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Johdanto

sekä -järjestelmät kansallisella ja alueellisella tasolla suo-
jaavat lapsia entistä tehokkaammin hyväksikäytöltä.

SCF:n tuen ansiosta paikallisyhteisöt ovat pystyneet 
kokoamaan resursseja lasten koulutuksen tukemisek-
si, koulutukseen pääsyn ja opetuksen laadun paranta-
miseksi sekä kouluturvallisuuden kehittämiseksi. Lähes 
kaikissa SCF:n tukemissa kouluissa on toimivat johto-
ryhmät, lasten kerhoja sekä vanhempien ja opettajien 
yhdistyksiä. Opetushankkeidemme ansiosta ihmiset 
ovat voimaantuneet edistämään lasten koulutusta ja 
koonneet resursseja (materiaalia ja/tai rahaa) koulutuk-
sen tukemiseksi omissa yhteisöissään.

SCF haluaa tukea erityisesti lasten osallistamista –  
jokaisella lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä ja saa-
da näkemyksensä otetuksi huomioon; kaikki lapset ovat 
tasa-arvoisia, ketään ei saa syrjiä; lisäksi lapsen etu on 
otettava huomioon tehtäessä niin yksittäistä lasta kuin 
lapsiryhmää koskevia suunnitelmia ja päätöksiä. SCF on 
tukenut useita aloitteita, joilla pyritään lisäämään lasten 
osallistumista lastensuojeluasioihin. Hankeinvestoinnit 
puhtaaseen veteen, sanitaatioon ja hygieniaan ovat sa-
malla investointeja lasten suojeluun, terveyteen ja kehi-
tykseen.

Tämä raportti on suomennettu yhteenveto Suomen 
Pelastakaa Lapset -järjestön (SCF) kolmivuotiskauden 
raportista, jossa kuvataan kansainvälisten hankkeiden tu-
loksia vuosilta 2008–2010 Afrikassa ja Aasiassa. Suomen 
Pelastakaa Lapsilla on Afrikassa ja Aasiassa 36 paikallista 
kansalaisjärjestökumppania ja 6 paikallishallinnon kump-
pania, joiden kautta järjestö tavoitti vuonna 2010 noin 
750 000 lasta. Kyseisenä vuonna lähes 64 000 lasta hyö-
tyi suoraan SCF:n perusopetushankkeista ja yli 125 000 
väkivallalle tai kaltoin kohtelulle altistunutta lasta sai 
suojaa ja hoitoa.

SCF:n kansainvälisten hankkeiden kokonaismenot olivat 
yli 17 miljoonaa euroa, josta 10,6 miljoonaa euroa saa-
tiin Suomen ulkoasianministeriöltä. SCF hallinnoi suo-
raan hankkeita Itä-Afrikassa (Etiopia, Somalia ja Kenia), 
Etelä-Aasiassa (Intia, Bangladesh ja Nepal) sekä Länsi-
Afrikassa (Mali, Burkina Faso ja Norsunluurannikko).

Haluamme esittää vilpittömät kiitoksemme Suomen ul-
koasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikölle tuesta, jota 
ilman tässä raportissa esiteltyjä tuloksia ei olisi voitu 
saavuttaa.

Lasten oikeuksien toteutumisen takaaminen vaatii tie-
toisuuden lisäämistä, kumppanuuden luomista ja raken-
teiden muuttamista. Tämä on hidas prosessi, joka vaatii 
pitkän aikavälin strategioita ja sitoutumista. Useissa oh-
jelmamaissa muuttuva kansalaisjärjestöjen toimintaa oh-
jaava poliittinen toimintakenttä tuottaa hankkeillemme 
haasteita sekä nyt että tulevaisuudessa.

Ohjelmatyö yhdistettynä vaikuttamistyöhön kaikil-
la tasoilla sekä yhteistyö kumppaneiden, verkostojen, 
paikallisten ja kansallisten viranomaisten sekä muiden 
Pelastakaa Lapset -jäsenten kanssa on merkittävästi laa-
jentanut vaikuttavuuttamme. Esimerkkinä vaikuttavuu-
desta voidaan mainita hanke, jolla pyrittiin vahvistamaan 
kansallisia lastensuojelujärjestelmiä Keniassa. Hankkeen 
ansiosta lastensuojelun standardisoidut menettelytavat 
ja ohjeet ovat nyt käytössä hankealueemme maakun-
nissa. Yhteisen vaikuttamistyön tuloksena uudistuneet 
toimintaohjeet, lainsäädäntö ja toimeenpanorakenteet 

Kuva: Tessa Rintala
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Työskentelemme maailman köyhimpiin kuuluvissa mais-
sa sekä maissa ja alueilla, joiden väestöä uhkaavat luon-
nonkatastrofit ja/tai erilaiset konfliktit. Vaikka humanitaa-
rinen apu ei ollut SCF:n vuosien 2008–2010 ohjelman 
pääpainopistealue, päätimme tehostaa tätä osa-aluetta 
sekä lisääntyvien ja yhä vaikeampien katastrofien että 
kansainvälisen Pelastakaa Lapset -järjestön (SCI) uuden 
aloitteen takia. ”Jäsenten yhteistyö katastrofeissa” (All 
Members Cooperating in Emergencies) -aloitteen pyr-
kimyksenä on vahvistaa Pelastakaa Lapset -järjestön ky-
kyä vastata humanitaarisiin tarpeisiin maailmanlaajuisesti. 
SCF ei ole pelkästään antanut hätäapua Pelastakaa Las-
ten operaatioihin kaikkialla maailmassa vaan on myös 
osallistunut työhön, jolla autetaan yhteisöjä ja paikallisia 
kumppaneita varautumaan paremmin katastrofeihin.

Kansainvälisen Pelastakaa Lapset  

– liikkeen muutosprosessi

Ohjelmajakson aikana Pelastakaa Lapset -järjestön jä-
senet vahvistivat yhteistyötään edelleen siirtymällä eril-
lisestä ohjelmatyöstä yhdistettyyn ohjelmatoimintaan 
kaikissa ohjelmamaissa. Jotta voimme toimia visiomme 
mukaisesti ja toteuttaa kunnianhimoiset tavoitteemme 
vuosina 2010–2015, Kansainvälisen Pelastakaa Lapset 
-liikkeen on toimittava yhä tehokkaammin ja pystyttävä 
tuottamaan yhä parempia tuloksia lasten kannalta. Tu-
levaisuudessa kaikkia Pelastakaa Lapset -järjestön kan-
sainvälisiä ohjelmia hallinnoidaan ja johdetaan yhden 
yhteisen, kansainvälisen ohjelmarakenteen kautta. Ra-
kenteeseen kuuluu seitsemän alueellista toimistoa ja yli 
90 maatoimistoa ympäri maailmaa.

Kansainvälinen ohjelmarakenne on kehitetty paranta-
maan kykyämme tarjota laadukkaita ohjelmia ja tuke-
maan monipuolisesti jäsenorganisaatioiden työtä. Se 
antaa suuremmat valtuudet maaohjelmille, jolloin pää-
töksenteko siirtyy kenttä- ja aluetasolle. Se parantaa 
myös Pelastakaa Lapset -järjestön tehokkuutta, joten 
tavoitamme yhä useampia lapsia. Kaikki jäsenjärjestöt, 
mukaan lukien SCF, jatkavat suoraa yhteydenpitoa oh-
jelmamaiden kanssa esimerkiksi hankkeiden valmistelun, 
ohjelmien suunnittelun, varojen hallinnoinnin, teknisen 
tuen, raportoinnin, seurannan, arvioinnin ja vaikuttamis-
työn suhteen. Kansainvälinen Pelastakaa Lapset pyrkii 
saamaan uuden, globaalin ohjelmarakenteen valmiiksi 
vuoteen 2013 mennessä.

Kuva: Tessa Rintala

Kuva: Tom Pietrasik

Kuva: Pelastakaa Lapset
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Strategiset tavoitteet

Tavoite 1: edistää lasten oikeutta koulutukseen

perusopetushankkeista. Kouluun ilmoittautumisaste 
ja opintojen jatkamisaste ovat nousseet merkittävästi 
toimialueillamme. Esimerkiksi vuoden 2010 lopussa 92 
prosenttia kaikista kouluikäisistä lapsista SCF:n toiminta-
alueilla Etiopiassa kävivät koulua, kun vuonna 2008 vas-
taava luku oli 83,7 prosenttia.

Osana opetusohjelmaa Etiopiassa ja Norsunluuranni-
kolla SCF on tukenut vaihtoehtoisia koulutuskeskuksia 
tarjotakseen koulutusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille, 
jotka eivät voi käydä tavallista päiväkoulua. Etiopiassa 
ja Nepalissa olemme myös pyrkineet parantamaan esi-
koulumahdollisuuksia oppimistulosten parantamiseksi ja 
sen ehkäisemiseksi, ettei koulua keskeytettäisi tai luok-
kia kerrattaisi ensimmäisten perusopetusvuosien aikana.

Mutoman peruskoulu, Kenia. Kuva: Tessa Rintala 

Pelastakaa Lapset -järjestön tavoitteena on taata 
kaikille lapsille laadukas ja turvallinen koulutus. Ta-
voitteemme ohjelmajaksolla 2008–2010 oli edistää 
kaikkien lasten oikeutta inklusiiviseen opetukseen 
laadukkaissa oppimisympäristöissä. Ohjelmajakson ai-
kana opetushankkeessa oli mukana kuusi maata: Nor-
sunluurannikko, etiopia, intia, Kenia, Nepal ja somalia/
somalimaa.

Yhä useammat lapset pääsevät laadukkaan 
perusopetuksen piiriin
Ohjelman tuloksena yhä harvemmat lapset jäävät ilman 
koulutus- ja oppimismahdollisuuksia vamman, suku-
puolen tai etnisen alkuperän perusteella tai sen tähden, 
että he työskentelevät tai elävät sodan tai konfliktien 
runtelemissa maissa. Lähes 64 000 lasta hyötyi SCF:n 
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tyisivät tukemaan konfliktialueilla tai luonnonkatastro-
feista kärsivillä alueilla eläviä lapsia. Opettajille tarjottiin 
myös jatkuvaa ohjausta, jonka avulla haluttiin varmistaa, 
että psykososiaalista tukea tarjottiin sitä tarvitseville lap-
sille.

Intiassa ja Nepalissa, missä hirmumyrsky ja tulvat vau-
rioittivat ja tuhosivat lukuisia kouluja vuosina 2008 ja 
2009, kouluja kunnostettiin ja rakennettiin uudelleen. Li-
säksi kouluihin toimitettiin oppimateriaaleja SCF:n tuella. 
Tuen ansiosta yli 8 000 lasta pääsi jatkamaan koulun-
käyntiä pian luonnonkatastrofien jälkeen.

Kirjoitetaan tulevaisuus uusiksi,  
Norsunluurannikko

Kuva: Thierry Gouegnon

Lapsia Konin alakoulussa Korhogon lähellä Norsun-
luurannikon pohjoisosassa, missä Pelastakaa Lapset 
on osallistunut koulujen jälleenrakentamiseen vuo-
den 2002 konfliktin jälkeen. sCF remontoi koulun 
vuonna 2009, mutta lapset saivat tukea myös Pelas-
takaa Lapset -järjestön Kirjoitetaan tulevaisuus uu-
siksi -ohjelman kautta. 

Kouluun toimitettiin kalusteita, liitutauluja ja opetus-
materiaaleja. Oppilaat saivat koulupaketteja, joihin 
kuului liituja, vihkoja, kyniä sekä työkirjoja. Opetta-
jille esiteltiin lapsiystävällisiä opetusmenetelmiä, ja 
koulun hallintokomitean jäsenille kerrottiin lasten 
oikeuksista ja lasten osallistumisesta sekä koulutyön 
suunnittelusta ja - budjetoinnista. 

Olemme tarjonneet oppilaille turvallisia ja lapsiystäväl-
lisiä oppimisympäristöjä rakentamalla ja kunnostamalla 
kouluja ja vaihtoehtoisia oppimiskeskuksia. Kouluissa on 
vesipisteet ja erilliset käymälät tytöille ja pojille. Joissain 
kouluissa on jopa kirjasto.  

Opetussektorihankkeemme ovat sisältäneet runsaasti 
vaikuttamistyötä, jonka tarkoituksena on muun muas-
sa ollut saada kannustettua vanhempia lähettämään 
kouluun myös sellaisia lapsia, joilla yleisesti ottaen on 
heikoimmat mahdollisuudet koulutukseen (esim. vam-
maiset lapset, etnisiin vähemmistöihin kuuluvat lapset, 
työtä tekevät lapset ja tytöt). Esimerkiksi Somalimaassa, 
missä sukupuolten välinen tasa-arvoero on maailman 
suurimpia, vanhemmat alkavat huomata tyttöjen koulu-
tuksen tärkeyden. Vuonna 2010 SCF:n tukemiin koului-
hin ilmoitetuista lapsista 48,6 prosenttia oli tyttöjä, kun 
vastaava luku vuonna 2009 oli 42 prosenttia. Tämä on 
tulosta tietoisuuden lisäämisestä yhteisöissä, sekä opet-
tajille ja vanhemmille suunnatusta koulutuksesta, joka 
pyrkii muuttamaan asenteita ja käytäntöjä. 

Opetusta konfliktialueilla ja katastrofeissa
Konflikteista kärsivillä alueilla 28 miljoonaa alakouluikäis-
tä lasta jää koulun ulkopuolelle. Se vastaa 42 prosent-
tia maailman 67 miljoonasta alakouluikäisestä lapsesta1.  
Pelastakaa Lapset -järjestön Kirjoitetaan tulevaisuus 
uusiksi -kampanja (Rewrite the Future) on osoittanut, 
että myös vaikeimmin tavoitettavissa olevat konfliktialu-
eiden lapset on mahdollista saada kouluun.

SCF osallistui Kirjoitetaan tulevaisuus uusiksi -kam-
panjaan Somaliassa, Nepalissa ja Norsunluurannikolla. 
Osana kampanjaa rakennettiin ja kunnostettiin koulu-
ja ja vaihtoehtoisia oppimiskeskuksia sekä rakennettiin 
kouluihin käymälöitä ja vesipisteitä. Parannetuilla oppi-
misympäristöillä on ollut erittäin myönteinen vaikutus 
kouluihin ilmoittautuneiden määrään ja osallistumisas-
teeseen. Opettajien kouluttaminen ja oppi- ja opetus-
materiaalien toimittaminen ovat parantaneet opetuksen 
laatua. Oppimisympäristöjen turvallisuus oli keskeinen 
osa Kirjoitetaan tulevaisuus uusiksi -kampanjaa.

Somaliassa, Nepalissa ja Norsunluurannikolla opettajat 
saivat koulutusta psykososiaalisen tuen antamisesta ja 
traumatisoituneiden lasten kohtaamisesta, jotta he pys-

1 Education for All Global Monitoring Report 2011, UNESCO 
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Inklusiivinen opetus
Inklusiivisen opetuksen ratkaisumallimme ansiosta vam-
maiset lapset ja muut erityislapset saivat mahdollisuu-
den käydä koulua. Ratkaisumalli osoitti, että opetuksen 
laatua voidaan parantaa lisäämällä opettajien tietoi-
suutta lasten tarpeista ja oikeuksista, sekä parantamalla 
opettajien taitoja työskennellä erilaisten lasten kanssa. 

Vaikuttamistyö ja tietoisuuden lisääminen vanhempien 
ja opettajien keskuudessa sekä yhteisöissä on osoittau-
tunut menestyksekkääksi. Asenteet vammaisia lapsia 
kohtaan ovat muuttumassa myönteisemmiksi hankealu-
eillamme, mikä tarjoaa yhä useammalle lapselle mahdol-
lisuuden käydä koulua.

Kaikille avoin koulu: Hargeisa, Somalimaa

Inklusiivisen opetuksen hanke (Let’s All Learn - Inclusive 
Quality Basic Education) edisti lasten tasavertaista 
oikeutta opetukseen Somalimaassa. Erityistä huomiota 
kiinnitettiin tyttöjen ja vammaisten lasten määrän li-
säämiseen kouluissa. 

Asha nauttii elämästään perheensä kanssa.  
Kuva: Pelastakaa Lapset

Etiopiassa SCF on tukenut luokkahuoneiden kunnosta-
mista vammaisille lapsille sopiviksi, oppimateriaalien ke-
hittämistä sekä opettajien koulutusta, jotta vammaiset 
lapset voisivat käydä tavallista koulua. Työn tuloksena 
4,2 prosenttia SCF:n tukemien koulujen lapsista on eri-
tyisoppilaita. Keniassa ja Somalimaassa vastuunkantajien 
kapasiteetin vahvistamisella2 inklusiivisen opetuksen 
käsitteen ja toteuttamisen sekä erityistarpeiden arvi-

oinnin suhteen on ollut myönteinen vaikutus kouluun 
ilmoittautuneiden erityislasten määrään. Keniassa SCF:n 
tukemia kouluja käyvien erityislasten määrä on noussut 
28 prosenttia.

 2 Vastuunkantajia ovat kaikki ne, joilla on vastuu toisten oikeuksien suo-
jelemisesta ja toteuttamisesta - ensisijaisesti valtio.

Asha Abdinasir, 14, kärsi syntyessään happivajeesta. 

– ensimmäisten neljän vuoden aikana hän ei seissyt 
eikä puhunut sanaakaan, ashan äiti Sahra Abdi Os-
man kertoo.

Vuonna 2005 ashan perhe muutti Hargeisaan, missä 
on tarjolla edes jotain palveluja vammaisille lapsille. 
asha ilmoitettiin erityiskouluun. Suleiman Muham-
med, joka oli saanut koulutusta erityisopetusta var-
ten, alkoi auttaa ashaa puheen, lukemisen ja liikkumi-
sen suhteen. Hiljalleen asha oppi kommunikoimaan.

Vaikka inklusiivinen koulutus on hyvin uusi asia so-
maliassa ja somalimaassa, sahra halusi, että hänen 
tyttärensä integroitaisiin tavalliseen kouluopetuk-
seen. asha pääsi alif-Doon alakouluun ja käy nyt 
kuudetta luokkaa. asha osaa lukea, kirjoittaa ja pu-
hua. Kotona hän laittaa ruokaa ja leikkii siskojensa, 
veljiensä ja ystäviensä kanssa. Hänen vanhempansa 
ymmärtävät, että heidän tyttärensä voi kohdata vai-
keuksia, mutta he katsovat toiveikkaasti tulevaan.
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Opetuksen laadun parantaminen
Laadukkaaseen opetukseen kuuluvat tehokkaat opetus-
menetelmät ja tarvittava pätevyys sekä lasten osallistu-
minen. Opetuksen laatuun on panostettu järjestämällä 
opettajille ja opetusviranomaisille koulutusta sekä vai-
kuttamalla hallintotasolla parempien menettelytapojen 
ja opetussektorin lisärahoituksen puolesta.

Hankekouluissa yhä useammat opettajat käyttävät 
työssään lapsikeskeisiä opetusmenetelmiä. Opettajat 
tukevat yhteisöjen opetuskomiteoita, jotta yhteisöjä 
kannustettaisiin edistämään kaikkien lasten koulunkäyn-
tiä. Opettajat osaavat soveltaa lapsikeskeistä lähestymis-
tapaa ja tehokasta luokkahuonetyöskentelyä, ja tukevat 

tehokkaasti lasten kerhoja. Näiden muutosten ansiosta 
yhä useammat lapset ovat ilmoittautuneet kouluun, ja 
käyvät koulua.

Olemme tehneet vaikuttamistyötä lapsiystävällisen 
lainsäädännön ja menettelytapojen käyttöönoton ja 
toimeenpanon puolesta. Esimerkiksi Keniassa pääta-
voitteemme oli helpottaa asianmukaisemman opetus-
suunnitelman ja parannettujen opetusmenetelmien 
käyttöönottoa. SCF on osallistunut Kenian hallituksen 
järjestämiin konsultaatioihin nykyisen koulutuspolitiikan 
arvioimiseksi. Olemme pyrkineet vaikuttamaan hallituk-
seen, jotta se lisäisi perusopetuksen rahoitusta.

Nämä pilottihankkeet ovat osa uutta kansallista, in-
tegroitua esiopetusohjelmaa ja strategista kehystä, 
jotka etiopian hallitus otti käyttöönsä alkuvuonna 
2010.
 

Oppiminen tapahtuu leikkien, pelien ja laulujen kautta las-
ten ikätason ja tarpeiden mukaisesti. Kuva: Tessa Rintala

Varhaiskasvatushanke: Etiopia

etiopian syrjäseuduilla asuvilla lapsilla on heikot 
mahdollisuudet käydä esikoulua. Jotta oppimistulok-
set paranisivat ja oppilaat eivät keskeyttäisi koulua 
tai jäisi luokalle perusopetuksen ensimmäisinä vuo-
sina, sCF käynnisti varhaiskasvatushankkeita etiopi-
an syrjäseuduilla. esikoulussa lapset oppivat taitoja ja 
kykyjä, joita jatkuva oppiminen vaatii. Yhteensä 764 
esikoululaista (407 poikaa ja 357 tyttöä) ilmoitettiin 
esikouluun 14 koulukeskuksessa.
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Vastuunkantajien kapasiteettia opetus- 
palveluiden tuottamisessa on vahvistettu
SCF tekee läheistä yhteistyötä hallinnon opetusviran-
omaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa, jotka osallis-
tuvat hankkeisiin ja ottavat ne lopulta hoitaakseen.

Eräs SCF:n Kirjoitetaan tulevaisuus uusiksi -kampanjan 
suurimmista saavutuksista Nepalissa ja Norsunluuranni-
kolla oli hanketoimintojen yhdistäminen hallinnon omiin 
järjestelmiin. Esimerkiksi jatkuvan arviointijärjestelmän 
ohjeet ja koulujen kehittämissuunnitelmaohjeet otettiin 
käyttöön ja jaettiin kaikkiin piirikuntien kouluihin Ne-
palin opetusviranomaisten avulla. Norsunluurannikolla 
opettajien menettelyohjeita kehitettiin hankekouluissa, 
mutta paikalliset opetusviranomaiset ovat kuitenkin 
ottaneet ohjeet käyttöön kaikissa alueidensa kouluissa. 
SCF:n tuella paikalliset kouluviranomaiset ovat paranta-
neet osaamistaan budjetoinnin ja kouluhallinnon suh-
teen Norsunluurannikolla ja muissa hankealueidemme 
maissa.

Myös muualla paikalliset yhteisöt ja opetusviranomaiset 
ovat alkaneet ottaa aktiivisemman roolin vastatakseen 
paikallisista opetustarpeista. Nepalissa yhteisön osuus 
SCF:n tukemien koulujen rakennuskustannuksista oli 
keskimäärin 38 prosenttia. Etiopiassa paikalliset yh-
teisöt ja kunnat vastasivat osasta, joissain tapauksissa 
jopa 36 prosentista, rakennuskustannuksista. Vuosina 
2008–2010 etiopialaisten kuntien opetukseen suunnat-
tu vuosibudjetti kasvoi SCF:n hankealueilla 6 prosenttia, 
ja kuntien osuus kaikista järjestön tukemien koulujen 
rakennuskustannuksista oli 17 prosenttia. Tämä kertoo 
paikallisten viranomaisten kasvavasta sitoutumisesta 
opetukseen, ja parantaa SCF:n hankkeiden jatkuvuutta 
ja kestävyyttä. Saavutukset ovat merkittäviä, sillä useim-
mat SCF:n hankealueiden yhteisöistä ovat hyvin köyhiä.

 

      Lapset parantamassa koulunkäynti- 
aktiivisuutta: Intia, Rajasthan

Dhannu ka Pura on pieni, 157 perheen kylä Dholpu-
rissa, intian Rajasthanissa. Kyläläisten kesken vallit-
see yhtenäisyys, ja lasten kollektiivi, Bal Manch, sekä 
vanhempien foorumi, Bal Adhikar Manch, edistävät 
lasten oikeuksia.

Kylässä oli suuri huoli siitä, että monet lapset kävi-
vät koulua epäsäännöllisesti. monet jättivät koulun 
kokonaan kesken ja olivat vaarassa altistua lapsiavio-
liitoille, lapsityölle ja lukutaidottomuudelle. 

Lopulta lasten kollektiivi ratkaisi ongelman. Neljän 
henkilön ryhmissä lapset alkoivat etsiä koulun kes-
keyttäneitä sekä oppilaita, joilla oli paljon poissaoloja. 
Ryhmät keskustelivat sekä lasten että näiden van-
hempien kanssa koulutuksen tärkeydestä. Yhdessä 
opettajien kanssa he kehittivät koulunsa oppimisym-
päristöä yhä turvallisemmaksi ja ystävällisemmäksi. 
Työn tuloksena 20 lasta palasi säännöllisen koulu-
opetuksen pariin. 

Rajasthanissa toteutetussa, lasten turvallisuutta ja 
oikeutta opetukseen edistävässä hankkeessa, kyläkehi-
tyskomiteat ja lapsikollektiivit saivat tärkeän tehtävän 
seurata koulunkäyntiaktiivisuutta, jotta lasten koulun-
käynnin jatkuminen voitaisiin taata. Tämä on yhteisöis-
sä merkittävästi lisännyt kouluun ilmoittautumista ja 
koulunkäynnin jatkamista.

Ketkä kaikki ovat koulussa? Kuva: Pelastakaa Lapset 
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Somalimaassa opetushankkeemme tarjosi tietoa siitä, 
miten yhteisön koulukomiteat voivat vaikuttaa koulu-
hallintoon inklusiivisen ympäristön takaamiseksi. Työn 
tuloksena koulukomiteat keskustelevat nyt koulujen 
esteettömyydestä ja kouluympäristöjen kehittämisestä 
lapsiystävällisemmiksi. Yhteisötasolla on syntynyt uusia, 
koulutusta edistäviä aloitteita, kuten hanke asentaa kou-
luun vesipiste paikallisin varoin.

Tavoite 2: edistää lasten oikeutta 
suojeluun hyväksikäytöltä, 
laiminlyönniltä, pahoinpitelyltä ja 
väkivallalta

Suomen Pelastakaa Lapset on kehittänyt toimintatapoja, 
joiden avulla turvataan lasten suojelu kaltoin kohtelulta 
tai hyväksikäytöltä esimerkiksi työpaikoilla, sukupuolisel-
ta väkivallalta, lapsiavioliittoilta, sukuelinten silpomiselta 
tai laittomalta lapsikaupalta. Lastensuojeluhankkeemme 

toteutettiin kahdeksassa maassa: Etiopiassa, Keniassa, 
Somalimaassa, Bangladeshissa, Intiassa, Malissa, Nepalis-
sa ja Burkina Fasossa.

SCF:n tuen ansiosta vaarallisen lapsityön hyväksikäyttö-
tapaukset, lapsiavioliitot ja lapsiin kohdistuva väkivalta 
ovat vähentyneet kohdealueilla, ja lisäksi lastensuoje-
lupalvelujen piirissä olevien lasten määrä on kasvanut 
tasaisesti.

Lasten suojelun haasteet ovat monitahoisia ja toisiinsa 
limittyviä. Jotta lapsille voidaan tarjota turvallinen kas-
vuympäristö, tarvitaan kokonaisvaltaista, monialaista ja 
monitieteistä lähestymistapaa. Tehokas kylätason las-
tensuojelujärjestelmä toimii vain, mikäli kyläyhteisö on 
aktiivisesti mukana osana järjestelmää. On myös tärkeää, 
että nämä yhteisöpohjaiset lastensuojelurakenteet tu-
kevat virallisia lastensuojelurakenteita ja limittyvät niihin.

Tytöt osallistuvat työpajaan Jaibadiyan kylässä.  
Kuva: Tupuna Mäntysaari-Laaksonen
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Tuloja tuottavien toimintojen ansiosta naiset pysty-
vät sijoittamaan enemmän lastensa hyvinvointiin ja 
koulutukseen. Tämän on todettu vähentävän per-
heiden riippuvuutta ulkoisista resursseista.

Kaikki vertaistukiryhmät etiopiassa samoin kuin 
muut yhteisötason ryhmät, joiden kanssa olemme 
toimineet, ovat laatineet omat säännöt ja menette-
lyohjeet. Ne pitävät sisällään muun muassa ohjeita 
lasten hyväksikäytön, kuten lapsityön, lapsiavio-
liittojen ja lapsikaupan ehkäisemisestä sosiaalisen 
kontrollin kautta. Tämä on tärkeä osa yhteisötason 
lastensuojelujärjestelmää.
 

Borkoran naisryhmä keskittyy käsitöiden tekemiseen koko-
uksen aikana. Kuva: Susanna Tan

Toimivien, yhteisökeskeisten 
lastensuojeluverkostojen ja -järjestelmien 
luominen ja tukeminen
SCF on tukenut useita yhteisötason virallisia ja epäviral-
lisia verkostoja ja rakenteita vahvistaakseen yhteisöjen 
kapasiteettia ehkäistä lasten hyväksikäyttöä sekä luo-
dakseen yhteydet yhteisöjen ja lakisääteisten lastensuo-
jelupalveluiden tarjoajien välille.

Ohjelmakauden aikana SCF on luonut uusia ja vahvis-

tanut jo olemassa olevia yhteisötason lastensuojelu-
järjestelmiä, kuten lasten oikeuksien neuvotteluryhmiä, 
naisten tukiryhmiä (Etiopia), cadres de concertation -yh-
teistyöryhmiä (Burkina Faso ja Mali), alueellisia lasten-
suojelukomiteoita (Kenia) ja yhteisöjen valvontaryhmiä 
(Bangladesh). Hankkeidemme avulla on tehostettu ryh-
mien osaamista tarjoamalla koulutusta lasten oikeuksis-
ta, vaikuttamistyön tekemisestä ja osallistavien mene-
telmien käytöstä yhteisön aktivoimiseksi sekä kerrottu 
lapsityötä koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä.

Äidit muutoksen puolesta: Etiopia

Paikallisten ja yhteisötason järjestöjen tavoite on pa-
rantaa lastensuojelua omissa yhteisöissään valvomalla 
lasten suojelua ja oikeuksia, ja raportoimalla niistä las-
tensuojeluviranomaisille. Järjestöt tarjoavat myös väylän 
jakaa kokemuksia eri lastensuojelutoimijoiden välillä. 
Lastensuojeluverkostoihin kuuluu tavallisesti paikallis-
ta hallintohenkilökuntaa, opettajia ja erityisesti Länsi-
Afrikan syrjäseuduilla maanviljelijäjärjestöjen johtajia, 
kyläpäälliköitä ja uskonnollisia johtajia. Paikoin myös 
lapsikerhojen edustajat osallistuvat verkostojen koko-
uksiin. Kokemuksemme Somalimaassa, Bangladeshissa 
ja Länsi-Afrikassa ovat osoittaneet, että imaamit (isla-

milaiset uskonnolliset johtajat) voivat toimia erittäin 
tärkeinä kumppaneina lasten oikeuksien edistämisessä, 
sillä heidän näkemyksiään kunnioitetaan ja noudatetaan 
yhteisöissä.

Esimerkiksi Burkina Fasossa ja Malissa paikallisia viran-
omaisia rohkaistiin osallistumaan lastensuojelu verkos-
toihin, mikä lisäsi niiden aktiivisuutta lapsityökysymysten 
suhteen. Uuden yhteistyön myötä hankealueillamme 
on havaittu, että paikallisten viranomaisten tiedotus-
toimet ja tarkastuskäynnit ovat lisääntyneet. Yhteisöjen 
lisääntynyt tietoisuus lapsityövoimaa koskevista laeista 

Hankealueille perustettiin yhteensä 77 naisten ver-
taistukiryhmää, joissa on yhteensä 1 488 jäsentä. 
Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan 
säästö- ja luottoasioista, lastensuojeluasioista ja 
muista sosiaalisista kysymyksistä. Ryhmien jäsenille 
järjestettiin myös lukutaito-opetusta. 
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ja säännöksistä kertovat lastensuojeluverkostojen on-
nistuneesta toiminnasta. Olemme myös huomanneet, 
että vaarallisissa töissä, kuten tuholaistorjunnassa, työs-
kentelevien lasten määrä on vähentynyt.

Ohjelmajakson aikana SCF on kumppaneidensa kans-
sa aktiivisesti pyrkinyt lisäämään yhteisöjen tietoisuutta 
lastensuojelukysymyksistä. Lastensuojeluhankkeidem-
me tiedotustoiminnan myötä yhteisöjen jäsenet osaa-
vat tunnistaa lasten hyväksikäytön, kuten lapsityövoiman 
käytön sekä lasten laiminlyönnin.  Yhteisöjen jäsenet 
ovat nyt aktiivisesti mukana tunnistamassa ja lakkautta-
massa haitallisia kulttuurisia käytäntöjä. Yhteisöjen lisään-
tynyt tietoisuus lasten hyväksikäytöstä näkyy yhteisöjen 

tunnistamien ja raportoimien hyväksikäyttötapausten 
kasvaneena määränä.

Yhteisöjen kapasiteetin vahvistamisen ja vaikuttamis-
työn lisäksi tarjoamme paikallistason kumppaneillemme 
suoraa tukea. Etiopiassa SCF on tarjonnut teknistä ja 
aineellista tukea yhteisön ylläpitämille väliaikaissuojille, 
jotka tarjoavat suojaa lapsikaupasta tai muusta hyväksi-
käytöstä pelastetuille lapsille. Paikallisten viranomaisten, 
paikallispoliisin ja paikallisten vapaaehtoistyöntekijöiden 
hoitamat väliaikaissuojat tarjoavat suojan lisäksi terve-
ys- ja sosiaalipalveluja, kunnes lapset palautetaan per-
heidensä tai lähisukulaistensa luokse. 

Koulutuksen avulla estetään  
lasten muuttoa työn takia:  
Mymensingh, Bangladesh

Bangladeshissa eräs hankkeistamme oli edistää lasten 
oikeutta suojeluun vähentämällä lasten muuttoa maal-
ta kaupunkiin vaarallisten töiden perässä. Tavoitteena 
oli luoda vaihtoehtoisia, turvallisia ja toteuttamiskelpoi-
sia toimeentulomahdollisuuksia kaikkein heikoimmas-
sa asemassa oleville lapsille.

Koulunkäynti ja ammattikoulutus avasivat Parille oven  
parempaan tulevaisuuteen. Kuva: Rajot Kanti Debnath

Koulunsa keskeyttäneet lapset oppivat lukemaan ja  
kirjoittamaan kyläkouluissa. Kuva: Rajot Kanti Debnath

Pari Banu, 14, syntyi hyvin köyhään perheeseen. 
Hänen isänsä oli työläinen ja perheen ainoa elättäjä. 
Kun isä ei ikänsä takia pystynyt enää käymään töissä 
päivittäin, perheellä ei ollut varaa hankkia tarpeeksi 
ruokaa. Parin kaksi veljeä keskeyttivät koulunkäyn-
nin ja aloittivat työnteon vetämällä lastauskärryjä. 
myös Pari lopetti koulun kolmannen luokan jälkeen. 
isä halusi lähettää Parin kaupunkiin työskentelemään 
kotiapulaisena, tai järjestää hänelle avioliiton. 

Pari halusi kuitenkin jatkaa koulunkäyntiä, ja hank-
keen tuella hän pääsi vaihtoehtoiseen kyläkouluun. 
Kahden vuoden opintojen jälkeen hän kävi vaattu-
rikurssin. Paikalliselta kansalaisjärjestöltä saadun lai-
nan turvin Pari osti ompelukoneen ja perusti oman 
yrityksen. Nyt hän työskentelee hyvämaineisessa 
vaatetehtaassa ja ansaitsee hyvää palkkaa. Parin tu-
lot ovat auttaneet hänen perhettään pääsemään pa-
himpien vaikeuksien yli. Nyt perhe voi syödä kolme 
ateriaa päivässä. 

– Koko elämäni on muuttunut. Jos en olisi saanut 
tällaista tilaisuutta, työskentelisin nyt ehkä kotiapu-
laisena ja elämäni olisi kurjaa, Pari sanoo ja jatkaa: 

– Unelmani on, että perheeni saisi oman talon.
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Lasten asia etusijalla
SCF on osallistunut kansallisen tason vaikuttamistyöhön 
sekä tarjonnut teknistä tukea kansallisille toimijoille, jot-
ka kehittävät kansallisia lastensuojelujärjestelmiä ja -me-
kanismeja ohjelmamaissamme.

Keniassa SCF osallistui uuden perustuslain arviointi-
prosessiin edistämällä ja helpottamalla neuvotteluja 
sidosryhmien, mukaan lukien lapset, välillä ja sitoutta-
malla asiantuntijakomitean pitämään lasten asian etusi-
jalla. Tavoitteena oli taata, että uusi perustuslaki ottaa 
riittävästi lapsen oikeudet huomioon. SCF:n ja muiden 
lasten oikeuksien järjestöjen työn tuloksena Kenian uusi 
perustuslaki, joka astui voimaan vuonna 2010, soveltaa 
niin sanottua lapsen edun periaatetta, jonka mukaisesti 
lapsen etu on etusijalla kaikissa lasta koskevissa asioissa. 
Perustuslaki myös kieltää ruumiillisen kurituksen. Kenia 
on vasta toinen maa Afrikassa, joka on ottanut kyseisen 
kiellon käyttöön.

Burkina Fasossa ja Malissa, missä lähes kolme miljoonaa 
lasta eli 70 prosenttia kaikista lapsista työskentelee maa-
taloudessa, olemme onnistuneet edistämään tavoitetta 
sisällyttää maataloussektori kansallisiin lapsityöohjelmiin 
ja toimintasuunnitelmiin. Olemme myös pyrkineet vai-
kuttamaan päättäjiin sen puolesta, että lapsityökysymys 
liitettäisiin mukaan kansalliseen köyhyydenvähentämis-
strategiaan. Lastensuojeluhankkeen myötä Pelastakaa 
Lapset on osallistunut aktiivisesti kaikkiin tärkeimpien 
lasten oikeuksia ajavien kansalaisjärjestöjen koalitioi-
hin Burkina Fasossa ja Malissa. Vaikuttamistyömme ja 
käytyjen neuvottelujen ansiosta molempien maiden 
työministeriöt ovat ottaneet käyttöönsä kansalliset toi-
mintasuunnitelmat erityisesti maatalouden vahingollista 
lapsityötä vastaan. Vaarallisimpien töiden luetteloon on 
lisätty kyseisten maiden kahden tärkeimmän viljelykas-
vin, riisin ja puuvillan, tuotantoon liittyviä työtehtäviä.

Vaikuttamistyömme perustuu faktoihin, hankkeista 
saamiimme kokemuksiin ja teettämiimme tutkimuksiin. 
Osana tavoitettamme vahvistaa lastensuojelujärjestel-
miä Afrikassa, olemme yhdessä UNICEFin, Plan Inter-
nationalin ja Ruotsin Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa 
aloittaneet alueellisen tutkimushankkeen, joka selvittää 
millaisia lastensuojelujärjestelmiä Länsi- ja Keski-Afrikas-
sa on. 

Lasten asioita käsittelevän hallinnon lasten-
suojelukapasiteetin vahvistaminen 
Valtiolla on päävastuu lasten oikeuksien ja lasten suo-
jelun takaamisesta. Valtio varmistaa myös sen, että lap-
si- ja perhepalveluita tuottavilla tahoilla on tarvittavat 
resurssit, osaaminen ja vastuullisuus vastata lasten hy-
vinvoinnista. Monissa Pelastakaa Lasten ohjelmamaissa 
hallitukset ovat epäonnistuneet suojeluoikeuksien ta-
kaamisessa lakien ja ohjeiden huonon täytäntöönpanon 
takia. Tähän on johtanut rahoituksen puute, riittämätön 
ja epäpätevä henkilökunta sekä heikot toimeenpano-
mekanismit.  Ohjelmajakson aikana Pelastakaa Lapset 
on työskennellyt ohjelmamaissa lasten hyvinvointiin 
liittyvien paikallisten hallintoelinten ja lainsäädäntöviran-
omaisten kanssa vahvistaakseen niiden osaamista las-
tensuojelun suhteen ja auttaakseen niitä tehostamaan 
lasten hyväksikäyttötapausten käsittelyä.

Tehokkaan lastensuojelujärjestelmän luominen edel-
lyttää järjestelmällistä, yksityiskohtaista ja koordinoitua 
tiedonkeruu- ja valvontajärjestelmää, jonka avulla selvi-
tetään lasten tilannetta sekä väkivallan, hyväksikäytön ja 
riiston laajuutta ja luonnetta. Kyseiset järjestelmät puut-
tuvat tällä hetkellä useimmilta SCF:n toiminta-alueilta, 
mikä puolestaan luo haasteita asianmukaisten lasten-
suojelupalveluiden suunnittelulle ja kehittämiselle.

Keniassa on perustettu 90 yhteisötason tiedonkeruu-
pistettä rekisteröimään lasten hyväksikäyttötapauksia 
ja tukemaan kansallisen tason tiedonkeruujärjestelmää. 
Poliisiasemilla, sairaaloissa ja alakouluissa sijaitsevat tie-
donkeruupisteet ovat lisänneet tietoa raportoitujen 
lasten hyväksikäyttötapausten (mm. lapsiavioliitot ja 
lapsityö) määrästä. Aiemmin, kun käytössä oli hallinnon 
ylläpitämä järjestelmä, useimmat tapaukset jäivät kirjaa-
matta ja puuttuivat tilastoista.
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Lapset suojelevat itseään väkivallalta: Msambweni, Kenia

P3-kaavakkeen. Lääkärin on sen jälkeen vahvistetta-
va raportti. sairaalat vaativat usein 500 Kenian shil-
lingin käsittelymaksua (noin 5 euroa), mikä on suuri 
summa köyhille perheille. 

sCF:n kumppani Kenya alliance for advancement of 
Children sai sinnikkään kansallisen ja paikallisen vai-
kuttamistyön ja lobbauksen myötä mitätöityä lasten 
veloittamisen P3-kaavakkeista.  msambwenin sairaa-
la on palkannut virkailijan hoitamaan lasten tapauk-
sia. Poliisi ja sairaalat tekevät yhteistyötä ja jakavat 
tietoja, mikä vähentää uhrien taakkaa.

Keniassa perustettiin kouluihin yhteensä 72 lasten oi-
keuksien kerhoa osana hanketta, jolla pyrittiin estämään 
lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa perustamalla paikallisia 
lastensuojeluverkostoja. Kerhot tarjoavat lapsille keinon 
suojella itseään ja muita.

* Nimet on muutettu.

Selinah, Redemptah ja Ezekiel Mutoman alakoulun lasten 
oikeuksien kerhosta tuntevat oikeutensa ja osaavat toimia 
ongelmatilanteissa. Kuva: Tessa Rintala

seuraava tapahtui msambwenin aluesairaalassa, jonne 
ryhmä 7–14-vuotiaita lapsia tuli pyytämään apua ystä-
välleen, jota oli käytetty seksuaalisesti hyväksi.

mariam*: ”Autathan meitä? Ystävämme Khadija on louk-
kaantunut.

Virkailija: ”Teidän on ensin maksettava.”

mariam: Mutta ei meillä ole yhtään rahaa.

Virkailija: ”Olen pahoillani, lapset, mutta tämä on sairaa-
lan käytäntö.”

Rebecca: ”Mutta meille kerrottiin lasten oikeuksien ker-
hossa, että kaikilla lapsilla on oikeus saada hoitoa.”

Lapset menivät sairaalan johtajan puheille, joka lo-
pulta antoi määräyksen maksuttomasta hoidosta. 
Hyväksikäyttötapaus raportoitiin viranomaisille.

Kun pahoinpitely tai onnettomuus raportoidaan 
Keniassa, terveysviranomainen saattaa lapsen poliisi-
asemalle täyttämään oikeustoimia varten tarvittavan 
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Pelastakaa Lapset tarjosi Somalimaan ja Kenian hallin-
noille teknistä tukea lastensuojelun standardisoitujen 
toimintaperiaatteiden kehittämiseksi. Bangladeshissa 
autettiin hallintoa kehittämään paikasta toiseen muut-
tavien (migrating) lasten seurantarekisteriä. Etiopiassa 
SCF on tukenut kuntatason lastensuojeluyksiköiden 
vahvistamista. Hallinnollisesti yksiköt ovat osa paikalli-
sia poliisiosastoja, jotka vastaavat kaikista lapsiin liitty-
vistä tapauksista ja ovat siten tärkeä osa paikallistason 
lastensuojelujärjestelmää. Keniassa SCF keskittyi tuke-
maan alueellisia neuvontavaltuustoja, joiden tehtävänä 
on koordinoida kaikkia lapsiin liittyviä toimia. Vaikka 
valtuustot ovat lakisääteisiä, niitä ei ollut hankealueilla 
ennen SCF:n tukea.

Etiopiassa lastensuojelusta vastaavien viranomaisten ka-
pasiteettia tehdä lainmukaisia päätöksiä lasten oikeuksia 
rikkovissa tapauksissa vahvistettiin.  Keniassa kehitettiin 
yhteisötasolla yhtenäisiä menettelytapoja sekä laadittiin 
ohjeistuksia viranomaisille kuinka toimia lasten hyväksi-
käyttötapauksissa. Yhteensä 360 sidosryhmiin kuuluvia 
henkilöitä sai koulutusta lapsiystävällisten lastensuoje-
lupalveluiden tarjoamisesta ja lastensuojeluun liittyvien 
rikkomusten raportoinnista. Lisäksi tuettiin eri lasten-
suojelussa toimivien tahojen, kuten koulujen, poliisin ja 
terveysviranomaisten yhteystyötä. Hankeen lopussa 80 
prosenttia viranomaisista raportoi käyttävänsä sovittuja 
menettelytapoja ja ohjeistuksia ja ymmärtävänsä oman 
roolinsa lastensuojelun palveluketjussa. Bangladeshissa 
SCF on kannustanut paikallista hallintoa perehtymään 
YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja lasten kehitys-
kysymyksiin.

Bangladeshissa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ha-
vaittiin esiintyvän enemmän uskonnollisissa laitok-
sissa, esimerkiksi kouluissa. 1 273 uskonnollista joh-
tajaa osallistui 51 kokoukseen ja 10 työpajaan, joiden 
avulla lisättiin heidän tietoisuutta lasten oikeuksista 
ja saatiin heidät tekemään työtä lapsiin kohdistu-
vaa väkivaltaa vastaan. imaamit ja purohitit (hindu-
papit) alkoivat saarnata lastensuojelukysymyksistä 
hartauksissaan. Uskonnollisilla johtajilla voi olla 
merkittävä rooli, kun pyritään lisäämään yhteisöjen 
tietoisuutta vanhempien ja yhteisön velvollisuuksis-
ta ja lasten hyvinvoinnista. sen vuoksi uskonnolliset 
johtajat tulisi ottaa mukaan tuleviin hankkeisiin.

Somalimaassa huomattiin, että koulut ovat hyvä 
lähtökohta yhteisöjen saamiseksi mukaan haital-
listen käytäntöjen, kuten tyttöjen sukupuolielinten 
silpomisen ja lapsiavioliittojen ehkäisytyöhön. sCF 
vei haitallisia käytäntöjä koskevat valistusohjelmat 
kouluihin, jotta lapset ja opettajat voisivat tunnistaa 
näiden käytäntöjen vaarat ja osallistua tietoisuuden 
lisäämiseen yhteisötasolla. Tulevien hankkeiden tu-
losten kannalta on tehokasta luoda kiinteät yhtey-
det koulujen ja yhteisöjen välille, jotta lapset voivat 
viedä viestiä haitallisista perinteistä eteenpäin per-
heisiinsä ja kyliinsä.

Tavoite 3: edistää lasten oikeutta 
veteen, sanitaatioon ja hygieniaan

Köyhien maiden lapset kärsivät puhtaan veden puut-
teesta. Lapset tarvitsevat puhdasta vettä elääkseen ja 
kehittyäkseen. Likaisen veden mukana leviävät sairau-
det ovat merkittävä syy suureen lapsikuolleisuuteen, 
ja lasten perinteinen rooli perheen vedenhakijoina 
hankaloittaa tai jopa estää lasten koulunkäynnin.

 
Kuva: Rea Noponen

Suomen Pelastakaa Lapset edistää veden, 
sanitaation ja hygienian (WASH) saatavuutta.
Puhtaan veden saatavuuteen keskittyvien hankkeiden 
saavutuksia ovat muun muassa porakaivojen kunnosta-
minen ja rakentaminen yhteisöihin ja valtiollisiin koului-
hin, sekä lapsiystävällisten vesipisteiden ja käymälöiden 
rakentaminen. Yhteisöt tulevat WASH-hankkeidemme 
piiriin yleensä paikallisten koulujen kautta, ja WASH-
toiminnot yhdistetään usein osaksi perusopetushank-
keitamme.
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Halaban alue Etiopiassa, missä järjestöllämme on ollut 
käynnissä opetussektorihanke, kärsi vuonna 2008 vaka-
vasta kuivuudesta. Epävarman ruokatilanteen ja veden 
puutteen sekä huonon sanitaation ja terveyskäytäntö-
jen takia lapset ja heidän perheensä altistuivat vakaville 
terveydellisille, sosiaalisille ja taloudellisille ongelmille. 
Lapset eivät voineet käydä koulua säännöllisesti, koska 
he sairastelivat paljon, tai heidän piti auttaa vanhempi-
aan veden haussa pitkien matkojen takaa.  Lähes 2, 5 
vuotta kestäneen vesi, - sanitaatio- ja hygienia (WASH)-

hankkeen aikana rakennettiin 10 syvää porakaivoa ve-
sijärjestelmineen ja 1 334 käymälää sekä järjestettiin 
hygieniakoulutusta kouluissa ja kylissä.  Lähes 67 000 
ihmistä hyötyi puhtaasta vedestä, ja hygieniakoulutus-
kampanjat tavoittivat yli 11 000 ihmistä. Hankkeen 
myötä likaisen veden kautta leviävien sairauksien mää-
rä väheni alueella merkittävästi. Koulunkäyntiaktiivisuus 
parani etenkin tyttöjen kohdalla (jopa 73 prosenttia), 
kun veden hakuun kulunut aika säästyi.

Puhdas vesi parantaa terveyttä ja lisää koulunkäyntiaktiivisuutta: Halaba, Etiopia

– Koulutus on tietysti kaikkein tärkein asia, hän sa-
noo ja jatkaa:  

– Kun kasvan aikuiseksi, haluan pääministeriksi. 

 
11-vuotias Nefiza on hyötynyt merkittävästi paremmasta 
puhtaan veden saatavuudesta ja parantuneesta sanitaati-
osta sekä kehittyneistä hygieniakäytännöistä.  
Kuva: Rea Noponen 

Norsunluurannikolla Kirjoitetaan tulevaisuus uusik-
si -koulutuskampanjan lisäosana SCF rahoitti 10 kou-
lukäymälän rakentamisen. Sen ansiosta Korhogon 10 
alakoulun yli 3 000 lasta hyötyi puhtaista, turvallisista 
WC-tiloista, mikä paransi hygieniaa, puhtautta, yksityi-
syyttä, suojaa ja mukavuutta. Käymälöiden rakentamisen 
jälkeen jokaiseen kymmeneen kouluun perustettiin hy-
gieniakomitea, jonka tehtävänä on valistaa puhtaan ve-
den ja hygienian tärkeydestä. Näin taataan, että kaikki 
koululaiset tuntevat ja ymmärtävät oikean hygienian 
merkityksen ja noudattavat sovittuja sääntöjä uusien, 
parempien tapojen kehittämiseksi, bakteerien leviämi-

sen ehkäisemiseksi ja hyvän terveyden ylläpitämiseksi. 
Hygieniakomiteat vastaavat myös käymälöiden puhtau-
desta ja ylläpidosta. Uudet käymälät lisäävät merkittä-
västi lasten koulunkäyntiaktiivisuutta, sillä enää heidän 
ei tarvitse pyytää opettajalta lupaa poistua koulusta 
wc-käyntitarpeen takia. Uudet käymälät tuovat hyötyä 
etenkin murrosikäisille tytöille, sillä kuukautisten aikana 
yksityisyys ja hygienia ovat tärkeitä. Niiden puute on 
usein johtanut tyttöjen koulun keskeyttämiseen. 

Länsi-Keniassa SCF toteutti Euroopan komission ra-
hoittaman hankkeen, joka keskittyi alakoululaisten puh-

Nefiza, 11, asuu Dinakosan kylässä Halabassa. ai-
emmin hän kärsi toistuvista vatsaongelmista, kuten 
pahoinvoinnista ja ripulista, jotka aiheutuivat epä-
puhtaasta vedestä, riittämättömästä sanitaatiosta ja 
huonosta hygieniasta. Häneltä kului myös paljon ai-
kaa veden hakemiseen pitkien matkojen takaa. 

Nefizan kylään Halabassa rakennettiin sCF:n 
WasH-hankkeen tuella vesipisteitä ja kuoppakäy-
mälöitä. Hygieniaa ja sanitaatio-olosuhteita paran-
nettiin myös lisäämällä tietoisuutta. 

Nykyään Nefiza on hyvässä kunnossa ja käy sään-
nöllisesti koulussa. Hänellä on myös aikaa ja energi-
aa osallistua kouluun perustetun sanitaatioryhmän 
toimintaan. Hänestä on kiva levittää sanaa hyvistä 
terveyskäytännöistä.



18   Pelastakaa Lapset – Kansainväliset ohjelmat 2008–2010

taan veden ja sanitaation saatavuuteen. Nyt 50 koulua 
ja 100 yhteisöä käyttävät ja ylläpitävät puhtaan veden 
lähteitä. Yhteisöjen osaamista vesilähteiden ylläpidossa 
ja hallinnassa sekä ympäristönsuojelua koskevissa ky-
symyksissä on kehitetty koulutuksen ja teknisen tuen 
avulla. Kahden hankealueen koululaisilla on ollut käytös-
sään aiempaa useampia käymälöitä. He ovat hyötyneet 
paremmasta puhtaan veden saatavuudesta. Aiemmin 
useimpiin kouluihin ei tullut vettä. Hanke on tuonut po-
sitiivisen muutoksen lasten elämään vähentämällä saira-
uksia ja parantamalla perusopetukseen pääsyä.

Etelä-Aasiassa Suomen Pelastakaa Lapset on keskittynyt 
tehostamaan WASH-sektorin tärkeimpien kumppanei-

den osaamista. SCF on pyrkinyt tuomaan lasten oikeuk-
sien näkökulman, lapsen oikeusperustaisen ohjelmatyön 
ja lasten osallistumisen paikallisten yhteistyökansalaisjär-
jestöjen, hallintoviranomaisten ja muiden alan tärkeiden 
toimijoiden toteuttamiin perinteisiin WASH-hankkeisiin 
ja -ohjelmiin. Tärkein WASH-hanke oli WaterAidin 
kanssa yhteistyössä toteutettu pilottihanke, jonka tavoit-
teena oli turvata puhtaan veden, sanitaation ja hygienia-
koulutuksen saatavuus kaikkein heikoimmassa asemassa 
oleville ryhmille ja heidän lapsilleen Intiassa, Nepalissa ja 
Bangladeshissa.  Kumppaneiden osaamista tehostettiin 
suorittamalla yhteinen lasten oikeuksien tilanneanalyysi 
ja vastuunkantajatutkimus sekä kehittämällä ohjekirjoja 
ja tieto-, koulutus- ja viestintämateriaaleja.

WASH ja lasten oikeudet: Khanitar, Nepal

muna tuntee, että hänellä on valtaa vaikuttaa yh-
teisön asioihin aktiivisella osallistumisellaan. Hänen 
isänsä Bhim Bahadur Layomagar tunnistaa mu-
nan uuden roolin.

– aiemmin lapseni elivät päätösteni mukaan. Tämä on 
muuttunut sen jälkeen, kun osallistuin Lasten osallis-
tuminen -koulutukseen. Nyt annan lapseni osallistua 
kaikkiin kotia koskeviin asioihin.

Intian, Bangladeshin ja Nepalin köyhillä ja syrjäisillä alu-
eilla toteutettu Vesi, sanitaatio ja hygienia -hanke paransi 
WASH-palveluiden saatavuutta. WaterAidin ja paikallis-
ten kansalaisjärjestöjen kanssa toteutettu hanke nosti 
esiin lasten oikeuksien liittämisen WASH-suunnitelmiin. 
 

 
Muna ja hänen isänsä. Kuva: Anita Pradhan/WaterAid

Muna Layomagar, 16, ja muilla lapsilla oli tärkeä 
rooli sanitaatio- ja hygieniaolosuhteiden parantami-
sessa omassa yhteisössään. aiemmin ihmiset tekivät 
tarpeensa luontoon ajattelematta toiminnan haitalli-
sia vaikutuksia. Kyläläiset kärsivät toistuvasti veteen 
liittyvistä sairauksista. 

muna ja muut kylään perustetun lasten kerhon jä-
senet tekivät yhteistyötä kylään muodostetun vesi- 
ja sanitaatiokomitean kanssa. Kerho laati säännöt 
vesilähteiden suojelemiseksi ja hyvän sanitaation 
ja hygienian edistämiseksi. Kerho myös auttoi väli-
aikaisten kuoppakäymälöiden rakentamisessa. Nyt 
kylässä ei enää tehdä tarpeita luontoon.

– Kyläläiset noudattavat sääntöjä, ja huomaan, että 
ihmiset eivät ole niin sairaita kuin aiemmin, muna 
kertoo.

Hankkeen myötä puhtaan veden saatavuus on pa-
rantunut munan kylässä.  

– aiemmin meidän piti kiivetä puolentoista tunnin 
päähän kukkulan taakse hakemaan vettä. Veden 
puutteen takia emme voineet peseytyä kunnolla.

myös muita parannuksia on tapahtunut. 
– ihmiset olivat välinpitämättömiä lasten oikeuksista, 
ja lapsityön käyttö oli yleistä. Nyt emme saa tehdä 
vaarallisia töitä.
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Tavoite 4: edistää lasten oikeutta 
selvitä ja kykyä toimia katastrofeissa

On yhtä tärkeää panostaa sekä hätäaputoimiin kata-
strofien iskiessä että ennakoiviin toimiin, kuten ka-
tastrofiriskien vähentämiseen ja katastrofivalmiuteen, 
jotta uhkaavat vahingot voidaan joko estää tai mini-
moida ja voidaan edistää vakautta ja kehitystä myös 
katastrofialttiilla alueilla.

Pelastakaa Lapset -järjestön ruokajakelu, Pakistanin tulvat, 
2010. Kuva: Jason Tanner

Vuosina 2008–2010 SCF lisäsi tukeaan merkittävästi 
konfliktialueiden ja luonnonkatastrofialueiden lapsil-
le ja heidän perheilleen. Pelastakaa Lasten yhteisope-
raatioissa SCF kanavoi hätäapunsa SCI:n kautta, kuten 
esimerkiksi Haitin maanjäristyksen ja Pakistanin tulvien 
yhteydessä. Muut katastrofihankkeet toteutettiin yhteis-
työssä sisarjärjestöjen kanssa ja/tai suoraan paikallisten 
kumppaneiden kautta.

SCF on voinut lisätä osallistumistaan SCI:n yhteistoimin-
taan katastrofeissa henkilöstön osaamista parantamalla 
ja varainhankintaa tehostamalla. Ohjelmajakson aikana 
kaksi SCF:n työntekijää on keskittynyt pelkästään hu-
manitaaristen ohjelmien hallintoon, jolloin on pystytty 
sekä toteuttamaan yhä useampia katastrofihankkeita 
että osallistumaan aktiivisesti humanitaarisen avun työ-
ryhmiin kansallisesti ja kansainvälisesti. Ulkoministeriön 
kumppanuusohjelman lisäksi, johon kuului joulukuus-
sa 2008 myönnetty lisärahoitus, humanitaarisen avun 
hankkeita ja -toimintoja rahoitettiin yksityis- ja yrityslah-
joittajien tuella. 

SCF:n pääsektorit katastrofeissa olivat WASH, koulu-
tus ja lastensuojelu3. Lisäksi akuuteissa konflikteissa ja 
luonnonkatastrofeissa perustarpeiden tyydyttäminen 
oli ensisijalla. Intiassa (Orissa, Länsi-Bengali) ja Nepalissa 
luonnonkatastrofien jälkeen toteutetuissa hankkeissa 
tavoitteena oli katastrofien negatiivisten vaikutusten 
minimointi ja lasten ja heidän perheidensä päivittäisen 
elämän normalisointi tulvien ja hirmumyrskyn tuhottua 
ihmisten elinolosuhteet. Hankkeet aloitettiin muutama 
kuukausi katastrofien tapahtumisen jälkeen. Koulutuk-
sen ja lastensuojelun edistämisen lisäksi katastrofialueilla 
tarvittiin tuolloin vielä suojia, heikoimmassa asemassa 
olevien ruokaturva piti varmistaa, ja ihmisiä oli autetta-
va toipumaan toimeentulojen menetyksistä. Paikallisten 
viranomaisten ja kumppaneiden pyynnöstä hankkee-
seen sisällytettiin myös katastrofiriskien vähentäminen 
(Disaster Risk Reduction - DRR).

Orissan yhteisöjä tuettiin jälleenrakennusvaiheessa ja-
kamalla ravitsevaa valmisruokaa 2 175 lapselle SCF:n 
toiminta-alueella. Onnistuneen ruoan jakelun myötä 
valmisruoan toimitus laajennettiin kaikkiin alueen 88 
esikoulukeskukseen, joissa jaettiin ruokaa 10 824 lap-
selle. Länsi-Bengalissa perheiden toimeentuloa paran-
nettiin rahaa-työstä -ohjelman avulla sekä toimittamalla 
siemeniä ja maataloustyökaluja. Orissassa 115 kastiton-
ta naista sai koulutusta sienten viljelystä ja kynttilöiden 
valmistuksesta 21 hankekylässä ansaitakseen perheel-
leen lisätuloja katastrofin jälkeisessä tilanteessa.

Lasten ja nuorten tietoja ja taitoja katastrofeista sel-
viytymiseen parannettiin SCF:n toimialueella kattavan 
etsintä- ja pelastuskoulutuksen, ensiapu-, terveys- ja 
hygieniakoulutuksen sekä yleisen hätätilanteisiin valmis-
tautumisen avulla.

Katastrofin myötä Nepalin tulva-alueet altistuivat eri-
tyyppisille sosiaalisille ongelmille ja ihmisoikeusloukkauk-
sille. Vertaisryhmiä perustettiin, jotta nuorten tyttöjen ja 
poikien itseluottamusta ja elämäntaitoja voitiin kehittää.  
Vanhempien, yhteisön jäsenten ja viranomaisten tietoi-
suus lasten oikeuksista ja lastensuojelusta hätätilanteissa 
parani kaikissa toiminta-alueen yhteisöissä. Esimerkiksi 
Länsi-Bengalissa yhteensä 11 046 ihmistä perehdytet-
tiin näihin kysymyksiin sekä terveyteen ja hygieniaan lu-
kuisien tapahtumien aikana. Vastaavaa terveys- ja hygie-

5 Koulutuksen, WASH-hankkeen ja lastensuojelun päätuloksia on käsitelty 
edeltävissä kappaleissa.
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niaperehdytystä järjestettiin useilla eri alueilla Nepalissa 
ja etenkin alueilla, joilla oli esiintynyt ripuliepidemioita. 

Paikallisten yhteisöjen osaamista katastrofiriskien vähen-
tämisessä ja katastrofivalmiudessa vahvistettiin perusta-
malla yhteisöihin katastrofien hallintakomiteoita ja laati-
malla valmiussuunnitelmia kouluihin ja kyliin. Esimerkiksi 
Orissassa 18 koulun ja 21 kylän valmiussuunnitelmat 
luovutettiin paikallishallinnolle, joka on nyt integroinut 
suunnitelmat osaksi omia katastrofisuunnitelmiaan.

Näiden hankkeiden pohjalta saatu kokemus ja osallistu-
jilta saatu palaute loivat pohjan SCF:n ohjelmalle vuosik-
si 2011–2013. DRR, jossa pyrkimyksenä on lasten, per-

heiden ja yhteisöjen selviytymiskeinojen vahvistaminen 
katastrofien iskiessä sekä ennakkovaroitusmekanismien 
parantaminen, on myös yksi SCI:n tärkeimpiä painopis-
tealueita katastrofisektorilla. Siksi SCF on päättänyt kes-
kittyä ennakoiviin toimiin lasten ja heidän perheidensä 
haavoittuvuuden vähentämiseksi sekä vahvistaakseen 
heidän kykyään selviytyä ja toimia katastrofeissa. Lap-
silähtöiset DRR-hankkeet Etelä-Aasiassa (Bangladesh, 
Intia ja Nepal) suunniteltiin yhteistyössä kumppaneiden 
kanssa maailmanlaajuisen Hyogon toimintaohjelman 
2005–2015 sekä lapsen oikeuksien ohjelmatyön poh-
jalta. Hankkeissa korostettiin lasten osallistumista kaikilla 
ohjelmien osa-alueilla ja kaikissa vaiheissa.

Lapset muutoksen tekijöinä: 
Lapsilähtöinen katastrofiriskien 
vähentäminen (CLDRR) 

CLDRR:ssä lapset ottavat merkittävän roolin yh-
teisöissään katastrofien negatiivisten vaikutusten 
minimoinnissa. Lapset osallistuvat DRR:n määrittä-
miseen, suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja 
arviointiin merkittävällä ja eettisellä tavalla. Vastuu 
valmistautumisesta, vahinkojen vähentämisestä ja 
ongelmiin reagoimisesta pysyy edelleen aikuisilla ja 
vastuunkantajilla.

CLDRR:n kautta lapsista tulee sinnikkäitä, ja heillä 
on paremmat valmiudet selvitä katastrofeista. Lap-
set oppivat tunnistamaan riskejä, ja heille opetetaan 
pelastustaitoja, kuten ensiapua. Kun he osaavat rea-
goida katastrofeihin, heidän turvallisuuden ja hallin-
nan tunteensa kasvaa, ja heidän selviytymismahdolli-
suutensa paranevat. 

Lapset tutkivat yhteisönsä riski- ja resurssikartoitusta. 
Kuva: Rea Noponen
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Toiminnasta hyötyneet

Pelastakaa Lasten kansainvälisistä ohjelmista hyötyi suo-
raan 241 300 lasta ja 108 744 aikuista vuonna 2010. 

Photo: Tessa Rintala

Lisäksi tavoitettiin välillisesti 212 479 lasta ja 757 040 
aikuista.
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 Talous

Suomen Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien 
kulut vuosina 2008–2010 olivat 17,09 miljoonaa euroa. 
Ulkoasiainministeriön tuki kehitysyhteistyön ohjelmalle 
oli 10,6 miljoonaa euroa.  

Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien omarahoi-
tusosuus katettiin yksityisiltä ihmisiltä ja yrityksiltä saaduil-
la lahjoituksilla sekä säätiöiden myöntämillä avustuksilla.

Merkittävimmät varainhankinnan tuotot tulivat kuukau-
silahjoittajien ja yhteisökummien kautta. Vuoden 2010 

lopulla runsaat 8 000 kuukausilahjoittajaa ja noin 2 000 
yhteisökummia tuki säännöllisesti järjestön kansainvälis-
tä työtä. Keskeisiä varainhankinnan kampanjoita olivat 
koulujen päivätyökeräys sekä YLEn Hyvä Säätiön järjes-
tämä Nenäpäiväkeräys. Vuoden 2010 Nenäpäivä-kam-
panja tuotti runsaat 1,9 miljoonaa euroa. Summa kana-
voitiin yhdeksän toiminnassa mukana oleville järjestöille.

Merkittäviä yritysyhteistyön kumppaneita olivat Nokia 
ja Nokia Siemens Networks, jotka tukivat vesi-, sanitaa-
tio- ja hygieniahanketta Etiopiassa.

* Lapsen oikeusperustaisen ohjelmatyön vahvistaminen Etelä-Aasiassa; Las-
ten sosiaalisen turvallisuuden edistäminen Nepalissa; sekä hätäapu ja jälleen-
rakennus.
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Kuva: Susanna Tan
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