärjestöjensä 
tasa-arvoasiantuntijuuden vahvistumista sekä tasa-arvon 

läpileikkaavuuden toiminnallista-
mista kumppanijärjestöissä. Paikal-
lisen tasa-arvoasiantuntijuuden 
avulla pyritään edistämään kan-
salaisjärjestöjen vaikuttajaroolia 
naisten asemaa vahvistavan lain-

säädännön luomiseksi ja toisaalta sen täytäntöön panemi-
seksi siellä, missä se on jo olemassa.  
 
Sukupuolten välisen tasa-arvon läpileikkaavuus  
Kuten edellä on kuvattu, Solidaarisuus edistää sukupuolten 
välistä tasa-arvoa kokonaisvaltaisesti kaikessa ohjelmatyös-
sään: varmistamalla tasa-arvon valtavirtaistamisen järjestön 
kaikessa toiminnassa (myös organisaatiossa itsessään) sekä 
edistäen sitä kaikkien kehitysyhteistyöhankkeiden kautta, 
kaikissa hankesyklin vaiheissa (suunnittelu, toteutus, seuran-
ta ja arviointi).  
 
Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävä tavoite sekä sen 
alaiset tulokset ja tuloksia mittaavat indikaattorit sekä tavoit-
teen toimeenpanoa tukevat, Solidaarisuuden kokemuksen 
pohjalta rakennetut tasa-arvotyökalut mahdollistavat suku-
puolten välisen tasa-arvon edistymisen seurannan ohjelman 
kaikilla eri tasoilla: kohdennetuissa tasa-arvohankkeissa, työ- 
ja toimeentulohankkeissa sekä kansalaisyhteiskunnan vahvis-
tamiseen suunnatuissa prosesseissa. Tasa-arvon läpileikkaa-
vuuden toteutumisen takaamiseksi organisaatiossa itsessään 
Solidaarisuus laatii ohjelmakauden aikana lisäksi myös sisäi-
sen tasa-arvosuunnitelmansa. Läpileikkaavuuden toteuttami-
seen ja seurantaan on ohjelmassa useita työkaluja, joista 
esimerkkinä liitteessä 7 osuuskuntien tasa-arvotyön tukemi-
seen laadittu työkalu. 

Solidaarisuuden tasa-arvotyössä  
osallistaminen  

on avainasemassa 
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3.2.3. Kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen: 

kumppanijärjestöt ovat kehittyneet paikallisen 
kansalaisyhteiskunnan osana 

 
Kansalaisyhteiskuntien toimivuus liittyy ihmisten oikeuteen 
osallistua oman elämänsä kehittämiseen. Toisaalta kansa-
laisyhteiskunta voi myös edistää ja vaatia oman maansa 
vallanpitäjiltä ja päättäjiltä toimia yhteiskunnan kehittämi-
seksi. Kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen on olennai-
nen keino edistää aitoa demokratiaa, tasa-arvoa, syrji-
mättömyyden periaatteita ja ihmisoikeuksia siten, että 
periaatteet jäävät kulttuurisesti kestäviksi. Solidaarisuu-
den näkemyksen mukaan kehitysyhteistyön avulla nimen-
omaan paikallisten kansalaisjärjestöjen ja osuuskuntien 
tulisikin kautta linjan vahvistua siten, että ne voivat omalta 
osaltaa vahvistaa ihmisten tasa-arvoista osallistumista toi-
mintaansa, laajentaa toimintakenttiä ja ennen kaikkea koor-
dinoida ja verkottua köyhyyden vähentämiseksi ja tasa-arvon 
edistämiseksi.  

Solidaarisuus tekee kansalaisyhteiskuntien vahvistamiseen 
liittyvää työtä tukemalla toiminta-alueillaan erityisesti 
kumppanijärjestöjensä ja osuuskuntiensa toimintakyvyn 
vahvistamista ja roolia. Osana ohjelman toteutusta vahvis-
tetaan kumppaneiden kapasiteettia sekä kehittymistä oman 
yhteiskuntansa instituutioina. Kaikilla kumppanijärjestöillä on 
tai tulee työn tuloksena olemaan oma paikkansa kansalaisyh-
teiskunnassaan ja sitä kautta mahdollisuus vaikuttaa ihmis-
ten (jäsentensä tai hyödynsaajiensa) oikeuksien toteutumi-
seen ja hyvinvointiin. Solidaarisuus tukee kumppanijärjestöjä 
oman kapasiteettinsa vahvistamisessa kunkin kumppanin 
kanssa tehdyn tapauskohtaisen suunnitelman mukaan. Tuki 
voi olla esimerkiksi rahoittaja- tai yhteistyökontaktien luomis-
ta ja vaikuttamistyön tukemista. Toisaalta kumppanijärjestöjä 
vahvistetaan myös organisaatioina, tarjoamalla mahdolli-
suuksia kehittää osaamistaan, työmenetelmiään, strategista 
suunnitteluaan, arviointiaan ja hallintoaan tarkoituksenmu-
kaiselle tasolle.  
 

 

 
TAVOITE 

 
KUMPPANIJÄRJESTÖT OVAT KEHITTYNEET PAIKALLISEN KANSALAISYHTEISKUNNAN 
OSANA OHJELMAKAUDEN AIKANA 

 

Indikaattorit 

 

• Kumppaneiden tekemän vaikuttamistyön määrä ja laatu on kasvanut  

• Paikallisesti tai alueellisesti kansalaisjärjestöverkostojen toimintaan osallistuvien kumppa-

neiden määrä on kasvanut  

• Kumppaneiden tekemien aloitteiden määrä liittyen sukupuolten välisen tasa-arvon edistä-

miseen lainsäädännöllä 

 
TULOKSET 

 
KUMPPANIEN KAPASITEETTI OMAN  
PERUSTEHTÄVÄNSÄ TOTEUTTAMI-
SESSA ON VAHVISTUNUT 

 
KUMPPANIEN KAPASITEETTI HANKETO-
TEUTTAJANA ON VAHVISTUNUT 

 

Indikaattorit 

 

 Kumppanilla on voimassaoleva stra-
tegiasuunnitelma 

 Kumppanilla on taloushallinnon oh-
jeistus, henkilöstöstrategia ja tasa-
arvosuunnitelma  

 Kumppaneita niiden tekemän työn 
osalta asian-tuntijana konsultoivien 
tahojen määrä on kasvanut 

 Kumppaneita rahoittavien muiden 
yhteistyö-kumppanien määrä on 
noussut 

 

 Kumppaneiden toteuttama koulutus hyö-
dyntää osallistavia menetelmiä (relevan-
teissa hankkeissa) 

 Hankesuunnitteluprosessit ovat hyödyn-
saajia osallistava 

 Kaikki uudet hankesuunnitelmat sisältävät  
seurantaindikaattorit ja -suunnitelmat 

 Hankeraportit perustuvat kerättyyn  
seuranta-aineistoon 

 Tilitykset vastaavat hyvää kirjanpitotapaa 
ja Solidaarisuuden taloushallinto-ohjeita 

 Keskeisissä tehtävissä olevasta hankehen-
kilökunnasta 100% osallistunut hankkeen 
tematiikkaan liittyvään sisältökoulutuk-
seen 

Ks. myös tarkennettu seurantamatriisi liitteessä 4. 
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Verkostoituminen on osa hyvää kumppanuutta ja hyvää kehi-
tysyhteistyötä. Solidaarisuus edistää aktiivisesti samassa 
maassa toimivien kumppaneidensa yhteistyötä ja keskinäistä 
temaattista ja hallinnollista oppimista. Eri kumppanijärjestö-
jen asiantuntijuutta ja vahvuuksia hyödynnetään tässä työs-
sä. Esimerkiksi tasa-arvojärjestö voi kouluttaa maatalous-
osuuskuntia tasa-arvotyön edistämisessä ja maatalousjärjes-
tö auttaa edistämään naisten uusia toimeentulomahdolli-
suuksia maaseutuyhteisöissä. Tavoitteena on, että Solidaari-
suuden kumppanit kussakin maassa toimivat siihen suuntaan, 
että saman teeman alla olevia hankkeita voidaan yhdistää 
yhteisen päämäärän alle. Nicaraguassa näin jo toimitaan ja 
ohjelmakaudella mallin soveltuvuutta Ugandaan ja Somali-
maahan selvitetään. Näin Solidaarisuuden ohjelmallisuuden 
vaikuttavuutta ja kumppaneiden toiminnan keskinäistä täy-
dentävyyttä voidaan edistää hankkeiden välisen synergian 
lisäämisen kautta.  
 
Kumppaneiden verkostoitumista oman alan toimijoiden kans-
sa omalla alueellaan tuetaan myös osana hanketoteutusta ja 
sitä kautta mahdollistuu myös vaikuttamistyö esimerkiksi 
tyttöjen ja naisten ruumiilliseen koskemattomuuteen liitty-
vään lainsäädäntöön. Kumppanijärjestöjä kannustetaan myös 
tarjoamaan palvelujaan ja osaamistaan myös muiden rahoit-
tajien hankkeissa. Verkostoituminen eri maissa toimivien 
Solidaarisuuden kumppaneiden välillä on ohjelmakaudella 
kehitettävä osa-alue, johon pyritään kanavoimaan varoja ja 
mahdollisuuksia, erityisesti Itä-Afrikassa. Solidaarisuus 
verkostoituu ohjelmakaudella myös itse järjestönä aiempaa 
aktiivisemmin muiden toimijoiden kanssa kumppanimaissa.  
 
Solidaarisuuden periaatteena on, että yhteistyömaissa ja -
alueilla yhteisöjen johtajat, kunnat ja eri ministeriöiden edus-
tajat osallistetaan hankkeiden suunnitteluprosessiin ja tarvit-
taessa myös toteutukseen. Hyvät yhteistyösuhteet paikallis-
ten viranomaisten kanssa on perusedellytys sille, että hank-
keiden tulokset jäävät kestävälle pohjalle yhteisöissä. Toi-
saalta näin tarjoutuu erinomainen mahdollisuus myös vaikut-
taa siihen, että paikallishallinto voimaantuu ja kehittyy tasa-
arvon ja toimeentulon edistämisessä ja voi sitä kautta ottaa 
vastuuta oman alueensa ihmisten oikeuksien toteutumisesta.  
 
Kaikkien Solidaarisuuden ohjelman tavoitteiden ja tulosten 
tarkemmat seurantamatriisit indikaattoreineen ovat liitteissä 
2, 3 ja 4.  
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4. OHJELMAMAAT- JA ALUEET 

4.1. ALUEVALINNAN KRITEERIT 
 
Solidaarisuus toimintaperiaatteisiin kuuluu, että toimintaa 
kumppanimaissa toteutetaan valituilla alueilla mahdollisim-
man pitkäjänteisesti, jotta kehitysyhteistyön onnistumiselle, 
kestävyydelle ja hyvälle kumppanuudelle olennainen luotta-
mus ja alueen tuntemus voitaisiin täysipainoisesti hyödyntää. 
Toiminta-alueiden valinnassa Solidaarisuus noudattaa seu-
raavia kriteerejä:  
 

 alueet ovat maantieteellisesti syrjässä tai haavoit-
tuvia joko ilmasto-olosuhteiden, konfliktin tai muun 
kriisin vuoksi, tai 

 alue on Solidaarisuuden kehitysyhteistyöohjelman 
teemojen osalta erityisen haavoittuvainen (naisten 
asema/ toimeentulo/ ihmisarvoinen työ), tai 

 alueella kansalaisyhteiskunta on erittäin hauras, 
demokraattisesti toimivat instituutiot vasta kehit-
tymässä ja valtio heikko (jarruttaen moniäänisen 
kansalaisyhteiskunnan vahvistumista ja/tai ihmis-
oikeuksien toteutumista)  

 
 

4.2. OHJELMA-ALUEET 2013 2015 
 
4.2.1. Nicaragua 

 
Toimintaympäristö 
Nicaragua on talouskasvustaan ja hienoisesta köyhyyden 
vähentymisestä huolimatta edelleen Latinalaisen Amerikan 
köyhin valtio Haitin jälkeen, joten toimeentulon kehittämisen 
osalta on edelleen varsin perusteltua jatkaa siellä toimintaa. 
Maatalous on tärkeä työllistäjä, vientitulojen lähde ja selviy-
tymiskeino. Suurin osa maanviljelystä on työvoimavaltaista 
pienviljelyä. Valtaosa maata soveltuu hyvin maatalouteen 
lämpimän ilmaston ja kohtuullisten sateiden ansiosta. Maa-
talouden tuottavuus on alhaista johtuen tuottajien heikosta 
tietotaidosta, pientuottajien vähäisestä yhteistoiminnasta, 
alhaisesta jalostusasteesta ja markkinaorientoitumisen puut-
teesta. Lisääntyneet sään ääri-ilmiöt ovat heikentäneet ruo-
katurvatilannetta. 
 
Maan virallinen työttömyysaste on ollut yleensä melko mata-
la, mutta tilastojen ulkopuolinen alityöllisyys on ollut lähes 50 
prosentin luokkaa. Työttömyyden vähentäminen on ollut 
Nicaraguan inhimillisen kehityksen suunnitelman prioriteetti. 
Yli miljoona nicaragualaista, lähes 20 prosenttia väestöstä, 
asuu maan rajojen ulkopuolella ja heidän rahalähetyksensä 
ovat elintärkeitä niin perheiden kannalta kuin yhteiskunnalli-
sestikin. 
 
Nicaragua liittyi TSS-oikeuksien sopimukseen vuonna 1980 
Somozan diktatuurin kaaduttua ja sandinistien otettua vallan. 
Nicaraguan laki kieltää lapsityövoiman hyväksikäytön sekä 
takaa kahdeksan tunnin työpäivän, äitiysloman ja järjestäy-
tymisvapauden. Maan perustuslaki takaa oikeuden ruokaan. 

Uudelleen vallassa oleva sandinistihallinto on panostanut 
ruokaturvan toteutumiseen mutta toimia on arvosteltu hyö-
dynsaajien valinnan poliittisuudesta.  
 
Nicaragualle laaditun viimeisimmän4 YK:n yleisen kausittai-
sen arvioinnin suosituksissa naisten oikeuksien toteutumat-
tomuus (erityisesti seksuaalioikeuksien osalta) nousee ylei-
seksi huolenaiheeksi. Nicaraguassa naisten asema työmark-
kinoilla on edelleen miehiä huonompi. Heidän työolonsa ovat 
miehiä huonommat ja palkat miesten palkkoja pienemmät. 
Naisten heikko asema työmarkkinoilla heikentää merkittäväs-
ti naisten itsemääräämisoikeuden toteutumista. Naisten 
lisääntynyt pienyrittäjyys ja työelämään osallistuminen saat-
tavat kuitenkin tuoda tähän tulevaisuudessa muutoksia. 
Syntyvyys on Nicaraguassa ollut viime vuosina laskussa, 
mutta teiniraskauksien osalta Nicaraguan luvut ovat korke-
ammat kuin useimmissa muissa Latinalaisen Amerikan mais-
sa. Myös perheväkivallan osalta tilastoidut luvut ovat erittäin 
huolestuttavia: naisten ja lasten asioihin erikoistuneessa 
poliisiyksikössä rekisteröitiin tammi-syyskuussa 2011 yhteen-
sä 25 600 seksuaali- ja perheväkivaltavalitusta ja on selvää, 
että rekisteröidyksi tulee vain osa ongelman todellisesta 
laajuudesta. Maan rikoslakiin kirjattiin vuonna 2007 täydelli-
nen aborttikielto, jonka kumoamisessa paikalliset ja kansain-
väliset järjestöt eivät ole edistyneet. Vuonna 2008 hyväksyt-
tiin uusi 
tasa-
arvolaki 
ja vuon-
na 2012 
perheväkivallan vastainen laki, mutta lakien täytäntöön-
panosta ei ole nähty erityisiä merkkejä.  
 
Nicaraguassa puoluepoliittisesti riippumattoman kansalaisyh-
teiskunnan toiminta on ollut viime vuosina hyvin vaikeaa ja 
presidentin yksinvaltaisen määräysvallan alla. Valtionhallinto 
on korvannut itsenäisiä kansalaistoimijoita sekä kansallisella 
että paikallisella tasolla omilla, hallituksen perustamilla 
kansankomiteoilla, jotka monopolisoivat kansalaistoiminnan- 
ja vallan. Kansalaisyhteiskunnan tukea on vähentänyt myös 
ulkopuolisten rahoittajien lisääntynyt vetäytyminen Nicara-
guasta. Valtaosa eurooppalaisista donorimaista on päättänyt 
tukensa ja ohjelmansa, johtuen joko omista prioriteettivalin-
noistaan tai Nicaraguan hallituksen epädemokraattisista 
toimintamalleista. Kansainväliset rahoituslaitokset, joiden 
tuki Nicaragualle on lisääntynyt, eivät taas ole erityisesti 
profiloituneet kansalaisyhteiskunnan tukemisessa. 
 
 
 
 

                                                                    
4 Vuodelta 2010. 

Solidaarisuus toimii pitkäjänteisesti  
haastavilla alueilla, luottamuksellisia 

kumppanuussuhteita vaalien 
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Solidaarisuuden työ Nicaraguassa ohjelmakaudella  
Solidaarisuus toimii Nicaraguassa pääsääntöisesti ilmastolli-
sesti hauraalla pohjoisen alueella, jossa tuottajien on sopeu-
duttava muuttuviin kuivuus- ja sadekausiin. Solidaarisuus 
jatkaa tulevallakin ohjelmakaudella osuuskuntien tukemista. 
Solidaarisuuden erittäin pitkä kokemus yhteistyöstä Pohjois-
Nicaraguan yhteisöjen kanssa tuo työlle uskottavuutta, mah-
dollistaa innovatiivisten ja kestävien kehitysprosessien to-
teuttamisen sellaisten kumppanien kanssa, jotka eivät ole 
puoluepoliittisesti sitoutuneita ja pystyvät yhä ahtaammaksi 
käyvässä kansalaisyhteiskunnassa toimimaan. Solidaarisuu-
den työ on tässä suhteessa erityisen tärkeää kansalaisia 
tukevaa kehitysyhteistyötä ja lisäksi täydentää myös Suomen 
kehityspolitiikkaa erityisesti nyt, kun Suomi on päättänyt 
voimakkaasti supistaa kahdenvälistä yhteistyötä Nicaraguas-
sa ja Latinalaisen Amerikan alueella. Solidaarisuuden kuivien 
alueiden pientuottajien toimeentuloa (tuottavuutta ja kaup-
paa) tukeva kehitysyhteistyö sekä sukupuolten välisen tasa-
arvon läpileikkaavuuden edistäminen vastaa Suomen päätty-
vän kahdenvälisen Nicaragua-yhteistyön prioriteetteja. Juuri 
maaseutukehityksen ja tasa-arvo/terveyskehityksen sekto-
riohjelmat olivat Suomen Nicaraguan maaohjelman arvioinnin 
mukaan strategisesti oikeita ja kestäviä valintoja Nicaragu-
assa5. Solidaarisuus tulee jatkamaan pitkäjänteistä työtään 
näillä sektoreilla ja tulee olemaan ohjelmakaudella suurin 
Nicaraguassa kehitysyhteistyötä tekevä suomalainen toimija.  
 
Ohjelmakaudella Solidaarisuus, yhteistyössä paikallisten 
osuuskuntien ja järjestöjen kanssa, tulee edistämään naisten 
ja miesten toimeentulomahdollisuuksia ja tasa-arvoista 
elämänlaadun parantumista. Työllä vahvistetaan pientuotta-
jien kapasiteettia ja tuottavuutta siirtymällä intensiivisempiin 
tuotantomuotoihin koulutuksen, kastelujärjestelmien käyt-
töönoton ja uusien tuotantopanosten avulla. Kuivilla alueilla 
maataloustuotteiden jalostusasteen kasvattaminen ja uudet 
toimeentulomahdollisuudet kuten mehiläistenhoito paranta-
vat maaseudun tulonmuodostusta. Solidaarisuus tukee maa-
taloustuottajien karjanhoito- ja viljelytapojen sopeutusta, 
jotta he voisivat jatkaa elinkeinonsa harjoittamista aikaisem-
paa haasteellisemmissa ilmasto-oloissa ja ehkäistä ilmas-
tonmuutoksen aiheuttamia ongelmia. Arvoketjuanalyysien 
avulla analysoidaan eri tuotteiden kohdalla ketjun valtasuh-
teita ja kohdistetaan tukitoimia heikoimmassa asemassa 
oleviin sekä laajennetaan tuotteiden ja tuottajien markkinoil-
lepääsyä. Markkinoillepääsyyn liittyy myös vahvasti verkos-
toituminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti ostajien ja 
vähittäismyyjien kanssa. Työn kautta tuemme erityisesti 
naisten omia, kestäviä toimeentulomahdollisuuksia ja naisten 
tuottamien tuotteiden pääsyä markkinoille, sekä naisten 
mahdollisuutta hallinnoida itse omia tulojaan. Samalla vah-
vistamme naisten ja miesten yhtäläisiä osallistumismahdolli-
suuksia päätöksenteossa.  
 
Solidaarisuuden Nicaraguan hankkeet muodostavat arvoket-
jukokonaisuuden, jonka yhteinen päämäärä on elämänlaadun 
parantuminen paikallisten arvoketjujen vahvistamisen kautta. 

                                                                    
5 Evaluation Country Programme between Finland and Nicaragua. Ulkoasi-
ainministeriö 2012. 

Kokonaisuuden avulla pyritään entistä laajempaan ohjelmal-
lisuuteen ja siihen, että pidemmän aikavälin vaikutuksia 
voidaan seurata kumppaneiden yhteistyönä. Seuranta on näin 
paitsi kustannustehokkaampaa, myös laadukkaampaa, koska 
vaikutusten tutkimisessa voidaan hyödyntää niiden kumppa-
nien asiantuntemusta, joilla on vaikutusten arvioinnista 
kokemusta. 
 
Solidaarisuuden toimeentuloa kehittäviä kumppaneita ohjel-
makaudella ovat kolme osuuskuntaa: COMCAVEM ja COP-
RODEC Pohjois-Nicaraguassa sekä Tierra Nueva Boacon 
alueella ja lisäksi kansalaisjärjestö Centro de Desarrollo 
Integral de la Mujer Las Abejas. COMCAVEMin kanssa pa-
rannetaan maatalouden arvoketjujen tuottavuutta ja COPRO-
DECin kautta kehitetään uusia tuotteita sekä helpotetaan 
markkinoillepääsyä. Suoria hyödynsaajia näillä hankkeilla on 
vajaa 400 tuottajaa, joista puolet naisia. Toimeentulon kehit-
tymisen vaikutuksista hyötyvät lisäksi paitsi tuottajien per-
heet, myös välillisesti työllistyvät tuotantopanosten tarjoajat, 
yhteensä tuhansia ihmisiä. Hankkeet arvioidaan ohjelmakau-
den aikana ja arviointien pohjalta suunnitellaan osuuskuntien 
kanssa tehtävä jatkotyö. 
 
Reilun kaupan luomukahvin ja -hunajantuottajien osuuskunta 
Tierra Nuevan kanssa puolestaan kehitetään koko ohjelma-
kauden ajan hunajan arvoketjua, jotta köyhät perheet käyttäi-
sivät mehiläistenhoidon tarjoamaa potentiaalia tulojensa 
kasvattamiseksi. Uusien hunajantuottajien lisäksi hankkeessa 
parannetaan nykyisten hunajantuottajien tuottavuutta ja 
hunajan laatua. Hankkeen välittömiä hyödynsaajia ovat 400 
uutta tai nykyistä mehiläishoitajaa joista noin 51 prosenttia 
on naisia. Hankkeen välillisinä hyödynsaajina on noin 1600 
hunajan arvoketjussa toimivaa pienyrittäjää tai niissä työs-
kentelevää.  
 
Las Abejasin kanssa toteutettavassa hankkeessa vahviste-
taan paikallisia pientuotannon arvoketjuja ruoan-, hunajan- ja 
käsityötuotannon sektoreilla ja toisaalta koulutetaan hyödyn-
saajia sukupuolirooleihin ja naisten oikeuksiin liittyen. Hank-
keella on yli 500 välitöntä hyödynsaajaa, joista 47 % naisia. 
Lisäksi se tavoittaa yhteensä 1200 hyödynsaajien perheenjä-
sentä sekä 800 muuta henkilöä. Hanke arvioidaan ohjelma-
kauden aikana ja sen pohjalta suunnitellaan mahdollisen 
yhteistyön jatkoa.  
 
Solidaarisuuden Nicaraguan hankekokonaisuuden tasa-
arvotyöstä vastaa kumppanijärjestö Las Abejas, joka sekä 
edistää itse naisten taloudellista asemaa vahvistavia proses-
seja että tukee osuuskuntia niiden tekemässä tasa-
arvotyössä. Solidaarisuuden osuuskuntakumppanien kanssa 
tasa-arvoa edistetään ohjelman aikana osuuskuntien valmis-
tamien omien tasa-arvosuunnitelmien avulla. 
 
Ohjelmakauden hankeluettelo on liitteessä 1. 
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4.2.2. Somalimaa 

 
Toimintaympäristö 
Somalimaa on kaikilla inhimillisen kehityksen mittareilla 
mitattuna erittäin huonossa asemassa mihin tahansa muuhun 
maahan verrattuna. Afrikan sarven yli 20 vuotta jatkunut 
konflikti heijastuu vahvasti Somalimaan demokratian ja 
kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen. Enemmistö somali-
maalaisista on paimentolaisia. Somalimaa on enimmäkseen 
hyvin kuivaa puoliaavikkoa, jonka pinta-alasta vain alle kym-
menen prosenttia on viljelykelpoista ja vain kolmisen prosent-
tia viljeltyä. Tuotannontekijöiden heikko saatavuus ja kuivuus 
ovat rajoittaneet tätä vähäistäkin maanviljelyä. Maanviljely 
on silti maan toiseksi tärkein elinkeino. Karjatalous vastaa yli 
60 prosentista maan bruttokansantuotetta ja yli 80 prosentis-
ta vientituloista. Vaikka vuosi 2011 jää historiaan Etelä-
Somalian alueen nälänhädän vuoksi, ei kuivuus aiheuttanut 
Somalimaan alueelle samanlaista tilannetta. Joka tapauk-
sessa ruokaturvan osalta Somalimaassakin on pahoja ongel-
mia.  
 
Maassa liiketoiminta on vilkasta lähinnä telekommunikaation 
ja rahalähetysfirmojen ympärillä. 
Yritystoiminnalta puuttuu maksuky-
kyisen asiakaskunnan lisäksi muun 
muassa niin fyysistä kuin henkistä 
pääomaa, keskinäistä luottamusta 
sekä infrastruktuuria. Erityisesti 
nuorten laiton siirtolaisuus on jatku-
nut pahana heikentäen Somalimaan kapasiteettia entises-
tään. Mahdollisuudet toimeentuloon ovat siis todella heikot, 
joten kamelin- ja vuohenkasvatuksen lisäksi epävirallinen 
taloussektori on yksi harvoja selviytymiskeinoja.  
 
Somalimaa ei ole YK:n jäsen eikä sen asemaa ole tunnustet-
tu, joten maa ei myöskään ole allekirjoittanut saati ratifioinut 
mitään kansainvälisiä sopimuksia. Somalimaassa on kuiten-
kin rakennettu demokraattista hallintomallia ja viimeisimpiä 
presidentinvaaleja vuonna 2010 pidettiin kansainvälisten 
tarkkailijoiden mukaan melko rehellisinä ja vapaina, vaikka 
klaanijärjestelmän vaikutus puolueissa onkin merkittävä. 
Nykyinen hallitus on laatinut kunnianhimoisen kansallisen 
kehityssuunnitelman (NDP), jonka tavoitteeseen on kirjattu 
vakaan ja demokraattisen korkean elintason yhteiskunnan 
rakentuminen vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelma pyrkii 
huomioimaan niin taloudelliset, infrastruktuuriset, hallinnolli-
set, sosiaaliset kuin ympäristöllisetkin näkökulmat. Suunni-
telman toteuttamiseksi tarvitaan kuitenkin runsaasti resurs-
seja, joita kansainvälisen yhteistyön puitteissa Somalimaa on 
saanut lähinnä toistaiseksi vain YK-järjestöjen ja kansalais-
järjestöjen kautta, pitkälti humanitaarisen avun muodossa. 
Laajamittaista kahdenvälistä kehitysyhteistyötä ei juuri ole ja 
kehitysyhteistyön saralla kansalaisjärjestöt ovat avainase-
massa sekä paikallisten järjestöjen että valtionhallinnon 
kumppaneina.  
 
Tasa-arvon kannalta Somalimaassa riittää haasteita ja tytöt 
ja naiset ovat ihmisoikeuksien näkökulmasta erittäin heikossa 
asemassa. Sangen patriarkaaliseen klaanijärjestelmään 

perustuvassa yhteiskunnassa sukupuolten välistä tasa-arvoa 
kohti edetään hyvin hitaasti. Koko Somaliaa koskevan viimei-
simmän 

6
YK:n yleisen kausittaisen arvioinnin suosituksissa 

korostuu yleinen huoli naisten oikeuksien ja erityisesti seksu-
aalioikeuksien heikosta toteutumisesta.  
 
Arvioiden mukaan koko Somalian alueella äitiyskuolleisuus-
luku on itäisen Afrikan suurin. Somalian alueella

7
 kokonais-

hedelmällisyys on yli 6 lasta. Tyttöjen sukuelinten silpominen 
on yksi seksuaaliterveyden suurimmista haasteista. Somali-
maan hallituksen oma tasa-arvosuunnitelma päivitettiin 
vuonna 2011. Suunnitelman keskiössä ovat naisten köyhyy-
den vähentäminen ja taloudellinen voimaantuminen, koulu-
tus, seksuaaliterveys, poliittinen osallistuminen ja sukupuo-
leen perustuva väkivalta. Somalimaan kehitysohjelman mu-
kaan yksi merkittävimmistä Somalimaan naisten kohtaamista 
haasteista on oikeus koulutukseen  tällä hetkellä tyttöjen 
suhde poikiin on 1:3. Tämä heijastuu myös naisten työllisty-
mislukuihin: mm. Somalimaan valtion työntekijöistä vajaa 5 
% ja opettajista noin 10 % on naisia.  
 

Kansalaisjärjestöjä Somalimaahan 
on syntynyt suhteellisen paljon 
johtuen siitä, että sekä kansainväli-
set kansalaisjärjestöt kanavoivat 
osan maan infrastruktuurin ja kehi-
tyksen rakentamiseen liittyvästä 
tuesta paikallisten järjestöjen kautta 

valtionhallinnon rakenteiden heikkoudesta johtuen. Somali-
maan hallitus on vuodesta 2009 valmistellut laajamittaista 
kansalaisjärjestölakia, jonka kantavana ajatuksena on, kehi-
tysyhteistyöhankkeiden toteutus tulisi olla paikallisten järjes-
töjen toteuttamaa ja toisaalta järjestöjen toimintaa tulisi 
koordinoida aiempaa tehokkaammin valtionhallinnon taholta. 
Lakia ei ole toistaiseksi vielä ratifioitu. 
 
Solidaarisuuden työ Somalimaassa ohjelmakaudella 
Solidaarisuus jatkaa ohjelmakaudella Somalimaassa yli 
kymmenen vuotta jatkunutta yhteistyötään hauraan alueen 
kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi, naisten aseman paran-
tamiseksi ja toimeentulon kehittämiseksi. Solidaarisuudella 
on vahva toimintaympäristön tuntemus, kokemus hauraan 
yhteiskunnan demokratian tukemisesta paikallisten kansa-
laisjärjestöjen kanssa ja luottamukselliset suhteet kump-
panijärjestöihinsä ja muihin sidosryhmiin. Tukea jatketaan 
edelleen, jotta kansalaisyhteiskuntaa voitaisiin rakentaa 
osallistavasti ja osaavasti.  
 
Ohjelmakaudella Somalimaassa parannetaan ruokaturvaa 
maatalouden tuottavuuden ja uusien toimeentulomahdolli-
suuksien kehittämisen avulla. Kumppanijärjestöinä ovat 
Candlelight for Health, Education and Environment (CLHE) ja 

                                                                    
6 Vuodelta 2011. 
7 Somalimaasta ei itsenäiseksi julistautuneena alueena ole tilastotietoja ole 
saatavilla.  

Solidaarisuus on yksi pitkä-  
aikaisimmista Somalimaan  

kansalaisjärjestöjen  
tukijoista  
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Agriculture Development Organization (ADO). Kuivan alueen 
erittäin haasteelliseen maataloustuotantoon pyritään löytä-
mään uusia, ruokaturvaa kehittäviä ja tuotantoa kasvattavia 
vaihtoehtoja. Paikallisten tuottajien järjestäytymistä tuetaan, 
koska yhteistoiminnasta on etua sekä markkinoille pääsyyn 
että tuotannon kehittämiseen liittyvien tulosten kestävyyteen. 
Erityisesti naisten taloudellista asemaa kehittäviä uusia 
toimeentulomuotoja kehitetään hankkeen aikana. Hyödynsaa-
jina hankkeessa on noin 675 pienviljelijäperhettä.  
 
Solidaarisuuden pitkäaikainen yhteistyö CLHE:n perustamien 
Buaron ja Erigavon ammattikoulujen tukemiseksi loppuu 
ohjelmakauden aikana. Hanke päätetään vuoden 2013 lopus-
sa, kun toiminnan kestävyys ja jatkuvuus on vakaalla pohjalla 
ja vaikuttavuus arvioidaan vuonna 2014. Vuosien aikana 
ammattikoulutukseen on osallistunut tuhansia nuoria naisia 
ja miehiä. Vuonna 2014 alkavaksi suunnitellaan Somalimaa-
han uusi kestävää toimeentuloa kehittävä hanke. 
 
Solidaarisuuden tasa-arvotyötä edistetään Somalimaassa 
vahvistamalla tasa-arvonäkökulman valtavirtaistamista työ- 
ja toimeentulohankkeissa sekä toisaalta kohdennetuilla 
toimilla. Kohdennetuista toimista jatkuu CLHE:n kanssa tyttö-

jen ja naisten sukuelinten silpomisen vastaisen hanke. Pää-
paino on silpomisen vastaisella koulutus- ja vaikuttamistyöl-
lä, jossa suoria hyödynsaajia on noin 400 ihmistä ja välillises-
ti hyötyy tuhansia ihmisiä Buraon ja Ergavon alueen kylissä. 
Ohjelmakauden lopulla arvioidaan silpomisen vastainen työ ja 
suunnitellaan työn jatkoa.  
 
Solidaarisuuden tasa-arvotyön kumppaneita ovat siis kaikki 
kumppanijärjestömme CLHE, ADO sekä Nagaad Network. 
Ohjelmakauden aikana valmistellaan uusi tasa-arvotyötä 
tukeva hanke Somalimaassa, joka pohjautuu vuonna 2012 
Nagaad Networkin kanssa tehtävään, naisten yhteiskunnalli-
sen osallistumisen vahvistumiseen tähtäävän hankkeen 
arviointiin, sekä Solidaarisuuden keväällä 2012 tuottaman 
tasa-arvoselvityksen tuloksiin. Tasa-arvoselvityksen suositus-
ten mukaisesti Somalimaan tasa-arvotyön keskiössä tulee 
sukuelinten silpomisen vastaisen työn lisäksi olemaan nais-
ten taloudellisen aseman parantaminen sekä päätösvaltaan 
vaikuttaminen. Somalimaassa naisten itsemääräämisoikeu-
den edistämisen keskiössä on myös naisten lukutaidon vah-
vistaminen.  
 
Ohjelmakauden hankeluettelo on liitteessä 1.  
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4.2.3. Uganda 

 
Toimintaympäristö 
Uganda on noussut parissa kymmenessä vuodessa hauraasta 
ja epävakaasta valtiosta melko nopeasti kasvavaksi taloudek-
si. Palvelu- ja teollisuussektoreiden kasvu on hyvin ripeää 
mutta maataloussektorin kehitys on polkenut paikallaan. 
Maan talousnäkymät vaikuttavat lupaavilta ja niitä tukevat 
melko runsaat öljylöydökset. Öljy voi tuoda mukanaan myös 
paljon riskejä niin ympäristölle kuin maan vakaudelle. Hurjis-
ta talouskasvuluvuista huolimatta suuri osa ihmisistä ei ole 
päässyt hyötymään siitä. Lähes neljännes eli yli seitsemän 
miljoonaa ugandalaista elää yhä absoluuttisessa köyhyydes-
sä ja valtaosa väestöstä elää maaseudulla pientuotannosta. 
Eriarvoistumisen riskit Ugandassa ovat siis mittavat.  
 
Maailman kärkiluokkaa oleva syntyvyys syö hyvää talouskas-
vua korkean huoltosuhteen muodossa. Voimakas väestönkas-
vu luo haasteita työllisyydelle. Talouskasvun kestävyyden 
tiellä on myös maan heikko infrastruktuuri (huonokuntoinen 
tieverkosto, jatkuvat sähkökatkokset) ja maatalouden alhai-
nen tuottavuus. Muita ongelmia liiketoiminnalle on korkea 
inflaatio, korruptio sekä malarian ja hiv/aidsin aiheuttama 
työntekijöiden huono terveydentila.  
 
Vuonna 2010 hyväksytty vuoteen 2015 ulottuva Ugandan 
kansallinen kehityssuunnitelma asettaa visioksi maan muut-
tamisen pienviljelijäyhteiskunnasta moderniksi ja vauraaksi 
maaksi 30 vuodessa. Suunnitelma tunnustaa maatalouden 
tärkeän roolin köyhyyden vähentämisessä, tärkeimpänä 
vientisektorina ja teollisuuden raaka-aineiden lähteenä.  
 
Ugandan suotuisa maaperä sekä suhteellisen runsassatei-
neen ja lämmin ilmasto tekevät suurimmasta osasta maata 
periaatteessa soveltuvan menestyksekkääseen maatalou-
teen. Yhä noin 66 prosenttia saa elantonsa maataloudesta. 
Ugandan peruslaki tunnustaa kaikkien oikeuden ruokaan ja 
valtion velvollisuudet asian takaamiseksi. Maan pohjoisosis-
sa (Länsi-Niili, Acholi ja Karamoja) ruokaturva on heikointa. 
 
Uganda liittyi TSS-oikeuksien sopimukseen vuonna 1987 Idi 
Aminin ja Milton Oboten diktatuurien kaaduttua ja Yoweri 
Musevenin otettua vallan. Liuta työntekijöiden oikeuksia 
koskevia kansainvälisiä sopimuksia on allekirjoittamatta 
mutta perustuslaki periaatteessa kieltää lapsityövoiman 
hyväksikäytön sekä , äitiysloman 
ja järjestäytymisvapauden. 
 
Naisten oikeuksien toteutumisessa riittää Ugandassa haas-
teita, erityisesti tasa-arvoa puoltavien lainsäädäntöjen täy-
täntöönpanossa, esimerkkinä vuonna 2009 hyväksytty perhe-
väkivallan vastainen laki. Ugandassa toteutettiin YK:n yleinen 
kausittainen arviointi vuonna 2011 ja se suositteli maata 
ottamaan toimenpiteitä mm. kansallisten naisten oikeuksia 
edistävien suunnitelmien täytäntöönpanoksi, naisten seksu-
aalioikeuksien toteutumisen edistämiseksi ja maaseudun 
naisten aseman vahvistamiseksi. Koulutettujen tyttöjen 
määrä on edelleen huomattavasti alhaisempi kuin koulutettu-

jen poikien. Luvut heijastuvat myös työelämään, sillä työssä-
käyvät naiset ovat huomattavasti heikommassa asemassa 
kuin miehet  sekä palkan että työolosuhteiden suhteen.  
 
Naiset kohtaavat Ugandassa edelleen suuria haasteita myös 
seksuaaliterveyden osalta. Perheväkivalta on yksi maan 
suurimmista kansanterveysongelmista. Yli 15 % raskauksista 
on Ugandassa teiniraskauksia ja arvioiden mukaan synnytyk-
sessä kuolee 16 naista päivässä. Ugandan kokonaishedelmäl-
lisyysluku on koko itäisen ja eteläisen Afrikan alueen korkein: 
7 lasta hedelmällisyysiässä olevaa naista kohden. Myös 
uusien hiv/aids-tartuntojen määrä on maassa jälleen kasvus-
sa, erityisesti naisten kohdalla. 
 
CIVICUS-allianssin kansalaisyhteiskuntien tilaa kartoittaneen 
selvityksen mukaan Ugandassa on suhteellisen paljon kansa-
laisjärjestöjä, ja yli puolet väestöstä on jonkun kansalaisjär-
jestön toiminnan piirissä, tosin se ei kuitenkaan kerro vielä 
heidän osallistumisen tasostaan mitään. Monet kansalaisjär-
jestöt toteuttavat valtiolle kuuluvia tehtäviä ihmisten perus-
palveluiden tuottamisessa eivätkä vaadi vallanpitäjiltä vas-
tuuta yhteiskunnan kehittämisessä. Toisaalta esimerkiksi 
naisjärjestöt ovat onnistuneet vaikuttamaan esimerkiksi 
kiintiölainsäädännön tai perheväkivallan kieltävän lainsää-
dännön aikaansaamiseksi. Käytännön toimet lakien toimeen-
panemiseksi puuttuvat kuitenkin edelleen. 
 
Solidaarisuuden työ Ugandassa ohjelmakaudella 
Ohjelmakaudella Solidaarisuus jatkaa yhteistyötään uganda-
laisen kansalaisyhteiskunnan kanssa tärkeiden teemojen 
esille tuomiseksi ja myös siksi, että valtaosa väestöstä jää 
osattomaksi oikeuksiensa toteutumisesta varallisuuden ja/ 
tai sukupuolen vuoksi.  
 
Solidaarisuus kehittää kumppaneidensa  maaseudun kestä-
vään kehitykseen erikoistunut Integrated Rural Development 
Initiatives IRDI ja Myanzin alueellinen osuuskunta Area Coo-
perative Enterprise ACE  kanssa ugandalaisten pienviljeli-
jöiden maatalouden tuottavuutta ja alentaa tuotantokustan-
nuksia koulutuksen, parempien tuotantopanosten ja yhteisos-
tojen avulla. Myös tuotteiden markkinoille pääsyä edistetään 
analysoimalla arvoketjuja ja tukemalla niiden heikoimpia 
lenkkejä mm. jalostuksen tai markkinakontaktien osalta. 
Entistä epävarmempiin ilmasto-olosuhteisiin sopeudutaan 
vedenkeruuta kehittämällä. Samalla vaikutetaan tuottajayh-
teisöjen ruokaturvaan. Solidaarisuus tukee sekä jo järjestäy-
tyneitä tuottajia maatalousosuuskunnissa että paikallisten 
tuottajien järjestäytymistä. Naisten asemaa tuottajina ja 
taloudellisina toimijoina maaseutuyhteisöissä tuetaan ohjel-
makaudella hankkeissa läpileikkaavasti.  
 
ACEn ja Solidaarisuuden hankkeen suoria hyödynsaajia ovat 
480 tuottajajäsentä 11 osuuskunnasta Myanzin alueella 
Mubenden läänissä. Kun mukaan lasketaan tuottajien per-
heet ja mahdollisesti työllistämät ihmiset, tuhannet ihmiset 
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hyötyvät kasvavasta toimeentulosta. IRDIn kanssa suunnitel-
laan ohjelmakauden alussa yhteistyön jatkamista maan 
pohjoisosissa. Pitkään konfliktista kärsineessä ja kuivuuden 
vaivaamassa Pohjois-Ugandassa köyhyysluvut ovat kaksinker-
taiset muuhun maahan verrattuna. Solidaarisuuden toimintaa 
Ugandassa suunnataankin ohjelmakauden aikana pohjoisen 
hauraimmille alueille. Hyödynsaajien määrä ja hankkeen 
tavoitteet tarkentuvat suunnitteluvaiheessa ohjelmakauden 
alkupuolella.  
 
Solidaarisuus jatkaa myös Ugandassa tasa-arvotyönsä vah-
vistamista kokonaisuutena ohjelmakauden aikana. Koska 
seksuaaliterveyskysymykset ovat edelleen maan naisten 
itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta avainasemas-
sa, Solidaarisuus jatkaa työtään seksuaaliterveyden- ja oike-
uksien edistämiseksi sekä hiv/aids:in ehkäisemiseksi yhteis-
työssä Concern for Women and Children Empowerment 
(COFCAWE) -järjestön kanssa. Hankkeella on noin 2500 suo-
raa hyödynsaajaa, joista 52 % on naisia, ja sen avulla ediste-
tään osallistavilla prosesseilla toteutettuja seksuaaliterveyttä 
ja tyttöjen oikeuksia koskevia asennemuutoksia lasten ja 
heidän vanhempiensa parissa. COFCAWE osallistaa paikal-
lishallinnon päättäjiä ja uskonnollisia johtajia temaattisiin 
koulutuksiin ja vaikuttaa siten laajemmin päättäjäyhteisöjen 
valmiuksiin edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia.  
 

 

on Solidaa-
risuuden tuella aiemmalla ohjelmakaudella kouluttanut per-
heväkivaltaa ehkäisevään työhön lähes 400 suoraa hyödyn-
saajaa, jotka toimivat yhteisöissään vertaiskouluttajina ta-
voittaen satoja ihmisiä. Lisäksi järjestön tekemä tiedotustyö 
medioiden kautta on tavoittanut jopa kymmeniätuhansia 
kuulijoita ja lukijoita. Tätä työtä kehitetään ohjelmakaudella 
suunnaten prioriteetteja vuoden 2012 lopulla tehtävän evalu-
aation tulosten pohjalta.  
 
Lisäksi Solidaarisuus edistää naisten taloudellisen aseman 
vahvistamista työ- ja toimeentulohankkeidensa kautta, joissa 
naiset ovat edelleen erityiskohderyhmänä. Mahdollisten 
uusien hankkeiden kohdalla varmistetaan tasa-arvon valtavir-
taistaminen hankesuunnitteluprosesseista lähtien. 
 
Ohjelmakauden hankeluettelo on liitteessä 1.  
 
4.2.4 Uusi ohjelmamaa 

 
Ohjelmakauden aikana Solidaarisuus laajentaa toimintaansa 
uuteen maahan. Solidaarisuuden aluevalinnan kriteerit (katso 
luku 4.1) täyttäviä maita ja alueita kartoitetaan, ja kartoitus-
ten pohjalta tehdään päätös uudesta ohjelmamaasta ja siellä 
aloitettavista kehitysprosesseista. Yksi mahdollisista alueista 
on Solidaarisuuden aluevalinnan kriteerit täyttävä Etelä-
Sudan, jonka osalta kehitystarpeita, muita järjestötoimijoita, 
resursseja ja toisaalta soveltuvuutta juuri Solidaarisuuden 
uudeksi ohjelmamaaksi selvitetään ohjelmakauden alussa. 
Laajenemisella neljänteen maahan voisimme hyödyntää 
toimiviksi osoittautuneita hanketeemoja ja niissä käytettyjä 
lähestymistapoja laajemmin ja tavoittaa enemmän hyödyn-
saajia. Solidaarisuudella on pitkä kokemus kehitysyhteistyön 
tuloksellisesta toteuttamisesta haurailla alueilla, kuten So-
malimaassa. Esimerkiksi juuri Etelä-Sudanissa pystyisimme 
hyödyntämään tätä kokemusta sekä tekemään laajemmin 
alueellista yhteistyötä Itä-Afrikassa. 
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5. HYÖDYNSAAJAT JA KUMPPANUUS 

Solidaarisuuden periaate on, että kaikki kehitysyhteistyöpro-
sessit toimintaympäristön ja osallistujien tarpeiden ana-
lyyseista aina loppuarviointeihin saakka toteutetaan yhteise-
nä prosessina osallistujien, kumppaneiden ja Solidaarisuuden 
kesken. Solidaarisuuden ohjelman hyödynsaajia ovat naiset, 
miehet, tytöt ja pojat, jotka luvussa 4 mainituilla toiminta-
alueilla ovat yhteistyössä Solidaarisuuden paikallisten yhteis-
työkumppanien kanssa osallistavissa prosesseissa valikoitu-
neet mukaan toimimaan oman toimeentulonsa ja tasa-
arvonsa 
edistämi-
seksi. 
Hyödyn-
saajien 
valikoi-
tumisessa tärkeinä kriteereinä pidetään sitä, että kaikilla on 
tasa-arvoiset mahdollisuudet valikoitua osallistujiksi kehitys-
prosesseihin ja mitään ryhmää ei tässä syrjitä.  
 
Yhteistyömaissa Solidaarisuuden yhteistyökumppanit vastaa-
vat ohjelmaan liittyvien hankkeiden paikallisesta toteuttami-
sesta. Solidaarisuus valikoi kustakin toimintamaasta paikalli-
sia yhteistyökumppaneita, joiden työtä se fasilitoi ja tukee. 
Solidaarisuus valitsee kumppaneiksi toisaalta osuuskuntia, 
joilla on selkeä oma perustehtävä ja yhteiskunnallinen paikka 
ilman kehitysyhteistyötäkin. Toisaalta kumppaneina on myös 
järjestöjä, joiden kapasiteetti vaatii tukemista ja joiden roolia 
yhteiskunnallisena toimijana voidaan Solidaarisuuden tuella 
kasvattaa. Solidaarisuuden kehitysyhteistyö edesauttaa 
siihen osallistuvien ihmisten oman toimintakyvyn, valmiuksi-
en ja tietotaitojen vahvistumista, jotta nämä ihmiset voisivat 
vähentää köyhyyttään ja edistää tasa-arvoaan omassa elä-
mässään ja yhteisöissään.  
 
Kumppanien valinta tehdään alla olevien kriteerien pe-
rusteella: 
 

 Kumppanin tulee jakaa Solidaarisuuden käsitys ke-
hityksestä sekä keskeiset arvot, kuten solidaari-
suus, tasa-arvo sukupuoleen ja varallisuuteen kat-
somatta, oikeudenmukaisuus, osallisuus sekä ih-
misoikeuksien kunnioittaminen.  

 

 Kumppanin tulee pystyä tukemaan heikoimmassa 
asemassa olevia ihmisiä tai väestöryhmiä heidän 
oman kapasiteettinsa kasvattamiseksi. 

 

 Kumppanilla tulee olla oma määritelty perustehtä-
vänsä tai erityisosaamista, jota hanketoteutuksessa 
voidaan hyödyntää ja myös kehittää. 

 

 Kumppanilla on oltava joko riittävä hallinnollinen ja 
taloudellinen kapasiteetti hankkeen toteuttamiseksi 

tai vähintään osoitettu motivaatio panostaa kapasi-
teetin vahvistumiseen Solidaarisuuden tuella.  
 

 Kumppanin tulee sitoutua Solidaarisuuden toimin-
tatapoihin, käytäntöihin ja yhteistyösopimuksen 
vaatimuksiin, ml. korruption ehkäiseminen omassa 
organisaatiossaan. 

 
Solidaarisuuden toimintaperiaatteisiin liittyy vahvasti se, että 
kumppaneita kannustetaan verkostoitumaan paitsi keskenään 
ja muiden saman alan paikallisten toimijoiden kanssa, myös 
muiden rahoittajien kanssa. Kumppanijärjestöt joko ovat tai 
heistä tulee merkittäviä oman alansa ja oman alueensa 
asiantuntijoita, joiden kapasiteetti tulee olla kaikin mahdolli-
sin tavoin hyödyksi omalle yhteiskunnalleen. Siksi Solidaari-
suus auttaa järjestöjä verkostoitumaan ja löytämään uusia 
yhteistyökumppaneita ja tukijoita.  
 

Solidaari-
suus vaalii 

prosessi-
maista 

työtapaa 
sekä luot-
tamukselli-

sia ja pitkäkestoisia kumppanuussuhteita. Yhteistyötä arvioi-
daan jatkuvasti. Väärinkäytösten tai korruption ilmentyessä 
asia selvitetään välittömästi ja toimintatapoja tarkastetaan 
sekä henkilöstön että järjestön luottamuselinten kanssa. 
Tarvittaessa kumppanuussuhde lopetetaan yhteistyösopi-
muksessa mainituin ehdoin. 

  
Aiemman ohjelmakauden (2007 2011) arvioinnissa todetaan, 
että paitsi rahallista tukea, Solidaarisuus tuo kumppaneilleen 
tasaista lisäarvoa erityisesti teknisen tuen, ja kapasiteetin 
vahvistamisen kautta. Kumppanin kapasiteetin vahvistaminen 
on ollut laajalti arvostettua kumppaneiden joukossa ja yksi 
sen kulmakivistä on Solidaarisuuden oman maakoordinaatto-
rin läsnäolo fasilitaattorina ja yhtenä prosessien toimijana 
kussakin maassa. Toteutus on kuitenkin vahvasti kumppanei-
den hallinnassa ilman, että Solidaarisuus on rakentanut omaa 
infrastruktuuriaan alueille. Solidaarisuus vahvistaa kumppa-
neiden kapasiteettia tuottamalla yhteisiä pelisääntöjä ja 
menetelmiä kehittäviä ohjeistuksia ja paikalliseen toimin-
taympäristöön sopeutettua koulutusta. Tämä on kasvattanut 
Solidaarisuuden lisäarvoa kumppaneiden silmissä. Solidaari-
suus on arvioinnin mukaan ollut kaikille kumppaneilleen 
tärkeä kumppani erityisesti pitkäkestoisen sitoutumisensa, 
dialogisuutensa ja joustavuutensa ansiosta. Tästä näkökul-
masta jatketaan uudella ohjelmakaudella yhteistyötä, jotta 
kumppanien kapasiteetin vahvistaminen todella tuottaisi 
kussakin toimintaympäristössä lisäarvoa ja lisäisi ihmisten 
demokraattisia mahdollisuuksia oman yhteiskunnan kehittä-
miseen.  
 
 
 

 

Solidaarisuuden näkemyksen mukaan 
kehitys syntyy  

paikallislähtöisistä prosesseista  

Kaikkien asianosaisten  
tasavertainen osallistuminen takaa  

Solidaarisuuden työn  
tarkoituksenmukaisuuden  
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6. SOLIDAARISUUDEN LAATUJÄRJESTELMÄ 

Laadukkaan työn edellytys on hyvin toimiva organisaatio, joka 
tekee tuloksellista ja vaikuttavaa työtä omalla alallaan. Soli-
daarisuuden laatuperiaatteina voidaan pitää seuraavia teki-
jöitä: 
 

 Hyödynsaajat ovat työn keskiössä sekä prosessin 
että lopputulosten kannalta. 

 Laatujärjestelmä on osallistava: hyödynsaajat, 
kumppanit, muut sidosryhmät ja Solidaarisuus ovat 
kukin osa laadukkaan kehitysyhteistyön toimittami-
sen ketjua.  

 Hyödynsaajien ja kumppaneiden keräämä tieto on 
työn suunnittelun perustana ja suunnittelu on yh-
teistyön tärkeä vaihe. 

 Kaikki kehitysyhteistyö on tärkeää myös prosessina, 
joka kasvattaa sekä kumppaneiden että hyödynsaa-
jien omia voimavaroja. 

 Luottamuksellinen kumppanuus on yhteistyössä se-
kä tavoite että keino. 

 Solidaarisuus on tilivelvollinen hyödynsaajille ja 
muille sidosryhmilleen. 

 Solidaarisuuden työn perustana ovat sen omat ar-
vot ja kehitysvisio, jotka kumppanit ja hyödynsaajat 
jakavat. 

Solidaarisuuden työssä tärkeää on yhteinen oppiminen: 
arvioinnin, seurannan ja jatkuvan läsnäolon kautta kumppa-
nit, hyödynsaajat ja Solidaarisuus oppivat sekä toimintaym-
päristöistä, toimintatavoista että teemoista jatkuvasti. Oppi 
hyödynnetään ohjelman kehittämisessä.  
 
Kehitysyhteistyötoiminnan korkealaatuisuus ja tuloksellisuus 
varmistetaan ammattitaitoisten työntekijöiden, kustannuste-
hokkaasti mitoitettujen resurssien sekä toimivien suunnittelu- 
ja seurantaprosessien sekä jatkuvan oppimisen avulla. Osaa-
valla henkilöstöllä sekä Solidaarisuudessa että sen kump-
panijärjestöissä on suurin merkitys organisaation työn vaikut-
tavuudelle. Osaava ja riittävä henkilöstö on edellytys sille, 
että järjestön prosessit ja talous ovat kunnossa, ja että niitä 
kehitetään jatkuvasti. Laadun muodostavat siten osaava 
henkilöstö, toimiva ja laadukas ohjelma sekä vakaa rahoitus. 
Näiden osa-alueiden yhteistoiminnalla pystytään vaikutta-
maan siihen, että kehitysyhteistyöllä on vaikutusta.
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6.1. TULOKSELLISUUS  

 
Tuloksellisuus ja sen tavoittelu voidaan määritellä eri tavoin. 
Istanbulin periaatteiden mukaan tuloksellisuus edellyttää 
tiettyjen periaatteiden noudattamista. Näitä ovat ihmisoike-
usnäkökulma; sukupuolten välinen tasa-arvo; hyödynsaajien 
osallistaminen ja omistajuus; ympäristökestävyys; läpinäky-
vyys ja tilivelvollisuus; tasavertainen kumppanuus ja solidaa-
risuus; yhteinen oppiminen sekä kestävyys. Solidaarisuuden 
omat toimintaperiaatteet vastaavat näitä periaatteita ja 
kumppaneita rohkaistaan yhteistyön avulla jakamaan nämä 
periaatteet. 
 
Paitsi periaatteiden toteutumisen tasolla, tuloksellisuutta 
tulee tarkastella myös hyödynsaajien näkökulmasta: saavute-
taanko tiettyjen toimintaperiaatteiden pohjalta toimiessa 
niitä muutoksia, jotka edistävät naisten ja miesten toimeen-
tuloa ja tasa-arvoa eli niitä tavoitteita ja tuloksia, joita ohjel-
malle on asetettu. Solidaarisuus pyrkii selvittämään tätä 
hanketasolta ohjelmatasolle eli keräämään säännöllisesti 
aineistoa niistä muutoksista, joita hyödynsaajien elämässä 
yhteistyön ansiosta tapahtuu. Myös toimintatapojen ja toi-
mintaympäristön analyysi ja vuosittainen raportointi edistää 
tuloksellisuuden selvittämistä. Seurannasta tarkemmin koh-
dassa 6.3.  
 
6.2. HENKILÖSTÖ 

 
Solidaarisuudella on hyvin suora yhteistyöyhteys ja vaikutus-
mahdollisuus kumppaneidemme toteuttamaan työhön ja sitä 
kautta työn vaikuttavuuteen. Näin ollen oman työmme laatu 
heijastuu vahvasti kumppaneiden tekemän työn laatuun. 
 
Solidaarisuuden kehitysyhteistyöohjelmaa toteuttavat kussa-
kin maassa toimiva maakoordinaattori (yhteensä 3 henkilöä), 
jolla on tarpeen mukaan paikallinen assistentti apunaan sekä 
Helsingin toimistossa työskentelevät ohjelmakoordinaattorit. 
Ohjelmaan kuuluvista yksittäisten hankkeiden käytännön 
toteutuksesta vastaavat kumppanijärjestöt. Henkilöstöön 
liittyvä keskeinen laatutekijä on, että Solidaarisuuden omat 
maakoordinaattorit työskentelevät kohdemaissa yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa, ohjelmien hanketoteutusta läheltä 
tukien ja seuraten. Solidaarisuuden näkemyksen mukaan 
kehitysyhteistyössä osaaminen ei muodostu vain tekni-
sestä asiantuntijuudesta jollain alalla, vaan yhtä suuri 
merkitys on toimintaympäristön tuntemuksella ja kunni-
oittavilla, kulttuurienvälisillä viestintätaidoilla.  Jatkuva 
läsnäolomme yhteistyökumppaneiden rinnalla kasvattaa 
kehitysongelmien ratkomiseen liittyvää osaamistamme jatku-
vasti sekä omassa että kumppaneiden organisaatioissa ja 
näin pystymme vastaamaan myös siihen kehitysyhteistyön 
haastavaan osa-alueeseen, mikä koskee toimintaympäristön 
ja siihen soveltuvien toimintamallien ymmärtämistä. Solidaa-
risuus ei rakenna toiminta-alueille omaa infrastruktuuria, 
vaan maakoordinaattorit toimivat kotitoimistoista käsin tai 
kumppanijärjestöjen toimistojen yhteydessä. Jatkuvuuden 
takaamiseksi ja haavoittuvuuden vähentämiseksi toimii oh-
jelmamaissa maakoordinaattorin apuna paikallinen assistent- 

ti. Somalimaan osalta järjestelyt suunnitellaan ohjelmakau-
den alussa erikseen ja niissä huomioidaan myös turvallisuus-
tilanteeseen liittyvät seikat maakoordinaattorin läsnäolon 
osalta.  
 
Henkilöstön 
ja osaami-
sen näkö-
kulmasta 
Solidaari-
suudella on kotimaassa kehitysyhteistyöohjelmansa hallin-
nointiin ohjelmakoordinaattorit, jotka ovat tasa-arvotyön sekä 
ihmisarvoisen työn ja toimeentulon asiantuntijoita. He tuovat 
lisäarvoa kumppaneiden kapasiteetin vahvistamiseen ja 
vastaavat ohjelman seurannasta sekä osallistuvat myös 
Solidaarisuuden kehityspoliittisen vaikuttamistyöhön Suo-
messa. Helsingin toimistossa työskentelevä ohjelmapäällikkö 
vastaa ohjelman kehittämisestä ja toimeenpanosta sekä siitä, 
että ohjelmatoiminta on säätiön strategian ja ulkoasiainmi-
nisteriön ohjeistusten mukaista. Ohjelman tiedottamisesta ja 
kehitysviestinnästä vastaa viestintäpäällikkö ja Solidaarisuu-
den varainhankinnasta varainhankintapäällikkö. Ohjelman ja 
Solidaarisuuden taloushallinto on talouspäällikön tehtäväalue 
ja hän vastaa siitä, että Solidaarisuuden talous- ja palkkahal-
linto on järjestetty lain, Solidaarisuuden talousohjesäännön 
ja ulkoasiainministeriön edellyttämien ohjeiden mukaisesti. 
Yleisvastuu Solidaarisuuden toiminnasta, taloudesta ja sidos-
ryhmätyöstä on toiminnanjohtajalla ja säätiön hallituksella. 
 
Solidaarisuuden henkilöstöllä on yhdenmukaiset työsopimuk-
set ja jokaisella tehtäväkohtainen toimenkuva, jota päivite-
tään tarvittaessa. Solidaarisuus noudattaa työehtosopimuk-
sen mukaista palkkataulukkoa, joka määrittää henkilöstön 
palkkausperusteet. Lisäksi Solidaarisuudella on työehtosopi-
musta täydentävä työsuhdeopas, matkustusohje ja lähetetty-
jen työntekijöiden työehtoja koskeva ohjesääntö. 
 
Edellisellä ohjelmakaudella henkilöstön osalta asetettiin 
odotetuksi tulokseksi se, että Solidaarisuudella on ammatti-
taitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Tämän tuloksen saavutta-
mista on seurattu sekä vuosittain toteutettavan yleisen kyse-
lyn (henkilöstöbarometri) että esimiesten ja työntekijöiden 
välisten kehityskeskustelujen avulla. Strategiakaudelle 2012-
2016 laaditaan ohjelmakauden alkuun mennessä uusi henki-
löstöstrategia, joka pitää sisällään organisaation toiminnan 
vaatiman henkilöstöresurssien kehittämisen (henkilöstön 
määrä ja osaamisalueet), henkilöstön ammattitaidon ja kapa-
siteetin vahvistamisen, työhyvinvointiin ja -viihtymiseen 
liittyvät asiat sekä seurantamekanismit.  
 
 
 
 
 

Solidaarisuuden maakoordinaattorit  
tukevat kumppanien työtä ja  

seuraavat toimintaympäristöä  
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Riittävän laajat hankkeiden yhteissuun-
nitteluvaiheet takaavat Solidaarisuuden  
hankkeiden tarkoituksenmukaisuuden  

Solidaarisuudelle hankkeet eivät ole  
itsetarkoitus, vaan ne muutokset, joita  

hankkeiden kautta kehitys- 
prosesseissa saadaan aikaan  

6.3. OHJELMAN SUUNNITTELU JA SEURAN-

TA  
 
Solidaarisuus pyrkii kehitysyhteistyössään 
kestäviin, positiivisiin vaikutuksiin. Perusta 
kestävyydelle luodaan jo ohjelmia ja hankkei-
ta suunniteltaessa. Solidaarisuuden ohjel-
maa toteutetaan kehitysyhteistyöhankkeiden 
avulla ja hankkeiden suunnittelu ja seuranta 
tuottavat tietoa vaikutuksista ja tuloksista ohjelmatasolle. 
Ohjelmaan kuuluvat hankkeet eivät kuitenkaan ole itsetarkoi-
tus, vaan ne muutokset, joita hankkeilla saadaan aikaan ja ne 
prosessit, joita muutoksen aikaansaamiseksi käydään läpi. 
Hankkeet ovat siis väline viedä eteenpäin kehitysproses-
seja, ja siksi ne täytyy suunnitella ja toteuttaa siten, että 
prosessit toimivat. 
 
 
 
Kehitysprosessien ja hankkeiden suhde: 
 

 Käynnissä olevat kehitysprosessit voivat jatkua 
hankkeesta toiseen. Esimerkiksi seksuaalioikeuksiin 
ja naisten asemaan liittyvä työ vaatii pitkäjänteistä 
panostusta asennemuutokseen ja prosessit ovat yh-
tä hankekautta pidempiä. 

 

 Hankkeeseen voi kuulua useita kehitysprosesseja. 
Esimerkiksi arvoketjujen kehittäminen tasa-arvo 
huomioiden vaatii useita erilaisia toimijoita ja yh-
täaikaisia prosesseja, kuten tuotannon määrän ja 
laadun kasvattamista ja koulutusta asenteiden 
muuttamiseksi. 

 

 Kehitysprosessi voi myös saada tukea useasta 
hankkeesta. Esimerkiksi sukupuolten välisen tasa-
arvon tai ilmastokestävyyden läpileikkaavuutta voi-
daan toteuttaa hyödyntämällä erilaisten hankkei-
den ja kumppaneiden vahvuuksia keskenään.  

 

 Hankkeissa kukin toimija tuo mukaan omat erityis-
vahvuutensa; esimerkiksi hyödynsaajat paikallistun-
temuksensa ja -kokemuksensa, kumppanijärjestö 
menetelmällisen osaamisensa ja Solidaarisuus hal-
linnollisen osaamisensa. Monen toimijan kehitys-
prosesseista syntyy Solidaarisuuden ohjelman kehi-
tysvaikutus. 

 
Parhaimmat muutosprosessit ovat sisäsyntyisiä: kun toimijat 
todella haluavat muuttaa ajatteluaan ja toimintatapojaan eli 
oppia ja saada uusia oivalluksia, voi jotakin muuttua. Siksi on 
tärkeää, että kukin toimija pääsee kehittämään ja esittämään 
omaa visiotaan siitä, minkälaista muutosta haluaa. Suunnit-
telussa päästään parhaaseen tulokseen, kun hyödynsaajien, 
kumppanin, Solidaarisuuden ja muiden tärkeiden sidosryhmi-

en aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen suunnittelupro-
sessiin varmistetaan. 

 
Ohjelmaan kuuluvien hankkei-
den yhteissuunnittelu var-
mistaa, että Solidaarisuuden 
kehitysyhteistyössä pureudu-
taan todellisiin tarpeisiin ja 
mahdollisuuksiin. Se myös 
vahvistaa hyödynsaajien ja 

kumppanin omistajuutta hankkeeseen. Solidaarisuuden toi-
mintaperiaatteena on, että kukin uusi hanke sisältää 6-12 
kuukauden mittaisen suunnitteluvaiheen, jossa yhteistyö-
kumppanin kanssa sovitaan yhteisistä toimintatavoista, 
tehdään hankealueeseen ja tematiikkaan liittyviä taustaselvi-
tyksiä sekä tuotetaan loogisen viitekehyksen näkökulmaan 
sisältyviä hankesuunnittelun analyysejä (ongelma- ja tavoite-
analyysit, sidosryhmäanalyysi, gender-analyysi, ilmastovaiku-
tusten ja ilmastokestävyyden analyysit  
 
sekä muut mahdolliset toimintaympäristöön liittyvät analyy-
sit). Hankesuunnitelman valmistuttua tehdään indikaattorei-
den lähtötasoa mittaava/kuvaava pohjakartoitus tavoitteiden 
ja tuloksellisuuden seurannan mahdollistamiseksi. 
 
Hankkeiden suunnittelu perustuu ohjelmassa määriteltyihin 
tavoitteisiin ja tuloksiin ja suunnitteluprosessit toteutetaan 
etukäteen määriteltyjen toimintaperiaatteiden mukaan, aina 
kunkin toimintaympäristön ja osallistujaryhmien erityispiirteet 
huomioonottaen. Solidaarisuus on laatinut omaan ja kump-
paneidensa käyttöön ohjelmamanuaalin, jossa määritellään 
hyvän yhteistyön toimintaperiaatteet, suunnittelu- ja seuran-
tamenetelmät sekä konkreettiset formaatit, joihin tieto koo-
taan seurannan ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattami-
seksi. 
 
Solidaari-
suuden 
ohjelman 
toteutu-
mista 
seurataan 
jatkuvan arvioinnin avulla. Seuranta on kokonaisvaltainen ja 
jatkuva, toteutuksen rinnalla kulkeva prosessi. Seurannassa 
on tärkeää huomioida paitsi ohjelmaan liittyvien hankkeiden 
aikaansaamat tulokset ja muutokset, myös toteutuksen tar-
koituksenmukaisuus ja esimerkiksi taloushallinnon oikeelli-
suus. Seurannan osa-alueet voidaan jakaa mm. seuraavasti: 
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Seurannan  
osa-alue 

 
Mitä seurataan? 

 
Missä raportoidaan? 

 
Vaikuttavuus: 

Ohjelman vaikuttavuutta arvioidaan ohjelmaindikaattori-
en perusteella, sekä koko kauden aikana kerättyyn aineis-
toon perustuen että mahdollisten erillistutkimus-
ten/arvioinnin avulla 

ohjelmakauden raportointi 
 

Hankkeiden avulla aikaansaatuja muutoksia kartoitetaan 
tavoitteiden ja päämäärien indikaattorien avulla ja muu-
tosten kestävyyttä arvioidaan 

hankkeiden evaluaatiot, ohjelman 
vuosiraportointi 

 
Tuloksellisuus  
ja tulosten  
kestävyys: 

Ohjelmatasolla tulosten indikaattoreita seurataan pohjau-
tuen hankkeiden tavoitteiden indikaattoreiden osalta 
kerättyyn aineistoon 

ohjelmakauden raportointi ja  
ohjelman vuosiraportointi 

Hankkeiden tulosten indikaattoreita seurataan keräämällä 
aineistoa etukäteen määritellyn seurantasuunnitelman 
mukaisella aikataululla 

hankkeiden vuosiraportointi 

Mahdollisia ei-suunniteltuja tuloksia kartoitetaan hankkeiden vuosiraportointi 

Tulosten saavuttamiseen liittyviä edistysaskeleita ja toi-
menpiteitä seurataan: toimet tai välietapit, jotka vahvis-
tavat tulosten saavuttamista 

hankkeiden aktiviteettiraportointi 
neljännesvuosittain/ vuosiraportointi 

Toimintaympäristön muutokset hankkeiden ja maakoordinaattoreiden 
vuosiraportointi, ohjelman  
vuosiraportointi 

 
Tarkoituksen-
mukaisuus: 

Toteutustavan arvio: esimerkiksi menetelmien toimivuus 
ja kattavuus 

hankkeiden vuosiraportointi 

Asetettujen tavoitteiden arvio: voidaanko tuloksia ja ta-
voitteita hankkeella saavuttaa, onko suunnitelma ollut 
tarkoituksenmukainen 

hankkeiden vuosiraportointi 

Toimintaympäristön muutokset hankkeiden vuosiraportointi, ohjelman 
vuosiraportointi 

 
Kustannus-
tehokkuus/ 
tehokkuus: 

Kumppanien ja Solidaarisuuden henkilöresurssien käyttö työnkuvat ja työajanseuranta 

Taloushallinnon oikeellisuuden ja toimivuuden sekä han-
kintojen seuranta: kumppaneiden taloushallinto ja paikal-
liset tilintarkastukset 

hankkeiden talousraportointi neljän-
nesvuosittain, hankkeiden tilintarkas-
tukset puolivuosittain 

Solidaarisuuden tilintarkastukset sekä mahdolliset toi-
minnan ja talouden tarkastukset 

ohjelman talousseuranta neljännes-
vuosittain ja tilin-tarkastus vuosittain 

 
 
 
Tämän seurantamekanismin puitteissa kehitysyhteistyömme 
aikaansaamista tuloksista ja vaikutuksistakin kerätään aineis-
toa hyödynsaajien kanssa säännöllisesti ja kunkin hankkeen 
osalta räätälöidyn yksityiskohtaisen seurantasuunnitelman 
mukaan. Suunnittelun yhteydessä tehtyjen lähtötasokartoi-
tusten jälkeen hanketoiminnalla aikaansaatuja muutoksia 
mitataan tai kuvataan indikaattorien avulla, mutta myös 
pienempiä muutoksia, toimia tai välietappeja kuvataan rapor-
toinnissa. Kumppanit raportoivat seurannastaan Solidaari-
suudelle jatkuvasti neljännesvuosi- ja vuosiraportoinnin 
avulla. Solidaarisuus vahvistaa ohjelmakaudella kumppanei-
den kapasiteettia kerätä ja analysoida aineistoa. 

Koska kumppanien kapasiteetin vahvistaminen on tärkeä osa 
kehitysyhteistyön kestävyyttä ja yksi Solidaarisuuden ohjel-
man tavoitteista, seurataan kumppanien toimivuutta ja toi-
mintaa. Myös toimintaympäristöä kussakin maassa seurataan 
tiiviisti, sillä toimintatapamme mahdollistaa Solidaarisuuden 
(maakoordinaattorien) jatkuvan läsnäolon myötä maan ja 
toiminta-alueidemme poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen 
toimintakentän seurannan. Näin myös kyky reagoida muutos-
tarpeisiin toiminta-alueilla on Solidaarisuudessa joustavaa. 
Solidaarisuuden ohjelmaan kuuluvien hankkeiden seuranta-
sykli on kuvattu alla olevassa kaaviossa: 
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Hankkeista saadun seurantatiedon avulla voidaan kutakin 
Solidaarisuuden ohjelmassa olevaa tulosta ja tavoitetta 
analysoida. Ohjelmatason seurantaa tehdään vuosittain 
vuosiraportoinnin yhteydessä ja tarvittaessa tehdään erillisiä 
tutkimuksia, joiden avulla laajempaa analyysia naisten suh-
teellisen aseman parantumisesta, köyhyyden vähentymisestä 
tai kumppaneiden vahvistumisesta voidaan saada.  
 
6.4. VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI  

 
Solidaarisuus teettää hankkeistaan säännöllisesti ulkopuoli-
sia arviointeja, jotka sisältyvät hankkeiden suunnitelmiin. 
Myös itsearviointiprosessit on todettu hyväksi kumppania ja 
hyödynsaajia sitouttavaksi ja osallistavaksi tavaksi kerätä 
tietoa hankkeiden onnistumisista ja epäonnistumisista. It-
searvioinnin etu on myös se, että jos hanketoimijat itse mää-
rittelevät hankkeen heikkouksia ja vahvuuksia, he pystyvät 
hyödyntämään tätä tietoa mahdollisen uuden hankevaiheen 
suunnittelussa.  
 
Loppuarvioinnissa mitataan tai kuvataan hankkeiden lyhyen 
aikavälin vaikutuksia ja todeta, minkälaisia muutoksia hanke 
on tuottanut tarkoitustasolla hankkeen tulosten saavuttami-
sen seurauksena. Solidaarisuus toteuttaa ohjelmakaudella 
ulkopuolisia loppuarviointeja niistä ohjelman alaisista hank-
keista, joiden kohdalla se on tarkoituksenmukaista. 
 
Pitkäaikaisemman vaikuttavuuden arviointi tapahtuu tarkas-
tellen pitkäkestoisia ja ideaalisesti positiivisia muutoksia, 
joita on mitattava kehitysprosessien edettyä useamman 
vuoden. Ohjelmakaudella 2013-2015 ohjelman vaikuttavuutta 
arvioidaan ohjelmaindikaattorien perusteella, koko kauden 

aikana kerättyyn aineistoon perustuen että mahdollisten 
erillistutkimusten/arvioinnin avulla. Tarvittaessa tehdään 
laajempi vaikuttavuuden arvioinnin tutkimus jostain erikseen 
määriteltävästä osa-alueesta.  
 
6.5. KESTÄVYYS  

 
Solidaarisuuden kehitysyhteistyön tulosten ja vaikutusten 
kestävyys varmistetaan ensi sijassa Solidaarisuuden toimin-
tamallin- ja periaatteiden kautta: hankkeet ovat osa paikalli-
sia kehitysprosesseja, jotka tähtäävät hyödynsaajien ihmisar-
voisempaan ja onnellisempaan elämään. Työ lähtee aina 
ihmisten omista prioriteeteista ja Solidaarisuuden ja sen 
kumppaneiden tekemällä työllä luodaan niitä mahdollisuuk-
sia, joiden puitteissa hyödynsaajat voivat edistää omaa 
taloudellista tai sosiaalista asemaansa. Kestäviä tuloksia voi 
syntyä, jos yhteisö ja/tai ihminen ottaa vastuun omasta 
kehityksestään. Toisaalta ilman itsemääräämisoikeuden 
toteutumista ihminen ei pysty myöskään hyödyntämään 
mahdollisuuksiaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Siksi 
kestävyyttä luo toimeentulomahdollisuuksien laajentamisen, 
tuotannon laadun ja määrän ja markkinoille pääsyn lisäämi-
sen ohessa koulutus- ja fasilitointi kansalaisoikeuksista, 
sukupuolirooleista ja tasa-arvosta. Toimeentulomahdollisuuk-
sien ja tuotannon kehittämisen osalta tarkoitus on löytää 
hyödynsaajille kestäviä malleja, jotka toimivat markkinoilla. 
 
Kestävyyden osatekijänä on myös huolellinen, osallistava 
suunnittelu ja seuranta, joka mahdollistaa hankkeiden ja 
ohjelman päivittämisen tarvittaessa toteutuksen aikanakin 
tarkoituksenmukaisemmiksi. Solidaarisuuden periaatteena 
on, että yhteistyömaissa ja -alueilla yhteisöjen johtajat, 
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kunnat ja eri ministeriöiden edustajat osallistetaan hankkei-
den suunnitteluprosessiin ja tarvittaessa myös toteutukseen. 
Hyvät yhteistyösuhteet paikallisten viranomaisten kanssa on 
perusedellytys sille, että hankkeiden tulokset jäävät kestäväl-
le pohjalle yhteisöissä.  
 
Kestävyyttä luo myös se, että päävastuu ohjelmaan kuuluvien 
hankkeiden toteutuksesta on Solidaarisuuden kumppaneilla. 
Kumppanijärjestöt joko ovat tai heistä tulee merkittäviä oman 
alansa ja oman alueensa asiantuntijoita, joiden kapasiteetti 
tulee olla kaikin mahdollisin tavoin hyödyksi omalle yhteis-
kunnalleen. Osuuskunnat ovat paikallisia tuottajien yrityksiä, 
jotka toimivat usein kehitysyhteistyöstä riippumatta. Kump-
paneiden tukeminen sekä omassa perustehtävässään ja 
roolissaan oman yhteiskuntansa vaikuttajina että toimivina ja 
avoimina organisaatioina varmistaa sen, että tuen loputtua 
toiminta jatkuu. Solidaarisuus auttaa myös kumppaneitaan 
aktiivisesti verkostoitumaan ja löytämään uusia yhteistyö-
kumppaneita ja tukijoita.  
 
Erityisesti Solidaarisuuden tuotannollisia hankkeita toteutta-
vat kumppanit Nicaraguassa ja Somalimaassa ovat jo use-
amman vuoden rahoittaneet pienen osan yhteistyöhankkeista 
itse. Kumppaneiden omarahoituksen avulla on pyritty luo-
maan mekanismi sille, että kumppanijärjestöillä on paitsi 
vastuu, myös sitoutuneisuutta jatkaa köyhyyden vähentämis-
tä tulonmuodostuksen ja työpaikkojen luomisen saralla. Tätä 
toimintamallia pyritään ohjelmakaudella jatkamaan niiden 
kumppaneiden osalta, joiden kapasiteetti omarahoitukseen 
on riittävä. 
 
6.6. OHJELMAN RAHOITUS JA TALOUSHAL-
LINTO 

Laadukkaan kehitysyhteistyön edellytys on myös vakaa ja 
monipuolinen rahoitus ja taloushallinto. Solidaarisuuden 
tavoitteena on hallittu kasvu tulevan ohjelmakauden aikana. 
Ulkoasiainministeriön ohjelmatuen kehittymistä seurataan ja 
edesautetaan hyvällä rahoituskauden suunnittelulla ja rapor-
toinnilla sekä innovatiivisten, osallistavien ja kestävien kehi-
tysyhteistyöhankkeiden laadukkaalla toteuttamisella. Alkaval-
la rahoituskaudella Solidaarisuus pyrkii strategiansa 2012-
2016 mukaisesti turvaamaan julkisen rahoituksen kasvu-uran 

tavoittelemalla UM-kumppanuuden lisäksi muun muassa EU-
rahoitusta.  Kasvu edellyttää myös Solidaarisuuden oman 
varainhankinnan monipuolistamista ja kehittämistä.  
 
Vuonna 2011 Solidaarisuuden kirjanpitojärjestelmä uudistet-
tiin onnistuneesti ja ohjelmakauden aikana tätä verkkopoh-
jaista työkalua hyödynnetään vahvasti myös budjettiseuran-
nan- ja taloussuunnittelun apuvälineenä. Budjettiseuranta on 
jatkuvaa, mutta sen lisäksi kvartaaleittain analysoidaan 
budjetin ja rahoituksen toteutumista perusteellisesti. Tavoit-
teena on pystyä mahdollisimman pitkälle ennakoimaan oh-
jelman ja rahoituksen toteutumista vuositasolla ja reagoi-
maan mahdollisiin muutoksiin ripeästi. Työkaluja kehitetään 
edelleen helpottamaan ajantasaisen talous- ja rahoitustiedon 
analysointia. 
 
Solidaarisuuden ohjelmamanuaali sisältää kumppaneille ja 
henkilöstölle ohjeistukset taloushallinnon käytännöistä. 
Kumppanit tekevät paikallisten laillistettujen tilintarkastajien 
kanssa sopimukset hankkeiden tilintarkastuksista ja hyvän 
hallinnon sääntöjen seurannasta omassa järjestössään. 
Solidaarisuuden oman toiminnan tilintarkastuksen suorittaa 
laillistettu tilintarkastaja vuosittain huhtikuun loppuun men-
nessä. 
 
6.7. RISKIEN HALLINTA 

 
Riskienhallinta on kehitysyhteistyössä tärkeä laatujärjestel-
mään liittyvä osa-alue. Erityisen tärkeää tämä on riskialttiissa 
ja haavoittuvassa toimintaympäristössä, jota tavalla tai 
toisella kaikki Solidaarisuuden toiminta-alueet edustavat. 
Solidaarisuuden ohjelmamaissa riskienhallinta liittyy mm. 
kumppanimaissa tapahtuviin poliittisiin tai taloudellisiin 
muutoksiin, kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristöjen 
kaventumiseen, aseellisiin konflikteihin, luonnonkatastrofei-
hin, korruptioon, taloudellisten resurssien ennakoitavuuteen 
ja henkilöstön liialliseen vaihtumiseen. Tuotannollisten hank-
keiden osalta riskienhallintaan sisältyy myös kaupallisia 
riskejä sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia.  
 
Riskien kartoitus ja niihin varautuminen on esitelty liitteessä 
6.
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7. KEHITYSVIESTINTÄ JA OHJELMASTA TIEDOTTAMINEN 2013 2015 

Solidaarisuuden viestinnän tavoitteena on, että viestintämme 
on lisännyt ihmisten tietoa globaaleista kehityskysymyksistä. 
Solidaarisuuden viestintä kohdistuu sekä kaikkiin suomalai-
siin että erityiskohderyhmiin, joiden saavuttamiseen tällä 
ohjelmakaudella panostetaan. Viestinnän yksilöidympi uusi 

strategia valmistellaan vuoden 2013 alkuun mennessä ja 
tässä strategiassa määritellään erityiskohderyhmät sekä 
näiden tavoittamiseen liittyvät toimenpiteet, odotetut tulok-
set ja seurannan indikaattorit.  

 

TAVOITE 
 

SOLIDAARISUUDEN VIESTINTÄ ON LISÄNNYT IHMISTEN TIETOA GLOBAALEISTA  
KEHITYSKYSYMYKSISTÄ 

 

Indikaattorit 

 

• Tieto kehityskysymyksistä on lisääntynyt valtaosalla (80%) niistä Solidaarisuuden tavoittamista ihmistä,  
jotka ovat osallistuneet Solidaarisuuden kehitysviestinnän tutkimukseen.  

• Solidaarisuuden kehitysviestinnän tutkimukseen vastanneiden näkemykset heille tärkeistä  
kehitysviestinnän opeista. 

 
TULOKSET 

KEHITYSVIESTINTÄ 
ON TAVOITTANUT 
UUSIA IHMISIÄ, 
ERITYISESTI ERITYIS-
KOHDE-RYHMÄN 
SISÄLLÄ 

KEHITYSVIESTINTÄ 
ON LISÄNNYT IH-
MISTEN OSALLIS-
TUMISTA SOLIDAA-
RISUUDEN TYÖHÖN 
PERINTEI-SILLÄ 
JA/TAI UUSILLA 
MUODOILLA 

KEHITYSVIESTINTÄ ON  
VAHVISTANUT  
SOLIDAARISUUDEN 
TUNNETTAVUUTTA 
ASIANTUNTIJANA 

SOLIDAARISUUS KÄYT-
TÄÄ KOHDERYHMIEN 
KANNALTA TARK. MU-
KAISIA VIESTINNÄN KA-
NAVIA JA TUOTTEITA 
SEKÄ KEH. VIESTINTÄÄN 
ETTÄ OHJELMASTA 
TIEDOTTAMISEEN 

OHJELMASTA TIEDOT-
TAMINEN  
VASTAA NYKYISTEN 
TUKIJOIDEN TARPEITA 
JA SITOUTTAA HEIDÄT 
SOLIDAARISUUDEN 
TOIMINTAAN JA 
TEEMOIHIN 

 
Indikaattorit 

25% viestinnän 
erityiskohderyhmistä 
tuntee kehitysvies-
tinnän teemat (nais-
ten asema, toimeen-
tulo, 
kans.yhteiskunta) 
 

Yleisötapahtumissa, 
sidosryhmien tilai-
suuksissa ja/tai 
globaalikasvatuksen 
avulla luotu suhde 
300 uuteen tilaa-
jaan, tukijaan tai 
vapaaehtoiseen /v.  

Oppilaitokset ovat 
tilanneet 1000 kpl 
Solidaarisuuden kehitys-
viestintämateriaalia/ v.  
 
 

80% barometriin vas-
tanneiden FB-tukijoiden 
mielestä Solidaarisuu-
den FB-sivu on kiinnos-
tava ja käyttökelpoinen  
 

Säännöllisten kuukau-
silahjoittajien (yli 
vuoden Solidaarisuut-
ta tukeneet) lahjoi-
tusmäärien keskiarvo 
on kasvanut 5%/v. 
 

Verkkosivujen kävijä-
määrä on noussut 
500 hlöä/ v. 

Uusien FB-fanien 
määrä on noussut 
100 henkilöllä ja 
"kommen-toijien" 
määrä 25 hlöä/v. 

Erityiskohderyhmät ovat 
saaneet 100 kpl Solidaa-
risuuden viestintämate-
riaalia (lehti, esite, 
tiedote, linkki verkkouu-
tiseen) asiantuntija-
teemoista 

Verkkosivujen käyttäjät 
pitävät sivuja kiinnosta-
vina, käyttö-kelpoisina ja 
tark.mukaisina 

Tukemisen omasta 
aloitteesta lopettanei-
den määrä pysyy 
alhaisena (alle 50 
hlö/v.) 

Kehitysviestinnän 
videoita katsottu 
verkossa 500 kertaa/ 
v. 

Twitter-seuraajien 
määrä on noussut 
100 hlöä/ v. 

Erityiskohderyhmät 
tuntevat Solidaarisuu-
den asiantuntijatyön 

Solidaarisuus-lehden 
lukijat pitävät lehden 
juttuja kiinnostavina ja 
tark.mukaisina 

Solidaarisuuden 
tukijat ovat tyytyväisiä 
viestinnän laatuun, 
määrään ja heidän 
tarpeisiinsa vastaami-
sesta (80% vastaa 
myönteisesti) 

Solidaarisuuden 
aloitteesta naisten 
asemaa, toimeentu-
loa ja 
kans.yht.kunnan 
vahvistamista koske-
vat kehityskysymyk-
set saaneet näkyvyyt-
tä vähintään 5 uudes-
sa mediassa 

Solidaarisuus-lehti 
500 uutta tilaajaa/v. 

Solidaarisuudelta pyyde-
tään 5 asiantuntija-
artikkelia/luentoa/v. 

Erityiskohderyhmät 
hyödyntävät heille 
suunnattuja Solidaari-
suuden viestinnän 
kanavia ja tuotteita 

FB-tukijat saavat 
Solidaarisuuden 
sivuilta tarvitsemaan-
sa tietoa, tukijat ovat 
aktiivisia 

Solidaarisuus on 
levittänyt vähintään 5 
tiedotetta vuodessa 
teemoista erityiskoh-
deryhmät huomioi-
den 
Yleisötapahtumissa 
saavutettu 1000 
uutta ihmistä/ v. 

Solidaarisuuden 
sähköinen uutiskirje 
500 uutta tilaajaa/v. 

Solidaarisuuden globaa-
likasvatus on tavoittanut 
kohderyhmänsä 

 Solidaarisuus-lehden 
sisältö on tukijoista 
kiinnostava ja muoto 
vastaa tukijoiden 
tarpeita (80% vastaa 
myönteisesti). 

Ks. myös tarkennettu seurantamatriisi liitteessä 5. 
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Solidaarisuuden viestintä on luotettavaa, kiinnostavaa, ym-
märrettävää sekä omaleimaista. Sen avulla edistetään ja 
toteutetaan Solidaarisuuden visiota kasvavana tasa-arvoa ja 
oikeudenmukaisuutta edistävänä kansalaisten instituutiona 
sekä Solidaarisuuden kehitysvisiota, jonka mukaan edellytyk-
set ihmisarvoisen ja onnellisen elämän toteutumiselle ovat 
parantuneet. Viestintä lisää tietoa kehitysteemoista, vakuut-
taa ihmiset globaalin vastuun jakamisen välttämättömyydes-
tä, kasvattaa Solidaarisuuden tunnettavuutta sekä haastaa ja 
innostaa kansalaisia mukaan rakentamaan oikeudenmukaista 
maailmaa. Viestinnän sisältöjen keskiössä on ohjelmatyön 
vaikuttavuus, Solidaarisuuden ja sen kumppaneiden vahva 
asiantuntijuus sekä hyödynsaajien osaamisen ja kansalaisyh-
teiskunnan vahvistaminen.  
 
Solidaarisuuden oma viesti erottuu muista vastaavista järjes-
töistä ja mediayhteiskunnan informaatiotulvasta omaleimai-
suutensa ja ihmisläheisyytensä ansiosta. Oman viestin kärki 
on osaamisen vahvistamisessa ja sen aikaansaamassa yksi-
löiden ja yhteisöjen voimaantumisessa ja omatoimisessa 
kehityksessä tasa-arvon ja toimeentulon edistämiseksi. Vies-
tinnän erityisvahvuuksina ovat yhteistyömaissa työskentele-
vät Solidaarisuuden omat maakoordinaattorit sekä välitön 
yhteys kumppanijärjestöihin ja hyödynsaajiin, jotka ovat 
osaamisviestin avaintekijöitä. Nämä toimijat ovat merkittävä 
resurssi kaikelle ajankohtaiselle, mielenkiintoiselle ja tehok-
kaalle kehitysyhteistyöviestinnälle. 
 
Solidaarisuuden viestinnän menetelmien ja kanavien vaikut-
tavuuden sekä kohderyhmien saavuttamisen jatkuva analy-
sointi vahvistaa tunnettavuuden kasvua. Myös viestintää 
tukeva sidosryhmätyö, varainhankinnan toimenpiteiden tuki 
sekä strategisten kumppaneiden ja verkostojen hyödyntämi-
nen sovitetaan yhteen tehokkuuden lisäämiseksi. Sähköistä 
viestintää vahvistetaan ja uusia kanavia hyödynnetään roh-
keasti.  
 
7.1 KEHITYSVIESTINTÄ 

 
Solidaarisuudessa kehitysviestinnäksi on määritelty ulkoinen 
viestintä, joka käsittelee globaaleja kehityskysymyksiä, kuten 
tasa-arvoa, kehitysmaiden toimeentulo -kysymyksiä, ruoka-
turvaa, hyvää hallintoa ja demokratian kehitystä, koulutusta 
ja köyhyyden vaikutuksia. Kehitysviestinnän luotettavuutta ja 
vakuuttavuutta vahvistavat Solidaarisuuden erityisosaamis-
alueiden  tasa-arvo, työ ja toimeentulo, sekä maakohtaiset 
erityiskysymykset  hyödyntäminen sekä vuosien kehitysyh-
teistyöstä ja toisaalta toimintaympäristöistä kerrytetty koke-
mus. Kehityskysymyksiä valotetaan Solidaarisuuden ja paikal-
listen yhteistyökumppaneiden asiantuntemuksen ja työn 
tulosten antamien tapausesimerkkien kautta. Näin kehitysky-
symykset tulevat helpommin ymmärrettäviksi ja luovat kehi-
tysyhteistyölle myönteistä ilmapiiriä Suomessa. 
 
Kehitysviestinnän kanavat  
Solidaarisuuden julkaisut tarttuvat globaaleihin kehityskysy-
myksiin. Solidaarisuus-lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. 
Lehden teemanumerot valottavat kulloinkin tiettyä ajankoh-

taista kehitysteemaa syvällisemmin. Lehteä ja sen verkkover-
siota markkinoidaan aktiivisesti eri tapahtumissa, viestintävä-
lineissä sekä sosiaalisessa mediassa. Lehden avulla tavoite-
taan kehityskysymyksistä jo kiinnostuneita ihmisiä sekä 
herätetään uusien ihmisten kiinnostusta kehityskysymyksiä 
kohtaan. Solidaarisuus tekee myös kehitysviestinnän esite-
sarjan, joka valottaa yleistajuisesti Solidaarisuuden ohjelma-
teemojen merkitystä kehitysyhteistyössä. 
 
Sähköisen viestinnän kehittäminen ja uusien viestintämuoto-
jen hyödyntäminen jatkuu. Solidaarisuuden verkkosivuilla 
tehdään kehitysviestintää uutisten, juttusarjojen ja kampan-
joiden avulla. Esimerkiksi Kehitys lähtee ihmisistä -
verkkoartikkelisarja seuraa ihmisten elämää ja arkea kehi-
tysmaissa ja antaa lukijoille mahdollisuuden lähettää heille 
kysymyksiä ja eläytyä erilaisissa olosuhteissa elävien ihmis-
ten arkipäivään. Seuraamalla sarjan ihmisten arkea useam-
man vuoden ajan vastataan kehitysviestinnän haasteeseen 
siitä, miten pitkän tähtäimen tuloksista ja vaikutuksista ih-
misten ja yhteisöiden elämässä voidaan viestittää ja siten 
lisätä myönteistä suhtautumista kehitysyhteistyöhön. Sähköi-
nen uutiskirje tavoittaa uusia tilaajia ja kohderyhmiä sekä 
lisää verkkosivujen käyttöä. 
 
Sosiaalinen media kuten Facebook tavoittaa päivittäin tuhan-
sia seuraajia (vuonna 2012 yli 3300) ja lisää verkkosivuilla 
kävijöiden määrää. Myös Twitteriä, YouTubea sekä muita 
sosiaalisen median muotoja hyödynnetään ohjelmakaudella 
innovatiivisesti.  
 
Mediatiedotteet, sähköpostilistat ja mediayhteydet ovat 
myös kehitysviestinnän väyliä. Solidaarisuus tarjoaa, tuottaa 
ja välittää aktiivisesti eri medioille ja listoille kehityskysy-
myksiin ja kehityspoliittisiin tasa-arvo- ja toimeentuloteemoi-
hin liittyvää asiantuntijaviestintää  tiedotteita, juttuvinkkejä, 
juttuja ja haastatteluja kuvineen  sekä innostaa toimittajia 
kirjoittamaan kehitysteemoista kohdemaissa.  
 
Tapahtumien, kampanjoiden, verkostoitumisen ja vapaaeh-
toistoiminnan avulla Solidaarisuus tuo esille laajalle ja uudel-
le yleisölle kehitysyhteistyön myönteisiä vaikutuksia kehitys-
maiden ihmisten arkeen. Solidaarisuus osallistuu ohjelma-
kaudella säännöllisesti yleisötapahtumiin sekä viestinnän 
strategiassa määriteltävien erityiskohderyhmien järjestämiin 
tilaisuuksiin. Lisäksi järjestämme itse seminaareja ja edis-
tämme rohkeaa kansalaiskeskustelua tasa-arvon, toimeentu-
lon sekä kansalaisyhteiskuntien vahvistamiseen liittyen.  
 
Solidaarisuus edistää globaalin oikeudenmukaisuutta ja 
vaikuttaa arvojensa mukaisesti myös suomalaiseen kehitys-
politiikkaan tekemällä kehitysyhteistyöohjelmansa teemojen 
pohjalta aktiivista vaikuttamistyötä mm. Reilun kaupan edis-
tämisyhdistyksen, Finnwatchin, Suomen Somalia-verkoston ja 
Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmän alaisen ns. perjan-
tairyhmän kautta.  
 
Tarttuakseen ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen haasteeseen 
Solidaarisuus laajentaa ohjelmakaudella kehitysviestintäänsä
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aiempaa enemmän globaalikasvatuksen saralla. Tällä tavoi-
tellaan kehitysyhteistyölle suotuisan ilmapiirin lisääntymistä 
sekä globaalien kehityskysymysten inhimillisten vaikutusten 
ymmärtämistä Suomessa. Ohjelmakauden aikana kartoite-
taan globaalikasvatuksen kenttää Suomessa ja tehdään 
tarkempi suunnitelma sekä toiminnoista, työn odotetuista 
tuloksista että sidosryhmistä, joiden kanssa työtä tullaan 
tekemään. Suunnittelutyön tarkoituksena on löytää lisäarvoa 
tuottava toimintatapa, jossa Solidaarisuuden osaaminen ja 
kokemus kehitysyhteistyöstä voidaan hyödyntää.  
 
Viestinnän strategian laatimisen yhteydessä kehitetään myös 
kehitysviestinnän seurannan menetelmiä. Tältä osin vahviste-
taan myös yhteistyötä muiden kumppanuusjärjestöjen ja 
kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa.  
 

7.2. OHJELMASTA TIEDOTTAMINEN 

 
Solidaarisuus tiedottaa aktiivisesti ohjelma- ja hanketyönsä 
etenemisestä, työn avulla saavutetuista tuloksista ja vaiku-
tuksista sekä varojen käytöstä tukijoilleen, kohderyhmilleen 
ja suurelle yleisölle. Se kertoo hankkeiden tai yksittäisten 
hyödynsaajien menestystarinoista ja haasteista sekä hank-
keissa saavutetuista laadullisista ja määrällisistä tuloksista. 
Ohjelmasta tiedottamisen kohderyhmä on Solidaarisuuden 
tukijat, joita ohjelmakauden alkaessa on noin 22000 henkilöä. 
Ohjelmasta tiedottamisessa huomioidaan tukijatutkimuksesta 
2011 saatuja suosituksia.  
 
Ohjelmasta tiedottamisen kanavat 
Keskeisimpiä välineitä ohjelmasta tiedottamisessa ovat 
julkaisut kuten Solidaarisuus-uutiset, esitteet ja Solidaari-
suus-lehti, jonka sisällöstä 25 % luetaan ohjelmasta tiedot-
tamiseksi. Myös muihin medioihin suunnatut Solidaarisuuden 

tiedotteet sekä ilmoitukset kuuluvat ohjelmasta tiedottami-
seen.  
 
Sähköistä viestintää vahvistetaan ja sen joustavuutta hyö-
dynnetään erilaisten tukijoiden viestintätarpeisiin vastaami-
seen ja sitouttamiseen esimerkiksi sähköisen uutiskirjeen 
avulla. Solidaarisuus-uutisten helposti verkossa luettavaa 
sähköistä versiota markkinoidaan paperiversion vaihtoehtona. 
Verkkosivujen visuaalisuutta vahvistetaan ohjelmakaudella 
digitaalisen median avulla ja interaktiivisuutta lisätään. Myös 
sosiaalisen median kanavia hyödynnetään ohjelmasta tiedot-
tamiseen, vaikka niiden käytön pääpaino on kehitysviestin-
nässä.  
 
Sidosryhmäyhteistyötä jatketaan tiiviisti nykyisten yhteistyö-
kumppaneiden kanssa ja kartoitetaan aktiivisesti ja ennakko-
luulottomasti uusia yhteistyömahdollisuuksia, joita mm. 
viestinnän erityskohderyhmien määritteleminen tuo esille. 
Lisäksi järjestön yleistä näkyvyyttä ja tunnettuutta lisätään 
kampanjoilla sekä aktiivisella katu- ja tapahtumanäkyvyydel-
lä.  
 
Ylen Hyvä säätiön Nenäpäivä-kampanjan viestintä ja tiedon 
välittäminen omista keräyskohteista on keskeistä myös tule-
valla ohjelmakaudella.  
 
Ohjelmasta tiedottamisen osalta seurataan käytettyjen kana-
vien ja tuotteiden tarkoituksenmukaisuutta ja kehittämistar-
peita kohderyhmien kannalta. Vuonna 2011 toteutettu tukija-
tutkimus on vertailupohjana ohjelmakaudella toteutettavalle 
seurantatutkimukselle, jossa huomioidaan myös uusimpien 
tukijaryhmien tyytyväisyyttä sekä toiveita ja ideoita järjestön 
viestinnän ja viestintämateriaalin kehittämiseksi.  
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