
 

ULKOMINISTERIÖN 

KUMPPANUUSOHJELMAN 

HANKEKUVAUKSET 2014 - 2016  

BURKINA FASO 

Hanke: Lasten suojelu, voimaannuttaminen ja katastrofivalmius  

Maa: Burkina Faso 

Kumppani: Association Salaki, Lapsityöläisten ja nuorisojärjestöjen kansallinen 

verkosto, Alliance Technique d’Assistance au Development, Comité 

National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation, Groupe de Travail pour 

la Protection de l’Enfance 

Kesto: 2014-16 

Toimiala: Lastensuojelu, katastrofivalmius 

Tavoitteet: Katastrofeista kärsineet lapset saavat parempaa suojelua hyväksikäytöltä, 

heitelle jätöltä ja väkivallalta. 

Toiminnot: Hankkeessa parannetaan lasten valmiutta suojella itseään hyväksikäytöltä, 

laiminlyönneiltä ja väkivallalta katastrofitilanteissa, sekä yhteisöjen 

valmiutta suojella lapsia vastaavissa tilanteissa Mouhounin, Centre-Nordin 

ja Sahelin alueilla sekä Dapoyan kaupunginosassa. Hanke parantaa 

aikuisten kykyä tunnistaa lapsiin kohdistuvia riskejä ja kohentaa lasten 

sosiaalisia ja henkilökohtaisia elämäntaitoja, jotta heillä on tarvittavat tiedot 

ja taidot itsensä suojelemiseksi. 

Budjetti 2016: 212 000 EUR 

 

 

ETIOPIA 

Hanke: Inklusiivinen perusopetus Etiopiassa 

Maa: Etiopia 

Kumppani: Halaba Woredan opetustoimi sekä kolme paikallista kansalaisjärjestöä: 

Addis Development Vision (ADV), Adult and Non-Formal Education 

Association in Ethiopia (ANFEAE) ja Remember the Poorest Community 

(RPC) 

Kesto: 2014-16 

Toimiala: Perusopetus 

Tavoitteet: Yhä useamman lapsen oikeus laadukkaaseen perusopetukseen on 

toteutunut ja lasten oppimistulokset ovat parantuneet. Kaikki lapset, myös 

erityistarpeiset lapset, saavat laadukasta perusopetusta turvallisessa 



 

oppimisympäristössä hankkeen toteutusalueilla. 

Toiminnot: Rakennetaan esikouluja. Korjataan valtiollisia peruskouluja erityistarpeisten 

lasten tarpeita vastaavaksi. Lisätään vanhempien ja yhteisöjen tietoisuutta 

lapsen oikeuksista ja koulunkäynnin tärkeydestä. Toimitetaan sopivia 

oppimateriaaleja erityistarpeisille lapsille. Otetaan käyttöön paikallisiin 

olosuhteisiin sopivat katastrofiriskien vähentämissuunnitelmat. Koulutetaan 

opettajia lapsiystävällisistä opetusmenetelmistä ja viranomaisia lapsen 

oikeuksista ja inklusiivisesta perusopetuksesta. 

Budjetti 2016: 362 203EUR 

 

 

 

INTIA 

Hanke: Lapsilähtöinen sosiaalinen turvallisuus 

Maa: Intia, Dungapur 

Kumppani: Save the Children India-Bal Raksha Bharat (SCBR) ja People´s Education and 

Development Organisation (PEDO) 

Kesto: 2014-2016 

Toimiala: Sosiaaliturva ja -palvelut 

Tavoitteet: Lapsiköyhyyden vähentäminen, lapsityövoiman käytön väheneminen, 

perusopetuksen tarjoaminen kaikkein köyhimmille sekä lasten hyvinvoinnin 

paraneminen.  

Toiminnot: Lasten ja köyhien kotitalouksien sosiaaliturvaohjelmiin pääsyä parannetaan 

lisäämällä ihmisten tietoisuutta ja osallistumista. Tuetaan paikallishallintoa 

noudattamaan lapsilähtöisiä toimintatapoja sosiaaliturvaohjelmissaan. 

Edistetään parempia vanhemmuuteen ja hoivaan liittyviä käytäntöjä. 

Tuetaan kouluja, jotta lapset pystyisivät tehokkaasti hyödyntämään 

tarjottuja sosiaaliturvaohjelmia. Kartoitetaan katastrofiriskit ja laaditaan 

suunnitelma niiden vähentämiseksi. Vähennetään kotitalouksien 

terveydenhoitoon meneviä kustannuksia ja parannetaan pääsyä 

laadukkaisiin terveyspalveluihin. Vaikutetaan Rajasthanin hallitukseen, jotta 

se ohjelmissaan huomioisi paremmin lasten tarpeet ja oikeudet. 

Budjetti 2016:  EUR 200 000 

 

 

Hanke: 

 

Lapsilähtöinen sosiaalinen turvallisuus 

Maa: Intia, Bihar 

Kumppani: Pelastakaa Lapset Intia - Bal Raksha Bharat (SCBR) ja Jeevika/Bihar Rural 

Livelihoods Project (BRLP) 

Kesto: 2014-2016 

Toimiala: Sosiaaliturva ja -palvelut 



 

Tavoitteet: Lapsiköyhyyden vähentäminen, lapsityövoiman käytön väheneminen, 

perusopetuksen tarjoaminen kaikkein köyhimmille sekä lasten hyvinvoinnin 

paraneminen. 

Toiminnot: Lasten ja köyhien kotitalouksien sosiaaliturvaohjelmiin pääsyä parannetaan 

kehittämällä avoimia ja vastuullisia mekanismeja. Tuetaan paikallishallintoa 

noudattamaan lapsilähtöisiä toimintatapoja sosiaaliturvaohjelmissaan. 

Edistetään parempia vanhemmuuteen ja hoivaan liittyviä käytäntöjä. 

Tuetaan kouluja, jotta lapset pystyisivät tehokkaasti hyödyntämään 

tarjottuja sosiaaliturvaohjelmia. Kartoitetaan katastrofiriskit ja laaditaan 

suunnitelma niiden vähentämiseksi. Vähennetään kotitalouksien 

terveydenhoitoon meneviä kustannuksia ja parannetaan pääsyä 

laadukkaisiin terveyspalveluihin. Vaikutetaan Biharin hallitukseen, jotta se 

ohjelmissaan huomioisi paremmin lasten tarpeet ja oikeudet. 

Budjetti 2016: EUR 90 000 

 

 

 

KENIA 

Hanke: Kaikki oppimaan - inklusiivisen perusopetuksen edistäminen 

Maa: Kenia 

Kumppani: Girl Child Network 

Kesto: 2014–2016 

Toimiala: Perusopetus 

Tavoitteet: Kaikki lapset, myös erityistarpeiset lapset, saavat laadukasta ja 

lapsiystävällistä perusopetusta Keniassa. 

Toiminnot: Pyritään vaikuttamaan päättäjiin, jotta opetuksen inklusiivisuus toteutuisi 

myös käytännössä. Lisätään yhteisöjen tietoa erityistarpeisista lapsista ja 

heidän oikeuksistaan opetukseen. Kehitetään lapsiystävällisiä 

toimintatapoja. Lisätään lasten osallistumista heitä ja heidän kouluaan 

koskevien päätösten teossa. Parannetaan koulujen kykyä vähentää 

katastrofiriskejä. 

Budjetti 2016:  190 305 EUR 

 

Hanke: Lapsille turvallinen ja väkivallaton perheympäristö 

Maa: Kenia 

Kumppani: Pelastakaa Lasten Kenian maatoimisto ja paikallinen kansalaisjärjestö 

Childline Kenya (CLK)  

Kesto: 2014–2016 

Toimiala: Lasten suojelu ja yhteisötason lastensuojelupalvelut 

Tavoitteet: Kaikki kenialaiset lapset elävät turvallisessa perheympäristössä. Yhä 

useammalla lapsella on mahdollisuus saada laadukasta perhehoitoa. 



 

Toiminnot: Parannetaan yhteisöjen ja perheiden valmiutta tarjota lapsille turvallinen ja 

väkivallaton kasvuympäristö ja välttää perheenjäsenten tarpeetonta 

toisistaan erottamista. Lisätään laadukasta sijaishoitoa, holhousta ja 

adoptiovanhemmuutta tarjoavien perheiden määrää. Epäasianmukaisesta 

hoidosta siirretyt lapset sijoitetaan uudelleen omiin perheisiinsä tai 

vaihtoehtoiseen perhehoitoon. Lisätään lasten tietoisuutta oikeuksistaan ja 

parannetaan heidän kapasiteettiaan suojella itseään katastrofiriskeiltä tai 

hyväksikäytöltä. Koulutetaan viranomaisia perhehoidon hyödyistä. 

Budjetti 2016: 289 739 EUR 

 

Hanke: Lapsiystävällinen budjetointi  

Maa: Kenia  

Kumppani: KAACR (Kenya Alliance for the Advancement of Children Rights) 

Kesto: 2014–2016 

Toimiala: Lapsen oikeudet huomioivan hallinnon vahvistaminen 

Tavoitteet: Kenialaislapset hyötyvät entistä enemmän julkisista ja yksityisistä 

investoinneista sekä heidän oikeuksiaan toteuttavista yhteiskunnan 

voimavaroista. Lapsiin kohdistuvien varojen jakaminen, avoimuus ja 

vastuullisuus ovat lisääntyneet. 

Toiminnot: Lisätään kansalaisyhteiskunnan tietoisuutta lapsiin kohdistuvista 

budjetointi- ja poliittisista prosesseista sekä edistetään niihin osallistumista. 

Koulutetaan päätöksentekijöitä lapsen oikeuksista ja vaikutetaan 

lapsiystävällisten budjettien puolesta. Vahvistetaan lapsen oikeuksien 

kerhoja ja edistetään lasten osallistumista. Parannetaan koulujen kykyä 

vähentää katastrofiriskejä. 

Budjetti 2016: 317 478 EUR 

 

 

NEPAL 

Hanke: Lapsille turvallinen kasvuympäristö  

Maa: Nepal (Sindhupalchowk ja Kavre) 

Kumppani: Pelastakaa Lasten Nepalin maatoimisto sekä kaksi paikallista 

kansalaisjärjestöä MANK ja Nangshal Association Nepal 

Kesto: 2014-2016 

Toimiala: Lasten suojelu ja yhteisötason lastensuojelupalvelut 

Tavoitteet: Yhä useamman lapsen oikeus suojeluun on toteutunut. Kunta- ja 

yhteisötasolla on toimivat lastensuojelumekanismit. Lapsityövoiman käyttö, 

lapsikauppa ja lapsiin kohdistuva väkivalta hankkeen toteutusalueella on 

vähentynyt. 

Toiminnot: Tehdään vaikuttamistyötä mm. lapsityöstä ja lapsikaupasta. Perustetaan 

lasten ryhmiä, joissa lapsille opetetaan elämäntaitoja, itsesuojelua ja 

katastrofiriskien vähentämistä. Tuetaan lapsikaupan ja hyväksikäytön 



 

uhreja. Tehdään yhteistyötä paikallisen kansalaisyhteiskunnan ja 

viranomaisten kanssa ja järjestetään heille koulutusta. 

Budjetti 2016:  EUR 236, 670 

 

 

Hanke: Lapsilähtöinen sosiaalinen turvallisuus 

Maa: Nepal (Sindhupalchowk ja Kavre) 

Kumppani: Pelastakaa Lasten Nepalin maatoimisto sekä paikalliset järjestöt Tuki Sangh 

Sunkoshi ja Nangshal Association Nepal 

Kesto: 2014-2016 

Toimiala: Sosiaaliturva ja -palvelut 

Tavoitteet: Nepalin valtio lisää lapsiin kohdistettuja sosiaaliturvaohjelmia ja budjetoi 

niihin yhä enemmän. Lapsityövoiman käyttö on vähentynyt, yhä useampi 

lapsi käy koulua ja aliravittujen lasten määrä on pienentynyt. 

Toiminnot: Lasten ja vanhempien pääsyä sosiaaliturvaohjelmiin parannetaan lisäämällä 

ihmisten tietoisuutta. Edistetään parempia vanhemmuuteen ja hoivaan 

liittyviä käytäntöjä. Tuetaan valtiota ja paikallishallintoa noudattamaan 

lapsilähtöisiä toimintatapoja sosiaaliturvaohjelmissaan. Parannetaan 

yhteisöjen kykyä vähentää katastrofiriskejä. 

Budjetti 2016: EUR 634,488 

 

SOMALIA 

Hanke: Lastensuojelujärjestelmien vahvistaminen 

Maa: Somalimaa 

Kumppani: Pelastakaa Lasten Somalian maatoimisto ja paikalliset kansalaisjärjestöt 

YOVENKO (Berbera), AYODA (Boroma) ja SOYDA (Harageisa) sekä 

oikeusministeriö 

Kesto: 2014–2016 

Toimiala: Lasten suojelu ja yhteisötason lastensuojelupalvelut 

Tavoitteet: Lasten oikeuksien toteutuminen Somalimaassa. Kansallisella, kunta- ja 

yhteisötasolla toimivien lastensuojelumekanismien kyky suojella lapsia 

väkivallalta, pahoinpitelyltä, hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä on 

parantunut.  

Toiminnot: Viranomaisten ja lastensuojelupalveluiden tarjoajien kapasiteettia 

vahvistetaan lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Lasten suojelun ja hoidon 

vähimmäisvaatimuksia ja määräyksiä kehitetään ja pannaan täytäntöön 

oikeusjärjestelmässä. Lastensuojelujärjestelmiä vahvistetaan ja 

toiminnallistetaan hankealueella. Lasten itsepuolustuskykyä parannetaan ja 

toteutetaan lapsijohtoista katastrofiriskien vähentämistä. Lisätään yhteisön 

tietoisuutta lastensuojeluun liittyvissä asioissa. 

Budjetti 2016: 302 926 EUR 

 



 

Hanke: Lapsen oikeuksien toteutuminen 

Maa: Somalimaa  

Kumppani: Pelastakaa Lasten Somalian maatoimisto ja paikalliset kansalaisjärjestöt 

YOVENCO (Berbera), AYODA (Borama) ja ANPPCAN (Hargeisa) sekä työ- ja 

sosiaaliministeriö 

Kesto: 2014-2016 

Toimiala: Lapsen oikeudet huomioivan hallinnon vahvistaminen 

Tavoitteet: Lasten oikeuksien toteutuminen Somalimaassa. Lainsäädäntö ja strategiat 

ovat sopusoinnussa lapsen oikeuksien sopimuksen sekä lasten oikeuksien 

ja hyvinvoinnin Afrikan peruskirjan kanssa.  Yhteisöt ja paikalliset 

päätöksentekijät kunnioittavat lasten oikeuksia ja näkemyksiä. Hallituksen 

budjetissa lapsiin kohdistuvat investoinnit ovat kasvaneet ja niitä on 

hyödynnetty tehokkaasti. 

Toiminnot: Vahvistetaan ja tuetaan oikeudellista ja institutionaalista 

toimintaympäristöä, jotta lapsen oikeudet toteutuisivat. Parannetaan 

kansalaisyhteiskunnan sitoutumista lapsen oikeuksien edistämiseen. 

Vaikutetaan hallituksen budjettilinjauksiin, jotta lapsiin kohdistuvat 

investoinnit kasvaisivat. Vahvistetaan maatoimiston ja kumppaneiden 

kapasiteettia toteuttaa Child Rights Governance-toimintoja. Kohennetaan 

lasten mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. 

Budjetti 2016: 302 926EUR 

 

WEST AFRICA REGIONAL 

Hanke:  Working children – Actors of their own protection 

Maa: West Africa Region (Benin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Mali, Niger, Togo) 

Kumppani: SC Senegal CO, African Movement of Working Children and Youth 

(AMWCY) / ENDA Jeunesse Action 

Kesto: 2014-16 

Toimiala: Lasten suojelu 

Tavoitteet: Lasten suojeleminen vahingolliselta työltä ja maasta muutolta.  

Toiminnot: Tehdään vaikuttamistyötä lasten tekemän työn ja työperäisen muuton 

haitallisuudesta. Tehdään yhteistyötä paikallisen kansalaisyhteiskunnan ja 

viranomaisten kanssa ja järjestetään heille koulutusta. Parannetaan 

yhteisöjen kykyä vähentää katastrofiriskejä. 

Budjetti 2016: 478 829 EUR 

 

 


