
 KIRKON ULKOMAANAVUN  
EDUSKUNTAVAALIOHJELMA JA 
HALLITUSOHJELMATAVOITTEET



Ihmisten halusta auttaa  
ja rakentaa parempaa  
elämää itselleen  
ja kanssaihmisilleen  
syntyy toivo paremmasta 
tulevaisuudesta

TULEVASSA hallitusohjelmassa on otettava vakavasti 
se, että aikamme haasteiden ratkaiseminen vaatii kat-
seen kohottamista oman maamme rajojen ulkopuolelle. 

Kulkutauti, luonnonmullistukset, sota ja nälkä ovat 
tuoneet kärsimystä ja epätoivoa liian monen ihmisen  
elämään. Aikamme vitsaukset osuvat pahimmin köy- 
himpiin ja heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin, 
mutta ne eivät säästä rikasta pohjoistakaan. Elämme  
yhdessä yhteisessä maailmassa, jossa kaukaisilta 
tuntuvista ongelmista tulee yhtäkkiä myös meidän 
ongelmiamme.

Samalla olemme nähneet valtavaa halua auttaa 
lähimmäistä – vaikka hän eläisi kaukanakin. Ihmiset 
toimivat, tekevät työtä, haluavat oppia ja rakentaa  
parempaa. Kantamalla globaalia vastuuta autamme 
myös itseämme kauaskantoisesti, siksi Suomen on olta-
va vahvasti mukana kehitysyhteistyössä ja kansainvälisen 
yhteistyön foorumeilla.
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Kehitysyhteistyö on yhteisen vastuun kanta-
mista tulevaisuudesta ja turvallisuudesta

NYT ON globaalin vastuun aika. Olemme näh-
neet, miten lepakko aivastaa Kiinassa ja koko 
maailma sairastuu. Tämä pätee niin moneen 
muuhunkin asiaan. Sota Ukrainassa, uhkaava 
nälänhätä Afrikan sarvessa ja globaali oppimi-
sen kriisi ovat meidän ongelmiamme.

Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu ovat 
vastuun kantamista yhteisestä tulevaisuudesta 
ja turvallisuudesta. Kehitysyhteistyöllä on eri-
tyinen merkitys inhimillisen turvallisuuden  
ja yhteiskunnallisen vakauden edistämisessä. 

Monella mittarilla katsottuna maailmaa on 
viime vuosikymmenten aikana rakennettu pa-
rempaan suuntaan. Taloudellinen kehitys,  
panostukset julkisiin palveluihin ja osaltaan 
myös kehitysyhteistyö ovat onnistuneet. Äärim- 
mäinen köyhyys on puolittunut, useampi tyttö 
käy koulua ja lapsikuolleisuus on vähentynyt – 
vaikka maiden väliset erot ovat suuria. 

Koronapandemian myötä positiivinen  
kehitys on taittunut ja äärimmäinen köyhyys on 
jälleen lisääntynyt. Useita valtioita uhkaa  
pitkittynyt kriisi. Kirkon Ulkomaanavun koke-
mus korostaa sitä, että investoinnit koulutuk-
seen, toimeentuloon, konfliktien ehkäisyyn ja 
rauhantyöhön sekä aitoihin kumppanuuksiin 
ovat tehokkainta kriisinhallintaa.

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko 
tarjoaa hyvän pohjan Suomen kehityspolitii-
kalle. Selonteon keskeinen osa – rahoituksen 
tiekartta – jäi kuitenkin lupauksista huolimatta 
puuttumaan. On välttämätöntä, että Suomi  
tekee oman osansa ja nostaa kehitysrahoitus- 
taan, joka on jämähtänyt kauas muiden  
Pohjoismaiden tason taakse. 

Suosituksia tulevaan hallitusohjelmaan:
 • Hallitus sitoutuu nostamaan kehitysyhteis- 

työn rahoituksen 0,7 % BKTL-osuuteen 
vuoteen 2030 mennessä ja tekee oman 
osuutensa rahoituksen lisäyksistä.

 • Kehitysrahoituksesta vähintään 0,2 % BKTL-
osuus kohdistetaan vähiten kehittyneille 
maille. Juuri köyhimpien maiden kohdalla 
lahjamuotoinen apu on kriittisen tärkeää.

 • Humanitaariseen apuun kohdennetaan  
10 % kehitysrahoituksesta.

 • Kehitysrahoituksessa on syytä hyödyntää 
myös muita kestävän kehityksen rahoituk-
sen instrumentteja kuten investointeja, lai-
noja ja yritysten yhteiskuntavastuuosuuksia. 
Hyödynnetään näitä instrumentteja myös 
vähiten kehittyneissä ja hauraissa maissa.



Pitkäjänteistä työtä laadukkaan koulutuk-
sen puolesta Ugandassa
Koulutus on yksi Kirkon Ulkomaanavun  
työn pääpainopisteistä Ugandassa. Korona-
pandemian vuoksi koulut jouduttiin sul- 
kemaan lähes kahdeksi vuodeksi. Vuonna 
2021 suurimpia saavutuksiamme Ugan-
dassa olivat uudet oppimisratkaisut, joiden 
avulla oppiminen jatkui koulusuluista 
huolimatta. 

Oppilaat osallistuivat radion välityksellä 
etäopetukseen omista kodeistaan käsin. 
Lisäksi oppilaat saivat etäopiskelumateri-
aaleja ja yhteisöihin perustettiin oppimis-
keskuksia. Yhteensä 132 562 opiskelijaa 
(75 846 tyttöä ja 56 716 poikaa) jatkoi 
opintojaan vuonna 2021. 

Koulutuksen ohella Ugandan ohjel- 
mamme keskittyy myös elinkeinojen tur-
vaamiseen. Ammattiosaamisen ja toimeen-
tulon parantamiseen tähtäävän koulutuksen 
suorittaminen antaa erityisesti naisille hyvät 
valmiudet luoda omaa liiketoimintaa tai 
työllistyä yksityiselle sektorille. 

Verkko-oppimisratkaisujen ja markki-
nointialustojen avulla sisällytämme amma-
tilliseen koulutukseen myös digitaalisia tai-
toja. Koulun ja työelämän välisen yhteyden 
vahvistamiseksi ammatillista koulutusta 
tuetaan ura- ja opinto-ohjauksella sekä 
työharjoitteluilla. Ohjelmaan osallistui 1 098 
nuorta, jotka saivat yrittäjyyskoulutusta ja 
harjoittelupaikkoja. Lisäksi ohjelman kautta 
luotiin 654 uutta työpaikkaa. 
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Laadukas koulutus on avain kehitykseen

LAADUKAS KOULUTUS on perusedellytys 
niin köyhyyden vähentämiselle, työpaikkojen 
luomiselle, talouskasvulle, tasa-arvolle, vakaille 
demokratioille kuin ilmastonmuutoksen torju-
miselle. Saatua koulutusta mikään sota tai kriisi 
ei voi ottaa pois. Siksi meidän on satsattava 
koulutukseen, joka tavoittaa kaikki lapset ja 
nuoret – myös tytöt ja nuoret naiset sekä haa-
voittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret, 
erityisesti vammaiset.

Lapsille koulut ovat turvallisia tiloja, kun 
heidän ympäristöään koettelevat kriisit ja kata- 
strofit. 222 miljoonaa kriisialueilla elävää lasta 
ja nuorta tarvitsee tukea koulutukseen. Suomi 
on nostanut koulutuksen kehitysyhteistyön 
painopisteeksi – tämän pitää näkyä vahvemmin 
myös humanitaarisessa avussa.

Alati muuttuvassa maailmassa koulutuksen 
merkitys korostuu, koska se antaa ihmisille tie-
toja ja taitoja, joiden avulla he pystyvät parem-
min mukautumaan ympäristönsä vaatimuksiin 
ja ratkaisemaan uudet ongelmat. Myös demo-
kratian, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen 
juurruttamisessa koulutus on avainasemassa. 
Suuressa osassa maailmaa ilmastonmuutosta 
ei edes mainita opetussuunnitelmassa. 

Afrikan maissa joka vuosi noin 10–12 miljoo-
naa nuorta tulee työmarkkinoille, mutta uusia 

työpaikkoja syntyy vain 3 miljoonaa. Useissa 
kehittyvissä maissa ammattiin tai  
yrittäjyyteen johtavan koulutuksen kehittämi-
nen on jäänyt vähälle huomiolle. Kohtaanto- 
ongelma nuorten taitojen ja työnantajien 
tarpeiden välillä on suuri. Koulutuksen laadun 
ja saatavuuden parantamisessa opettajien 
koulutus ja hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää. 
Valitettavan usein opettajat on jätetty sivu- 
rooliin koulutuksen kehittämisponnisteluissa. 

Työpaikkoja syntyy yhä enemmän ei-perin-
teisille aloille, joihin ei ole olemassa ammatil- 
lista koulutusta riittävissä määrin. Luovat alat, 
digitalisaatio ja ilmastonmuutosta torjuva 
vihreä siirtymä ovat sellaisia alueita, jonne 
myös uusia työpaikkoja syntyy. Ammatillisen 
koulutuksen kehittäminen, uusiin aloihin panos-
taminen ja opettajien osaamisen vahvistaminen 
ovat sellaisia alueita, joissa Suomella on paljon 
annettavaa. Erityisen tärkeää on tuoda yhteen 
kansalaisjärjestöt, yksityinen sektori sekä julki-
set toimijat.

Suomalainen koulutusosaaminen tunnis-
tetaan ja koulujärjestelmäämme arvostetaan 
maailmalla laajalti. Suomi on nostanut koulu-
tuksen kehityspolitiikan painopistealueeksi  
ja koulutuksen tukemisella on suomalaisten 
laaja tuki. 

Tulevassa hallitusohjelmassa on välttä-
mätöntä syventää Suomen sitoumusta 
laadukkaan koulutuksen edistämiseen:
 • Suomi panostaa erityisesti ammatillisen 

koulutuksen sekä opettajien koulutuksen ja 
tuen vahvistamiseen osana kehitysyhteis-
työn koulutuspainopistettä – nämä ovat 
selkeitä kansainvälisen koulutusyhteistyön 
katvealueita, joissa Suomella on annettavaa. 

 • Koulutuksen tukemista vahvistetaan merkit-
tävästi myös osana Suomen humanitaarista 
apua sekä Suomen humanitaarisen avun 
politiikkaa. 

 • Varmistetaan Suomen rahoituksen jatku-
minen, mutta tarjotaan myös henkilöre-
sursseja keskeisille koulutuksen globaaleille 
foorumeille kuten Global Partnership for 
Educationille (GPE) ja Education Cannot 
Waitille (ECW). 

 • Suomi vaikuttaa kansainvälisiin kehitys- 
rahoituksen antajiin (esimerkiksi EU ja Maa- 
ilmanpankki), jotta ne kohdistaisivat 20 % 
antamastaan rahoituksesta koulutukseen. 
Samaa tasoa ajetaan myös kumppani- 
maiden hallitusten suuntaan ja korostetaan 
erityisesti tyttöjen koulutuksen tärkeyttä.
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Pienten ja keskisuurten yritysten rooli  
kestävän kasvun luomisessa 

PIENET JA KESKISUURET yritykset ovat eri-
tyisen tärkeitä uusien työpaikkojen syntymisen 
kannalta. Kuitenkin juuri vähiten kehittyneissä 
LDC-maissa pk-sektori on alikehittynyt. Puhu-
taan ”missing middle” –ilmiöstä. Säälliset, pai-
kallista ja globaalia kestävää kehitystä tukevat 
työpaikat kehittyvissä maissa ovat paitsi näiden 
maiden, myös EU:n ja Suomen etu.

Kirkon Ulkomaanapu on vahvasti mukana 
kehittyvien maiden yksityisen sektorin vahvista-
misessa erityisesti naisten yrittäjyyttä tukemalle 
esimerkiksi koulutuksen ja mikrolainojen avulla. 
Naisten yrittäjyyden ja taloudellisen itsenäi-
syyden tukeminen on merkittävä tapa edistää 
naisten oikeuksia.

FCA Investments -sijoitusyhtiö puolestaan 
tekee vaikuttavuusinvestointeja pieniin ja keski-
suuriin yrityksiin kehittyvissä maissa. Kolmessa 
vuodessa FCAI on sijoittanut 12 miljoonaa euroa 
rahastojen kautta sekä tehnyt kolme suoraa 
sijoitusta, joiden avulla vastuulliset yritykset 
kasvavat ja luovat säällisiä, pysyviä työpaikkoja 
Afrikan kasvavalle nuorisolle. 

Mahdollisuus tehdä työtä ja ansaita toi-
meentuloa edistää merkittävästi yhteiskunnan 
vakautta ja kehitystä.

Suosituksia tulevaan hallitusohjelmaan:
 • Osana kehityspolitiikan kestävä talous ja 

ihmisarvoinen työ –painopistettä Suomi 
suuntaa yritystoiminnan tukea enenevissä 
määrin myös vähiten kehittyneisiin maihin 
ja erityisesti näiden pk-sektorille. 

 • Suomelta tarvitaan kunnianhimoa viedä 
eteenpäin pk-sektorin tukemista niin 
omassa kehitysyhteistyössään kuin EU:n 
Team Europe aloitteiden (TEI) puitteissa.

 • YK:n vähiten kehittyneiden LDC-maiden 
prosessin puitteissa Suomi on aloitteellinen  
pk-sektorille kohdistetun erityisen ”Inter-
national Support Mechanism” –väylän 
luomisessa LDC- maiden pk-sektorille  
ja kestävien yritysten ekosysteemille  
yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

K
U

V
A

: A
N

TT
I Y

R
JÖ

N
E

N
 –

 T
ŠE

R
N

IH
IV

, U
K

R
A

IN
A



Rauhantyö ei ole koskaan ollut tärkeämpää

SOTA ON suunnattoman kallista, inhimillisestä 
kärsimyksestä puhumattakaan. Silti vain 1 % 
kansainvälisestä säätiörahoituksesta kohdistuu  
rauhaan ja turvallisuuteen. Tämä korostaa 
rauhanvälitykseen ja rauhantyöhön panostami-
sen unohtunutta tärkeyttä. Toimimattomuuden 
kustannukset ovat korkeat.

Rauhanvälityksestä on muodostunut kan-
sanvälinen brändi Suomelle. Maan poliittinen 
johto on profiloitunut kansainvälisten keskuste-
lujen ja yhteyksien ylläpitäjänä. Suoria korkean 
tason suhteita myös vaikeisiin kumppaneihin 
arvostetaan laajasti. Samoin arvostetaan sitä, 
että Suomi on sitoutunut tukemaan kansain-
välisten konfliktien ratkaisua, ei pelkästään 
puheiden tasolla vaan myös käytännössä. 

”Virallisen Suomen” lisäksi vahvuutemme  
on kansalaisjärjestötoimijuudessa, joka näh- 
dään itsenäisenä ja neutraalina toimijana Nato- 
sitoumuksesta huolimatta. Aivan erityinen rooli 
Suomella on naisten, nuorten, uskonnollisten 
johtajien ja yhteisöjen sekä vähemmistöjen 
ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten 
osallistamisessa rauhanprosesseihin. On paljon 
näyttöä esimerkiksi siitä, miten naisten osalli-
suus vahvistaa rauhanprosesseja.

Tulevan Nato-Suomen ydinkysymys on, 
onko rauhanvälitys jatkossakin olennainen osa 
Suomen ulkopolitiikkaa. Mielestämme Nato- 
jäsenyys voi parhaimmillaan tehostaa Suomen 
roolia rauhantyössä. 

Suosituksia tulevaan hallitusohjelmaan:
 • Rauhanvälityksen ja rauhantyön ensisijai-

suus kirjataan selkeästi tulevaan hallitus- 
ohjelmaan ja seuraavan hallituksen ulko-  
ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon.

 • Suomi edistää Natossa kansalaisjärjestöjen 
roolia rauhan rakentamisessa ja konfliktien 
ennaltaehkäisyssä. 

 • Suomi lisää panostuksia rauhan ja turvalli-
suuden edistämiseen ja tukeaan kansain-
välistä rauhantyötä tekeville suomalaisille 
järjestöille. 

 • Suomi edistää erityisesti naisten, nuorten  
ja uskonnollisten yhteisöjen roolia rauhan- 
prosesseissa. Tähän tarvitaan myös koh-
dennettua rahoitusta.

Kirkon Ulkomaanapu käynnisti operaation 
ukrainalaisten auttamiseksi välittömästi 
Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen.
Sodan alkuvaiheessa keskityimme yhdessä 
kumppanimme Hungarian Interchurch 
Aidin (HIA) kanssa hätäapuun ja erityisesti 
pakolaisten auttamiseen. Nyt hätäavusta 
ollaan siirtymässä pitkäjänteisempään työ-
hön, jossa Kirkon Ulkomaanapu keskittyy 
erityisesti koulutukseen. 

Kesän 2022 aikana koulutimme muun 
muassa opettajia tarjoamaan lapsille psy-
kososiaalista tukea. Järjestimme myös noin 
6000 lapselle kesätoimintaa Tšernihivin 
alueella, joka oli jonkin aikaa Venäjän mie-
hittämä. Parhaillaan KUA on käynnistämäs-
sä suurta koulutushanketta yhdessä kolmen 
muun järjestön kanssa.



Globaaleja vaikeuksia

 ✔ Koronapandemian vuoksi yli 100 miljoo-
naa ihmistä on pudonnut äärimmäiseen 
köyhyyteen.

 ✔ Ennätysmäärä ihmisiä on joutunut
pakenemaan kodistaan.

 ✔ Matalan ja keskitulon maissa 70 prosenttia
10-vuotiaista lapsista ei pysty lukemaan ja
ymmärtämään lyhyttä tekstiä.

 ✔ 222 miljoonaa kriisialueilla elävää lasta ja
nuorta tarvitsee tukea koulutukseen.

 ✔ Lähes 130 miljoonaa tyttöä ei käy koulua, 
koulupudokkuus koskettaa erityisesti 
teini-ikäisiä tyttöjä.
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Suomalaisten järjestöjen työhön  
kannattaa panostaa

KANSALAISJÄRJESTÖILLÄ on tärkeä rooli  
kehitysyhteistyössä. Usein juuri järjestöt 
kykenevät tavoittamaan kaikkein haavoittuvim-
massa asemassa olevat ihmiset ja toimimaan 
haurailla alueilla ja kuromaan umpeen kuilua 
valtionkoneiston ja kansalaisten välillä. Isoilla 
kansainvälisillä toimijoilla, kuten YK-järjestöillä 
on tärkeä rooli avun koordinoinnissa sekä vas-
tuuvelvollisten viranomaisten, että kansalais-
järjestöjen kanssa ja kehitysyhteistyön laadun 
varmistuksessa. Kansalaisjärjestöjen rooli 
toimeenpanossa on valtava. Isot kansainväliset 
toimijat kuten YK-järjestöt myös toimeen- 
panevat merkittävän osan omaa toimintaansa 
järjestöjen kautta. Humanitaarisissa operaati-
oissa YK-järjestöjen kautta kanavoidun avun 
toimittaminen perille on lähes täysin kansalais-
järjestöjen, myös suomalaisten, vastuulla. 

Järjestöillä on myös paikka vallanpitäjien  
ja järjestelmien vastuullisuuden sparraajina  
ja vahtikoirina. Itsenäinen ja vahva kansalais- 
yhteiskunta on demokratian ja ihmisoikeuksien 
toteutumisen perusedellytyksiä – siksi sitä 
kannattaa tukea.

Suomalaisilla järjestöillä on merkittävä 
rooli kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun 
ja kehittyvien maiden asiantuntemuksen 
ylläpitämisessä. Järjestöt ovat myös merkit-
tävä vapaaehtoistoiminnan väylä. Lisäämme 
suomalaisten läsnäoloa maailmalla – usein 
sellaisissa paikoissa, joissa virallinen Suomi  
ei ole läsnä. 

Suomalaiset järjestöt kansainvälistyvät.  
Esimerkiksi Kirkon Ulkomaanavun rahoi- 
tuksesta jo puolet tulee ulkomailta: EU:lta, 
YK-järjestöiltä, muiden valtioiden kehitys- 
rahoituksesta ja säätiöiltä. Suomen on mah-
dollista saavuttaa isompia kehitystuloksia 
tukemalla järjestöjen kansainvälistä varain- 
hankintaa. Kansainvälisten rahoitusten saa-
minen edellyttää usein 5–25 % omarahoitusta. 
Tukemalla omarahoitusosuuksia, Suomi voi 
lisätä järjestöjen kansainvälistä rahoitusta ja 
sen myötä vaikuttavuutta. 

Suosituksia tulevaan hallitusohjelmaan:
 • Suomi kohdistaa vähintään 15 % varsi-

naisesta kehitysrahoituksesta järjestöjen 
kautta tehtävään työhön ja kansalaisyhteis- 
kunnan tukemiseen. 

 • Tuetaan järjestöjen mahdollisuuksia kan-
sainvälisen rahoituksen hankintaan sekä 
monitoimijayhteistyöhön tarjoamalla 50 % 
tukea vaadittujen omarahoitusosuuksien 
kattamiseen niin kehitysyhteistyössä, hu-
manitaarisessa avussa kuin rauhantyössä.

 • Kansainvälisten järjestöjen työssä ediste-
tään suomalaisten järjestöjen toiminta-
mahdollisuuksia. 

 • Suomalaisten kansalaisjärjestöjen rahoi-
tusta kehitetään niin sanotun kolmois-
neksus-ajattelun mukaiseksi. Ideaali-
muodossaan järjestöjen työn tavoitteita 
toteutettaisiin joustavasti rauhantyön, 
kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun 
keinoin perustuen kontekstiin ja yhteisöjen 
tai ihmisryhmien tarpeisiin. 
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Kohti parempaa ja tehokkaampaa  
kehitysyhteistyön rahoitusta

RIITTÄVÄN RAHOITUKSEN ohella Suomen on 
syytä huolehtia siitä, että annettu kehitysrahoi-
tus käytetään laadukkaalla tavalla.

Projektipohjaisuus ja rahoituksen ennakoi-
mattomuus ovat kehitysyhteistyön keskeisiä 
haasteita. Parhaiden kehitystulosten saavutta-
minen vaatii pitkäjänteistä sitoutumista,  
mutta myös rahoituksen joustavuutta ja 
ennustettavuutta. Suomen on tärkeää toimia 
avunantajana sekä kansainvälisillä foorumeilla 
pitkäjänteisen, monivuotisen ja joustavan  
rahoituksen puolustajana.

Veronmaksajien rahoilla toimittaessa on 
välttämätöntä, että rahojen käytöstä huoleh-
ditaan hyvin. Väärinkäytökset syövät aina koko 
kehitysyhteistyön uskottavuutta. Silti maailman 
vaikeimmissa konteksteissa toimittaessa on 
oltava myös kykyä hallittuun riskinottoon.  
Kaikkea ei voi valvoa, sillä se tuottaa kohtuu-
tonta byrokraattista taakkaa, joka heikentää 
tuloksellisuutta. Järjestöjen kehitysyhteistyöhön 
kohdistuva valvonta- ja raportointitaakka on 
viime vuosien aikana kasvanut runsaasti. Ra-
portointi vie paljon aikaa ja resursseja. Samalla 
pienempien järjestöjen toiminta on vaikeutunut. 

Kohtuuton byrokratia on myös este lokali- 

saatiolle, koska paikallisilta toimijoilta usein 
puuttuvat vaaditut järjestelmät. Lokalisaatiolla  
tarkoitetaan sitä, että kehitysrahoitusta ja 
käytännön valtaa kehitysyhteistyön ja huma-
nitaarisen avun päätöksistä siirretään entistä 
enemmän kehittyvien maiden paikallisille 
toimijoille – erityisesti kansalaisjärjestöille. 

Kehitysyhteistyön oikeutuksen kannalta työn 
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seuranta 
on tärkeää. Kehitysrahoitusta pitäisi kohden-
taa vahvemmin sellaisiin toimintatapoihin, 
jotka ovat osoitetusti toimivia ja tehokkaita, 
kuten saumaton toiminta yli kehitysyhteistyön, 
humanitaarisen avuin ja rauhantyön neksuksen. 
Samalla on lisättävä hankkeiden yhteydessä 
toteutettavaa tutkimusta, jotta parhaista – ja 
kustannustehokkaimmista – toimintatavoista 
saadaan parempaa tietoa. 

Laadukkaan kehitysyhteistyön toteutta-
minen sekä vaikuttaminen kansainvälisillä 
foorumeilla edellyttää ulkoministeriön riittäviä 
virkamiesresursseja. Omien kehitysvarojen  
hallinnoinnin ohella Suomen on aiempaa  
vahvemmin vaikutettava esimerkiksi EU:n  
kehitysyhteistyöhön. 

Suosituksia tulevaan hallitusohjelmaan:
 • Suomi korostaa itse antamassaan rahoi-

tuksessa sekä vaikuttaa kansainvälisillä 
foorumeilla pitkäjänteisen, monivuotisen ja 
joustavan rahoituksen puolesta.

 • Kohdistetaan osa kehitysrahoituksesta 
suoraan kehittyvien maiden kansalais- 
yhteiskunnan toimijoille. Toimeenpanon  
ja raportoinnin laadun varmistamiseksi,  
osa rahoituksesta tulee kohdistaa näiden 
järjestöjen toimintakapasiteetin tukeen. 

 • Järkeistetään kansalaisjärjestöihin koh-
distuvaa raportointitaakkaa. Selvennetään 
raportoinnin vähimmäiskriteerit ja pyritään 
sopivilta osin yhdenmukaisuuteen kansain-
välisten toimijoiden kanssa.

 • Vahvistetaan tutkimusta osana kehitys- 
yhteistyöhankkeita ja kohdennetaan  
varoja erityisen vaikuttaviksi todettuihin 
interventioihin. 

 • Taataan ulkoministeriölle riittävät resurssit 
kehitysrahoituksen laadukkaaseen hallin-
nointiin sekä kehityspoliittiseen vaikuttami-
seen kansainvälisillä foorumeilla. 
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Kirkon Ulkomaanavun  
saavutuksia 2018–2021

 ✔ Tuimme jokaisena vuotena 245 000– 
350 000 lasta ja nuorta koulunkäynnissä. 
Tukemme avulla yhteensä 2700 vammaista
lasta pääsi koulutuksen piiriin tai jatkoi 
koulunkäyntiään. 

 ✔ Lisäksi panostimme inklusiivisen koulutuk-
sen kehittämiseen osana opettajien koulu-
tusta useissa ohjelmamaissa.

 ✔ Olemme kouluttaneet lähes 20 000
paikallista opettajaa.

 ✔ Myötävaikutimme 15000 uuden mikro- 
yrityksen syntymiseen, yrityksistä yli 80 %
oli naisten perustamia. 

 ✔ Tukemamme säästö- ja pienlainatoiminta 
on mahdollistanut yli 25 000 kotitalouden
rahoituspalvelut vuosittain. Vuonna 2021 
lähinnä säästöistä kertyneet pääomat 
ylittivät 2 miljoonaa euroa ja muodostivat 
tehokkaan puskurirahaston pandemian 
talousvaikutuksista toipuville perheille.

 ✔ Rauhantyö on tavoittanut yli 15 000 ihmistä
mm. Keski-Afrikan tasavallassa, jossa perus-
tettiin nuorten rauhankerhoja. Kerhoissa 
nuoret oppivat kansalaisoikeuksista sekä 
keinoja rauhan ylläpitämiseksi ja huhujen 
hillitsemiseksi. 

 ✔ Somaliassa tuettiin naisjärjestöjen verkos-
ton perustamista. Verkosto edistää mm. 30
prosentin naiskiintiön toteutumista politii-
kassa ja hallinnollisissa rakenteissa. 

 ✔ Pitkäjänteisen vaikuttamistyön myötä 
opinto-ohjaus otettiin mukaan KambodŽ-

han kansalliseen koulutusstrategiaan. KUA 
koulutti maan ensimmäiset opinto-ohjaajat.
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VUONNA 1947 PERUSTETTU Kirkon Ulko- 
maanapu on Suomen suurin kansainvälisen 
avun järjestö. Tällä hetkellä KUA:lla on 4000 
työntekijää 12 maatoimistossa. 

Toimimme pitkäjännitteisesti hyvin hau-
raissa konteksteissa. Teemme työtä kaikkein 
köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etni-
seen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen 
katsomatta. Toimintaamme ohjaavat tasa-arvo, 
syrjimättömyys ja vastuullisuus. Työskentelem- 
me sen eteen, että kaikkien ihmisten oikeus 
laadukkaaseen koulutukseen, rauhaan ja  
toimeentuloon toteutuu.

Jokaisen ihmisen arvon ja ihmisarvoisen 
elämän puolustaminen on luovuttamaton 
lähtökohta Kirkon Ulkomaanavun työssä. 

4041 0955
Printed matter

NORDIC ECOLABEL

Ihmisarvoon perustuvat myös ihmisoikeudet, 
jotka ovat syntyneet kristinuskon sekä muiden 
uskontojen ja vakaumusten yhteisten arvojen 
pohjalta. Oikeusperustaisena järjestönä KUA 
on sitoutunut ihmisoikeuksien edistämiseen. 
Kirkon Ulkomaanavun toiminnassa on keskeistä 
erilaisten vakaumusten kunnioittaminen. KUA 
arvostaa hyödynsaajiensa, kumppaneidensa ja 
työntekijöidensä erilaisia maailmankatsomuksia 
ja vastustaa kaikkea vakaumuksiin perustuvaa 
syrjintää. 

Kirkon Ulkomaanapu edistää toiminnassaan 
uskontojen välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. 
Uskonnot ovat merkittävä voimavara kestävän 
kehityksen edistämisessä ja oikeudenmukaisen 
maailman rakentamisessa.

Kirkon Ulkomaanapu 
PL 210
(Eteläranta 8)
00131 Helsinki
kirkonulkomaanapu.fi

Lisätietoja:
Tapio Laakso
Vaikuttamistyön päällikkö
tapio.laakso@kua.fi
puh. 050 536 3280
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