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1.Tulosraportin tiivistelmä  

 
Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelman 2018–2021 tarkoituksena on ollut innostaa suomalaisia ja 
kehitysmaiden nuoria rakentamaan oikeudenmukaista ja kestävää maailmaa. Keskeisiä tavoitteita ovat 
olleet nuorten oikeuksien ja yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen ja aktiivisen kansalaisuuden 
tukeminen. Ohjelma on perustunut haavoittuvassa asemassa elävien nuorten oikeuksille, tarpeille ja 
valinnoille ja tähdännyt sosiaaliseen muutokseen, jossa nuoret aktivoituvat vastuunkantajien avulla 
kehittämään omaa elämäänsä ja yhteisöjään. Tulosraporttiin on koottu paitsi vuoden 2021 myös koko 
ohjelmakauden tulokset ja näyttöjä muutosketjuista kohti pitkän aikavälin kehitysvaikutuksia. 

Kehitysyhteistyöhankkeillaan Taksvärkki on tukenut kuutta paikallista nuorisojärjestöä Guatemalassa, 
Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa. Suora tuki kehitysmaiden 
kansalaisjärjestöille on vahvistanut paikallista kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaistoimijoiden tilaa osallistua 
päätöksentekoon. Ohjelmatoimintojen kautta haavoittuvassa asemassa elävät nuoret ovat 
kouluttautuneet ja aktivoituneet toimimaan yhteisöjensä kehittämiseksi. 

Ohjelmakumppaneiden yhteinen tavoite on ollut nuorten voimaantuminen ja yhteiskunnallisen 
osallisuuden vahvistaminen. Kohderyhmiä ovat olleet muun muassa koulunsa keskeyttäneet tytöt, kadulla 
elävät nuoret sekä syrjäkylien koululaiset. Ohjelma on tukenut kumppaneiden vammaisinkluusion 
osaamista ja vammaisten nuorten osallisuutta. Samalla on tuettu vastuunkantajien roolia ja 
kumppanijärjestöjen vaikuttamistyötä. 

Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmaan osallistui kehitysyhteistyön ohjelmamaissa noin 32 120 nuorta. 
Tyttöjä heistä oli 53 % ja vammaisia nuoria 2 %. Ohjelmakauden aikana kehitysyhteistyöhankkeissa toimi 
yhteensä noin 12 800 aikuista, joista puolet nuorten vanhempia tai vanhempainryhmien edustajia. 

Globaalikasvatus ja kehitysviestintä Suomessa ovat olennainen osa Taksvärkin kehitysyhteistyötä. 
Taksvärkki on ohjelmakaudella tukenut suomalaisten nuorten valmiutta toimia globaalien tavoitteiden 
puolesta, tarjonnut nuorille tietoa kehityskysymyksistä ja yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien 
edistämisen merkityksestä sekä antanut mahdollisuuden vaikuttamiseen vapaaehtoistyöllä. 

Ohjelmakauden aikana Taksvärkki tavoitti 20 657 oppilasta kouluvierailutoiminnalla ja 42 780 kampanjoilla 
sekä koulutti 140 vapaaehtoista kouluvierailijaa ja 1724 kasvattajaa. Maailmakansalaisen koulu -
toimintaan osallistui 4–6 koulua vuosittain. 

Ohjelmakauden 2018–2021 erityiset kehittämisalueet olivat hankehallinnon kehittäminen 
muutoskartoituslähestymistavan (Outcome Mapping) periaatteiden mukaisesti ja sosiaalisen osallisuuden, 
erityisesti vammaisinkluusion toimintamallien luominen ja parantaminen Taksvärkin ohjelmatyössä. Näissä 
molemmissa otettiin huomattavia edistysaskeleita sekä kehitysyhteistyössä että kotimaan toiminnassa. 

Ohjelmakauden loppupuolella COVID-19-pandemia vaikutti olennaisesti Taksvärkin ja sen kumppaneiden 
toimintaan. Monessa maassa nuorten palvelut heikentyivät ja riskit nuorten kaltoinkohteluun lisääntyivät. 
Etenkin koulujen sulut, jatkuva etätyö, tapahtumarajoitukset ja matkustamisen vaikeus vaativat 
toimintatapojen muutoksia. Toisaalta uusien etätyöskentelytapojen myötä tavoitettiin uusia kohderyhmiä 
ja vahvistettiin paikallista osaamista. 

  



4 
 

2. Katsaus ohjelmavuoteen 2021 ja ohjelman toimintaympäristöön  
 

2.1 Vuosi 2021 
Vuosi 2021 oli ulkoministeriön rahoittaman kehitysyhteistyöohjelman Nuoret muutoksentekijöinä (2018–

2021) viimeinen vuosi. Samalla kun vuoden aikana saatiin päätökseen monia koko ohjelmakautta koskevia 

kokonaisuuksia, Taksvärkki hyödynsi ohjelmakauden oppeja ja vuonna 2020 toteutetun ohjelma-arvioinnin 

suosituksia uuden rahoitushakemuksen ja kehitysyhteistyöohjelman 2022-2025 suunnittelun osana. 

Vuoden 2021 aikana kehitysyhteistyöohjelma edisti globaalin etelän lasten ja nuorten ihmisoikeuksia ja 

yhteiskunnallista osallisuutta sekä kannusti Suomen nuorten kasvua globaaliin vastuuseen ja aktiiviseen 

kansalaisuuteen. Päätoimintaperiaatteena on nuorelta nuorelle -ajatus, niin Suomessa 

globaalikasvatuksen ja viestinnän parissa kuin kehitysyhteistyöhankkeissa Guatemalassa, Keniassa, 

Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa. Taksvärkki toimi yhdessä samojen paikallisten 

kumppanijärjestöjen kanssa koko ohjelmakauden ajan. 

  

 

Kuva: Taksvärkin hankemaat kartalla. 

 

Suomessa Taksvärkin globaalikasvatus ja kehitysviestintä olivat keskeinen osa ohjelmaa ja koulujen 

lukuvuosien mukaan ajoittuvat Taksvärkki-kampanjat näistä näkyvin osa. Taksvärkki-kampanjoissa 

käsiteltiin globaaleja kehityskysymyksiä, nuorten toimijuutta ja malleja positiivisesta muutoksesta 

monipuolisten materiaalien ja Taksvärkin kehitysyhteistyöhankkeiden tarjoamien esimerkkien kautta.  
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Lukuvuoden 2020–2021 Oikeus olla minä -kampanjassa nostettiin esiin nuorten kohtaamaa syrjintää, 

nuorten vaikutusmahdollisuuksia sekä nepalilaisten oppilaskuntien työtä yhdenvertaisuuden puolesta.  

Nuoret esiintyivät materiaaleissa omalla äänellään ja kertoivat mielipiteensä muun muassa syrjinnästä, 

yhdenvertaisuudesta ja vaikuttamisesta. Kampanjan kautta suomalaisnuoret tutustuivat nepalilaisten 

ikätovereidensa arkeen, unelmiin ja haasteisiin sekä oppivat yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja.   

Lukuvuoden 2021–2022 Mikä sua estää? -kampanjassa nuoria kannustettiin puuttumaan vammaisten 

kohtaamaan syrjintään. Kampanjassa nuoret vammaiset ja vammattomat vaikuttajat Nepalista, Malawista, 

Sambiasta ja Suomesta kertoivat mielipiteensä vaikuttamisesta ja osallistumisen esteistä.  

Nuorten roolia ja vaikuttamismahdollisuuksia Taksvärkin toiminnassa vahvistettiin muun muassa 

käynnistämällä uusi 13–18-vuotiaiden nuorten vapaa-ajan vaikuttamisryhmä Challengers. 

Ohjelman kehittämistoiminnot sekä Suomessa että kehitysyhteistyöhankkeissa painottuivat suunnittelu- ja 

seurantamenetelmien kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen sekä vammaisinkluusion vahvistamiseen. 

Ulkoministeriön vuosille 2020–2021 myöntämän lisärahoituksen mahdollistamana Taksvärkin 

globaalikasvatuksessa ja viestinnässä kehitettiin muutoskartoitukseen (Outcome Mapping) perustuvia 

suunnittelun ja seurannan prosesseja ja vaikuttavuuden arviointia. 

Vuonna 2021 jatkettiin työtä sosiaalisen inkluusion kehittämiseksi erityisesti vammaisten nuorten osalta. 

Mikä sua estää? -kampanjan suunnittelua varten palkattiin vammaisinkluusioon perehtynyt 

projektisuunnittelija. Vammaisia nuoria osallistui videoiden ja muun kampanjamateriaalin suunnitteluun ja 

toteutukseen. Kampanjan verkkosivusto sekä kaikki kampanjamateriaalit julkaistiin saavutettavassa 

muodossa ja myös huomattava osa pedagogisesta materiaalisesta käännettiin selkokielelle.  

Kehitysyhteistyön kumppanit ovat osoittaneet sitoutumista ja edistymistä vammaisten osallisuuden 

parantamiseksi, mikä näkyy vammaisten nuorten osallistujamäärien kasvuna ohjelman aikana. 

Loppuvuodesta 2021 Taksvärkki järjesti ensimmäiset kumppaniwebinaarit, joihin osallistuivat kaikki 

kehitysyhteistyön kumppanijärjestöt Guatemalaan lukuun ottamatta. Tämäntyyppisten tilaisuuksien 

järjestäminen on ollut pitkäaikainen toive sekä kumppanien että Taksvärkin taholta. Kumppanien työn 

esittelykerran jälkeen ensimmäisen temaattisen kumppaniwebinaarin aiheena oli vammaisinkluusio ja 

mukana oli myös Vammaiskumppanuuden asiantuntija.  

Vuoteen 2021 sisältyi myös haasteita. Erityisesti COVID-19-pandemia vaikutti koko ohjelman tasolla, ja 

näitä vaikutuksia ja muutoksia ohjelmaan kuvataan tarkemmin seuraavassa luvussa. Asetetuissa 

tavoitteissa pysyttiin ja niiden toteuttamisessa edistyttiin hyvin, vaikka työskentelytavat muuttuivatkin. 

Ohjelman tuloksista raportoidaan tarkemmin raportin myöhemmissä luvuissa. 

 

2.2 COVID-19-pandemian vaikutukset ohjelmaan  

COVID-19-pandemia vaikutti Taksvärkin ja kaikkien sen kumppaneiden toimintaan ja toimintaympäristöön 

maaliskuusta 2020 lähtien. Koronatilanne heikensi myös lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisen 

edellytyksiä. Vaikka pandemian terveysvaikutukset ovat olleet nuorille suhteellisen pienet vanhempiin 

ihmisiin verrattuna, yhteiskuntien laajoilla suluilla on ollut merkittävä vaikutus nuoriin ympäri maailman.  
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Koulusulut, poikkeusolot ja jatkuva epävarmuus ovat vaikuttaneet negatiivisesti lasten ja nuorten 

opintoihin niin Suomessa kuin globaalisti, mutta erityisen vakavat vaikutukset ovat olleet syrjäseuduilla 

asuvien ja vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten koulunkäyntiin. Heikkojen yhteyksien päässä elävät 

tai köyhimpien perheiden lapset ja nuoret, etenkin tytöt, ovat jääneet ikätovereistaan jälkeen ja 

pahimmillaan menettäneet kaksi kouluvuotta, kun etäopetukseen tarvittavia laitteita tai verkkoyhteyttä ei 

ole. Koulutukseen liittyvä eriarvoistuminen on näkynyt selkeästi Nepalissa, jossa on ollut useita pitkiä 

koulusulkuja.  

Taksvärkin kumppanit Malawissa, Nepalissa ja Sierra Leonessa ovat raportoineet teiniraskauksien 

lisääntyneen toiminta-alueillaan. Lapsiavioliittojen lisäksi teiniraskauksien kasvuun on johtanut lisääntynyt 

sukupuolittunut väkivalta, kun nuoret ovat altistuneet hyväksikäytölle viettäessään aikaa muualla koulujen 

ollessa kiinni. Esimerkiksi Malawissa raportoitiin nuorten seksuaaliterveyspalvelujen alasajosta, kun 

klinikoiden työntekijöitä on tarvittu koronatoimiin, millä on myös yhteys teiniraskauksien lisääntymiseen. 

Eristäytyminen ja kontaktien puute ikätovereihin on vaikuttanut nuorten henkiseen hyvinvointiin ja 

ihmissuhteisiin. Erityisesti vammaiset nuoret ovat marginalisoituneet voimakkaasti koulusulkujen myötä. 

Toisaalta lasten ja nuorten ruutuaika on kasvanut, mikä on altistanut lapsia ja nuoria muun muassa 

sosiaaliseen mediaan liittyville turvallisuusuhkille. Koteihin eristäytymisen on raportoitu lisänneen myös 

kotiväkivaltaa. 

Toimeentulomahdollisuuksien väheneminen ja nuorisotyöttömyys ovat johtaneet nuorisorikollisuuden ja 

muun haitallisen käyttäytymisen lisääntymiseen esimerkiksi Malawissa ja Sierra Leonessa. Työpaikkojen 

menettäminen, velkaantuminen ja köyhyyden lisääntyminen ovat vaikuttaneet niin ikään ravitsemukseen 

ja eriarvoistumiseen. Liikkumisrajoituksilla on ollut suuri vaikutus etenkin köyhiin ja heihin, jotka ovat 

riippuvaisia päivittäin ansaitusta palkasta. Eriarvoisuus on näkynyt selvästi myös rokotteiden 

saatavuudessa. Vaikka yli 60 % maailman väestöstä on saanut koko rokotesarjan, Afrikassa vain noin 20 % 

prosenttia väestöstä on rokotettu1. Tilanteen vaihtelu voi olla Afrikan maiden välillä valtava. 

Koronapandemia on vaikuttanut kansalaisyhteiskunnan tilaan ohjelmamaissa. Viruksen leviämisen 
estämiseksi moni maa asetti liikkumis-, kokoontumis- ja tiedonvälityksen rajoituksia, joita on käytetty 
myös mielenilmaisun, kansalaisaktivistien tai toimittajien toiminnan estämiseksi. Esimerkiksi 
Guatemalassa kaikki valtionhallinnon tiedotustilaisuudet peruttiin pandemian varjolla ja tiedot viruksen 
uhreista ja uusista tartunnoista salattiin. Keniassa mielenosoituksia tukahdutettiin väkivaltaisesti 
pandemian aikana. Pandemia on myös vaikeuttanut kansalaisjärjestöjen toimintaa ja varainhankintaa. 

COVID-19-pandemia vaikutti luonnollisesti ohjelman toteutukseen ja tuloksiin kaikilla tasoilla. Ohjelman 
tavoitteet pidettiin ennallaan, mutta erityisesti koulujen sulut, jatkuva etätyö, tapahtumarajoitukset ja 
matkustamisen vaikeus vaativat jatkuvaa varautumista, joustavuutta ja toimintatapojen muutoksia. 
Pandemia aiheutti liikkumis- ja toimintarajoituksia kaikissa ohjelmaa toteuttavissa maissa, mutta 
rajoitusten laajuus ja ajankohdat vaihtelivat maittain. 

Toiminta vaikeutui eniten Guatemalassa, Nepalissa ja Keniassa, joissa viranomaiset rajoittivat liikkumista 
ja kokoontumista voimakkaimmin. Guatemalassa ja Nepalissa jatkohankkeiden suunnittelu siirrettiin 
vuoteen 2022, koska osallistavaa suunnittelua ei pystytty vuoden 2021 aikana toteuttamaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Malawissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa hankkeita voitiin toteuttaa 

                                                           
1 Ylen uutinen 19.8.2022: https://yle.fi/uutiset/3-12582245  

https://yle.fi/uutiset/3-12582245
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pienemmillä suunnitelmien muutoksilla. Kehitysyhteistyöhankkeiden toimintoja siirrettiin eteenpäin, 
työtapoja muutettiin pandemian olosuhteisiin sopiviksi ja toimintoihin sisällytettiin hygieniakasvatusta ja 
terveysturvallisuuden lisäämistä yhteisöissä. Etenkin Malawissa ja Nepalissa hyödynnettiin aiempaa 
vahvemmin paikallista omistajuutta kouluttamalla ja lisäämällä paikallisten toimijoiden vastuuta hankkeen 
toteutuksessa. 

Taksvärkin suunnittelu-, seuranta- ja raportointityö on tehty etämuodossa maaliskuusta 2020 lähtien. Alun 
radikaalien muutosten jälkeen uusiin työskentelytapoihin sopeuduttiin nopeasti.  Erilaisia virtuaalialustoja 
etätyöskentelyyn ja kommunikointiin on opittu hyödyntämään sekä paikallisesti hankkeiden toteutuksessa 
että Taksvärkin ja kumppanijärjestöjen välillä. Tämä mahdollisti myös yhteiset kumppaniwebinaarit. 

COVID-19-pandemia on vaikuttanut merkittävästi järjestöjen toimintamahdollisuuksiin, kouluihin ja 
nuorten elämään myös Suomessa. Julkiset tapahtumat oli pitkään kielletty, mikä vaikeutti kohderyhmien 
tavoittamista ja toiminnan organisointia. Globaalikasvatuksessa etäopetukseen siirtyminen ja koulujen 
sulkeminen ulkopuolisilta toimijoilta hidasti tai esti monia toimintoja, ja pandemian pitkittyessä muun 
muassa opettajien uupumus yleistyi. 

Taksvärkki mukautti toimintaansa vastaamaan poikkeusolojen vaatimuksiin ja kehitti globaalikasvatukseen 
innovatiivisia toiminnan muotoja, kuten etä- ja ulkotyöpajat, joihin koulut ovat olleet palautteen 
perusteella erittäin tyytyväisiä. Etätyöpajat ovat mahdollistaneet globaalikasvatuksen palveluiden 
tarjoamisen myös uusille paikkakunnille. Pedagogisen materiaalin kehittämisessä ja suunnittelussa 
huomioitiin nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi muun muassa saavutettavuus, selkeäkielisyys, tunteiden 
käsittely ja ajankohtaisten, nuoria puhuttavien ilmiöiden kytkeminen työpajojen teemoihin.  

Pandemian myötä nuoret ovat siirtyneet vapaa-ajallaan entistäkin vahvemmin sosiaalisen median piiriin. 
Kun fyysinen kohtaaminen estyy, sähköiset viestimet valtaavat tilaa kommunikaatiossa. Tämä on 
haastanut myös Taksvärkin etsimään uusia tapoja viestiä nuorille. 

Pandemia ja siitä johtuvat sulkutoimet vaikeuttivat Taksvärkin omaa varainhankintaa, etenkin koulujen 
mahdollisuuksia Taksvärkki-keräysten järjestämiseen ja Kapua-varainhankkijoiden työtä. Helpotusta 
Taksvärkin talouteen toivat valtionavustusten pienemmät omarahoitusvaatimukset vuosina 2020 ja 2021. 

 

2.3 Toimintaympäristön muutokset ohjelmamaissa  

Taksvärkin ohjelmamaista Malawi, Nepal, Sambia ja Sierra Leone luokiteltiin vuonna 2021 vähiten 

kehittyneiksi LDC-maiksi, Nepalissa on käynnissä siirtymäprosessi matalan keskitulon maaksi vuoden 2026 

loppuun mennessä. Guatemala ja Kenia lukeutuvat matalamman keskitulon maihin. Toimintaympäristöjen 

muutoksia ja ohjelmamaiden tilannetta seurataan kumppanijärjestöjen raporttien ja kumppanien kanssa 

käytyjen keskustelujen lisäksi muun muassa Transparency Internationalin korruptioindeksin, Fund for 

Peacen hauraiden valtioiden indeksin, Civicus-järjestön kansalaisyhteiskuntien tilan monitoroinnin sekä 

Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausindeksin avulla. Vuoden 2021 

toimintaympäristöanalyysissa tarkastellaan ohjelmamaiden kehitystä suhteessa ohjelmakauden alun 

tilanteeseen sekä tuodaan esiin kumppanijärjestöjen ja Taksvärkin ohjelmasuunnittelijoiden huomiot 

kunkin maan tilanteen kehityksessä. Analyysissä arvioidaan yhteiskunnallisen ja poliittisen ilmapiirin 

muutoksia ja sitä, miten ne vaikuttavat hankkeiden toteutukseen. 
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Fund for Peacen hauraiden valtioiden indeksissä 20212 kaikki Taksvärkin ohjelmamaat, paitsi Sambia (-4 

sijaa), paransivat sijoittumistaan (2–18 sijaa) ohjelmakautta edeltäviin 2017 tilastoihin verrattuna. Eniten 

ohjelmamaista vahvistumista tapahtui Nepalin (+18 sijaa) ja Kenian (+10 sijaa) kohdalla. Ohjelmamaista 

hauraimpana on kuitenkin Kenia sijalla 32 ja vahvimpana Guatemala sijalla 59. Suomi on sijalla 179 

maailman vakaimpana valtiona. 

Transparency Internationalin korruptiolistauksessa3 vastaavalla aikavälillä Kenian ja Sierra Leonen tilanteet 

paranivat eniten, 15 sijaa (Kenia sijalle 128/180 ja Sierra Leone sijalle 115). Malawi paransi 12 sijaa ja on 

ohjelmamaista vähiten korruptoitunut sijalla 110. Nepal ja Sambia ovat jaetulla sijalla 117. Nepal paransi 5 

sijaa. Sambian tilanne tippui eniten vuodesta 2017, 21 sijaa. Guatemalassa korruptiotilanne heikkeni 

ohjelmakauden aikana entisestään seitsemällä sijalla, ollen edelleen Taksvärkin ohjelmamaista heikoin, 

sijalla 150. Suomi nousi jaetulle sijalle 1 sijalta 3. 

Nuorten määrä kaikissa globaalin etelän ohjelmamaissa on merkittävä, ja jokaisessa maassa vähintään 50 

% väestöstä on alle 24-vuotiaita4. Malawissa ja Sambiassa nuorten osuus väestöstä on noin 65 %. 

Mediaani-ikä vaihtelee 17 vuodesta 25 vuoteen. Nuorten kohtaamat yhteiskunnalliset ongelmat ja 

globaalit haasteet ovat monin paikoin yleistyneet lähes puolet ohjelmakaudesta vaikuttaneen COVID-19-

pandemian myötä, kuten edellisessä luvussa on kuvattu. Koulusulut ja taloudellinen epävarmuus ovat 

vaikuttaneet nuorten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksiin. Esimerkiksi Sierra Leonessa 60 % nuorista 

on työttömiä5 ja Keniassa arviolta 84 % nuorista on työllistynyt epäviralliselle sektorille6.  

Naisiin kohdistuva väkivalta, nuorten naisten avioliitot ja raskaudet ovat yleisiä ja ovat lisääntyneet 

pandemian aikana merkittävästi kaikissa ohjelmamaissa. Nuoret naiset jättävät poikia useammin 

koulutuksen kesken ja heillä on korkeampi lukutaidottomuusaste. Vaikka alaikäisten avioliitot on monessa 

ohjelmamaassa kielletty lailla, on tapa edelleen yleinen. Nepalissa oli jo ennen pandemiaa maailman 

kahdeksanneksi suurin määrä alaikäisten avioliittoja maailmassa7. Lisäksi Nepalissa dalitien asema on 

heikentynyt entisestään pandemian aikana syrjintätapausten lisääntyessä8. 

Monissa ohjelmamaissa on viime vuosina uusittu nuorisopolitiikkaa nuorten taloudellisen voimaantumisen 

ja päätöksentekoon osallistumisen edistämiseksi. Vammaisten oikeudet ovat varsin hyvin edustettuina 

kansallisessa lainsäädännössä. Kaikki ohjelmamaat ovat ratifioineet YK:n vammaissopimuksen. Käytännön 

tasolla toimeenpano on kuitenkin heikkoa ja budjetit riittämättömiä. Monessa ohjelmamaassa on ilmainen 

                                                           
2 https://fragilestatesindex.org/global-data/ 
3 https://www.transparency.org/en/cpi/2021 
4 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ 
5 The World Factbook (2021b) Sierra Leone. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2021. https://www.The World 
Fact Book.gov/the-world-factbook/countries/sierra-leone/ 
6 Ministry of Public Service, Youth and Gender (2019). Kenya Youth Development Policy 2019: Empowered Youth for 
Sustainable Development. https://www.prb.org/wp-content/uploads/2020/06/Kenya-Youth-Development-Policy-
2019.pdf 
7 UNFPA & UNICEF (2017) Ending child marriage in Nepal. https://www.unicef.org/rosa/media/151/file/Ending Child 

Marriage in Nepal.pdf 
8 Kathmandu Post 19.8.2021 https://kathmandupost.com/national/2021/06/05/discrimination-cases-got-worse-during-
pandemic-dalit-rights-advocates-say 

 

https://fragilestatesindex.org/global-data/
https://www.transparency.org/en/cpi/2021
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/
.%20https:/www.The%20World%20Fact%20Book.gov/the-world-factbook/countries/sierra-leone/
.%20https:/www.The%20World%20Fact%20Book.gov/the-world-factbook/countries/sierra-leone/
https://www.prb.org/wp-content/uploads/2020/06/Kenya-Youth-Development-Policy-2019.pdf
https://www.prb.org/wp-content/uploads/2020/06/Kenya-Youth-Development-Policy-2019.pdf
https://www.unicef.org/rosa/media/151/file/Ending%20Child%20Marriage%20in%20Nepal.pdf
https://www.unicef.org/rosa/media/151/file/Ending%20Child%20Marriage%20in%20Nepal.pdf
https://kathmandupost.com/national/2021/06/05/discrimination-cases-got-worse-during-pandemic-dalit-rights-advocates-say
https://kathmandupost.com/national/2021/06/05/discrimination-cases-got-worse-during-pandemic-dalit-rights-advocates-say
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peruskoulutus tai aikomus pyrkiä siihen lähivuosina, mutta peruskoulutuksen laatu on huonoa eikä se 

vastaa työmarkkinoiden vaatimuksiin. 

Kaikki ohjelmamaat kuuluvat CIVICUS Monitorin9 kansalaisyhteiskunnan tilan asteikon mukaan ’rajoitettu’- 

luokkaan, joka on viidestä kategoriasta keskimmäinen. Suomi kuuluu harvoihin vapaiksi luokiteltuihin 

maihin. Kaikissa ohjelmamaissa perustuslaki takaa kokoontumis- ja sananvapauden, mutta muut 

lausekkeet rajoittavat näitä oikeuksia. Kansalaisaktivistit ja toimittajat kohtaavat sananvapauden 

rajoittamista, häirintää sekä toiminnan vaikeuttamista ja pelottelua jopa virkamiesten ja 

turvallisuushenkilöstön toimesta. Mielipiteen ilmaiseminen voi johtaa pahoinpitelyihin tai vangitsemiseen. 

Kansalaisjärjestöt toimivat ympäristössä, jossa niiden työtä rajoitetaan ja hankaloitetaan erilaisin 

rekisteröintimaksuin sekä byrokratian voimin. Esimerkiksi Nepalissa ja Sierra Leonessa järjestöjen täytyy 

rekisteröityä vuosittain.  

Sambiassa valtionhallintoon kohdistuu monia korruptioepäilyjä ja opposition sekä kriittisen median 

toimintaa rajoitetaan. Korruptioepäilyt ovat aiheuttaneet monien kansalaisjärjestöjen rahoittajien 

vetäytymisen maasta. Vaikka Sambian 2021 vaalit sujuivat melko rauhanomaisesti, ei 

kansalaisyhteiskunnan tilan heikentymiseltä ja kokoontumisrajoituksilta kuitenkaan vältytty. 

Positiivista kehitystä on tapahtunut Malawissa, jossa syytökset vuoden 2019 presidentinvaalien vilpistä 

johtivat laajoihin kansalaisjärjestöjen johtamiin protesteihin. Malawin perustuslakituomioistuin hylkäsi 

vaalituloksen järjestelmällisten säännönvastaisuuksien vuoksi. Uudet vaalit järjestettiin 

pandemiaolosuhteissa vuonna 2020. Vuoden 2019 vaalien mitätöinti osoittaa, että Malawin 

kansalaisjärjestöillä on vaikutusmahdollisuuksia ja että oikeuslaitokset toimivat demokraattisesti. 

Kuitenkin myös Malawissa kansalaistoimijat ja media toimivat rajoitetussa ympäristössä.  

Keniassa kansalaisyhteiskuntaan on kohdistunut rajoituksia ja sen vapaata toimintaa on estetty vuoden 

2022 vaaleihin valmistauduttaessa. 

Guatemalassa kansalaisyhteiskunnan tilan kehityssuunta on ollut huono muun muassa kasvavan 

eriarvoisuuden, laajan korruption, rikoksista rankaisemattomuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden 

vuoksi. Rikollisjengit ovat yhä vakava turvallisuusuhka ja ne rekrytoivat erityisesti haavoittuvassa asemassa 

olevia nuoria toimintaansa. Kansalaisjärjestöjä rajoittava byrokratia viivästytti myös Taksvärkin kumppanin 

toimintaa erityisesti ohjelmakauden ensimmäisinä vuosina, kun paikallisen opetusministeriön edustajat 

toistuvasti lykkäsivät hankkeeseen suunnitellun oppilaitosyhteistyön vaatiman sopimuksen 

allekirjoittamista.   

Guatemala oli vuoden 2021 maailman lehdistönvapausindeksissä10 hännillä sijalla 116/180 (118 vuonna 

2017). Sambia sijoittui seuraavana sijalle 115 (114 vuonna 2017). Ohjelmakautta edeltävään vuoteen 2017 

verrattuna eniten myönteistä kehitystä tapahtui Sierra Leonessa, nousten 10 sijaa sijalle 75. Malawi nousi 

8 sijaa sijalle 62. Kenia puolestaan laski 7 sijaa sijalle 102 ja Nepal 6 sijaa sijalle 106. Nepalissa hallitus 

valmistelee edelleen ihmisoikeusjärjestöjä huolestuttavia lakiluonnoksia liittyen kansalaisjärjestöihin, 

                                                           
9 CIVICUS (2021) World Map: Tracking conditions for citizen action. https://monitor.civicus.org/ (19.8.2022) 
10 https://rsf.org/en/index (19.8.2022) 

https://monitor.civicus.org/
https://rsf.org/en/index
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mediaan ja informaatioteknologiaan. Toteutuessaan lakien pelätään heikentävän sananvapautta ja 

rajoittavan kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Suomi putosi sijalle 5. 

Ohjelmakausi aloitettiin vuonna 2018 toimintaympäristössä, jossa suomalaiset nuoret kokivat 
ilmastonmuutokseen, maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja muihin globaaleihin ilmiöihin liittyvää huolta ja 
epävarmuutta. Monet yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset ovat yhteisiä nuorille kaikkialla ja ne ovat 
olleet ajankohtaisia nuorten elämässä koko ohjelmakauden ajan. Nuoria ympäri maailmaa huolestuttavat 
vammaisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä, nuorisotyöttömyys sekä kiusaaminen. 
Ohjelmakauden aikana nuorten muutosvoima on ollut näkyvästi esillä etenkin ilmasto- ja sukupuolten 
tasa-arvokysymyksissä. Nuoret ovat luoneet ja vaatineet uudenlaista tilaa toimia ja vaikuttaa itselleen 
tärkeisiin asioihin. Sosiaalisen median rooli nuorten keskeisenä toimintaympäristönä on vahvistunut halki 
ohjelmakauden, mitä COVID-19-pandemia on entisestään korostanut. 

 

Nepalilaisia koululaisia, joiden kasseissa on kuvitettuna hygieniaohjeita koronalta suojautumiseksi. Kuva: ECCA. 
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3. Kehitysyhteistyöohjelman tulokset ja vaikutukset 

Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelman tavoitteena on ollut pitkäjänteinen ja kestävä muutos, jota paikalliset 
sidosryhmät yhdessä edistävät. Ohjelman keskiössä ovat nuoret, jotka ovat aktiivisia toimijoita omien 
oikeuksiensa toteutumisen ja yhteisöjensä kehittämisen puolesta. Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelman 
kehitysvaikutustavoite on:  

“Vuoteen 2022 mennessä nuorten yhdenvertainen oikeus osallistua toteutuu ja aktiivinen 
kansalaisuus mahdollistuu aiempaa paremmin ohjelman toiminta-alueilla. Nuorten aktiivinen 
toiminta osana kansalaisyhteiskuntaa on lisännyt vuoropuhelua ja edellytyksiä ihmisoikeuksien ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiselle.”  

Taksvärkin tulosajattelu perustuu muutoskartoituksen (Outcome Mapping) lähestymistapaan, jonka 
mukaan yhteiskunnallinen muutos tapahtuu ihmisten asenteissa, käytöksessä, suhteissa ja käytänteissä. 
Keskeiset toimijaryhmät osallistuvat määrittelemään omat muutostavoitteensa osana yhdessä määriteltyä 
visiota. Tulosten seuranta, arviointi ja niistä oppiminen ovat luonteeltaan osallistavia, jatkuvia prosesseja, 
joiden pohjalta toimintaa suunnitellaan ja ohjataan tavoitteellisesti. Yhteiskuntien sosiaaliset muutokset 
ovat dynaamisia, monimutkaisia ja monialaisia. Prosessien kehittymistä ja toimijoiden välisiä suhteita 
tarkastelemalla voidaan seurata muutosten laatua ja laajuutta.  

Yksi muutoskartoituksen ero perinteiseen tulosketjuajatteluun on, ettei aikaansaatavien muutosten syy-
seuraussuhteita määritellä etukäteen. Sen sijaan muutosta kohti tavoiteltua visiota ohjataan askel 
kerrallaan havaittujen muutosten ja niihin vaikuttaneiden tekijöiden perusteella. Mahdollisia 
muutospolkuja on rajattomasti, ja niihin vaikuttavat ohjelmatoimien lisäksi lukuisat muut tekijät.  

Taksvärkin seuranta- ja arviointityössä hyödynnetään muutosharavoinnin (Outcome Harvesting) 
menetelmää, joka on otettu käyttöön vaiheittain ohjelmakauden puolivälistä eteenpäin. Konkreettiset, 
todennettavissa olevat muutoskuvaukset sekä niiden systemaattisen tarkastelun kautta havaitut, toistuvat 
suuntaukset ja mallit antavat toimivan tavan seurata, analysoida ja raportoida muutoksia sekä hyödyntää 
havaintoja strategisessa suunnittelussa. 

Sosiaaliset muutokset eivät ole koskaan vain tietyn ohjelman, hankkeen tai intervention aikaansaamia. 
Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelman vuoden 2021 tulosten analysointi tarjoaa silti luontevan 
mahdollisuuden tarkastella kehityssuuntia, ohjelman tuloksellisuutta ja kehitysvaikutuksia koko 
nelivuotisen 2018–2021 ohjelmakauden ajalta.  

Luvussa 3.1 kuvataan ohjelmakaudella havaittuja muutosketjuja, jotka osoittavat suuntaa kohti Taksvärkin 
kehitysvaikutustavoitetta ja joihin toimialakohtaisissa tulosanalyysiluvuissa esiteltävillä tuloksilla on 
yhteys. 

Luvussa 3.2 tarkastellaan vuonna 2021 raportoitujen kehitysyhteistyön tulosten analyysiä tulosalueittain. 
Luvussa 3.3 käsitellään Taksvärkin viestinnän ja globaalikasvatuksen parissa havaittuja tuloksia. Luvussa 
3.4 käsitellään edistystä ohjelmatyön kehittämisen tuloksia.   
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3.1 Muutosketjut 

Ohjelmakauden ajalta on nähtävissä toinen toisiinsa vaikuttaneiden tulosten ketjuja, jotka osoittavat 
aiemmin raportoitujen muutosten syventymistä ja niiden aikaan saamia uusia muutoksia eri toimijoissa.  

Tyypillisesti nuortenryhmien perustamisen ja järjestettyjen koulutusten seurauksena nuoret ovat 
organisoituneet ja motivoituneet toimimaan yhteisöissään. Ryhmissä saamansa kannustuksen, 
vertaistuen, uusien tietojen ja opittujen menetelmien myötä he ryhtyvät toimimaan myös näkyvästi, ei 
pelkästään oman ryhmänsä sisällä. Nuoret jakavat oppimiansa asioita perhepiirissä, oppilaitoksissa ja 
muissa yhteisöissä. Organisoituneet nuoret vertaiskouluttavat uusia ryhmiin osallistuvia nuoria. Ryhmät 
tekevät näkyvää kampanjointia ja vaikuttamistyötä yhteisöissään sekä ylläpitävät suhteita 
vastuunkantajiin, minkä seurauksena nuoriso-organisaatiot on alettu nähdä valideina toimijoina 
yhteisöissä ja koko yhteisön nuorten äänitorvena. Samalla ryhmissä toimivista aktiivisista nuorista tulee 
roolimalleja toisille nuorille. Heidän esimerkkinsä on motivoinut toisia nuoria liittymään mukaan ryhmiin.  

Kun opettajat, vanhemmat, paikalliset päätöksentekijät ja muut vastuunkantajat pohtivat nuorten 
osallisuutta, oppivat siihen uusia keinoja ja näkevät aktiivisten nuorten potentiaalin, he motivoituvat 
tukemaan nuoriso-organisaatioita ja niiden aloitteita ja tekevät ryhmien kanssa yhteistyötä. Nuorten ja 
vastuunkantajien lisääntyneen dialogin ja yhteistyön myötä on myös saatu aikaan rakenteita, joilla 
mahdollistetaan yhä useampien nuorten parempi elämänhallinta, voimaantuminen ja siten mahdollisuus 
toimia aktiivisina kansalaisina.  

Kuvatun kaltaisia muutosketjuja on nähty kaikilla Taksvärkin ohjelman toiminta-alueilla. Käynnistyneiden 
muutosketjujen vaikutukset kasvavat sitä enemmän, mitä enemmän toivotun kaltaisia muutoksia 
toimijoissa tapahtuu. Systeemisestä muutoksesta voidaan puhua, kun muutosprosesseissa on aidosti 
mukana riittävän laaja edustus paikallisia toimijoita, myös sellaisia, joilla on valtaa muuttaa rakenteita.  

Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelman 2018–2021 muutosteorian logiikan mukaisesti ohjelmakauden 
viimeisenä vuonna on päästy lisääntyneessä määrin etenemään kohti nuorten aktiivista toimijuutta ja 
osallisuutta yhteisöjensä kehittämisessä (tulosalue 1.3), etenkin luotujen suhteiden ja uusien käytänteiden 
tasolla. Merkittävää kasvua tuloksissa on havaittavissa läpi koko vastuunkantajien tulosalueen 2, mutta 
varsinkin liittyen virallisiin käytäntöihin, linjauksiin tai säädöksiin (tulosalue 2.3: Käytännöt ja säännökset 
edistävät ja turvaavat nuorten ihmisoikeuksia) sekä vaikuttamisväyliin (2.4: Nuorten kanavat osallistua 
päätöksentekoon ja mahdollisuudet tulla kuulluksi yhteisöissään ovat lisääntyneet). Näiden tulosalueiden 
alla havaittujen muutosten laajuus ja luonne antaa viitteitä kestävistä rakenteellisista muutoksista ennen 
kaikkea yhteisöjen tasolla, mutta joissain tapauksissa ohjelman aktiiviset nuoret tai Taksvärkin 
kumppanijärjestöt ovat vaikuttaneet myös kansallisiin ja alueellisiin politiikkalinjauksiin tai ohjelmiin.   

Tulosten vaikuttavuuden analyysin kannalta muutosten tasolla on mittakaavan lisäksi kyse vaikutusten 
syvyydestä ja merkityksellisyydestä. Eri muutosten tasot ovat yhtä lailla tärkeitä, arvokkaita ja tarpeellisia. 
Aikaansaadut muutokset pitkäjänteisissä kansallisissa prosesseissa, kuten nuoria osallistavan 
nuorisolainsäädännön päivitysprosessin valmistumisessa Sierra Leonessa vuonna 2021, ovat kiistattomia 
edistysaskeleita, joilla on mahdollisuus vaikuttaa pitkällä aikavälillä nuorten hyvinvointiin, osallisuuteen ja 
asemaan läpi yhteiskunnan. Paperille aikaansaadun muutoksen jälkeen sen toimeenpano ja käytännön 
toteutus vaativat edelleen vaikuttamistyötä, tiedottamista sekä sinnikästä aktivismia. Nuorten ja 
vastuunkantajien välille luodut suhteet edesauttavat tätä prosessia ja yhteistyön kehittymistä myös 
hankkeen jälkeen. Nuorten järjestäytyneen aktivismin kanavaksi luodut ryhmät vahvistavat nuorten äänen 
kuulumista jatkossakin.  
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Saavutetut edistysaskeleet motivoivat nuoria hyödyntämään oppimiaan taitoja edelleen. Nuorten tiedot, 
harjaantuneet kyvyt ja osaaminen tukevat heitä läpi elämän. Esimerkiksi vammaisten nuorten tai tyttöjen 
voimaantuminen on usein ollut käänteentekevää heidän elämässään. Henkilökohtaisten muutos- ja 
kasvutarinoiden vaikuttavuuden arvoa ei voi kylliksi korostaa rakenteellisten muutosten rinnalla. Näiden 
nuorten täyden potentiaalin ja kykyjen toteuttaminen ja oikeuksien toteutuminen vaatii myös yhteisön 
tuen sekä muutoksia asenteissa, joista on myös laajasti selviä merkkejä.  

Keskeistä on opittujen taitojen jatkuvuus ja jakaminen toisille nuorille. Nuorten parissa työskenneltäessä 
aktiivien suhteellisen nopea vaihtuvuus nuorten kasvun ja elämässä avautuvien uusien tilanteiden ja 
mahdollisuuksien myötä on tosiasia, ja siksi uusien nuorten mukaan pääsy, tiedonsiirto ja vastuuroolien 
kierto ovat tärkeä osa ryhmien strategiaa. Toimintamalleina vertaiskouluttaminen ja mentorointi ottavat 
huomioon tämän uusiutuvuuden. Varttuneet nuoret antavat tilaa nuoremmille ja uusille toimintaan 
mukaan tuleville nuorille, samalla välittäen osaamistaan toiminnan jatkuvuudeksi.  

Hankkeiden tarjoamien rakenteiden, opastuksen, tuen ja toiminnan osittaisen rahoituksen päättyessä 
aktiivisenkin toiminnan asteittainen kuihtuminen on aina riski. Raportoiduissa tuloksissa on kuitenkin 
runsaasti esimerkkejä nuorten omatoimisesta yritteliäisyydestä, elinkeinojen harjoittamisesta, 
varainkeruusta ryhmälle sekä paikallisen julkisen rahoituksen ja tuen hankinnasta. Nuorten ryhmiä ja 
yhdistyksiä on rekisteröitynyt virallisiksi toimijoiksi, joiden on mahdollista toimia järjestäytyneesti. Luodut 
suhteet, rakenteet, käytännöt sekä nuorten osallisuus ja kuuleminen paikallisissa, alueellisissa tai 
kansallisissa päätöksentekoprosesseissa tarjoavat puitteet rakentaa kestävää muutosta yhdessä muiden 
keskeisten toimijoiden kanssa nuorten oikeuksien toteutumiseksi sekä heidän yhteisöjensä kehittämiseksi.  

Edellä kuvailtujen myönteisten kehitysvaikutusten rinnalle on kuitenkin viime vuosina ilmaantunut uusia 
valtavia haasteita, jotka ovat asettaneet yhteiskunnat koetukselle globaalisti. Kestävyyden ja pysyvyyden 
käsitettä on ravisteltu äkkinäisten prosessien myötä, kuten vallankaappaukset, sodat ja pandemia, joilla on 
suuria maailmanlaajuisia vaikutuksia. Yhteiskuntajärjestystä koetellaan etenkin hauraissa valtioissa, kun 
hintojen nousu ja ilmastoahdinko tekevät ihmisten elämästä kestämätöntä. Globaalit haasteet vaativat 
yhteisvoimia ja vastuuta, joiden ratkaisemisessa myös pitkäjänteisellä kehitysyhteistyöllä on edelleen 
tärkeä rooli, jotta ihmisoikeudet toteutuisivat, etenkin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien 
ihmisten ja ryhmien parissa. 

 

3.2 Kehitysyhteistyö ohjelmamaissa 

Vuonna 2021 Taksvärkin ohjelman kehitysyhteistyöhankkeita toteutettiin Guatemalassa, Keniassa, 
Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa. Kehitysyhteistyön toimintamallit vaihtelevat 
ohjelmamaissa kumppanijärjestöjen asiantuntijuuden ja prioriteettien mukaan. Ohjelmamaissa aktiivisten 
ja järjestäytyneiden nuorten itsensä organisoiman toiminnan rinnalla vaikutetaan eri 
vastuunkantajaryhmien tukeen nuorisolähtöisten aloitteiden edistämiseksi, lasten ja nuorten oikeuksien 
toteutumiseksi sekä heidän osallistumismahdollisuuksien takaamiseksi osana yhteisöjensä 
päätöksentekoprosesseja. Ohjelmatason seurannassa on huomioitava, että Taksvärkin 
kumppanijärjestöjen hankesyklit ovat jossain määrin eritahtisia suhteessa ohjelmakausiin. Pitkäjänteinen 
yhteistyö rakentuu aiempien tulosten ja oppien pohjalle.  
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Taulukkoon 1 on koottu Taksvärkin kumppanijärjestöt ja hankkeet ohjelmakaudella 2018–2021.  
 

Taulukko 1. Taksvärkin kehitysyhteistyöhankkeet ja kumppanit 2018–2021 

Maa Kumppanijärjestö Hanke 

Guatemala PAMI (Programa de atención, 
movilización e incidencia por la 
niñez y la adolescencia) 
 

Nuorisoryhmät poliittisen kansalaisuuden 
rakentajina Guatemalassa 

Kenia Undugu Society of Kenya ”Meidän äänemme - Nuorelta nuorelle” - 
Nairobin ja Kisumun kadulla asuvien ja 
työskentelevien nuorten yhdistysten aktiivisen 
kansalaisuuden tukeminen Keniassa 

Malawi CYECE (Centre for Youth 
Empowerment and Civic Education) 

Ääni tytöille: Tyttöjen voimaantuminen, 
osallistuminen päätöksentekoon ja 
koulutuksen edistämishanke 

Nepal ECCA (Environmental Camps for For 
Conservation Awareness) 

Nepalilaiset nuoret lapsi- ja 
ympäristöystävällisten kyläkoulujen 
kehittäjinä 

Sambia Barefeet Theatre Pamodzi – Yhdessä pystymme – Vammaisten 
nuorten oikeuksien ja osallisuuden 
edistäminen Sambiassa  
 

Sierra Leone CCYA (Center for Coordination of 
Youth Activities) 

Tuki Sierra Leonen nuorten koulutukselle ja 
yhteiskunnalliselle osallistumiselle 

 

Ohjelmakauden 2018–2021 aikana tuettiin yhteensä 103 lasten ja nuorten ryhmän toimintaa. Ryhmät ovat 

eri tyyppisiä hankkeista riippuen. Nuorten neuvostot, ryhmät, yhdistykset, oppilaskunnat, kouluissa 

toimivat tyttöjen kerhot, sekä erilaiset lasten ja nuorten vertaisryhmät ovat käytössä olevia järjestäytymis- 

ja toimintamalleja. 



15 
 

Yhteensä noin 32 120 nuorta osallistui kehitysyhteistyöohjelmaan koko ohjelmakaudella 2018–2021. Heistä 53 % oli 

tyttöjä ja 2 % vammaisia nuoria. 

 

Koko ohjelmakauden ja vuoden 2021 tuloksia tiivistetysti: 

• Vuonna 2021 Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmaan osallistui kehitysyhteistyön ohjelmamaissa 

noin 13 980 nuorta. Tyttöjä heistä oli 54 % ja vammaisia nuoria 2 %. Koko ohjelmakaudella 2018–

2021 nuoria osallistui yhteensä noin 32 120.  

• Aktiivisesti ohjelman toteuttamiseen osallistui noin 3010 nuorta vuonna 2021. Heistä tyttöjä oli 60 

% ja vammaisia nuoria 2 %. Koko ohjelmakaudella ohjelman toteuttamiseen osallistui aktiivisesti 

noin 4140 nuorta. Aktiivisten vammaisten nuorten lukumäärä on kasvanut läpi ohjelmakauden.  

• Aktiivisten nuorten joukossa vastuuasemissa toimi 910 nuorta vuonna 2021, joista tyttöjä oli 49 %. 

Vastuuasemissa toimivien vammaisten nuorten osuus kasvoi ja oli 3,5 % (tyttöjä 31%). Koko 

ohjelmakaudella vastuuasemissa toimi noin 1540 nuorta.  

• Vertaiskouluttajina toimi noin 400 nuorta vuonna 2021, joista tyttöjä oli 62 % ja vammaisia nuoria 

1 %, joista kaikki olivat poikia. Koko ohjelmakaudella vertaiskouluttajina toimi 665 nuorta.  

• Vertaiskouluttajia lukuun ottamatta vammaisten nuorten osuus ja lukumäärä kasvoivat.  

• Yleisötilaisuudet ja erilaiset tapahtumat tavoittivat arviolta noin 35 500 yhteisöjen jäsentä vuonna 

2021. Lisäksi saatiin laajaa radiokuuluvuutta ja televisionäkyvyyttä.   

Eriarvoisuuden vähentäminen, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä tyttöjen ja naisten aseman 

parantaminen ovat olleet ohjelman keskeisiä tavoitteita. Ohjelmatasolla ja kaikissa hankkeissa tavoitteena 

oli saavuttaa aktiivinen enemmistö tyttöjä ja nuoria naisia, mutta osuus vaihtelee hankkeittain. Tyttöjen 

ryhmät Malawissa sekä nuorten naisten ryhmät Sierra Leonessa nostavat osaltaan tyttöjen ja naisten 

osuutta kokonaisuudessa. Keniassa tyttöjä ja nuoria naisia on edelleen mukana suhteellisesti vähemmän, 

vaikka asiaan on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota. Tyttöjen ja nuorten naisten osuus Kenian 

hankkeen toiminnassa nousi ohjelmakauden aikana 30 %:sta 43 %:iin. Nuoria naisia on päässyt myös 

yhdistysten johtoasemiin. Tyttöjen ja poikien yhteisissä ryhmissä tyttöjen osuus oli yli 50 %. Yhdistysten 

nuorista koostuvassa hankkeen johtoryhmässä nuorten naisten osuus oli 55 %. 
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Koko ohjelmakaudella ohjelman toteuttamiseen osallistui aktiivisesti noin 4140 nuorta, joista 24 % toimi vastuuasemissa. 

Heistä 58 % oli tyttöjä, 10 % alkuperäiskansoihin kuuluvia ja 2 % vammaisia nuoria. 

 

Lähtökohtaisesti kaikki Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmaan osallistuvat nuoret ovat olleet 

syrjäytymisvaarassa ja heikossa asemassa. Guatemalassa noin puolet osallistuvista nuorista identifioituu 

maya-kansoihin. Nepalissa painotetaan kastittomien, alkuperäiskansoihin kuuluvien sekä alakastisten 

nuorten voimaantumista ja kaikki nuoret ovat haavoittuvassa asemassa hankeyhteisöjen syrjäisen sijainnin 

vuoksi. Sierra Leonessa ja Malawissa nuoret elävät köyhällä maaseudulla. Keniassa ja Sambiassa nuoret 

elävät tai ovat eläneet kadulla tai ovat muuten syrjäytymisvaarassa. Lisäksi teiniäitejä, koulupudokkaita ja 

vammaisia nuoria osallistetaan mukaan toimintaan.  

Nuorisotoiminnan lisäksi ohjelmassa toimi vuoden 2021 aikana noin 3500 aikuista vastuunkantajaa, joista 

noin 43 % oli naisia. Ohjelmakauden 2018–2021 aikana aikuisia vastuunkantajia oli yhteensä noin 12 800, 

joista 50 % oli naisia. Paikallisviranomaisia, vanhempainyhdistysten ja koulujen johtokuntien jäseniä, 

opettajia, uskonnollisia ja perinteisiä johtajia sekä vanhempia ja huoltajia koulutettiin, luotiin työryhmiä ja 

verkostoja, ja heitä kutsuttiin mukaan nuorten järjestämiin tapahtumiin ja vaikuttamistyöhön. Opettajat 

toimivat kouluissa toimivien nuorten ryhmien mentoreina ja tukihenkilöinä. Kumppanijärjestöjen 

kapasiteettia vahvistettiin aktiivisen ja monipuolisen toimijuuden tukemiseksi lasten ja nuorten oikeuksien 

puolustajina osana kansalaisyhteiskuntaa.   

Kehitysyhteistyön tulosanalyysi perustuu Taksvärkin kumppaneiden ylläpitämiin muutostietokantoihin ja 

niihin kirjattuihin muutoskuvauksiin. Muutostietokanta oli vuonna 2021 käytössä hankeseurannan 

työkaluna kaikilla kumppanijärjestöillä. Kumppanit keräsivät tietokantaan kuvauksia konkreettisista, 

todennettavissa olevista muutoksista, joita kirjattiin hanketoimijoiden kanssa pidetyissä koordinointi- ja 

arviointitapaamisissa ja muun seurantamateriaalin perusteella.  

Taksvärkin ohjelmasuunnittelijat kokosivat muutoskuvaukset ohjelmatason tietokantaan ja täydensivät 

niitä muun muassa hankkeiden vuosiraporteista poimituilla kuvauksilla. Muutoskuvaus käsittelee 

tapahtunutta muutosta henkilön, toimijan tai ryhmän asenteissa, käytöksessä, suhteissa, tai käytännöissä. 

Usein sama kuvaus ilmentää muutosta useammalla näistä alueista. Muutoskuvaus vastaa kysymyksiin: 
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kuka muuttui, missä, milloin ja miten? Lisäksi osoitetaan järjestön kontribuutio muutokseen sekä 

analysoidaan muutoksen merkitystä hankkeen tavoitteiden näkökulmasta.  

Tietokanta keskittyy laadullisten tulosten kuvauksiin ja sen käyttö kannustaa niiden havaitsemiseen ja 

säännölliseen kirjaamiseen. Se on hyödyllinen väline tulosten jäsentelyyn ja analysointiin muutostyyppien 

sekä kuvauksissa toistuvien trendien ja teemojen mukaan. Tietokantaan saadaan kirjattua rajallinen 

otanta kaikista muutoksista: Kirjaukset ovat suoraan sidoksissa siihen, minkä verran niiden keräämiseen 

on raportointikauden aikana ollut mahdollisuuksia. Mitä enemmän seurantaan panostetaan, sitä 

enemmän muutoskuvauksia saadaan kerättyä. Tietokanta tarjoaa silti mielekkään seurannan työkalun, 

jonka avulla voidaan raportoida ja analysoida muutoksen prosesseja sekä seurata niiden etenemistä. 

Tulosraportoinnin lisäksi tietokantaa voidaan hyödyntää hankearviointien aineistona. 

Muutoskuvaukset ovat tietyn toimijan lausunto tai tehty havainto, jolle voidaan systemaattisemmalla 

muutosharavoinnilla (Outcome Harvesting) kerätä tukea ja vahvistusta. Tulos on erityisen validi, jos usea 

eri toimija tuo sen esiin omasta näkökulmastaan. Muutostietokanta pilotoitiin vuoden 2019 lopulla ja 

otettiin vaiheittain käyttöön hanke kerrallaan. Ohjelmakausi 2018–2021 keskittyi järjestelmän 

kehittämiseen ja käyttöönottoon, mutta sen mielekäs käyttö vaatii edelleen kehittämistä, harjoittelua, 

tarkempia ohjeistuksia ja kumppaneiden kouluttamista. Kerätyt muutoskuvaukset eivät kaikilta osin vastaa 

Outcome Harvesting -menetelmän määrittämiä muutoskuvauksen kriteerejä, mutta sellaisinaankin ne 

antavat hyödyllistä seurantatietoa ja näkökulmia tapahtuviin muutoksiin. 

Kehitysyhteistyön osalta tulosanalyysi on jäsennelty kolmeen osa-alueeseen tavoitteittain 

toimijalähtöisesti: oikeuksienhaltijat (nuoret), vastuunkantajat ja kumppanijärjestöt. Ohjelman 

tuloskehikko on vuosiraportin liitteenä. 

 

3.2.1 Nuoret vaativat aktiivisesti oikeuksiaan 

Taksvärkin kehitysohjelman tavoite on nuorten ihmisoikeuksien toteutuminen ja nuorten osallisuuden 

vahvistuminen. Nuoret nähdään aktiivisina toimijoina yhteisöissään ja yhteiskunnassa. Ohjelman kautta 

nuoria tuetaan heidän kasvussaan aktiivisiksi kansalaisiksi. Avainasemassa ovat motivaation herääminen 

sekä vaikuttamisen mahdollisuuksien ja merkityksen ymmärtäminen osallistumisen kautta. Ohjelman 

yhtenä tulostavoitteena (Expected Outcome) on, että nuoret naiset ja miehet vaativat aktiivisesti 

ihmisoikeuksien toteutumista yhteisöissään ohjelman toiminta-alueilla. Tavoite jakautuu edelleen 

kolmeen tulosalueeseen: taidot, tiedot ja motivaatio.  

Toimintamallit tavoitteen saavuttamiseksi vaihtelevat maittain. Keskeistä on tarjota puitteet nuorten 

ryhmien perustamiselle, järjestäytymiselle ja kokoontumiselle, joiden kautta nuoret itse suunnittelevat ja 

toteuttavat toimintaansa nuorisolähtöisesti. Nuorille järjestettiin vuonna 2021 yhteensä 113 koulutusta 

ihmisoikeusperustaisuudesta ja ihmisoikeuksista, vammaisten oikeuksista ja vammaisinkluusiosta, 

seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista, haitallisista perinteistä, taloushallinnosta, 

muutosharavoinnista, johtajuudesta, pienyrittäjyydestä, ilmastotietoisesta maanviljelyliiketoiminnasta, 

elämänhallinnasta, yhteiskunnallisesta muutoksesta sekä kansalaistaidoista. Niiden pohjalta 

nuorisoryhmien aktiivit välittävät oppimaansa vertaisryhmissä ja yhteisöjensä parissa. Nuorisoryhmien 

toiminta on sisällöltään itsenäistä. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan miten hanketoiminnoista ja 

koulutuksista saatu oppi näkyy ja ohjautuu osaksi tulostavoitteita.  
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Taksvärkin tuloskehikossa nuorten kehittyneitä taitoja (1.1 Taidot: elämänhallintataidot, itsevarmuus ja 

argumentointitaidot ovat kehittyneet) ja nuorten lisääntynyttä tietoa (1.2 Tiedot ihmisoikeuksista ja 

vaikuttamismahdollisuuksista ovat lisääntyneet) mitataan tuotostasolla11 lähinnä määrällisillä mittareilla 

(nuorille järjestettävien koulutusten määrä ja koulutettujen nuorten määrä). Tulostasolla etenemistä 

seurataan ja tuloksellisuutta analysoidaan hyödyntäen Outcome Harvesting -periaatteella kerättyä tietoa 

ja kumppaneilla käyttöön otettua muutoskuvaustietokantaa (Outcome Database). Näin hankkeiden 

tuloksista saadaan kuvaavampaa laadullista tietoa (muutoskuvaukset, Outcome Statements).  

Nuorten aktiivisen toimijuuden kehitystä ilmentäviä muutoskuvauksia kerättiin raportointikauden 2021 

aikana yhteensä 201 ja vuosina 2019–202112 yhteensä 440.  

Nuorten elämänhallintataitojen, itsevarmuuden ja argumentointitaitojen (tulosalue 1.1) tasolla 

tapahtunutta kehitystä todentavia muutoskuvauksia kerättiin yhteensä 89 (vuosina 2019–2021 yhteensä 

173) kaikista ohjelmamaista. Näistä 68 kuvasi asennemuutoksia, kuten vammaisten nuorten vahvistunutta 

itseluottamusta, itsetuntoa sekä myönteistä asennetta kohdata muita ihmisiä ja puhua julkisesti. Moni 

koki saavansa kykyjä käsitellä ahdistusta sekä oivaltaneensa oman arvon ja potentiaalinsa yhteiskunnassa. 

Perheet ja yhteisöt tulivat tietoisiksi vammaisinkluusiosta. Vammaisuuteen liittyviä uskomuksia muuttui. 

Syrjimättömyyden tärkeys, hyväksynnän ja mukaan kuuluvuuden tunteet, tahto osallistua ja toimia sekä 

lisääntynyt motivaatio ja inspiraatio toistuivat useasti nuorten asenteiden muutoksissa. Naisten ja tyttöjen 

voimaantuminen, ammatillisten haaveiden tavoittelu, sitoutuminen muutosprosessiin, kunnioitus 

suhteessa vanhempiin, itsevarmuus esiintyessä, itseilmaisun sujuvuus ja vapaus olivat myös yleisiä 

kuvauksia. 

Muutokset käytöksessä liittyivät 66 muutoskuvaukseen. Sambiassa vammaisten oikeuksista tiedotettiin 

taiteellisen ilmaisun keinoin. Vammaisia nuoria sai roolin näytelmässä ja he osallistuivat teatteriesitykseen 

eristäytyneisyyden sijaan. Heidän koulumenestyksensä parani. Entisiä kiusaajia vertaiskoulutettiin 

syrjintää vastaan. Nuoret ansaitsivat tienestejä luovasta taiteesta. Nuoria pääsi johtoasemiin yhteisöissään 

ja ryhmissä. Keniassa nuorten johtoryhmä oli kyvykäs toimimaan itsenäisesti. Kadulla asuvat ja 

työskentelevät nuoret vähensivät tai lopettivat huumeidenkäytön. Nuorten pääsy terveyspalveluihin ja 

niiden käyttö lisääntyi. Sierra Leonessa nuoret naiset ilmaisivat itseään ja tulivat kuulluksi julkisesti 

tyttöjen oikeudesta koulutukseen ja sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan. Nuoret naiset laajensivat 

maanviljelyliiketoimintaansa, tekivät voittoa ja työllistivät muita. He tukivat perheitään taloudellisesti ja 

jakoivat yhteisöissään ilmastotietoisia viljelytaitoja. Vammaisvaikuttamistyön komitea toimi itsenäisesti ja 

nuoret naiset ja vammaiset nuoret saivat ja antoivat mentorointia vertaisilleen. 

Muutoksia suhteissa havaittiin 53 muutoskuvauksessa. Tytöt voimaantuivat puhumaan kodeissaan, 

kouluissaan ja yhteisöissään. Perhesuhteet ja kommunikointi paranivat. Myönteinen sosiaalinen 

vuorovaikutus, vammaisiin nuoriin tutustuminen ja ystävyyksien luominen, hyvät suhteet yhdistysten 

välillä ja niiden keskuudessa, vertaistuki ja opastus muun muassa seksuaali- ja lisääntymisterveydessä 

mainittiin muutoskuvauksissa. Nuoret osallistuivat päätöksentekorakenteisiin ja yhteisöjä tavoitettiin 

vammaisten oikeuksien teemoissa. Nuoret hakeutuivat palveluihin ja vaativat heille kuuluvia palveluja. 

                                                           
11 Tuotostason tiedot on koottu ohjelman tuloskehikkoon, joka on vuosiraportin liitteenä. 
12 Muutoskuvaustietokanta otettiin vaiheittain käyttöön vuoden 2019 loppupuolelta lähtien, joten vuoden 2018 osalta 
muutoskuvauksia ei vielä kerätty.  
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Nuoret solmivat suhteita vastuunkantajiin sekä muihin sidosryhmiin ja kävivät poliittista dialogia. Nuoret 

liittyivät komissioon ja koordinoivat vaikuttamistyötä sen kautta. Käytäntöihin liittyvässä muutoksessa 

nuoret noudattivat ja valvoivat yhdistyksen ohjesääntöjä. 

Nuorten lisääntyneiden tietojen tasolla ihmisoikeuksien ja vaikuttamistyön mahdollisuuksien edistämisen 

puolesta (tulosalue 1.2.) kerättiin 36 muutoskuvausta (vuosina 2019–2021 yhteensä 64), joista 22 ilmaisee 

muutosta asenteissa, kuten tietoisuutta väestörekisteripalveluista, vammaisinkluusiosta ja 

sukupuoltenvälisestä tasa-arvosta. Nuorten tiedot lisääntyivät poliittisesta tilanteesta, lainsäädännöstä, 

yhteiskuntatieteistä ja ihmisoikeuksista. Nuoret saivat kykyjä toimia lasten oikeuksien 

rikkomustapauksissa. Lisäksi mainittiin johtajuus, koordinaatio, ryhmätyö sekä innokkuus. 

Muutoksia käytöksessä kuvattiin 15. Nuoret jakoivat tietoa ihmisoikeuksista. Malawissa 41 nuorta pääsi 

palaamaan kouluun (29 tyttöä). Pakkoavioliiton yrityksestä raportoitiin ja niitä estettiin. Nepalissa 

oppilaskuntien edustajat viestivät laajalti hankkeen teemoista eri viestintäkanavien kautta. Sambiassa 

fasilitaattorit oppivat ja sopeutuivat ottamaan huomioon moninaisuutta ja inkluusiota 

opetusmenetelmissään. Keniassa 100 kadulla asuvaa ja työskentelevää nuorta sai virallisen 

henkilöllisyystodistuksen, joka on edellytys esimerkiksi virallisen työpaikan saannille ja vuonna 2021 myös 

koronarokotuksille. Seksuaalinen ja sukupuolittunut väkivalta väheni aiheen käsittelyn myötä. Sierra 

Leonessa nuorten komissio koordinoi toimintaansa. Nuori valittiin yhteisön päälliköksi ensimmäistä kertaa. 

Lisäksi mainittiin kansalaisuuskasvatus, opitun jakaminen, aktiivisen kansalaisuuden toteuttaminen ja 

politiikasta keskusteleminen perheissä.  

Muutoksia suhteissa kuvattiin 19. Nepalissa oppilaskunta oli edustettuna maailmanlaajuisessa 

ympäristötutkimuksen GLOBE-ohjelmassa. Guatemalassa nuorten ryhmät kykenivät toimimaan hyvin 

ilman hankkeen valvontaa. Laajempaan nuorisoliikkeeseen tutustuttiin. Oppimista jaettiin muiden kanssa. 

Keniassa nuorten yhdistykset olivat yhteydessä kansalliseen ihmisoikeuskomissioon sekä tuomioistuinten 

käyttäjäkomiteaan oikeuksiensa toteutumisen edistämiseksi.  

Muutoksia käytännöissä kuvattiin 8. Malawissa nuorten ryhmät tukivat tyttökerhoja. Nuorten ryhmät 

kykenivät seuraamaan muiden sidosryhmien muutosprosesseja ja puuttumaan, mikäli muutosta ei 

tapahtunut. Sukupuoli- ja inklusiivisuuskäytäntöjä luotiin nuorten organisaatiorakenteissa. Keniassa 19 

kadulla asuvien ja työskentelevien nuorten yhdistystä rekisteröityi ja sai virallisen statuksen, mikä 

mahdollistaa muun muassa pankkitilin avauksen sekä julkisten avustusten ja lainojen hakemisen. 

Nuoret toimivat aktiivisesti yhteisöjensä kehityksen hyväksi (tulosalue 1.3) tasolla muutoskuvauksia 

kerättiin 77 (vuosina 2019–2021 yhteensä 203), joista 24 kuvasi muutosta asenteissa. Oppilaskuntien 

itseluottamus kasvoi paikallishallinnon lapsiystävällisen rekisteröinnin kautta työskennellä 

yhteiskunnallisten kysymysten kanssa, kuten lapsiavioliitot, lasten oikeudet ja lastensuojelu. Sierra 

Leonessa tabuja murrettiin keskustelemalla sensitiivisistä aiheista muiden nuorten sekä vanhempien 

kanssa. Nuorten motivaatio ja tahto työskennellä yhteisöjen hyväksi lisääntyivät. Guatemalassa nuorten 

näkökulma ja arvot muuttuivat kohti yhteiskunnallista tietoisuutta, kiinnostusta auttaa muita ja luoda 

muutosta yhdessä. Johtajuustaitojen ja päätöksentekokapasiteetin tunne, itseluottamus sekä roolimallina 

oleminen muille mainittiin myös. 

Muutoksia käytöksessä kuvattiin 40, kuten Sambiassa nuorten toiminta oppimismahdollisuuksien 

tarjoamiseksi vammaisille nuorille virallisen koulutuksen ulkopuolella. Yhteisöjen tietoisuutta lisättiin 
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vammaisinkluusiosta, vammaisten oikeuksista sekä ilmastonmuutoksen vastaisista toimista. Nuoret 

järjestivät rekisteröinnin vammaispalvelukorttia varten 15 vammaiselle nuorelle, mikä mahdollistaa heille 

halvempia tai ilmaisia palveluja. Keniassa yhteisiä siivoustalkoita toteutettiin nuorten yhdistysten ja 

maakuntahallinnon yhteistyöllä. Sierra Leonessa järjestettiin vertaistoimintaa ja tietoisuuden lisäämistä 

teiniraskauksista, lapsiavioliitoista, kuukautisterveydestä, sukupuolitaudeista, silpomisesta, 

vammaiskysymyksistä, COVID-19-tartuntojen torjumisesta, verkkoturvallisuudesta, mielen hyvinvoinnista, 

huumeista, negatiivisesta ryhmäpaineesta, tyttöjen ja poikien koulunkäynnin hyödyistä sekä 

osallistumisesta kansalliseen väestönlaskentaan. Nuorten naisten ryhmät osallistuivat yhteisöjensä 

kehittämiseen, kuten kokouksiin, tiedottamiseen naisten päätöksentekoon osallistumisen tärkeydestä 

sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Naisten ryhmät hallinnoivat mikrolainoja jäsenilleen sekä tukivat 

tuloillaan orpolasten ja vammaisten lasten koulunkäyntiä. Nuoret tekivät vaikuttamistyötä ja osallistuivat 

kansallisen nuorisolainsäädännön päivitysprosessiin sekä tiedottivat uuden nuorisolain ja sukupuolten 

tasa-arvolain tunnettavuudeksi ja toimeenpanemiseksi. Malawissa nuorten ryhmät tekivät 

seurantakäyntejä tyttöjen koteihin heidän saamiseksi jatkamaan koulunkäyntiä. Nuorten ryhmät keksivät 

varainkeruukeinoja toimintansa rahoittamiseksi. Pakkoavioliitto estettiin tyttöjen ryhmän avulla, jotka 

toimivat yhteisöissä tyttöjen oikeuksien suojelemiseksi. Nepalissa oppilaskunta liittyi kampanjaan COVID-

19-tartuntojen torjumiseksi. 

Muutoksia suhteissa kuvattiin 57, kuten vaikuttamistyö, kontaktit ja yhteistyö julkisten toimijoiden sekä 

muiden sidosryhmien kanssa nuorten ja vammaisten oikeuksien ja inkluusion toteutumiseksi. Palveluita 

vaadittiin onnistuneesti. Keniassa nuoret neuvottelivat itselleen oikeuden tapaturmahoitoon julkisessa 

terveydenhuollossa sekä ensiapukoulutusta. Nuoret koordinoivat yhteistyötä kansallisen alkoholi- ja 

huumeiden väärinkäyttöä vastaan toimivan viranomaisen sekä riippuvuuksien hoidon ja ennaltaehkäisyn 

tukijärjestön kanssa. Nuoret järjestivät keskusteluja eri sidosryhmien kanssa käsitelläkseen pulmallisia 

aiheita yhteisöissään. Nuoret neuvottelivat poliisin kanssa ihmissensitiivisistä toimintaperiaatteista ja 

turvallisuudesta. Maakuntahallinnolta he saivat neuvoteltua itselleen turvallisia tiloja liiketoiminnalleen, 

kuten autojen pesua ja urbaania kaupallista viljelyä varten. Nuoret antoivat vertaistukea ja mentorointia 

ryhmien välillä ja niiden sisällä. Malawissa nuorten ryhmät lobbasivat tukea kansanedustajilta. Sierra 

Leonessa nuoret, mukaan lukien vammaiset nuoret, osallistuivat aktiivisesti eri yhteisörakenteisiin, loivat 

yhteyksiä eri strategisten kumppanuuksien ja instituutioiden kanssa sekä vaativat itselleen tilaa 

päätöksentekoprosesseissa ja osallisuutta inklusiivisessa sosioekonomisessa kehityksessä. 

Muutoksia käytännöissä kuvattiin 28. Keniassa yhdistysmalli ja yhdistysten rekisteröityminen loi pääsyn 

julkisen rahoitusjärjestelmän piiriin sekä tarjosi mahdollisuuden hakea apurahoja ja tukea liiketoiminta-

aloitteille. Sierra Leonessa perustettiin nuorten vaikuttamistyön komitea. Nuoret osallistuivat kansallisen 

nuorisolainsäädännön päivitysprosessiin, joka valmistui vuonna 2021. Nuorten järjestämissä tapaamisissa 

muiden yhteisötoimijoiden kanssa laadittiin toimintasuunnitelma vastaamaan haasteisiin, joita nuoret 

kohtaavat yhteisöissään. Nepalissa oppilaskunta koordinoi paikallisen julkisen terveyspisteen, 

terveysasemien ja sairaalan kanssa järjestääkseen ja fasilitoidakseen terveysohjelman oppilaille sekä 

paikallisen suun terveysaseman kanssa hammashoito-ohjelman oppilaille. Nepalissa oppilaskunta 

organisoi koulutarvikkeiden jakelun niitä tarvitseville oppilaille, keräsi tietoa ympäristön muutoksista 

osallistuen GLOBE-ohjelmaan, koordinoi ohjelman lapsiavioliittoja vastaan sekä suunnitteli strategioita 

lasten oikeuden koulutukseen toteutumiseksi. Guatemalassa nuorten ryhmä suunnitteli ja järjesti 

etätyöpajoja nuorten mielenterveyden edistämiseksi pandemian aikana. Nuoret koordinoivat 
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uskonnollisten johtajien kanssa ihmisoikeuskoulutusosion sisällyttämiseksi osaksi paikallisen kirkon 

katekeesia. Nuorten liike käytti Facebookia systemaattisesti lasten ja nuorten oikeuksien edistämiseen. 

Malawin tyttökerhot tukivat koulupudokkaita tyttöjä takaisin kouluun sisäisen ohjesäännön nojalla. 

Nuorten aktiivista toimijuutta sekä siihen valmistavien taitojen ja tietojen kehittymistä seuraavan 

tulosalueen O1 alla raportoitiin vuonna 2021 ohjelmakauden aiempiin vuosiin verrattuna enemmän 

tuloksia. Osa kasvusta selittyy muutoskartoitusmenetelmän ja muutostietokannan vakiintuneemmalla 

käytöllä Taksvärkin kumppanijärjestöjen parissa. Huomioitavaa on, että vuoden 2021 lukuihin ei sisälly 

vastaavassa määrin aiempien vuosien arviointien (Kenia 2019 sekä Malawi ja Sambia osana vuoden 2020 

ohjelmaevaluaatiota) yhteyksissä kerättyjä muutoskuvauksia (lukuun ottamatta joitakin merkittäviä 

hankeraportointia vahvistavia muutoskuvauksia Sierra Leonen 2021 väliarvioinnista). Siten 

seurantamenetelmän käyttö ja omistajuus ovat vahvemmin kumppanijärjestöjen sekä hankkeiden 

aktiivinuorten hallussa.  

Jo ohjelmakauden edellisinä vuosina nuorten aktiivisen toimijuuden luonne yhteisöjensä kehittämiseksi 

(tulosalue 1.3) on ollut hyvin merkityksellistä ja vaikuttavaa. Siltikin, vuoden 2021 muutoskuvaukset, 

edellisvuosia vastaavan nuorten omaehtoisen toiminnan lisäksi, havainnollistavat myös nuorten toiminnan 

kautta aikaansaatujen saavutusten ja tulosten kauaskantoisuutta. Ne tukevat hyvin Taksvärkin 

kehitysyhteistyöohjelman tavoitteita, mutta myös kuvastavat niiden autonomista, avointa ja adaptiivista 

luonnetta nuorten omien tarpeiden mukaisesti. 

Muutoksia on saatu aikaan kasvavassa määrin asenteissa, käytöksessä, suhteissa ja käytännöissä. Merkille 

pantavaa on erityisesti suhteissa ja käytännöissä tapahtuneiden muutosten kasvu kaikilla nuorten 

tulosalueen osa-alueilla. Nuorten keskuudessa vakiintuneet käytännöt ja toimintamallit osoittavat 

merkkejä laajemmasta ja kestävämmästä muutoksesta kuin yksittäiset teot ja tapahtumat. 

Mielenkiintoista on seurata, miten nuorten lisääntynyt aktiivinen toimijuus heijastuu ja vaikuttaa myös 

vakiintuneempiin muutoksiin vastuunkantajia, nuorten oikeuksien toteutumista tukevien käytäntöjen sekä 

nuorten osallistumis- ja vaikutuskanavia käsittelevällä tulosalueella O2, joita tarkastellaan seuraavassa 

alaluvussa. 

 

3.2.2 Vastuunkantajat edistävät nuorten oikeuksien toteutumista ja osallisuutta yhteisöissä 

Taksvärkin ohjelman muutoslogiikka perustuu paitsi nuorten voimaantumiseen ja aktiiviseen toimintaan 

yhteisöjen kehittämiseksi, myös vastuunkantajien vastuulliseen toimintaan nuorten osallisuuden tukijoina 

ja mahdollistajina. Yksin nuoret eivät voi muutoksia saada aikaan, vaan keskeistä on tukea nuorten kasvua 

aktiivisina kansalaisina ja mahdollistaa heidän toimintansa osana avointa ja toimintakykyistä 

kansalaisyhteiskuntaa. Siksi tärkeä osa Taksvärkin kehitysyhteistyötä on vahvistaa paikallisten, nuorten 

oikeuksien toteutumisen kannalta keskeisten vastuunkantajien motivaatiota ja kapasiteettia toimia 

roolissaan vastuullisesti ja oikeusperustaisesti. Vastuunkantajia koulutetaan muun muassa lasten ja 

nuorten oikeuksista, lainsäädännöstä sekä merkityksellisen osallistamisen tavoista ja mahdollisuuksista. 

Ohjelman toimintamallissa keskeistä on rakentaa dialogia ja yhteistyötä aktiivisten, organisoituneiden 

nuorten ja heidän oikeuksiensa toteutumisen kannalta avainasemassa olevien aikuisten välille. 

Vuonna 2021 ohjelman kehitysyhteistyöhankkeiden piirissä toimi runsaat 2500 aikuista vastuunkantajaa, 
joista noin 45 % oli lasten ja nuorten vanhempia, esimerkiksi koulujen vanhempaintoimikuntien ja 
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yhteisöjen äitiryhmien jäseniä. Muita keskeisiä vastuunkantajia olivat paikallisviranomaiset ja päättäjät, 
opettajat ja rehtorit sekä uskonnolliset ja yhteisöjen johtajat. Vuoden 2021 aikana vastuunkantajille 
järjestettyihin 33 koulutukseen osallistui yli 500 vastuunkantajaa, loput toimivat erilaisissa työryhmissä ja 
verkostoissa. Koko ohjelmakauden 2018–2021 aikana ohjelman kehitysyhteistyöhankkeissa toimi yhteensä 
noin 12 800 aikuista, joista puolet nuorten vanhempia tai vanhempainryhmien edustajia. 

 

Koko ohjelmakaudella kehitysyhteistyöohjelmaan osallistui 12 817 aikuista, joista 50 % oli naisia. Heistä 51 % oli 

vanhempia ja huoltajia, 27 % viranomaisia, 15 % yhteisöjen johtajia tai uskollisia johtajia, 5 % koulujen henkilökuntaa sekä 

2 % muita toimijoita. 
  

Muutoksia tavoiteltiin vastuunkantajien tietojen, taitojen, asenteiden ja motivaation, lasten ja nuorten 
oikeuksia ja osallisuutta edistävien käytäntöjen sekä vaikuttamisväylien kautta. Muutosten toteutumista 
seurataan muutoskuvaustietokantaan kerättyjen muutoskuvausten analyysin avulla. Lisäksi kerätään 
määrällistä ja laadullista tietoa uusista tai uudistetuista lasten ja nuorten oikeuksiin liittyvistä linjauksista 
ja käytänteistä sekä ohjelmassa aktiivisten nuorten osallisuudesta päätöksentekoprosesseissa, 
toimielimissä ja verkostoissa. Tuotostasolla seurataan vastuunkantajille järjestettyjen koulutusten ja 
niiden osallistujamääriä, erilaisiin vertais- ja koordinointiryhmiin, komiteoihin tai luotuihin verkostoihin 
osallistuvien vastuunkantajien määrää ja heidän sekä kumppanijärjestöjen edustajien osallistumista 
paikallistason päätöksentekoon. Seuraavissa kappaleissa kuvataan vastuunkantajissa tapahtuneita 
muutoksia ja niiden suhdetta ohjelman toiseen tulostavoitteeseen, vastuunkantajien kykyyn ja 
motivaatioon turvata lasten oikeuksien toteutumista ja nuorten osallisuutta yhteisöjen päätöksenteossa. 

Vastuunkantajien tietoihin ja taitoihin sekä asenteisiin ja motivaatioon (tulosalueet 2.1: 
Vastuunkantajien kyvyt toteuttaa lasten ja nuorten oikeuksia ovat parantuneet ja 2.2: Vastuunkantajien 
osallistuminen lasten ja nuorten oikeuksien edistämiseen on lisääntynyt) liittyviä muutoskuvauksia 
kerättiin vuoden 2021 aikana yhteensä 65 (vuosien 2019–2021 ajalta 155). Näistä 15 kuvasi muutosta 
toimijoiden asenteissa ja 37 sisälsi myös käyttäytymisen tasolla näkyvää muutosta. 35 kuvausta sisälsi 
muutosta toimijoiden välisissä suhteissa ja kuudessa kuvattiin uusia käytänteitä, toimintamalleja tai 
yhteistyömuotoja. Vuosien 2019–2021 ajalta kerättyjen kuvausten perusteella vastuunkantajat näkevät 
aiempaa paremmin nuorten potentiaalin sekä ilmaisevat motivaationsa tukea nuoria ja toimia nuorten 
osallisuuden ja oikeuksien puolesta. Vastuunkantajien muodostamat verkostot, vertaistoiminta sekä uudet 
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näkökulmat ja hyödyllisiksi koetut työkalut muodostavat pohjan tulosten kestävyydelle, sillä toiminta on jo 
nyt pitkälti hanketoimista riippumatonta. Voidaankin olettaa, että ohjelmatoimintojen motivoimina 
käynnistyneet muutosprosessit ihmisten asenteissa, toiminnassa ja suhteissa jatkuvat ja laajentuvat 
yhteisöissä hankkeista riippumatta. 

Vuoden 2021 kuvaukset vastuunkantajien asenteiden ja käyttäytymisen muutoksista ovat linjassa 
aiempien vuosien tulosanalyysin kanssa, joskin tässä aineistossa korostuvat vammaisten lasten ja nuorten 
vanhempien voimaantuminen Sambiassa sekä Guatemalassa Outcome Harvesting -prosessin yhteydessä 
haastateltujen opettajien kuvaukset omasta muutoksestaan. 

Asenteiden tasolla tapahtuneista muutoksista esimerkiksi Sierra Leonessa ja Sambiassa 
vammaisinkluusiokoulutuksiin ja työryhmiin osallistuneet vammaisten lasten vanhemmat kuvasivat 
saaneensa itseluottamusta, rohkeutta ja keinoja tukea lastaan ja vaikuttaa yhteisöissään vallitseviin 
vammaisuutta koskeviin asenteisiin. Äidit sekä Sierra Leonessa että Sambiassa järjestivät 
vertaiskoulutuksia tukeakseen toisia vammaisten lasten ja nuorten vanhempia, jotta vammaiset lapset ja 
nuoret pääsisivät vammattomien tavoin opintojen ja harrastusten pariin.  

Ohjelmalla on ollut vaikutusta myös opettajien ammattitaidon kehittymiseen ja oppilaslähtöisempien 
opetusmenetelmien ja toimintatapojen omaksumiseen. Guatemalassa nuorten oikeuksia ja osallistamista 
käsittelevälle kurssille osallistuneet opettajat kuvasivat olevansa motivoituneita tukemaan nuoria ja 
saaneensa uusia työkaluja edistää opiskelijoiden kuulemista koulutyössään. Opettajat kokivat kurssilla 
käytetyt toiminnalliset menetelmät hyödyllisiksi myös omassa työssään opetussisältöjen 
konkretisoimiseen. Opettajia motivoivat konkreettiset muutokset, joita he kertoivat havainneensa 
nuortenryhmissä toimivien oppilaidensa toiminnassa ja koulumenestyksessä. He myös kuvaavat 
parantunutta ja tasavertaisempaa suhdetta oppilaidensa kanssa, mikä lisää sekä opettajien että oppilaiden 
motivaatiota. Nepalissa oppilaskuntatoiminnasta vastaavat opettajat eri yhteistyökouluista olivat 
verkostoituneet kollegojensa kanssa ja järjestäneet toinen toisilleen opintovierailuja 
oppilaskuntatoiminnan kehittämiseksi. Myös Sierra Leonessa opettajien kerrottiin kannustaneen 
koululaisia opinnoissaan ja tiedottaneen nuorten oikeuksista. 

Sierra Leonen äitiryhmät järjestivät yhteisöjen nuorille ihmisoikeuksia ja teiniraskauksia koskevia 
tilaisuuksia, joiden seurauksena keskusteluyhteys nuorten kanssa parani. Lisäksi äitiryhmäläiset tiedottivat 
muita vanhempia nuorille tarjottavan seksuaalikasvatuksen tärkeydestä. Kotikäyntien seurauksena Sierra 
Leonessa todettiin sukupolvien välisen kommunikaation parantuneen ja vanhempien tukevan lapsiaan 
seksuaalista hyväksikäyttöä ja lapsiavioliittoja vastaan. Vammaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuneiden 
hyväksikäyttötapauksien raportointi oli poliisin mukaan lisääntynyt Sierra Leonen hankeyhteisössä, mikä 
kertoo asenteiden muutoksesta ja tiedon lisääntymisestä. 

Nuorten ja vastuunkantajien lähentyneet suhteet sekä lisääntynyt yhteistyö nuortenryhmien ja 
yhteisörakenteiden välillä näkyy aiempien vuosien tavoin muutoskuvauksissa, samoin 
paikallisviranomaisten lisääntynyt kiinnostus nuortenryhmien toimintaa kohtaan. Vastuunkantajat 
osoittavat muutoskuvausten perusteella aitoa motivaatiota edistää nuorten oikeuksia, mikä näkyy myös 
konkreettisissa teoissa. Nuoria on kuultu yhä enemmän ja laajemmin, ja heidän aloitteitaan on edistetty 
kouluissa ja yhteisöissä. Esimerkiksi Malawissa yhteisöjohtajat ottivat agendalleen tyttöjenryhmän 
järjestämässä keskustelutilaisuudessa esiin nousseita teemoja ja kutsuivat koolle nuorten vanhempia 
pohtimaan jatkotoimenpiteitä. Malawin lastensuojelukomiteat, äitiryhmät, opettajat ja yhteisöjohtajat 
ovat yhdessä nuorten kanssa kampanjoineet muun muassa lapsiavioliittoja vastaan ja toimineet tietoonsa 
tulleiden lapsiavioliittojen purkamiseksi. Nepalissa paikallisviranomaiset ovat tukeneet yhteistyökoulujen 
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oppilaskuntatoimintaa ja nuorten ideoimia aktiviteetteja yhteisöissään myös taloudellisesti, ja koulujen 
johtokuntien jäsenet ovat käyttäneet verkostojaan hankkiakseen ulkopuolista rahallista tukea 
oppilaskuntatoiminnalle, koulujen kehittämiseen ja haavoittuvassa asemassa olevien opiskelijoiden 
tukemiseen. Lisäksi Nepalin yhteistyökoulujen opettajat ovat tukeneet oppilaskuntatoimintaa esimerkiksi 
hoitamalla oppilaskunnan hyötykasviviljelmiä koronapandemiasta johtuvien koulusulkujen aikana. 
Guatemalassa Chimaltenangon kunta tukee nuortenryhmän vertaiskoulutusaloitetta, jonka tarkoituksen 
on sisällyttää nuorten järjestämät kansalaistaitojen vertaiskoulutukset osaksi kunnan nuorten 
osallistamisen ohjelmaa. 

Keniassa poliisien ja yhteisöjohtajien asenteiden koettiin tietyillä alueilla muuttuneen positiivisemmiksi 
katunuoria kohtaan, mikä on madaltanut nuorten kynnystä hakea henkilöllisyystodistusta. Toisaalta poliisit 
ovat hyötyneet yhteistyöstä katunuorten kanssa saadessaan nuorilta näkökulmia ja tietoa alueen 
turvallisuustilanteen parantamiseksi. Asenteet katunuoria kohtaan olivat ylipäätään parantuneet niissä 
hankeyhteisöissä, joissa katunuorten yhdistykset ovat olleet aktiivisia. Yhteisöjen jäsenet ovat esimerkiksi 
auttaneet katunuoria henkilöllisyystodistusprosesseissa antamalla viranomaisille prosesseissa tarvittavia 
taustatietoja, sekä tukeneet yhdistysten tapaamisia ja aloitteita.  

Malawissa yhteisöjohtajat jatkoivat aiempien vuosien tavoin yhteisöjensä jäsenten mobilisointia koulujen 
kehittämiseen. Vuoden 2021 aikana ainakin 21 yhteisöpäällikön ja 8 uskonnollisen johtajan raportoitiin 
organisoineen kyläläisiä koulujen perusparannustalkoisiin. Yhteisöjohtajat antoivat myös nuortenryhmille 
valtuudet osallistua lapsiavioliittojen kitkemiseen yhteisöissään. Guatemalassa opettajat ovat tukeneet 
nuorten aloitetta järjestää vertaiskoulutuksena toteutettavaa kansalaistaitokoulutusta osana 
kouluopetusta, mikä on helpottanut nuortenryhmän vakiintumista ja uusien jäsenten perehdytystä. 
 

 
Malawilaiset aikuiset vastuunkantajat järjestivät keskustelutilaisuuden ulkona. Kuva: CYECE. 

 

Virallisiin käytäntöihin, linjauksiin tai säädöksiin (tulosalue 2.3: Käytännöt ja säännökset edistävät ja 
turvaavat nuorten ihmisoikeuksia) liittyviä muutoskuvauksia kerättiin vuoden 2021 ajalta 25 (vuosilta 
2019-2021 yhteensä 62). Muutoskuvaukset koskivat ihmisten tai ryhmien välisiä suhteita ja/tai yhteisöjen 
uusia tai uudistuneita käytänteitä. Esimerkiksi Malawin kaikissa yhdeksässä hankeyhteisössä 
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nuortenryhmien järjestämien keskustelutilaisuuksien seurauksena laadittiin tilaisuuksissa esiin nousseiden 
asioiden toimintasuunnitelmat vastuurooleineen. Myös uusia, perheitä koskevia yhteisösääntöjä sovittiin 
näiden keskustelutilaisuuksien seurauksena. 

Guatemalassa edistettiin koulukohtaisia nuorten osallisuuden lisäämisen ohjelmia, jotka on tarkoitus ottaa 
käyttöön vuoden 2022 aikana koulujen palattua lähiopetukseen. Guatemalan yhteisökehityskomiteoille 
(COCODES) järjestettyjen koulutusten myötä yhteisökehitysohjelmat huomioivat nuorten oikeuksia, 
erityisesti inhimillisen kehityksen ja harmaan talouden ehkäisyn näkökulmista. 

Esimerkkinä laajamittaisista vaikutuksista niin asenteiden, käyttäytymisen, suhteiden ja käytänteiden 
tasolla Sierra Leonen äitiryhmän aktiivisuus raiskaustapausten raportoinnissa ja uhrien tukemisessa 
yhteistyössä paikallisten instituutioiden kanssa on johtanut tietoisuuden lisääntymiseen ja tapausten 
parempaan käsittelyyn. Paikallisen poliisin mukaan tilanne lasten ja nuorten hyväksikäytön osalta on 
parantunut, kun yhteisöt raportoivat tapauksista aiempaa herkemmin ja yhteisöjen jäsenten 
suhtautuminen on muuttunut uhrien saadessa osakseen tukea stigman sijaan.  

Myös Malawissa raportoitiin yhteisöjen jäsenten asenteiden ja käyttäytymisen muuttuneen jo aiempina 
vuosina laadittujen, lastensuojelua tehostavien yhteisösääntöjen ja niiden toimeenpanoon liittyvien 
rakenteiden myötä. Aiemmin perustettujen lastensuojelukomiteoiden ja yhteisöjohtajien aloitteesta 
käyttöön otettujen raportointilaatikoiden ansiosta lastenoikeusrikkomusten uhrit ja silminnäkijät voivat 
nyt raportoida tapauksista matalalla kynnyksellä, myös nimettömästi. Tietoon tulleisiin tapauksiin 
lastensuojelukomiteat puuttuvat kotikäynneillä puhuttamalla uhrien perheitä, tarjoamalla neuvontaa ja 
ohjaamalla tapaukset eteenpäin niistä vastaaville viranomaisille. Malawissa kerätyissä muutoskuvauksissa 
tuli esiin useita tilanteita, joissa alaikäiset rikoksen uhriksi joutuneet ovat raportoineet ja saaneet oikeutta. 
Aiemmin säädettyjen yhteisölakien ja keskustelujen myötä uskonnollisten johtajien suhtautuminen 
lapsiavioliittoihin on muuttunut kielteiseksi, ja nuortenryhmien tietoon tulee jatkuvasti tapauksia, joissa 
uskonnollinen johtaja on selvittänyt vihittäväksi tuotavien nuorten iät ja kieltäytynyt vihkimästä alaikäisiä 
tyttöjä avioliittoon. Vahvistuneiden lastensuojelukäytäntöjen todetaan sekä Sierra Leonen että Malawin 
hankeyhteisöissä nostaneen kynnystä väärinkäytöksiin, kun yhteisöjen jäsenillä on tiedossa esimerkkejä 
oikeustoimiin ja rangaistuksiin johtaneista tapauksista ja yleinen mielipide on muuttunut.  

Ohjelman kontribuutiolla aikaansaatujen uusien käytäntöjen ja toimintatapojen myötä lasten ja nuorten 
kansalaisoikeuksien toteutuminen parantui kaikissa ohjelmamaissa. Nuortenryhmille ja niiden aloitteille 
on löytynyt järjestelmällistä tukea viranomaisilta, mikä parantaa näiden nuoriso-organisaatioiden 
toimintaedellytyksiä. Esimerkiksi vuoden 2021 aikana Nepalissa Kamal Ruralin kunta lisäsi rahoitustaan 
Saraswotin yläkoulun oppilaskunnan toiminnalle, Malawissa Saliman alueellinen nuorisotoimisto kanavoi 
Unicefiltä saamaansa rahoitusta nuortenryhmien innovaatioille ja Keniassa alueviranomaiset ovat 
tarjonneet toimitiloja katunuorten yhdistysten pienyrittäjätoiminnalle. Nepalissa kaksi 
aluehallintoyksikköä tiukensi rangaistuskäytäntöjään lapsiavioliittotapauksissa osana kansallisen 
lapsiavioliittojen vastaisen ohjelman täytäntöönpanoa, jonka puolesta alueilla sijaitsevien kolmen 
yhteistyökoulun oppilaskunnat olivat kampanjoineet. Guatemalassa yhteistyökoulujen opettajat edistivät 
koulukohtaisia nuorten osallisuuden suunnitelmia, joihin sisältyy ihmisoikeuksien ja nuorten osallisuuden 
teemojen sisällyttäminen opetussuunnitelmaan. Sierra Leonessa asenteiden muutos näkyi 
maanomistusjärjestelmän muutoksina, kun vastoin perinteisiä käytäntöjä nuori nainen ainoana perillisenä 
oli saanut haltuunsa isänsä viljelymaat. Keniassa edellisvuonna raportoidut poliisilaitosten joustavammat 
käytännöt katunuorten henkilöllisyystodistusten hakuprosessissa paransivat heidän kansalaisoikeuksiaan, 
mahdollistaen muun muassa pääsyn kansalliseen rokotusohjelmaan ja suojan koronavirusta vastaan. 
Terveydenhuoltohenkilöstön jouston myötä he puolestaan pääsivät aiempaa paremmin ensiavun piiriin. 
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Vaikuttamisväyliin (2.4: Nuorten kanavat osallistua päätöksentekoon ja mahdollisuudet tulla kuulluksi 
yhteisöissään ovat lisääntyneet) liittyviä muutoskuvauksia kerättiin vuoden 2021 aikana 18 (vuosilta 2019–
2021 yhteensä 38). Kaikki liittyivät toimijoiden välisiin suhteisiin tai uusiin käytäntöihin kuvaten 
ohjelmakauden aikana vakiintuneita suhteita ja yhteistyömuotoja nuorten ja vastuunkantajien välillä.   

Malawissa nuorten osallisuus hankeyhteisöjen päätöksenteossa on vakiintunutta, ja nuorilla on myös 
johtorooleja yhteisötason työryhmissä. Nuoret, erityisesti nuoret naiset ja myös vammaiset nuoret, ovat 
aiempien vuosien tavoin edustettuina lähes kaikissa hankeyhteisöjen yhteisörakenteissa. Myös vuonna 
2021 perustettujen, vammaisten henkilöiden oikeuksia ajavien vammaisfoorumien johtoryhmissä on 
nuorisoedustajat. Yhteisöjohtajien valtuuttamina nuoret ovat valvoneet yhteisöjen 
lapsiavioliittotilannetta, minkä roolin myös muut yhteisöjen jäsenet ovat heille hiljalleen hyväksyneet. 
Myös Nepalissa, Sierra Leonessa ja Guatemalassa raportoitiin paikallisviranomaisten käyttöön ottamia 
nuorten kuulemisen malleja. Esimerkiksi Sierra Leonessa Bon alueen viranomaiset ovat ohjeistaneet 
nuoret monitoroimaan julkishallinnon varainkäyttöä ja vastaavat nuorten huoliin ja kysymyksiin 
kuukausittaisissa budjettitapaamisissa. Nepalissa Morangin piirikunnan koulujen oppilaskunnat ovat 
rekisteröityneet ja nousseet näkyviksi nuorisoinstituutioiksi, jotka tekevät laajasti vaikuttamistyötä 
yhteisöissään ja joita Letangin kunta osallistaa osana lapsiystävällisen paikallishallinnon ohjelmansa 
toimeenpanoa. Kenian katunuorten yhdistysten johtohahmoja konsultoitiin maakuntatason 
nuorisopolitiikan uudistusprosessissa. 

Kerättävien muutoskuvausten ohella nuorten osallistumisen ja kuulluksi tulemisen muotoja seurattiin 
niiden päätöksentekoprosessien ja toimielinten määrällä, joissa ohjelman aktiiviset nuoret vaikuttavat. 
Mukaan laskettiin myös kansalaisyhteiskunnan toimijaverkostot, joissa on mukana viranomaisia. Vuonna 
2021 nuoret olivat mukana yhteensä 63 paikallistason ja neljässä kansallisen tason prosessissa tai 
toimielimessä. Valtaosa on jo aiempien vuosien raportoinnissa mainittuja prosesseja tai ryhmiä, joiden 
toiminta jatkuu edelleen. Toisaalta Nepalissa ohjelmakauden alkupuolella käynnistyneet yhteistyömuodot 
olivat koronasulkujen seurauksena edelleen tauolla, eikä Guatemalassa suunniteltua yhteistyötä 
paikallispäättäjien kanssa voitu täysimääräisesti aloittaa vuoden 2021 aikana. 

“My opinions now matter in my community because as a woman I am now being involved in any 
decision-making processes regarding development in my community.” Sarah, Sierra Leone 

 

3.1.3 Taksvärkin aktiiviset kumppanijärjestöt ovat toimintakykyisiä oikeusperustaisen nuorisotyön 

asiantuntijoita 

Paikallisten, kehitysyhteistyöhankkeita toteuttavien kumppanijärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen on 
keskeinen osa Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmaa. Näin on parannettu järjestöjen toimintaedellytyksiä 
tehdä nuorisotyötä ja vaikuttaa viranomaisiin sekä mahdollisuuksia tukea paikallisia toimijoita 
muutoksessa kohti ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista hankeyhteisöissä. Samalla vaikutetaan 
ohjelmamaiden kansalaisyhteiskuntien toimintavalmiuksiin edistää nuorten oikeuksia. Kumppaneiden 
näkyvä työ ruohonjuuritasolla ja kansallisilla foorumeilla sekä verkostoituminen muiden 
kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon toimijoiden kanssa vahvistaa heidän rooliaan oikeuksien ja 
yhdenvertaisuuden puolustajina ja sillanrakentajina nuorten ja päättäjien välillä. 

Taksvärkin kumppanijärjestöjen kapasiteettia vahvistettiin ohjelmakauden 2018–2021 aikana yhteensä 58 
koulutuksella, tukemalla organisaatioiden kehittämisprosesseja ja vaikuttamistoimintaa sekä kattamalla 
sovitut osuudet järjestöjen hallintokuluista osana hankebudjetteja. Kumppaneiden tulosperustaisen 
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seurannan ja arvioinnin kehittämisessä keskeistä on ollut ohjelmasuunnittelijoiden palaute ja parannetut 
ohjeistukset kumppaneiden hankeraportointiin. Ohjelmakauden aikana kaikki kumppanit kouluttautuivat 
vammaisinkluusiosta ja osallistavasta seurannasta, jotka olivat ohjelmakauden erityiset kehittämisalueet. 
Hallinnollisesti heikompia kumppaneita on tuettu taloushallinnon koulutuksilla ja konsulttiavulla. Näiden 
lisäksi kumppanit kouluttautuivat ohjelmakauden aikana itse priorisoimistaan aiheista liittyen lähinnä 
lapsen oikeuksiin, lastensuojeluun, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Vuoden 2021 aikana vahvistettiin 
kolmen kumppanin osaamista yhteensä 15 koulutuksella muun muassa osallistavasta seurannasta, 
vammaisinkluusiosta, julkisen varainkäytön monitoroinnista, seksuaalisesta häirinnästä ja 
taloushallinnosta. 

Kumppaneiden kapasiteettia ja monipuolistuneita käytänteitä nuorten ihmisoikeuksien edistämiseen 
seurataan tuloskehikossa heidän tekemiensä aloitteiden määrän ja sisällön kautta. Läpileikkaavien 
tavoitteiden ja ihmisoikeusperustaisuuden toteutuminen kumppaneiden työssä perustuu 
ohjelmasuunnittelijoiden arvioon. Vuonna 2021 ei koronatilanteen vuoksi tehty lainkaan seurantamatkoja, 
ja vuonna 2020 ehdittiin tehdä vain pari matkaa ennen koronasulkuja, joten Taksvärkin 
ohjelmasuunnittelijoiden arviot ohjelmakauden kahdelta viimeiseltä vuodelta perustuvat kumppaneiden 
raportoinnin laadun ja sisällön sekä etäkommunikaation perusteella tehtyihin huomioihin. Tuotostasolla 
seurataan kumppaneiden osallistumista kansalaisyhteiskunnan verkostoihin sekä järjestöjen 
asiantuntemusta hyödyntäneiden konsultaatioiden määrää ja sisältöä.  

Vuodelta 2021 raportoitiin 24 kumppanien aktiivisuuteen perustuvaa aloitetta, sisältäen yhteensä 
kymmenen vammaisten oikeuksia ajavaa yhteisötason toimielintä, sekä 12 kuntatason lapsi- ja 
nuorisopoliittista ohjelmaa. Koko ohjelmakauden ajalta aloitteita raportoitiin yhteensä 54. Vuosien 2020–
2021 lisärahoituksen myötä tavoitetasoon lisättiin, että tavoitteena olleista yhteensä 20 aloitteesta 
vähintään kolmannes keskittyisi vammaisten oikeuksiin ja/tai sukupuolten tasa-arvoon. Tämän 
indikaattorin tavoite ylitettiin sekä määrän että laadun puolesta, kun näiltä vuosilta raportoiduista 35 
aloitteesta noin puolet edisti vammaisten oikeuksia. Erityisiä sukupuolten tasa-arvoon keskittyviä 
aloitteita ei raportoitujen joukossa ollut, mutta tyttöjen oikeudet läpileikkaavat kaikkien Taksvärkin 
kumppaneiden lastenoikeustyötä ja ovat näin ollen huomioituina kaikissa aloitteissa. 

Yhteensä kumppanit olivat mukana 48 paikallisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä verkostossa, 
joissa keskityttiin muun muassa nuorisotyöhön, lapsen oikeuksiin ja lastensuojeluun, sukupuolten tasa-
arvoon, seksuaalioikeuksiin, hyvään hallintoon ja läpinäkyvyyteen, katunuoriin, slummiasutukseen, 
kansalaisoikeuksiin, ilmastonmuutokseen sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kumppanit raportoivat 
vuodelta 2021 yhteensä 25 konsultaatiota, joissa heidän asiantuntemustaan oli hyödynnetty. 
Käynnistettyjä aloitteita lukuun ottamatta ohjelmaindikaattoreiden valossa kumppaneiden aktiivisuus 
näyttäisi hieman laskeneen lähtötasoon verrattuna. Osasyynä tähän on kokoontumisia rajoittanut ja 
ihmisiä kuormittanut koronatilanne. Lisäksi vaikuttaa siltä, ettei kumppaneiden seuranta näiden koko 
järjestön toimintaa koskevien indikaattorien osalta ole ollut systemaattista ja niiden tulkinta on vaihdellut.  

Kumppaneiden kapasiteetin vahvistumisen seurannassa muutoskuvaustietokanta ei ollut 
järjestelmällisesti käytössä ohjelmakaudella, mutta vuosina 2020 ja 2021 kirjattiin yhteensä 29 kuvausta 
kumppanien raporttien ja käytyjen keskustelujen perusteella (11 vuodelta 2020 ja 18 vuodelta 2021). 
Näistä 9 kuvasi järjestön hallinnollisen tai vaikuttamistyön kapasiteettia (tulosalue 3.1 järjestökapasiteetti: 
kumppaneiden hallinnollinen ja vaikuttamistyön kapasiteetti on vahvistunut), 10 temaattiseen 
asiantuntemukseen lisääntymistä erityisesti vammaisinkluusiossa (tulosalue 3.2 temaattinen 
asiantuntemus: kumppaneiden kyvyt ja menetelmät edistää lasten ja nuorten oikeuksia ovat 
monipuolistuneet ja syrjimättömyys huomioidaan paremmin) ja loput 10 liittyivät verkostoihin ja 
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kumppanien toimintaan osana paikallista kansalaisyhteiskuntaa (tulosalue 3.3 aktiivisuus ja asema: 
kumppaneiden lisääntynyt verkostoituneisuus ja aktiivinen rooli lasten ja nuorten oikeuksien edistäjinä).  

Suurin osa näistä muutoskuvauksista (19 kpl) liittyi vammaisinkluusioon. Kumppanit käynnistivät 
yhteistyötä paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa ja jakoivat vammaisten oikeuksiin liittyvää osaamistaan 
muille kansalaisyhteiskunnan toimijoille. Erityisesti Sierra Leonen kumppanin aktiivinen toiminta 
vammaisten oikeuksia edistävissä verkostoissa ja vammaiskysymysten esillä pitäminen sai aikaan myös 
vammaisten aikuisten voimaantumista, osallistumista ja jopa pääsyä vastuuasemiin yhteisöissä. Erityisesti 
Guatemalan, Malawin ja Sierra Leonen kumppanit vaikuttivat aktiivisesti paikalliseen nuorisopolitiikkaan 
eri tasoilla. Guatemalassa kumppani on toiminut lasten ja nuorten asialla pandemiatilanteessa ja kerännyt 
muiden paikallisten lastenoikeusjärjestöjen kanssa tietoa pandemian vaikutuksista lasten ja nuorten 
tilanteeseen. Järjestöjen vaikuttamistyön seurauksena sosiaali- ja terveysministeriö lisäsi 
tartuntatautitilastoihin tiedon lasten ja nuorten osuuksista ikäryhmittäin. Kumppaneiden nuorisoalan 
asiantuntemusta hyödynnettiin eri tasoilla. Esimerkiksi Malawin nuorisoministeriö kutsui järjestön mukaan 
työryhmään, joka kartoittaa alueella potentiaalisia nuorisoehdokkaita parlamenttiin. 

Kaikki kumppanijärjestöt ovat jo yhteistyön alkaessa olleet paikallisia nuorisoalan 
asiantuntijaorganisaatioita, mutta Taksvärkin pitkäjänteisellä tuella ne ovat voineet toimia ja kehittyä 
omalla erityisalallaan. Erityisesti koronavuosien 2020–2021 aikana Taksvärkin tuki ja joustavuus oli tärkeää 
järjestöjen selviämiselle. Taksvärkin ohjelma on vahvistanut kaikkien kumppaneiden tulosohjausta 
erityisesti osallistavan seurannan käytäntöjen ja tulosperustaisen raportoinnin osalta. Taloushallinnossa 
vahvistuivat etenkin ne kumppanit, joiden käytännöissä oli havaittu puutteita. Ohjelmakauden päättyessä 
kaikilta kumppaneilta saadaan asianmukaiseen kirjanpitoon perustuvat, ajantasaiset ja selkeät 
neljännesvuosittaiset talousraportit, mikä on tärkeää sujuvan yhteistyön kannalta. Tulosajattelun ja 
Outcome Mapping -menetelmän vakiinnuttamisen myötä kumppanien narratiiviraporttien taso on 
parantunut huomattavasti ohjelmakauden alkuun nähden, joskin edelleen tulisi kiinnittää huomiota 
konkretiaan, perusteluihin sekä haasteiden ja riskien analysointiin. Kumppaneiden talous- ja 
hankehallinnon vahvistuminen näkyy myös laajentuneena rahoituspohjana, kun yhä useampi 
kumppaneiden hakemuksista muille rahoittajille on johtanut uusiin kumppanuuksiin. 

Yhdenvertaisuustyön, erityisesti vammaisinkluusion saralla kaikki kumppanit ovat ohjelmakauden aikana 
ottaneet merkittäviä askelia. Ennen vuotta 2018 ainoastaan Sierra Leonen kumppanilla oli yhteyksiä 
paikallisiin vammaistoimijoihin ja kaikilla oli suhteellisen heikko osaaminen vammaiskysymyksissä. 
Ohjelmakauden loppuun mennessä kumppanit toimivat yhteistyössä yhteensä 24 paikallisen ja neljän 
valtiollisen vammaisorganisaation kanssa, edistivät vammaisten nuorten oikeuksista eri foorumeilla, 
ylläpitivät vertaisryhmiä ja järjestivät paikallisille toimijoille koulutuksia vammaisten oikeuksista. Yhteensä 
kymmenen paikallisten vammaistoimijoiden kanssa perustettua vammaisten oikeuksia edistävää kylätason 
työryhmää oli toiminnassa, ja kaksi kumppanijärjestä on ohjelmakauden aikana päivittänyt 
yhdenvertaisuusohjeistustaan erityisesti vammaisinkluusion osalta. 

 

3.3 Globaalikasvatus ja viestintä Suomessa   

Taksvärkki ry:n globaalikasvatus ja kehitysviestintä ovat vakiintunutta toimintaa, jonka tavoitteena on 
yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäminen sekä kansalaisyhteiskunnan 
vahvistaminen Suomessa tukemalla nuorten yhteiskunnallista toimijuutta.  



29 
 

Taksvärkin globaalikasvatus vastaa suomalaisten nuorten kiinnostukseen ja huoleenkin globaaleja 
kehityskysymyksiä kohtaan. Taksvärkin tekemän globaalikasvatuksen erityistavoite on tukea nuoria 
hahmottamaan maailman tilaa paremmin, auttaa tulkitsemaan ja jäsentämään tarjolla olevaa tietoa 
kriittisesti sekä kannustaa aktiiviseen toimintaan. Ydinajatus on, että kaikilla nuorilla tulisi olla 
mahdollisuus toimijuuteen ja omannäköiseen toimintaan.  

Globaalikasvatuksen toimintamallit vaihtelevat ohjelmassa yksittäisistä koulutuksellisista interventioista, 
kuten työpajoista ja koulutuksista, pitkäjänteisempään yhteistyöhön Maailmankansalaisen koulujen 
kanssa. Lisäksi erilaiset laadukkaat globaalikasvatusmateriaalit ovat vahva osa Taksvärkin työtä. 
Viestinnällisesti kampanjamateriaaleissa sekä Taksvärkin sosiaalisessa mediassa ohjelmamaiden nuoret 
kertovat nuorten aikaansaamasta positiivisesta muutoksesta ja rikkovat mahdollisia stereotypioita ja 
oletuksia. 

Yksittäiset interventiot voivat olla osallistujalle, nuorelle tai kasvattajalle, pintaraapaisu globaaleista 
kysymyksistä ja etenkin ongelmien syy-seuraussuhteista. Työpaja tai koulutus voi kuitenkin herättää 
kipinän perehtyä asiaan syvällisemmin ja ottaa asioista laajemmin selvää. Muutos voi olla välittömästi 
osoitettavissa osallistujien toiminnalla koulutuksen jälkeen. Osassa osallistujista yksittäinen työpaja voi 
herättää elinikäisen kiinnostuksen, joka kasvaa ja kehittyy jopa ammatilliseksi kutsumukseksi, jolloin 
kehitysvaikutuksiin ja -kysymyksiin panostukseen on luotu kauaskantoinen ja laajeneva lisäarvo. 
Taksvärkin kontribuutio voi olla suhteessa pieni, mutta alkusysäys on merkittävä. 

Pitkäjänteinen globaalikasvatus globaaleihin kysymyksiin syvemmin, mutta muutoksen esille tuominen on 
isomman organisaation tasolla hitaampaa ja vaatii tiivistä yhteistyötä ja asioiden jatkuvaa esilläpitoa. 
Maailmankansalaisen koulujen oppilaissa globaalikasvatuksen vaikuttavuutta voidaan kasvattaa 
syventymällä teemoihin yksittäisiä työpajoja pidemmäksi aikaa. Maailmankansalaisen koulu -toiminnan 
kautta voidaan muokata yksittäisten koulujen koko toimintakulttuuria, joka heijastuu laajemmin koulun 
kaikkien toimijoiden omiin vaikutuspiireihin ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. 

 

Globaalikasvatuksen tavoittamat oppilaat, kasvattajat ja vapaaehtoiset ohjelmakaudella 2018–2021. Kouluvierailu-
toimintaan osallistui 20 657 oppilasta ja kampanja tavoitti 42 780 oppilasta. Globaalikasvatuksen koulutuksiin osallistui 
1724 kasvattajaa ja kouluvierailuita toteutti 140 vapaaehtoista. 
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3.3.1 VGK tavoite 1 

Peruskoulun ja toisen asteen oppilaiden ymmärrys ja motivaatio kehityskysymyksiä kohtaan ovat 
lisääntyneet ja kasvattajat ovat saaneet lisää varmuutta globaalikasvatuksen toteuttamiseen.  

Oppilaiden tiedot ja asenteet 

Nuorten ymmärrystä globaaleista kehityskysymyksistä ja taitoja tarkastella globaaleja ilmiöitä kriittisesti 
vahvistettiin läpi ohjelmakauden Taksvärkki- ja Lukuralli-kampanjoiden monipuolisten materiaalien avulla 
ja toiminnallisissa työpajoissa. Globaaleja kehityskysymyksiä, nuorten toimijuutta ja esimerkkejä 
positiivisesta muutoksesta käsiteltiin Taksvärkin kehitysyhteistyöhankkeiden tarjoamien esimerkkien 
kautta. 

Lukuvuoden 2021–2022 Mikä sua estää? -kampanjassa nuoria kannustettiin puuttumaan vammaisten 
kohtaamaan syrjintään. Kampanjassa nuoret vammaiset ja vammattomat vaikuttajat Nepalista, Malawista, 
Sambiasta ja Suomesta kertoivat mielipiteensä vaikuttamisesta ja osallistumisen esteistä. Vuonna 2021 
kampanjatyöpajojen ja -infojen kautta tavoitettiin 1069 oppilasta ja Lukurallin kautta 300 oppilasta. 
Taksvärkkikeräykseen osallistui 26 koulua ja Lukuralliin 3 koulua. Yhteensä keräyksen ja työpajojen kautta 
tavoitettiin 5293 oppilasta. 

Muut ohjelmakauden Taksvärkki-kampanjat (Ole rohkea 2018–2019, Mielen vapaus 2019–2020 ja Oikeus 
olla minä 2020–2021) käsittelivät yhdenvertaisuutta ja nuorten mahdollisuuksia toimia syrjintää vastaan 
sekä nepalilaisten oppilaskuntien työtä nuorten oikeuksien ja turvallisemman kouluympäristön puolesta. 
Kampanjoiden kautta suomalaisnuoret tutustuivat sambialaisten ja nepalilaisten ikätovereidensa arkeen, 
unelmiin ja haasteisiin sekä oppivat yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja. 

Kaikkien ohjelmakauden kampanjoiden teemoista kerrottiin muun muassa osallistavien 
oppituntiharjoitusten, videoiden ja nuorten itse kuvaamien videotervehdysten kautta. Kaikki materiaali 
tuotettiin suomen ja ruotsin kielellä. Lisäksi huomattava osa lukuvuoden 2021–2022 
kampanjamateriaalista käännettiin myös selkokielelle. Kaikkien kampanjoiden sisällöt ja materiaalit 
vastaavat kansallisten opetussuunnitelmien tavoitteisiin.  

Vuonna 2018 lanseerattu Lukuralli-kampanja on vakiinnutettu osaksi Taksvärkin globaalikasvatusta ja 
varainkeruuta. Alakoululaisille suunnatussa Lukurallissa on nostettu esiin lukutaidon merkitystä, lapsen 
oikeuksia ja Taksvärkin työtä lapsen oikeuksien edistämiseksi Malawin ja Nepalin hankkeissa. 

Taksvärkkikeräykseen osallistuneiden koulujen ja oppilaiden ja sitä myötä kampanjan tavoittamien 
oppilaiden määrä on laskenut vuosikymmenen alun määristä. Ohjelmakauden aikana osallistuneiden 
oppilaiden määrä on jatkanut laskuaan. Todennäköisiä syitä ovat erilaisten kampanjoiden ja 
päivätyökeräysten lisääntynyt tarjonta koulumaailmassa ja Taksvärkki-kampanjoiden kasvanut 
globaalikasvatuksellisen linjan painotus. Myös viimeisten vuosien koronapandemia on vaikuttanut 
voimakkaasti koulujen mahdollisuuksiin järjestää Taksvärkkipäivä.  

Laskeneisiin osallistujamääriin on reagoitu kehittämällä Taksvärkkikeräyksen mallia sekä tiedotusta ja 
markkinointia. Vuoden 2021 aikana perinteisen päivätyökeräyksen rinnalle ideoitiin vaihtoehtoisia 
toteuttamistapoja yhdessä nuorten vapaaehtoisten kanssa. Keräyksen tiedotuksen ja markkinoinnin 
kehittämisessä on painotettu Taksvärkin vahvuuksia, kuten nuorten toimijuutta sekä laadukkaita ja 
selkeitä keräyksen järjestämisen avuksi luotuja globaalikasvatusmateriaaleja. 

Taksvärkin lähi-, ulko- ja etäkouluvierailuilla lisättiin nuorten tietoa globaaleista kehityskysymyksistä ja 
lapsen oikeuksista sekä kannustettiin toimimaan aktiivisina kansalaisina yhdenvertaisuuden ja kestävän 
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kehityksen edistämiseksi koko ohjelmakauden ajan. Kouluvierailutoiminta keskittyi vahvimmin 
pääkaupunkiseudulle sekä Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun alueille, mutta vuodesta 2020 alkaen 
etätyöpajat mahdollistivat työpajojen toteuttamisen myös varsinaisten toiminta-alueidemme ulkopuolella, 
kuten Itä-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa. 

Vuonna 2021 toteutettiin 106 kouluvierailua suomalaisissa ala- ja yläkouluissa sekä toisella asteella ja 
niihin osallistui 2400 oppilasta. 

Kouluvierailutoiminta on ollut kiinteä osa Taksvärkin globaalikasvatustoimintaa koko ohjelmakauden, 
myös pahimpina pandemia-aikoina. Vaikka koronapandemia on vaikuttanut kouluvierailutoimintaan 
vuosina 2020 ja 2021 siten, että määrälliseen tavoitetasoon työpajojen ja tavoitettujen oppilaiden 
määrässä ei ole päästy, työpajoja järjestettiin myös pahimpina pandemia-aikoina etä- ja ulkototeutuksilla. 
Läpi ohjelmakauden viisi kouluyhteistyön aluekoordinaattoria ja Lukuralli-koordinaattori toimivat linkkeinä 
oman alueensa vapaaehtoisten ja oppilaitosten välillä ja markkinoivat globaalikasvatuksen palveluita. 

Opettajilta ja oppilailta kerätty palaute on ollut läpi ohjelmakauden pääosin hyvää tai kiittävää. Vuonna 
2021 jopa 89 % työpajapalautteeseen vastanneista opettajista koki työpajan olleen hyvin suunniteltu 
kokonaisuus ja lähes kaikki kokivat sen olleen oppilaille motivoiva ja ajatuksia herättävä. Kaikki vastanneet 
kertoivat aikovansa hyödyntää työpajan menetelmiä tai sisältöjä omassa työssään. Oppilailta palautetta 
kerättiin ikätasosta riippuen suullisesti ja kirjallisesti työpajan yhteydessä. Kirjallista palautetta antaneet 
oppilaat kokivat työpajan aiheen tärkeäksi (90 % täysin tai osin samaa mieltä) ja oppivat uutta 6 työpajan 
teemoista (noin 80 % täysin tai osin samaa mieltä). 93 % palautetta antaneista oppilaista koki saaneensa 
työpajassa mahdollisuuden ilmaista omia mielipiteitään. 

 

Oppilaiden palautetta vuonna 2021: 

“Opin, että itse pystyy vaikuttamaan syrjinnän lopettamiseen.” 

“Opin, että uutisia lukiessa on todellakin käytettävä kriittistä ajattelua! Uutiset ovat usein melko 
yksipuolisia. On tärkeää ymmärtää ja osata ajatella asioita monenlaisista näkökulmista. Maailmalla 

pitäisi uutisoida enemmän positiivisiakin asioita kehittyvistä maista.” 

“Tosi tärkeä aihe ja ajatuksia herättävä työpaja. Kiva että me lapsetkin saatiin vaikuttaa työpajassa!” 

 

Opettajien palautetta vuonna 2021: 

“Oppilaista välittyi kuva, että he pohtivat vaikuttamisprojektiensa teemoja aidosti. He tekivät huolellista 
työtä ja paneutuivat omiin teemoihinsa. Lopputuotokset olivat laadukkaita ja niistä huomasi, että teemat 

inspiroivat oppilaita.” 

“Sain ideoita siihen, miten tällaisia aiheita voi lähestyä. Opin, että globaalikasvatuksessa on 
nimenomaan tärkeää, että muutoshalukkuus lähtee nuorista. Ei niin, että joku vanhempi ihminen kertoo 

nuorille, miten asiat voisivat olla.” 
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Nuoret vapaaehtoiset 

Lukuvuodeksi 2021–2022 rekrytoitiin ja koulutettiin 27 vapaaehtoista globaalikasvatuksen kouluttajaa, 
jotka ohjasivat kouluvierailuja eri puolilla Suomea. Kouluttajien määrässä päästiin tavoitetasoon tai lähelle 
sitä läpi ohjelmakauden, vaikka koronapandemia ja laajempi vapaaehtoistyön murros aiheuttivat haasteita 
uusien kouluttajien tavoittamiselle ja sitouttamiselle. Läpi ohjelmakauden kiinnitettiin huomiota tapoihin, 
joilla voitaisiin entistä vahvemmin sitouttaa globaalikasvatuksen kouluttajia vapaaehtoistyöhön. 
Kouluttajille tarjottiin monipuolisia vapaaehtoistyötehtäviä lähi- ja etämuodossa. He osallistuivat muun 
muassa etätyöpajoissa ja ulkotyöpajoissa käytettävien materiaalien kehittämiseen ja kommentointiin. 
Vapaaehtoiset tarttuivat innokkaasti erilaisiin vapaaehtoistyötehtäviin ja kokivat ne palautteen perusteella 
mielekkäiksi. Myös aluekoordinaattoreille tarjottua tukea omien alueryhmien vapaaehtoisjohtamisessa 
tehostettiin. 

Globaalikasvatuksen kouluttajille ja aluekoordinaattoreille tarjottiin säännöllistä ja monipuolista 
koulutusta läpi ohjelmakauden, 4–5 koulutusta lukuvuodessa. Koulutuksissa syvennettiin kouluttajien 
osaamista globaalikasvatuksesta, esiintymistaidoista, Taksvärkin kampanjoiden teemoista, 
kehitysyhteistyöstä, kriittisestä mediakasvatuksesta ja erilaisten oppijoiden kohtaamisesta 
kouluvierailuilla. Kouluttajien osaamisen tueksi tuotettiin vuosittain itseopiskelumateriaali, johon 
kouluttajat perehtyivät ennen vapaaehtoistyön aloittamista. Materiaali tarjosi kouluttajille tietoa 
globaalikasvatuksesta, nuorten osallistamisesta, kehitysyhteistyöstä ja vammaisinkluusiosta.  

Laadulliseen tavoitetasoon nuorten vapaaehtoisten osaamisen kehittymisestä päästiin koko 
ohjelmakauden ajan. Vapaaehtoiset ovat kokeneet pedagogisten taitojensa ja ymmärryksensä 
globaalikasvatuksen teemoista kehittyneen erittäin paljon Taksvärkki ry:n toimintaan osallistumisen 
myötä. Vuonna 2021 kaikki palautteeseen vastanneet vapaaehtoiset kokivat lisäksi osaamisensa 
vammaisinkluusiosta, saavutettavuuden huomioinnista ja erilaisten oppijoiden osallistamisesta 
kouluvierailuilla vahvistuneen. 

Opettajien tiedot ja motivaatio  

Vuonna 2021 opettajia, opettajaksi opiskelevia ja muita kasvatusalan ammattilaisia koulutettiin 11 eri 
tilaisuudessa, jotka tavoittivat yhteensä 448 kasvattajaa. Kasvattajien koulutukset järjestettiin 
etäyhteyksin ja toimintamalleja etäkoulutusten osalta kehitettiin koko vuoden ajan. Koulutusten teemoina 
olivat muun muassa globaalikasvatuksen perusteet, Maailman äänet -tematiikka sekä Taksvärkin 
kampanjateemat. Kasvattajia koulutettiin Taksvärkin omien koulutusten lisäksi muun muassa 
globaalikasvatusjärjestöjen yhdessä toteuttamissa Maailma koulussa -seminaareissa. 

Koko ohjelmakauden 2018–2021 Taksvärkki on järjestänyt kasvattajien koulutuksia ja niiden suosio on 
pysynyt samalla tasolla. Määrälliseen tavoitetasoon on aina päästy, monesti se on ylitettykin. 
Koronapandemian myötä koulutukset siirrettiin pikaisella aikataululla etätapahtumiksi. Koulutusten 
kysyntä ei koronapandemian aikana ollut yhtä suurta kuin ennen sitä. 

Kasvattajien koulutukset ovat olleet koko ohjelmakauden oleellinen osa Taksvärkin globaalikasvatustyötä 
ja palaute on lähes poikkeuksetta ollut positiivista. Yksittäisten koulutusten pitkäaikaisia vaikutuksia ei 
pystytä seuraamaan, mutta koulutuspalautteesta voi päätellä, että koulutukset ovat herättäneet ajatuksia 
ja tarjonneet uusia tietoja ja taitoja. Esimerkiksi Fingon Maailma koulussa -seminaarin 
opettajaopiskelijoiden koulutuksessa palautetta antaneista 82 % arvioi varmasti tai todennäköisesti 
pystyvänsä hyödyntämään oppimaansa tulevaisuudessa.  
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Yksittäisten koulutukseen osallistujien palautetta vuonna 2021: 

”Ajatuksia herättävä, sai ideoita monipuoliseen työskentelyyn omassa organisaatiossa.” 

”Päivässä parasta olivat mielenkiintoiset keskustelut hankalista aiheista.” 

”Työpaja oli todella hyvin suunniteltu ja sain todella paljon tietoa vammaisuudesta. Olisin toivonut enempi 
vinkkejä suoraan varhaiskasvatukseen. Kuitenkin suosittelisin tätä työpajaa kaikille 

varhaiskasvatuksenopettajan opiskelijoille.” 

”Pajoissa korostui, kuinka samankaltaisista lähtökohdista opiskelijakollegat ovat kuin itse, ja miten 
samankaltaisia asenteita, ennakkoluuloja ja maailmankuvia meillä on. Varmasti olisi itselle hyödyllistä 

hakeutua keskusteluun erilaisemmista lähtökohdista tulevien ihmisten kanssa.” 

 

3.3.2 VGK tavoite 2 

Globaalikasvatus on vakiintunut osaksi strategisten kumppanikoulujen arkea ja opetusta. 

Maailmankansalaisen koulu -yhteistyössä keväällä 2021 oli mukana viisi koulua, ja syksyllä toimintaan 
osallistuivat Espoon kansainvälinen koulu, Oulun Normaalikoulu, Oulun Steinerkoulu sekä Otalammen 
koulu. Vuoden aikana koulut loivat yhdessä Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelijan kanssa 
kouluilleen omat globaalikasvatuksen suunnitelmat, joita päivitettiin syksyllä. Maailmankansalaisen 
koulu -toimintaa suunniteltiin yhdessä yhteistyökoulujen ja niiden globaalikasvatuksen opettajatiimien 
kanssa. Loppukyselyyn vastanneista vastuuopettajista kaikki olivat täysin samaa mieltä tai samaa mieltä 
siitä, että heidän koulussaan oli tapahtunut positiivisia muutoksia globaalikasvatuksen kehittämistyössä 
Maailmankansalaisen koulu -verkoston toiminnan aikana. 

Opettajat kertoivat vuoden aikana tapahtuneen muutosta niin oppilaissa kuin opettajissakin sekä koulun 
toimintatavoissa. Opettajia, oppilaita ja opiskelijoita oli osassa kouluja yhä enemmän mukana toiminnassa, 
ja osallisuus ja vaikuttaminen on vastuuopettajien mukaan lisääntynyt. Toiminnan kerrotaan vakiintuneen 
kouluissa, toimintaa on sisällytetty vuosikelloon ja koulujen sisällä on alkanut muodostua käsitys koulusta 
Maailmankansalaisen kouluna. Eräs vastuuopettaja kuvasi, että ”tietoa on tullut paljon lisää, käsitteistä 
alkaen, ei ainoastaan oppilaille, vaan koko henkilökunnalle”. 

Vastuuopettajat kuvasivat muutosta myös oppilaiden käsityksissä. Oppilaat ovat esimerkiksi kertoneet 
kokevansa, että heitä kuullaan enemmän toiminnan myötä ja oppilaat ovat rohkaistuneet ilmaisemaan 
mielipiteitä ja ajatuksia. Taksvärkin koulutusten koettiin aikaansaaneen sekä ajatusten herättelyä että 
pidempiaikaista keskustelua koulujen sisällä. Vastuuopettajat kertoivat koulutusten ja 
Maailmankansalaisen koulu -toiminnan myötä mielenkiinnon ja mielipiteiden nousseen esiin 
opettajakunnassa. Eräs vastuuopettaja painotti opettajakunnan keskustelun kautta muodostuneen 
muutoshalua ja tämän kautta mahdollisuus kehittyä. Nämä kaikki muutokset ovat myötävaikuttaneet 
globaalikasvatuksen juurruttamiseen koko koulun tasolle, mikä on toiminnan keskeinen muutostavoite. 

Eräässä kouluista tehtiin iso rakenteellinen muutos, kun kaikki koulun yläkoululaiset saivat omanlaisensa 
globaalikasvatuksellisen teon tehtäväkseen joko TET-harjoittelussa tai Taksvärkkipäivänä. Taksvärkki piti 
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TET-harjoittelijoille koulutuksen painottaen kestävän kehityksen eri teemoja työelämässä. Tämän jälkeen 
jokainen oppilas laati opettajan ja Taksvärkin avustuksella suunnitelman, mistä kestävän kehityksen 
teemasta oppilas halusi keskustella TET-työpaikallaan ja miten. TET-harjoittelun aikana jokaisen oppilaan 
tuli nostaa esiin työpaikallaan valitsemansa kestävän kehityksen teema ja raportoida harjoittelun jälkeen 
havaintoja työelämästä ja pohdintoja jatkosuunnitelmille, joita työpaikka voisi toteuttaa.  

Eräs vastuuopettaja kertoi innostuksen kansainväliseen ja nuorten yhteiseen toimintaan lisääntyneen sekä 
ymmärryksen eri maiden nuorten elämästä kasvaneen toiminnan myötä. Kaikki loppukyselyyn vastanneet 
vastuuopettajat kokivat Maailmankansalaisen koulu -toiminnan olleen oleellinen muutoksen 
aikaansaamiseksi. Opettajat kuvailivat toiminnan olevan ideoita tuovaa ja erään opettajan mukaan 
tukipilari muutoksen tavoittelussa. Opettajat mainitsivat yhteistyön Taksvärkin kanssa tiivistyneen vuoden 
aikana ja myös yhteistyö muiden koulujen kanssa alkoi muotoutua koronan tuomien yhteistyöhaasteiden 
jälkeen. Tiiviimpi yhteistyö tukee haluttuihin muutoksiin pääsyä. 

Maailmakansalaisen koulu -toiminta on jatkunut koko ohjelmakauden 2018–2021 ajan. Koulujen määrä on 
pysynyt koko ohjelmakauden ajan suhteellisen samana, kun 4–6 koulua on ollut lukuvuosittain mukana 
toiminnassa, ja suurin osa mukana olleista kouluista jatkoi useamman lukuvuoden ajan. Koulujen 
lukumäärään olisi ohjelmakaudella toivottu hentoista kasvua, mutta koronapandemian myötä tämä ei 
ollut mahdollista. Oppilaiden osallistaminen etenkin koko koulun tasolla on ollut kautta ohjelmakauden 
haasteellista, mutta korostui ohjelman kahtena viimeisenä vuotena, kun koronapandemia rajoitti 
oppilaiden kanssa toimimista ja mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä oppilaiden välillä. 

Palaute vastuuopettajilta on kautta ohjelmakauden ollut positiivista ja yhteistyötä on pidetty mielekkäänä. 
Useamman vuoden yhteistyö on vastuuopettajien mukaan tuonut mukanaan muutoksia koulujen 
globaalikasvatukselliseen ajatusmaailmaan ja kouluissa on myös huomattu konkreettisia muutoksia 
koulujen toimintakulttuurissa.  

 

3.3.3 VGK tavoite 3  

Yleisön lisääntynyt tietoisuus Suomessa kehitysmaiden nuorten arjesta, kehityskysymyksistä sekä 
ohjelman toiminnoista. 

Läpi ohjelmakauden suurta yleisöä tavoitettiin monipuolisen viestinnän ja laadukkaiden 
globaalikasvatusmateriaalien avulla. Taksvärkin verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla (Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn ja YouTube), uutiskirjeissä ja mediatiedotteissa tiedotettiin kampanjoista, 
globaalikasvatuksen palveluista ja kehitysyhteistyöhankkeiden kuulumisista. Taksvärkin kehitysyhteistyön 
ja globaalikasvatuksen tuloksista kertovat artikkelit julkaistiin Fingon verkkosivuilla Kehitystulosten 
keskiviikot -sarjassa. Näkyvyyttä Taksvärkin kampanjoille, globaalikasvatuksen palveluille ja 
kehitysyhteistyön tuloksille saatiin myös jäsenjärjestöjen viestinnän sekä kapuajien kautta. Vapaaehtoiset 
kapuajat keräsivät varoja järjestöjen ohjelmatoimintaan Kapua-hankkeiden kautta. He esiintyivät 
sosiaalisessa mediassa sekä paikallisissa medioissa ympäri Suomea ja toivat esille Taksvärkin tavoitteita. 

Ulkoministeriön ohjelmatuen lisärahoituksella Taksvärkin kehitysviestintä ulotettiin nuoriin myös 

koulumaailman ulkopuolella. Yhteistyössä kolmen nuoren sosiaalisen median vaikuttajan Saara Strumin, 

Kaisa Ojalan ja Marja Puustisen kanssa tuotettiin vammaisten oikeuksia käsittelevää sisältöä, jonka 

vaikuttajat julkaisivat omilla sosiaalisen median tileillään. Vaikuttajayhteistyön aikana nuoret vaikuttajat 

tutustuivat Taksvärkin toimintaan ja vammaisten nuorten mahdollisuuksiin vaikuttaa yhteiskunnassa ja 
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elämässään sekä siihen, miten jokainen voi omalla toiminnallaan edistää vammaisten oikeuksia. 

Vaikuttajat tuottivat teemasta kertovaa sisältöä omasta näkökulmastaan ja kannustivat seuraajiaan 

toimimaan vammaisten kohtaamaa syrjintää vastaan. Kaikki vaikuttajat julkaisivat sisältöä Instagram-

tileillään. Ensimmäisen kuukauden aikana Instagram-sisällöt tavoittivat yhteensä noin 32 600 yksittäistä 

katsojaa ja saivat 3 990 sitoutumista (tykkäykset, kommentit, jaot). 

Jotta Suomessa asuvien nuorten ääni ja ajatukset kehitysteemoista saatiin kuulumaan Taksvärkin 
globaalikasvatuksessa ja viestinnässä, aloitettiin syksyllä 2020 nuorten vapaaehtoisten toiminnan 
suunnittelu ja toiminnasta tiedottaminen. Suunnittelun tuloksena perustettiin Taksvärkin Challengers-
ryhmä 13–18-vuotiaille yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille. Matalan kynnyksen 
ryhmätoiminnan tavoitteena on nuorten roolin ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen Taksvärkin 
toiminnassa, nuorten kansalaisvaikuttamisen taitojen lisääminen sekä yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen 
rohkaiseminen. Nuoret vapaaehtoiset toimivat ryhmässä nuorten oikeuksien ja kestävän tulevaisuuden 
edistämiseksi, Nuorelta nuorelle -periaatteen mukaisesti. Challengers-ryhmä aloitti toimintansa keväällä 
2021 ja sitä on jatkettu siitä asti. Kevääseen 2022 mennessä Challengers-ryhmän toiminnassa on ollut 
mukana 20 nuorta 14 paikkakunnalta. 

Ohjelmakaudella kasvattajia tavoitettiin yhteistyössä Fingon ja muiden järjestöasiantuntijoiden sekä 
tutkijoiden kanssa. Taksvärkki oli vuonna 2021 mukana toteuttamassa Fingon Transformer 2030 – 
Tulevaisuuden tekijät -verkkokurssia13. Taksvärkki loi verkkokurssiin Utopiapedagogiikka osion yhdessä 
Suomen Akatemian tutkijatohtori Antti Rajalan kanssa. Kurssin avulla kasvattajien on mahdollista oppia 
kestävän kehityksen teemoista ja työkaluista, kuten systeemiajattelusta, kestävästä hyvinvoinnista sekä 
tulevaisuusajattelusta. 

Opettajista, Taksvärkin entisistä vapaaehtoisista ja harjoittelijoista sekä muista globaalikasvatuksesta 
kiinnostuneista koostuva globaalikasvatuksen työryhmä osallistui Taksvärkin globaalikasvatuksen 
kehittämiseen ja arviointiin koko ohjelmakauden ajan.  

Ryhmän kuukausittaisiin etätapaamisiin osallistui vuonna 2021 joka kerta 4–10 henkilöä. Työryhmässä 
käsiteltiin vuonna 2021 muun muassa globaalikasvatuksen määritelmää, mediakasvatusta ja Maailman 
äänet -tematiikkaa, seurantaa ja arviointia, kampanjasuunnittelua sekä uudistettavan Oikeesti!-oppaan 
kokonaisuutta. 

 

Työryhmäläisten palautetta vuodelta 2021: 

“Koen, että työryhmän tapaamiset ovat vastavuoroisesti antaneet uutta ajateltavaa, sekä osallistujille että 
Taksvärkin väelle!” 

“Työryhmän toiminnassa opin ilmaisemaan omia ajatuksia ja kuuntelemaan paremmin muita sekä 
globaalikasvatuksen käytännön toteuttamisen haasteista ja mahdollisuuksista.” 

 

                                                           
13 https://webcourses.fingo.fi/transformer/3/#/id/617beedffaf52e0ae2b443f7 

https://webcourses.fingo.fi/transformer/3/#/id/617beedffaf52e0ae2b443f7
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3.4 Ohjelmatyön kehittäminen  

Ohjelmakauden 2018–2021 erityiset kehittämisalueet olivat hankehallinnon kehittäminen 

muutoskartoituslähestymistavan (Outcome Mapping) periaatteiden mukaisesti sekä sosiaalisen 

osallisuuden, erityisesti vammaisinkluusion toimintamallien luominen ja parantaminen Taksvärkin 

ohjelmatyössä. Muutoskartoituksen kehittämisalueen tavoitteena oli tulosohjauksen, omistajuuden ja 

tulosten kestävyyden vahvistaminen luomalla hyviä käytäntöjä osallistavaan suunnitteluun, seurantaan ja 

arviointiin. Vammaisinkluusion kehittämisen tavoitteena puolestaan oli yhdenvertaisuuden ja 

syrjimättömyyden periaatteiden syvempi integroiminen Taksvärkin ja sen kumppaneiden työhön. 

Molemmissa kehittämisalueissa korostui Taksvärkin ja sen kumppanijärjestöjen henkilöstön osaamisen 

vahvistaminen koulutuksilla sekä tavoitteita edistävien käytäntöjen ja työkalujen kehittäminen järjestöjen 

työssä. 

Henkilöstövaihdokset Taksvärkissä asettivat haasteita ohjelmatyön kehittämiselle. Ohjelmatyöntekijöiden 

aloittamat kehittämisprosessit hidastuivat ja joutuivat tauolle, kun sekä ohjelmasuunnittelijat että 

globaalikasvatuksen suunnittelijat vaihtuivat useaan otteeseen ohjelmakauden aikana. Tästä huolimatta 

molemmilla kehittämisalueilla otettiin huomattavia edistysaskeleita, ja keskeisimmät tavoitteet 

saavutettiin vuoden 2021 loppuun mennessä. 

 

3.4.1 Muutoskartoituksen prosessien kehittäminen  

Taksvärkki on soveltanut muutoskartoitusta ohjelmatyössään vuodesta 2014 lähtien. Ohjelmakaudella 
2018–2021 keskityttiin erityisesti seurannan ja arvioinnin osallistaviin prosesseihin, ohjeistuksiin ja 
käytännön työkaluihin. Tavoitteena oli vakiinnuttaa muutoskartoitukseen perustuvat tulosohjauksen 
prosessit osaksi Taksvärkin ja sen kumppaneiden työtä. Työ pääsi hyvään vauhtiin ohjelmakauden 
ensimmäisinä vuosina, ja uudet työkalut jalkautettiin kumppaneiden käyttöön vaiheittain vuosien 2019–
2021 aikana. Hankesuunnittelun prosessikuvaus kirjoitettiin Malawissa, Sierra Leonessa ja Guatemalassa 
toteutettujen hankesuunnitteluprosessien pohjalta, mutta prosessia edelleen kehitetään ja ohjeistusta 
päivitetään jokaisen tulevan hankesuunnitteluprosessin yhteydessä opitun perusteella. Sen sijaan 
seurannan ja arvioinnin prosessikuvaukset jäivät kesken ja osin kokonaan tekemättä, kun COVID-19-
pandemia esti hankeseurantamatkat ohjelmakauden kahden viimeisen vuoden ajalta. Kumppanit ovat 
kehittäneet omia seurantaprosessejaan pitkin ohjelmakautta, mutta niiden edelleen kehittäminen jää 
tulevalle ohjelmakaudelle. 

Outcome Harvesting -menetelmää sovellettiin ohjelmakauden aikana Kenian, Sambian ja Malawin 
hankearvioinneissa, joiden yhteydessä kumppaneiden työntekijöitä ja hanketoimijoita koulutettiin 
menetelmän käyttöön. Näistä kaksi jälkimmäistä toteutettiin siten, että ulkopuoliset evaluaattorit ja 
Taksvärkin ohjelmasuunnittelijat osallistuivat tapaamisiin etäyhteydellä. Lisäksi Nepalin ja Guatemalan 
kumppanit saivat koulutusta menetelmästä ja toteuttivat harvesting-prosessit osana hankeseurantaansa. 
Guatemalan koulutus toteutettiin kokonaan etäyhteydellä, jolloin myös Taksvärkin ohjelmasuunnittelija 
osallistui kaikkiin sessioihin. Yhteisöissä kerätty haastatteluaineisto hyödytti hankkeen itsearviointia ja 
pohjusti jatkohankkeen valmistelua. Ohjelmakauden loppuun mennessä kaikkiin ohjelman 
kehitysyhteistyöhankkeisiin sisältyi osallistavan seurannan toimintoja. Erityisesti nuorilla oli keskeinen 
rooli kaikkien hankkeiden seurannassa.  
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Taksvärkin kehittämä muutoskuvaustietokanta oli kaikkien kumppaneiden käytössä, mutta sen 
tarkoituksenmukainen käyttö vaatii edelleen harjoittelua ja kehittämistä, jotta kirjattavat 
muutoskuvaukset olisivat riittävän konkreettisia ja informatiivisia sekä osoittaisivat selkeästi hankkeen 
kontribuution näihin muutoksiin. 

Koronatilanne rajoitti osallistavan seurannan työkalujen kehittämistä kumppaneiden kanssa ja hyvien 
käytäntöjen dokumentointia. Kehittyneet etätyöskentelyalustat mahdollistivat suunniteltujen prosessien 
toteutuksen niin, että ohjelmasuunnittelijat sekä ulkopuoliset fasilitaattorit pystyivät osallistumaan niihin 
etäyhteyksin. On kuitenkin kiistatonta, että ruudun välityksellä etätapaamisilla toteutetut prosessit jäivät 
epävirallisten keskustelujen puuttuessa pintapuolisiksi paikan päällä toteutettuihin työpajoihin verrattuna.  

Muutoskartoitukseen perustuvan osallistavan suunnittelun aikaansaama vahva paikallinen omistajuus, 
toimijoiden sitoutuneisuus ja sisällöllinen relevanssi hankkeissa sai kiitosta vuonna 2020 toteutetussa 
ohjelman väliarvioinnissa. Taksvärkki on saanut toistuvasti hyvää palautetta myös hankekumppaneiltaan 
ja paikallisilta sidosryhmiltä edistämästään toimijalähtöisestä muutosajattelusta, jonka kumppanit kokevat 
tuoneen uudenlaista vaikuttavuutta työlleen.  

Taksvärkin vuonna 2020 teettämän globaalikasvatuksen ulkopuolisen arvioinnin keskeinen huomio oli 
tarve selkeyttää ja systematisoida Taksvärkin globaalikasvatuksen seurannan ja arvioinnin systeemiä 
etenkin laadullisen seurannan ja raportoinnin osalta. Syksyllä 2020 Taksvärkki alkoi soveltaa 
muutoskartoituksen lähestymistapaa osana globaalikasvatustoiminnan suunnittelua, seurantaa ja 
arviointia. Kehittämisprosessi jatkui vuoden 2021 ajan sisältäen tulevan ohjelmakauden suunnittelun. 

Ohjelmakaudelle 2022–2025 tehtiin vaikutuspiirianalyysi ja linjattiin keskeiset toimijat. Näille toimijoille 
luotiin omat muutostavoitteet ja edistymisen merkit: mitä tavoitellaan ja mitkä asiat tuovat pala palalta 
esiin muutoksen tapahtumisen. Toimijoita, kuten Maailmankansalaisen koulujen opettajia ja 
globaalikasvatuksen kouluttajia, osallistettiin prosessissa muun muassa muutostavoitteiden ja edistyksen 
merkkien validoinnissa. Jotta kehittämistyö toteutetaan maltilla, valittiin ohjelman suunnitteluvaiheessa 
kaksi keskeistä toimijaa, joiden seurannan ja arvioinnin prosessien systemaattisesta kehittämisestä 
lähdetään liikkeelle toimijoita osallistaen. Tulevaa ohjelmatyötä ohjataan yhdessä kerättyjen tietojen 
perusteella.  

Taksvärkin tapa soveltaa muutoskartoitusta on herättänyt kiinnostusta muissakin kansalaisjärjestöissä. 
Kokemuksia on jaettu useissa yhteyksissä Suomessa ja kansainvälisesti. Yksi ohjelmasuunnittelijoista 
kutsuttiin mukaan kansainvälisen Outcome Mapping -oppimisyhteisön strategisesta suunnittelusta ja 
toiminnasta vastaavaan johtoryhmään. 
 

3.4.2 Sosiaalinen inkluusio, erityisesti vammaisinkluusio 

Sosiaalisen inkluusion kehittämisalueen tavoitteena on Taksvärkin ja sen kumppanijärjestöjen aiempaa 
tavoitteellisempi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö. Vuoden 2021 aikana jatkettiin Taksvärkin ja sen 
kumppanijärjestöjen vammaiskysymysten osaamisen vahvistamista yhteistyössä Vammaiskumppanuus 
ry:n ja hankemaissa toimivien vammaisjärjestöjen kanssa. Ohjelmakauden loppuun mennessä kumppanit 
toimivat yhteistyössä yhteensä 24 paikallisen ja neljän valtiollisen vammaisorganisaation kanssa. 

Vammaisten lasten ja nuorten osuus hanketoimijoissa kasvoi ohjelmakauden aikana ja oli lähes 2 % 
vuonna 2021. Aktiivisten vammaisten nuorten lukumäärä kasvoi 55 % ja heidän osuutensa kaikista 
aktiivinuorista oli 2 %. Aktiivisten nuorten joukossa vastuuasemissa toimivien vammaisten nuorten osuus 
kasvoi myös ja oli vuoden 2021 raportoinnissa 3,5 %. Vertaiskouluttajatehtävissä toimivien vammaisten 
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nuorten osuus laski hieman edellisvuodesta ja oli 1 %. Ohjelmaan osallistuneiden vammaisten nuorten 
lukumäärä oli 288 vuonna 2021, kun vuonna 2018 heitä oli 19.  

Lukumäärällisesti vammaisia nuoria oli edelleen mukana melko vähän, mutta kasvava vammaisten 
nuorten osallisuus, myös vastuuasemissa, on merkki onnistuneen inkluusiotyön alkavista vaikutuksista ja 
asenteiden muutoksesta. Vammaisten nuorten osallistuminen on opettavaista ja vaikuttavaa koko 
ryhmälle tai yhteisölle. Kumppanijärjestöt sekä nuorten ryhmät ovat kirjanneet sosiaalisen inkluusion ja 
erityisesti vammaisinkluusion edistämisen omiin sisäisiin ohjeistuksiinsa. Vaikuttamistyötä vammaisten 
oikeuksien toteutumiseksi on tehty yhteisöissä laajasti. Asenteet ovat alkaneet muuttua ja ymmärrys 
lisääntyä. Inkluusiotyö on kuitenkin hidasta ja vaatii jatkuvaa huomiointia ja päivittämistä, joten sen 
kehittämistä on tärkeää jatkaa myös seuraavalla ohjelmakaudella. 

Vammaisinkluusion edistyminen osana ohjelmatyön kehittämistä ilmenee parhaiten keskeisimpien 
käytännön tulosten kautta. Vuonna 2021 Taksvärkin muutostietokantaan kirjattiin 79 vammaisteemaan 
liittyvää tulosta (vuonna 2021 yhteensä kirjatuista 343 tuloksesta). 

Vammaisinkluusiotyön laajuus vaihtelee ohjelmamaittain. Sambiassa vuosina 2020–2021 hanke edisti 
erityisesti vammaisten nuorten oikeuksia ja osallisuutta. Koulutusmoduulin työpajojen 50 osallistujasta 
60 % oli vammaisia nuoria. Nuorten ryhmät loivat katuteatteriesityksiä, joita esitettiin vammaisia nuoria 
osallistavasti eri yhteisöissä. Vammaisten nuorten itsetunto ja -luottamus kasvoivat merkittävästi. Heidän 
asenteensa ja käyttäytymisensä ilmentävät uskoa ja luottamusta omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin 
osallistua sekä toimia yhteisöissään niiden tasavertaisina jäseninä. Heidän sosiaalisuutensa lisääntyi 
huomattavasti eivätkä he ujostele esiintymistä. Vammaisten nuorten vanhemmat saivat koulutusta ja 
vertaistukea. He rohkaisivat lapsiaan sekä muita vammaisten lasten vanhempia sallimaan lastensa 
osallistuminen eri toimintoihin ja olemaan aktiivisia yhteisöissään. Päättäjiä kutsuttiin mukaan 
tapahtumiin ja medianäkyvyyttä hankkeelle saatiin muun muassa radiossa ja televisiossa. 
Nuorisoneuvostojen jäsenet organisoivat vammaisille nuorille rekisteröinnin vammaispalveluihin ja etuihin 
oikeuttavaa henkilökorttia varten. Yhteisöt suhtautuivat hankkeeseen todella myönteisesti ja pitivät 
tärkeänä, että vammaisinkluusiotyö jatkuu edelleen. 

Sierra Leonessa perustettiin vuonna 2021 vammaisasiain vaikuttamistyön komitea, joka työskenteli 
kansallisen vammaislain toimeenpanon edistämiseksi etenkin ilmaisen koulutuksen ja terveydenhuollon 
osalta sekä vammaisten huomioimiseksi päätöksenteossa. Vammaisten nuorten vertaismentorointi oli 
tehokas toimintamalli, jonka kautta moni vammainen nuori sai suuntaa ja rohkaisua toteuttaa kykyjään. 
Koulutuksiin vammaisten oikeuksista osallistui vammaisjärjestöjä, nuorten ryhmiä, vammaisia nuoria, 
heidän vanhempiaan sekä vastuunkantajia. Vammaisten nuorten ryhmiä on rekisteröitynyt virallisesti sekä 
osallistunut päätöksentekoon ja yhteisöjensä kehittämisprosesseihin. Asenteet vammaisia kohtaan ovat 
muuttuneet. Hankealueen paikallisvaaleissa oli päällikköasemiin ensimmäistä kertaa ehdolla vammaisia 
edustajia. Yksi hankkeen sidosryhmiin kuuluva vammainen nainen valittiin paikallishallinnon osa-
aluelautakunnan johtoon. 

 “They did well, CCYA made the issues of the PWDs everyone’s business; by ensuring that people 

talk and denounce discrimination and stigma. Look at my daughter now. She can confidently speak 

in this meeting. She used to be reserved; now she can even challenge the politicians and ask them 

to pay attention to our needs. She is now even mentoring others.” One of the PWD guardian in 

Kakua, Sierra Leone  
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Malawissa hankeyhteisöihin perustettiin vammaisfoorumeita tarkastelemaan vammaisten oikeuksien 
toteutumista. Vammaisia on edustettuna suurimmassa osassa yhteisörakenteita ja etenkin nuorten 
kerhoissa heitä on päässyt johtoasemiin. Kumppaninjärjestön asiantuntemus vammaisinkluusiossa on 
vahvistunut ja se jakaa osaamistaan muille järjestöille. Guatemalassa valmistui kumppanin sisäinen 
yhdenvertaisuuslinjaus, joka sisältää vammaisinkluusion. Nepalissa yhteistyökoulu keskittyi 
saavutettavaan kouluympäristöön ja ryhtyi neuvottelemaan vammaisinklusiivisia palveluja koululle ja 
yhteisölle. Keniassa vuonna 2021 valmisteltiin vammaistutkimuksen toimeksianto koskien erityisesti 
kadulla asuvien vammaisten nuorten tilannetta ja tarpeita. Tutkimus toteutettiin vuoden 2022 puolella. 
Kumppanin sekä hankkeen johtoasemassa olevien nuorten koulutus vammaisinkluusiosta siirtyi myös 
vuodelle 2022 henkilöstövaihdosten johdosta. 

Taksvärkin loppuvuodesta 2021 aloittamissa vertaisoppimisen kumppaniwebinaareissa käsiteltiin 
kumppanijärjestöjen sekä heidän paikallisten vammaisjärjestökumppaneiden vammaisinkluusiotyötä. 
Vammaiskumppanuus ry osallistui virtuaalitapahtumaan alustuksella. Vammaistyön valtavirtaistamisen 
tuloksia kehitysyhteistyöhankkeissa ja hankekumppaneiden toiminnassa on esitelty tarkemmin luvuissa 
3.2.1–3.2.3. 

Vuonna 2021 jatkettiin Taksvärkin vammaisinkluusiotyötä myös kotimaan toiminnassa. Vammaisten 
kohtaamaan syrjintään puuttumista käsittelevän Mikä sua estää? -kampanjan suunnittelua varten 
palkattiin vammaisinkluusioon perehtynyt projektisuunnittelija, jonka työnkuvaan kuului 
kampanjamateriaalien saavutettavuuden ja inklusiivisuuden varmistaminen sekä Taksvärkin 
kouluvierailijoiden kouluttaminen vammaisinkluusiosta. Vammaisia nuoria osallistui videoiden ja muun 
kampanjamateriaalin suunnitteluun ja toteutukseen. Huomattava osa kampanjan viestintä- ja 
pedagogisesta materiaalista käännettiin selkokielelle.  

Kampanjan pedagoginen materiaali koostuu kolmesta työpajasta, joissa oppilaat perehtyvät 
toiminnallisesti vammaisten oikeuksiin liittyviin peruskäsitteisiin, kuten esteettömyyteen ja 
saavutettavuuteen. Oppilaat tutustuvat myös nuoriin vammaisiin ja vammattomiin vaikuttajiin eri puolilta 
maailmaa ja oppivat keinoja puuttua vammaisten kohtaamaan syrjintään. Selkokielisen materiaalin 
ansiosta työpajoja on ohjattu myös erityisryhmille ja valmistaville luokille. Työpajat ovat olleet kysyttyjä ja 
pidettyjä, ja niistä saatu palaute niin opettajilta kuin oppilailtakin on ollut hyvää. 68 % työpajapalautteisiin 
vastanneista oppilaista oli sitä mieltä, että Taksvärkin työpaja oli ensimmäinen kerta, kun koulussa on 
käsitelty vammaisten kohtaamaa syrjintää. 95% vastanneista oppilaista piti aiheen käsittelyä tärkeänä. 
Syksyn aikana myös opettajaopiskelijoita koulutettiin vammaisten syrjintään puuttumisesta ja erilaisten 
oppijoiden huomioimisesta opetuksessa.  

Saavutettavan viestinnän edistäminen jatkui vuonna 2021. Mikä sua estää? -kampanjan verkkosivusto 
sekä kaikki kampanjamateriaalit julkaistiin saavutettavassa muodossa. Kampanjasivuille lisättiin 
selkokielisiä oppituntiharjoituksia ja videoviestejä nuorilta. Kaikki sosiaalisen median julkaisut ja 
päivitykset toteutettiin saavutettavasti ja kaikki julkaistut YouTube-videot tekstitettiin. Henkilökunta 
osallistui vuoden aikana erilaisiin saavutettavuus- ja selkokielikoulutuksiin ja -webinaareihin. 
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Sambian hankkeessa edistettiin vuosina 2020–2021 erityisesti vammaisten nuorten oikeuksia ja osallisuutta.  
Kuva Barefeet Theatre.  
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4. Suomen kehityspoliittiset tavoitteet Taksvärkin ohjelmassa  

Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelma toteuttaa ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan 
toimintaperiaatteita ja arvoja kaikessa toiminnassaan. Taksvärkin kumppanit ovat nuorten ja 
vastuunkantajien parissa tehtävän ihmisoikeustyön ammattilaisia omissa toimintaympäristöissään.  

Nuorten ihmisoikeuksien toteutumisen edistämisessä huomioidaan erityisesti tyttöjen, nuorten naisten, 
vammaisten sekä muuten haavoittuvaisessa tai syrjityssä asemassa olevien ryhmien, kuten 
alkuperäiskansojen ja vähemmistöjen oikeudet. 

Vuonna 2021 tuloksia saavutettiin naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumisen painopistealueella etenkin 
Malawissa, Nepalissa ja Sierra Leonessa. Ohjelmatasolla yhteensä 2469 nuorta (joista vammaisia nuoria 
127) sai koulutusta seksuaali- ja lisääntymisterveydessä tai oli seksuaaliterveyspalvelujen piirissä. Heistä 
poikia tai nuoria miehiä oli 891. Vuosina 2019–2021 vastaavat luvut ovat 13 469 nuorta, joista 4 445 
poikaa, joskin osittaista samojen henkilöiden kaksoislaskennan mahdollisuutta eri vuosia yhteen 
laskettaessa ei voida täysin sulkea pois. Malawissa koulunsa keskeyttäneitä tyttöjä on saatu palaamaan 
kouluun ja teiniavioliittoja on saatu vähennettyä ja purettua. Lastensuojelumekanismeja on tehostettu. 
Yhteisöjen säännöissä alaikäisten avioliitot on kielletty. Perinteiset johtajat ovat ottaneet aktiivisen roolin 
tyttöjen opiskeluun kannustamisessa. Nepalissa lapsiavioliittojen vastaisia rangaistuksia on kovennettu 
paikallishallinnon tasolla. Oppilaskunnat kampanjoivat lapsiavioliittojen lopettamiseksi yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa ja järjestivät vertaiskoulutusta sukupuoltenvälisestä tasa-arvosta sekä 
verkkoturvallisuudesta. Sierra Leonessa naisten maatalousyrittäjäkollektiivien 60 jäsentä ovat saaneet 
tukea kestävän tuotannon ja omavaraisuuden edistämiseksi. Heille on lahjoitettu viljelymaita ja naisille on 
myönnetty oikeus omistaa ja periä maata. Kollektiivien naiset ovat päässeet osaksi yhteisöjensä 
päätöksentekoprosesseja ja heidän puolisonsa ovat avustaneet heitä maanviljelyksessä ja lastenhoidossa. 
Äitikerhojen tuella hyväksikäyttötapauksia raportoitiin viranomaisille ja uhreja ohjattiin tukipalveluiden 
piiriin. Raiskaustapausten, teiniraskauksien ja lapsiavioliittojen kerrotaan vähentyneen. Nuoret ovat 
saaneet itseluottamusta ja rohkeutta puhua keskenään ja julkisesti heitä koskettavista asioista, kuten 
teiniraskauksista, seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, sukupuolitaudeista, HIV/AIDSista ja naisten 
sukuelinten silpomisesta, jotka olivat aiemmin tabuja.  

Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen sisältyy Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelman keskeisiin tavoitteisiin 
nuorten kansalaisaktiivisuuden, järjestäytymisen ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisen kautta sekä 
Taksvärkin kumppaneiden kapasiteetin vahvistamisen muodossa. Kumppaneita kannustetaan 
verkostoitumaan muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Ohjelmakauden aikana kumppanijärjestöillä oli 
aktiivista ja merkityksellistä yhteistyötä esimerkiksi 24 vammaisjärjestön kanssa. Nuorten tietoisuus 
oikeuksistaan, nuortenryhmien järjestäytynyt ja suunnitelmallinen toiminta, muiden sidosryhmien ja 
vastuunkantajien aktiivinen osallistaminen sekä eri toimijoiden välille luodut verkostot muodostavat 
kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen elementit. Esimerkiksi Guatemalassa ajatuksena on, että 
kansalaisaktiivisuudessa ja -oikeuksissa koulutetut ja valveutuneet nuoret eivät ainoastaan vahvista 
kansalaisyhteiskuntaa nyt ja tulevaisuudessa, vaan että he päätyvät myös julkisen hallinnon virkoihin 
kehittämään vakaampaa ja demokraattisempaa hyvän hallinnon yhteiskuntaa sen toimielimissä sisältä 
päin. Nuorten aktivismin kautta havaittavissa oleva toimeliaisuus ja päättäväisyys sekä halu vaikuttaa 
yhteisöjensä asioihin ja kehitykseen antaa odottaa, että hyvät kokemukset ja onnistumiset 
vaikuttamismahdollisuuksista määrittelevät heidän elämäänsä myös jatkossa ja motivoivat 
vastuuntuntoiseen osallistumiseen vastaisuudessakin. Tehtävä työ on pitkäjänteistä ja tulosten odotetaan 
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olevan kestäviä. Uusia nuoria kasvaa mukaan toimintaan. Tärkeää onkin varmistaa, että osaaminen ja 
tiedonsiirto välittyvät myös uusille tulijoille.  

Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelma on linjassa Suomen maaohjelmien kanssa Sambiassa, Keniassa ja 
Nepalissa ja on syöttänyt osaltaan niiden tavoitteisiin. Taksvärkin ohjelmamaista Sambian maaohjelma 
päättyi vuoteen 2019. Tasa-arvoisemman yhteiskunnan tavoitetta edistettiin vuosina 2020–2021 etenkin 
vammaisten oikeuksien ja vammaisinkluusion kautta. Vuosina 2018–2019 hankkeen keskiössä olivat lasten 
oikeudet, sukupuoltenvälinen tasa-arvo sekä sukupuolittuneen väkivallan ja eri hyväksikäytön muotojen 
ehkäisy. Kenian ja Nepalin maaohjelmat on päivitetty vuodesta 2021 alkaen.  

Keniassa naisten osallistumismahdollisuuksia edistettiin kadulla asuvien ja työskentelevien nuorten 
ryhmissä. Pääosin miesvaltaisissa yhdistyksissä nuorten naisten osuutta lisättiin vuoden 2018 30 %:sta 
43 %:iin vuonna 2021. Myös nuorten naisten omia yhdistyksiä perustettiin. Johtoasemissa toimivien 
naisten osuus kasvoi 11 %:sta 36 %:iin. Vuonna 2021 Nuorelta nuorelle -hankkeessa nuorten omistajuutta 
lisäävän johtoryhmän edustajista naisten osuus oli 55 %. Tasa-arvon ja vammaisinkluusion edistämisen 
periaatteet kirjattiin yhdistysten sääntöihin. Yhdistysten jäsenille suunnattujen tasa-arvokoulutusten 
raportoidaan vähentäneen sukupuolittunutta väkivaltaa. Taksvärkin ohjelmamaista Keniassa on kuitenkin 
vielä eniten työtä nuorten ryhmien tasa-arvokysymysten kanssa. 

Säällisten työpaikkojen lisäämisen tavoitteeseen myötävaikuttaen 19 yhdistystä rekisteröityi virallisesti, 
mikä mahdollistaa niille pankkitilien avaamisen sekä julkisten rahoitusten hakemisen muun muassa 
työllistymisen edistämiseksi. Vuonna 2021 yhdistysten jäsenet neuvottelivat aluehallinnolta turvallisia 
toimitiloja liiketoiminnan harjoittamiseen Nairobissa ja Kisumussa, kuten autopesuloita ja urbaania viljelyä 
varten. Vuosina 2018–2019 Keniassa edistettiin kadulla asuvien ja työskentelevien nuorten ammatillista 
koulutusta sekä elinkeinomahdollisuuksia. Yhdistysten jäsenet käynnistivät lukuisia aloitteita eri 
pienliiketoimintamallien harjoittamiseen vahvistaen toimeentuloaan sekä osallisuuttaan yhteiskunnassa. 
Lisäksi vuonna 2021 yhdistykset neuvottelivat kadulla asuville ja työskenteleville nuorille ilmaisen pääsyn 
terveydenhuoltoon sekä jäsenilleen ensiapukoulutusta. Pienimuotoista liiketoimintaa ja yrittäjyyttä 
harjoittavien yhdistysten jäsenille terveyden ylläpito on myös päivittäinen toimeentulokysymys. 

Vastuullinen ja hajautettu hallinto -teeman edistämiseen yhtymäkohtia voidaan nähdä pitkän aikavälin 
työnä. Nuorten yhdistysten omistajuutta ja roolia vahvistettiin vuonna 2021 toteutetun Nuorelta nuorelle 
-pilottihankkeen myötä. Nuoret saivat valmiuksia johtajuuteen sekä käytännön osaamista 
hankehallinnosta, suunnittelusta ja toteutuksesta hankkeelle perustetun johtoryhmän ja osallistamisen 
kautta. Nuorten vaikuttamistyö sekä viranomaisiin luodut suhteet vahvistivat vastuunkantajien roolia ja 
tilivelvollisuutta nuoria tukevina tahoina. 

Nepalissa painotetaan tasa-arvotyötä ja sosiaalista inklusiivisuutta, ilmastokestävyyttä, terveyttä 
(ml. seksuaaliterveys) sekä tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia. Yhteistyökouluja on tuettu 
koronaturvallisessa lähiopetukseen paluussa muun muassa toimittamalla suojavälineitä, desinfiointiaineita 
ja saippuaa koulujen käyttöön. Paikallisten vapaaehtoisten kapasiteettiin on kiinnitetty aiempaa enemmän 
huomiota ja heille on järjestetty lisäkoulutuksia etäyhteyksin. Oppilaskunta-aktiiveja on koulutettu muun 
muassa koronaviruksen torjunnasta, internetin turvallisesta käytöstä ja mielen hyvinvoinnista. Osa 
hankkeen suunnitelmista kuten vammaisinkluusiokoulutukset koulujen sidosryhmille sekä 
jatkosuunnitelmien laatiminen lykkääntyivät vuodelle 2022, sillä koronatilanteen vuoksi koulutuksia ja 
osallistavaa suunnittelua ei ollut mahdollista toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla. 
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5. Kestävän kehityksen tavoitteet ohjelmassa  

Kaikille avoimen, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen tavoitetta (SDG 4, erityisesti 4.1, 4.5, 4.6 ja 
4a) edistettiin etenkin Malawin, Nepalin, Sierra Leonen ja Sambian hankkeissa puuttumalla tyttöjen ja 
muiden haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten kouluun pääsyn esteisiin ja koulupudokkuuden 
juurisyihin muun muassa seksuaaliterveystietoa jakamalla ja lapsiavioliittojen vastaisella työllä. Malawissa 
kyläpäälliköt ja uskonnolliset johtajat ovat olleet aktiivisia koulujen perusparannusten kuten 
esteettömyyden ja tyttöjen vessojen aikaansaamisessa. Nuorten ja yhteisöjohtajien ovelta 
ovelle -kampanjoilla Malawissa saatiin koulupudokkaita palaamaan opintojen pariin. Terveellisten, 
turvallisten ja virikkeellisten oppimisympäristöjen, opiskeluilmapiirin ja oppilas-opettaja-vuorovaikutuksen 
kehittämisellä Guatemalassa, Malawissa ja Nepalissa ehkäistiin koulupudokkuutta sekä edistettiin 
laadukasta opetusta, nuorten osallisuutta kouluympäristössä ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten 
tasavertaista mahdollisuutta käydä koulua. Etenkin Nepalissa ja Malawissa parannettiin koulujen 
kapasiteettia vammaisinkluusion ja syrjimättömyyden edistämiseen kouluttamalla sidosryhmiä ja 
tukemalla kehittämissuunnitelmia. Sierra Leonessa nuorten naisten maatalousosuuskuntia tukemalla 
vahvistettiin naisten tulonhankintakeinoja, mikä parantaa heidän lastensa mahdollisuuksia päästä 
kouluun. 

Alatavoite 4.7, joka nostaa esiin kasvatuksen roolin kestävän kehityksen edistäjänä, luo pohjan Taksvärkin 
globaalikasvatukselle. Globaalikasvatuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä oppijoiden kestävän 
kehityksen edistämiseen tarvittavia tietoja, taitoja ja rohkeutta. Globaalien haasteiden ja niiden syy-
seuraussuhteiden ymmärtäminen on välttämätöntä muiden Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Taksvärkin globaalikasvatustyön ytimessä on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tunnistaa ja kerryttää 
kestävän kehityksen edistämisen kannalta olennaista osaamista. Tätä on läpi ohjelmakauden tehty 
tarjoamalla nuorille välineitä aktiiviseen maailmankansalaisuuteen: esimerkiksi Maailmankansalaisen 
koulu -toiminnassa ja kouluvierailuilla oppilaita on kannustettu pohtimaan omaa toimijuuttaan suhteessa 
Agenda 2030 -tavoitteisiin. Globaalien haasteiden rinnalla nuoret ovat työpajoissa ja Taksvärkki-
kampanjoiden kautta kuulleet positiivisesta muutoksesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. 
Ohjelmamaiden nuorten ajatukset vaikuttamisesta ja syrjintään puuttumisesta rohkaisivat myös nuoria 
Suomessa vaikuttamaan. Taksvärkki on läpi ohjelmakauden tukenut myös kasvattajia tavoitteen 4.7 
edistämisessä. Kasvattajien koulutuksissa ja Maailmankansalaisen koulu -toiminnassa on syvennytty 
globaalikasvatuksen sisältöihin ja reflektoitu kasvattajan roolia kestävän kehityksen edistämisessä. 

Sukupuolten tasa-arvon edistämisen (SDG 5) ja eriarvoisuuden vähentämisen (SDG 10) edistämiseksi 
ohjelma haastoi sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita muun muassa sukupuolittuneen 
väkivallan, lapsiavioliittojen ja muiden haitallisten kulttuuristen mallien vastaisella työllä (alatavoitteet 5.1, 
5.2 ja 5.3) ja tekemällä tilaa nuorten naisten ja tyttöjen johtajuudelle nuortenryhmissä ja 
yhteisörakenteissa (alatavoite 5.5). Ohjelman tukemien nuortenryhmien vastuutehtävissä toimivista yli 
puolet oli nuoria naisia ja ohjelmakauden lopussa 3,5 % vammaisia nuoria. Tyttöjen ja vammaisten 
nuorten näkyminen johtorooleissa muuttaa yhteisöjen asenteita. Erityisesti Malawin, Nepalin ja Sierra 
Leonen aktiivinen työ lapsiavioliittoja vastaan, tuki väärinkäytösten uhreille, seksuaaliterveystiedon 
jakaminen, sukupuolittuneesta väkivallasta puhuminen ja vammaisuuden teemojen esillä pitäminen 
lisäsivät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kulttuuria yhteisöissä. Nuorten, mukaan lukien haavoittuvien 
ryhmien kuten vammaisten, alkuperäiskansojen, kastittomien ja alakastisten nuorten tasavertaisten 
osallistumismahdollisuuksien edistämisellä sekä kiusaamisen ja syrjinnän vastaisella työllä ohjelma on 
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edistänyt eriarvoisuuden vähentämisen alatavoitteita 10.2 (kaikkien tasavertainen osallistuminen) ja 10.3 
(syrjinnän poistaminen). 

Taksvärkin globaalikasvatustyössä on läpi ohjelmakauden käsitelty eriarvoisuuskysymyksiä rakentavasti ja 
oppilaiden ikätason mukaisesti. Vuonna 2021 erityisenä painopisteenä oli vammaisten kohtaama syrjintä 
ja siihen puuttuminen. Alatavoitteen 5.1 mukainen syrjimättömyys ja tasa-arvon edistäminen ovat 
jakamattomia lähtökohtia, joita on käsitelty globaalikasvatustyössä muun muassa Taksvärkki-
kampanjoiden teemoissa, kasvattajien koulutuksissa sekä Maailmankansalaisen koulujen toiminnassa. 
Nuorten ja kasvattajien kanssa on yhdessä pohdittu keinoja, joilla kasvattajat ja nuoret voivat itse toimia 
arjessaan ja edistää yhdenvertaisuutta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteen (SDG 3) alla korostuivat koronapandemian vastaiset toimet. 
Nuorille jaettiin tietoa koronalta suojautumisesta kaikissa ohjelmamaissa. Nepalissa, Keniassa, Sierra 
Leonessa ja Guatemalassa nuoret tekivät koronavalistusta yhteisöissään tai sosiaalisessa mediassa. 
Terveystietoa lisäämällä erityisesti Nepalissa ja Keniassa on vähennetty myös malarian, denguen, 
hepatiitin ja hiv:n leviämistä. Nepalissa ja Guatemalassa nuoret kouluttivat vertaisiaan mielen 
hyvinvoinnista. Seksuaaliterveystiedon jakamisen ja seksuaaliterveyspalvelujen käytön lisäämisen (3.7) 
kautta vähennetään välillisesti äitikuolleisuutta (3.1) ja lapsikuolleisuutta (3.2). Nuorten 
voimaannuttaminen, vertaistuki, elämäntaitojen lisääminen ja syrjinnän vastainen työ ovat edistäneet 
nuorten henkistä hyvinvointia (3.4). Erityisesti Kenian, Sambian ja Sierra Leonen toiminnassa nuoria on 
kannustettu päihteettömään elämään (3.5).  

Puhtaan veden ja sanitaation (SDG 6) alatavoitetta 6.2 ohjelmassa on edistetty koulujen saniteettitilojen 
ja Nepalissa lisäksi vedenpuhdistusmenetelmien edistämisen myötä. 

Ilmastotekojen (SDG 13) alatavoitetta 13.3 ohjelma edisti parantamalla kohderyhmiensä 
ilmastoresilienssiä lisäämällä tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista, hidastamisen keinoista ja 
muutoksiin sopeutumisesta. Sierra Leonessa nuorten naisten maanviljelijäyhdistykset ovat omaksuneet 
ilmastokestäviä viljelymenetelmiä ja tehneet varautumissuunnitelmia ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 
Nepalissa nuoret ovat oppineet ilmastokysymyksistä, levittäneet tietoa eteenpäin kouluissa ja yhteisöissä 
ja tehneet säännöllistä seurantaa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ympäristössään. 

Taksvärkki on koko ohjelmakauden ajan globaalikasvatuksellaan kannustanut nuoria toimimaan 
ilmastokestävyyttä edistäen. Yhä useampi nuori Suomessa on huolissaan ilmastonmuutoksesta.  
Taksvärkin globaalikasvatus tukee nuoria ilmastokysymyksiin liittyvien hankalien tunteiden käsittelyssä ja 
tarjoaa nuorille välineitä tunnistaa ja ottaa käyttöön sellaisia ilmastokestävyyttä edistäviä toimintatapoja 
sekä vaikuttamiskeinoja, jotka nuoret itse kokevat toimiviksi.  

Vuonna 2018 Taksvärkki laski toimintansa hiilijalanjäljen ja alkoi määrätietoisesti minimoida toimintansa 
ilmastovaikutuksia. Tärkein ilmastoteko Taksvärkin toiminnassa on lentomatkustamisen vähentäminen, 
joka koronatilanteen myötä toteutui suunniteltua tehokkaammin. Lisäksi Taksvärkki on kiinnittänyt 
huomiota kotimaan toiminnassa hankintojen ja käytäntöjen ilmastokestävyyteen. Taksvärkki edellyttää 
myös kumppanijärjestöiltään toiminnan ilmastovaikutusten analysoimista ja kannustaa ilmaston kannalta 
kestäviin valintoihin.  

Rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon (SDG 16) tavoitteita edistettiin kaikissa ohjelmamaissa 
lisäämällä nuorten ja päättäjien vuorovaikutusta, nuorten organisoitumista ja nuorten osallisuutta 
päätöksenteossa.  
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Alatavoitteen 16.7 mukainen nuorten merkityksellinen osallistuminen on keskeistä Taksvärkin 
globaalikasvatuksessa. Nuorten kannustaminen omannäköiseensä vaikuttamistyöhön ja nuorten 
näkemysten aito kuuleminen ovat ohjelmakaudella toteutuneet niin vapaaehtoisten nuorten Challengers-
ryhmän toiminnassa, Maailmankansalaisen kouluissa, kouluvierailuilla kuin nuorten osallistamisessa 
Taksvärkki-kampanjoiden materiaalien tuottamiseen ja kommentointiin. Taksvärkin globaalikasvatus 
edistää kaikkien nuorten, myös vähemmistöihin kuuluvien nuorten osallisuutta. Yhtäältä tämä toteutuu 
siten, että Taksvärkin globaalikasvatusmateriaaleissa kuullaan vähemmistönuorten, kuten vammaisten 
nuorten, ääntä. Toisaalta Taksvärkki kannustaa aktiivisesti kaikkia, myös vähemmistönuoria, osallistumaan 
toimintaansa kiinnittämällä huomiota inklusiiviseen ja saavutettavaan viestintään sekä matalan kynnyksen 
toimintaan. Ohjelmakauden aikana esimerkiksi vapaa-ajan Challengers-ryhmään on osallistunut 
erityisryhmiin kuuluvia nuoria. Taksvärkin globaalikasvatuksessa on läpi ohjelmakauden tuettu myös 
toimintaan osallistuvien opettajaopiskelijoiden ja Maailmankansalaisten koulujen vastuuopettajien 
valmiuksia tunnistaa eriarvoisuutta ylläpitäviä rakenteita. Taksvärkin globaalikasvatus on antanut 
kasvattajille välineitä tuoda esiin suomalaisen koulurakenteen aukkokohtia sosiaalisen kestävän 
kehityksen näkökulmasta. 

 

 
Sierra Leonessa nuorten naisten maanviljelijäyhdistykset ovat omaksuneet ilmastokestäviä viljelymenetelmiä.  
Kuva: CCYA. 
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6. Omistajuus, tilivelvollisuus ja läpinäkyvyys ohjelmassa  

Taksvärkin tukeman kehitysyhteistyön perustana on toimijalähtöisyys ja paikallinen omistajuus. 
Hankkeiden toteutuksesta vastaavat paikalliset kumppanijärjestöt, joiden keskeisin rooli on tukea 
yhteisötason toimijoita prosesseissa kohti yhdessä määriteltyjä muutostavoitteita. Systeemiajattelu ja 
muutoskartoitus (Outcome Mapping) kehitysyhteistyön lähestymistapoina tukevat tätä lähtökohtaa. 
Muutoskartoituksen logiikassa tavoiteltu muutos syntyy yhteisöjen sisällä, niiden jäsenten omaehtoisen 
toiminnan aikaansaamista muutoksista ihmisten, ryhmien ja organisaatioiden asenteissa, 
käyttäytymisessä, suhteissa ja käytänteissä. Ohjelman tai hankkeen tehtävä on tukea paikallisesti 
määriteltyjä muutosprosesseja tarpeellisiksi katsotuilla toimenpiteillä. Varsinainen muutos tai sen 
tapahtuminen ei ole ohjelman kontrolloitavissa, mutta sopivilla tukitoimilla sitä voidaan ohjata toivottuun 
suuntaan. Taksvärkin paikallisten kumppanijärjestöjen rooli hankkeiden toteutuksessa on esimerkiksi 
sidosryhmäyhteistyön ja erilaisten tapaamisten, verkostojen ja tehtyjen aloitteiden koordinointi, 
toimijoiden kapasiteettia vahvistavien koulutusten järjestäminen, vaikuttamistyön kanavien 
mahdollistaminen ja muiden muutosta tukevien rakenteiden ylläpito. 

Taksvärkin tukemien hankkeiden suunnittelu-, seuranta- ja arviointiprosessit ovat osallistavia ja siten 
mahdollisimman läpinäkyviä. Kuten luvun 3 tulosanalyysin yhteydessä on kuvattu, hankkeiden 
tavoitteiden kannalta keskeiset toimijat kuten nuoret ja nuorten oikeuksien toteutumiseen vaikuttavat 
vastuunkantajat ovat prosesseissa edustettuina mahdollisimman laajasti. Jos hankesuunnitteluvaiheessa ei 
varsinaisia paikallisia toimijoita ole vielä pystytty osallistamaan, toimintatapoja ja tavoitteita tarkennetaan 
vielä hankkeen alussa hankeyhteisöissä toteutettavilla validointityöpajoilla. Taksvärkin ja sen 
kumppaneiden lähtökohta on, että työn sisällöt ovat paikallisten ihmisten määrittelemiä. Työ on silloin 
läpinäkyvää, kun yhteisöjen jäsenet ovat osa toimintaa ja kokevat muutoksen omakseen. Taksvärkin 
kumppanit osallistavat ja tiedottavat toiminnastaan ja sen tuloksista säännöllisesti myös 
paikallisviranomaisia ja raportoivat työstään paikallisten toimintatapojen mukaisesti. 

Suurimmassa osassa Taksvärkin tukemia hankkeita on mukana jonkinlainen paikallinen työryhmä tai 
verkosto, jolla on rooli hankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Muutoskartoituksen 
metodologiaan kuuluu osallistava seuranta sisältäen muun muassa säännöllisiä koordinointi- ja 
arviointitapaamisia hankkeiden toimijoiden kanssa. Sopivia osallistavan seurannan työkaluja ja käytäntöjä 
on kehitetty koko ohjelmakauden 2018–2021 ajan yhdessä hankekumppaneiden kanssa. Esimerkiksi 
Malawissa nuortenryhmät tarkastelevat ”edistyksen merkkien” (Progress Markers) toteutumista 
kokouksissaan, kirjaavat huomionsa muistiin ja keskustelevat niistä hanketiimin kanssa säännöllisissä 
koordinointikokouksissa. Malawissa ja Nepalissa sidosryhmätapaamisissa analysoidaan tapahtuvaa 
muutosta eri toimijoiden näkökulmasta. Guatemalassa nuortenryhmien aktiiveja koulutettiin vuoden 2021 
aikana Outcome Harvesting -menetelmään, jonka pohjalta luodaan seurannan käytäntöjä. Myös Kenian ja 
Sambian hankkeiden evaluaatioissa nuoria oli mukana arviointitiimeissä keräämässä ja analysoimassa 
aineistoa hankkeiden aikaan saamista muutoksista.  

Paikallinen omistajuus on Taksvärkin ohjelman vahvuus ja tulosten kestävyyden perusta, kuten myös 
vuonna 2020 teetetty ohjelma-arviointi osoitti. Osallistavan seurannan käytännöt varmistavat toiminnan 
läpinäkyvyyttä, kohderyhmien omistajuutta ja tulosten kestävyyttä. Seurantatoiminnalla itsessään on 
merkittävä vaikutus paikallisten toimijoiden, erityisesti nuorten, osallisuuden ja kapasiteetin 
vahvistumiseen. Seuraamalla ja arvioimalla työn tuloksellisuutta nuoret oppivat tarkastelemaan kriittisesti 
ympäristöään ja analysoimaan havaintojaan ja niiden syy-seuraussuhteita. 
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Myös kotimaan globaalikasvatustoiminnassa lähtökohtana on, että toimintoihin osallistuvat henkilöt ovat 
mukana määrittelemässä ja arvioimassa toimintaa. Taksvärkin työn keskeinen tavoite on lisätä tilaa 
nuorten kuulemiselle ja kannustaa nuoria omannäköiseen vaikuttamistyöhön. Nuorten vapaaehtoisten 
kouluvierailijoiden omistajuutta kouluvierailutoiminnassa tuetaan osallistamalla heitä kouluvierailuiden ja 
niissä käytettävien materiaalien suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Maailmankansalaisen 
koulu -toiminnassa vastuuopettajia ja oppilasryhmiä osallistetaan suunnittelusta lähtien, ja koulujen 
huomiot ovat keskeisiä Taksvärkin globaalikasvatustoiminnan kehittämisessä. Jokainen 
Maailmankansalaisen koulu toteuttaa toimintaa omista lähtökohdistaan, jolloin Taksvärkin rooli on tukea 
kouluja suunnittelun, seurannan ja arvioinnin prosesseissa sekä koulujen pyynnöstä järjestää tavoitteita 
tukevia koulutuksia ja työpajoja.  

Taksvärkin tavoitteena on, että toiminnan myötä siihen osallistuvat opiskelijat ja Maailmankansalaisten 
koulujen vastuuopettajat tunnistavat rakenteita, jotka ylläpitävät maailmanlaajuista eriarvoisuutta, 
pystyvät kyseenalaistamaan yhteiskunnassa vallitsevia asenteita ja käytänteitä sekä tuovat esiin 
suomalaisen koulurakenteen aukkokohtia sosiaalisen kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteen 
kannalta on välttämätöntä, että he myös suunnittelevat, seuraavat ja arvioivat tapahtuvaa muutosta. 
Koulujen kanssa toteutetaan puolivuosittain yhteisiä tapaamisia, joissa arvioidaan toimintaa ja jaetaan 
ideoita toiminnan kehittämiseksi. 

 

7. Ulkopuoliset arvioinnit  

Taksvärkin arviointitoiminnassa korostetaan evaluaatioiden hyödynnettävyyttä oppimisen ja 

toimintatapojen kehittämisen näkökulmasta. Osallistavat prosessit itsessään voimaannuttavat toimijoita ja 

lisäävät heidän analysointitaitojaan ja motivaatiotaan olla mukana tekemässä muutosta. Lisäksi 

osallistavilla prosesseilla varmistetaan tiedon kulku ja parannetaan toimijoiden ymmärrystä hanketyön 

realiteeteista. Arviointien käyttäjä on viime kädessä aina paikallinen kumppanijärjestö sekä Taksvärkki itse. 

Ensisijaisesti arviointitoiminta tähtää järjestöjen hanketyön ja Taksvärkin ohjelman kehittämiseen, 

haasteiden, onnistumisten ja hyvien käytäntöjen tunnistamiseen sekä työn tarkoituksenmukaisuuden 

varmistamiseen. Samalla arviointiprosessien yhteydessä kerätään aineistoa todentamaan ohjelman aikaan 

saamia tuloksia ja saadaan ulkopuolisia näkemyksiä tulosten vakuuttavuudesta ja vaikuttavuudesta. 

Muutoskartoitukseen pohjautuvalle ohjelmalle luonteva arviointimenetelmä on Outcome Harvesting, 

jossa tulosketjujen toimivuuden sijaan tarkastellaan toimijoissa tapahtuneita muutoksia sekä niiden 

merkityksiä ja yhteyttä hanketoimintoihin. Ohjelmakaudella 2018–2021 menetelmää sovellettiin yhdessä 

hanketason arvioinnissa (Keniassa 2019) sekä ohjelma-arvioinnin kehitysyhteistyöhankkeiden osuuden 

arvioinnissa (Sambia ja Malawi 2020). Näiden kokemusten perusteella Outcome Harvesting sopii 

erinomaisesti Taksvärkin toiminnan arviointimenetelmäksi erityisesti sen toimijoita voimauttavan 

vaikutuksen ansiosta.  

Harvesting-prosessit tuottavat syvällistä tietoa aikaan saaduista muutoksista tarjoten samalla toimijoita 

yhdistävän tilan analysoida aikaan saatua muutosta suhteessa aiemmin määriteltyihin visioihin ja 

tavoitteisiin. Ohjelmakauden kahden viimeisen vuoden ajan on rakennettu menetelmään perustuvaa 

seurantajärjestelmää hanke- ja ohjelmatasolle. Arviointimenetelmänä Outcome Harvesting soveltuu 

Taksvärkin kokemusten perusteella erityisesti hankkeiden väliarviointiin, sillä hankestrategioiden 
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analysointi suhteessa aikaan saatuihin muutoksiin ohjaa tehokkaasti hankkeen toisen vaiheen fokusta ja 

strategisia valintoja. Menetelmänä se on kuitenkin työläs ja kunnolla toteutettuna vie paljon aikaa useilta 

toimijoilta. Siksi prosessien käytännön toteutukset on jatkossa suunniteltava aiempaa huolellisemmin ja 

sisällytettävä osaksi hankkeiden strategioita ja budjetteja. 

 

7.1 Arviointi ohjelman kehitysyhteistyötoiminnasta 

Ohjelmatason ulkopuolinen arviointi teetettiin vuonna 2020 kahdessa osassa, kehitysyhteistyö ja kotimaan 
toiminta (globaalikasvatus ja viestintä) eri toimeksiantoina. Kehitysyhteistyön arviointi toteutettiin 
yhdessä Malawin ja Sambian hankekumppanien kanssa ja sen fasilitoinnista vastasi muutoskartoituksen 
lähestymistapaan erikoistunut konsulttiyritys Learning Loop. Pandemiatilanteen vuoksi arviointi 
toteutettiin etäfasilitoituna prosessina, jonka kaikkiin etätapaamisiin myös Taksvärkin 
ohjelmasuunnittelijat osallistuivat. Aineiston keruusta vastasivat hanketyöntekijöistä ja aktiivisista 
nuorista koostuneet paikalliset arviointitiimit. Aineiston analysointi toteutettiin Learning Loopin johdolla. 
Prosessin alussa kumppaneiden arviointitiimit koulutettiin Outcome Harvesting -menetelmään, mikä 
käytännön prosessin ohella kasvatti kumppaneiden seurannan ja arvioinnin osaamista. Arviointiraportti 
"Taksvärkki program evaluation 2020" valmistui marraskuussa 2020. Arviointiprosessi dokumentoitiin 
blogiin14, jota saattoi seurata ja kommentoida koko prosessin ajan.  

Evaluaatio totesi Taksvärkin ohjelman saaneen aikaan vahvaa systeemistä muutosta hankkeiden 

vaikutuspiirissä. Se myös toteaa, että Taksvärkin ohjelman vahvuuksia ovat sen erityinen, nuorten aitoa 

toimijuutta korostava lähestymistapa, vahva oikeusperustaisuus, työtä ohjaava systeemiajattelun 

omaksuminen, aidosti paikallisia toimijoita, erityisesti nuoria, osallistavat suunnittelun ja seurannan 

prosessit sekä joustavat, arvostavat suhteet kumppanijärjestöjensä kanssa. Muun muassa näiden 

tekijöiden ansiosta Taksvärkin ohjelmaan sisältyvien hankkeiden katsottiin tekevän relevanttia, 

tuloksellista, kestävää ja vaikuttavaa työtä. Arvioitsijat pitivät huomionarvoisena Taksvärkin 

kokonaisvaltaista muutoskartoituksen integroimista ohjelmatyöhön ja suosittelivat Taksvärkin jakavan 

kokemuksiaan laajemmin kehitysyhteistyön ja muutoskartoituksen tekijöiden parissa. Evaluaatiosta saatu 

hyvä palaute Taksvärkin ydinstrategioille kannusti jatkamaan ja edelleen kehittämään hyväksi havaittuja 

toimintamalleja nuorten osallisuuden ja monitoimijayhteistyön parissa. Niin ikään evaluaation 

suosituksesta ja tämän ohjelmakauden oppien perusteella Taksvärkki on syventänyt ohjelman 

muutosteoriaa tulevalle ohjelmakaudelle. 

Arvioinnin kritiikki ja keskeisimmät suositukset kohdistuivat Taksvärkin jo aiemmin tiedostamiin 

heikkouksiin ja kehittämiskohtiin, kuten kumppanien vaikuttamistyön kapasiteettiin, Taksvärkin ohjelman 

seurantajärjestelmän kokonaisuuteen ja työkaluihin, sekä keinoihin, joilla varmistaa yhdenvertaisuuden 

toteutuminen ohjelman kaikilla tasoilla. Näistä seurantajärjestelmän kehittäminen ja erityisesti 

vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden varmistaminen olivat jo työn alla arviointihetkellä. Erityisesti 

kannustettiin intersektionaalisen syrjinnän parempaan huomioimiseen, mikä on myös Taksvärkin tavoite. 

Kehittämistyötä on jatkettu sisäisenä prosessina koko ohjelmakauden ajan ja se jatkuu vielä tulevalla 

ohjelmakaudella. Ulkopuolisten asiantuntijoiden kriittinen tarkastelu näihin kehittämiskohtiin on nähty 

tarpeelliseksi seurantajärjestelmän vakiinnuttamisvaiheessa. Toisaalta ulkopuolista asiantuntijanäkemystä 

                                                           
14 https://tak20eval.wordpress.com/ 

https://tak20eval.wordpress.com/
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kaivataan ohjaamaan vammaisinkluusiotyötä uusille tasoille. Siksi ohjelmakauden 2022–2025 

suunnitelmiin on sisällytetty ulkopuoliset tarkastelut sekä Taksvärkin tulosohjaukseen että vammaisten 

oikeuksien valtavirtaistamistyöhön Taksvärkin ohjelmassa.  

Arvioinnin suosituksen ja toisaalta pandemian myötä kehittyneiden etätapaamisalustojen kannustamana 

Taksvärkki aloitti vuonna 2021 pitkään suunnitteilla olleet kumppanitapaamiset. Webinaareissa 

hankekumppanit esittelivät toisilleen nuorten voimaannuttamisen käytäntöjään ja 

vammaisinkluusiotyönsä edistymistä sekä vaihtoivat ajatuksia näiden teemojen ympärillä. Onnistuneen 

kokeilun ja positiivisen palautteen myötä eri teemoihin keskittyvistä webinaareista tulee pysyvä osa 

Taksvärkin ohjelmatyötä ohjelmakaudella 2022–2025. Kumppaneiden vaikuttamistyön kapasiteettia 

vahvistetaan kullekin erikseen laadittaviin kehittämissuunnitelmiin perustuen ja kunkin järjestön erityiset 

vahvuudet huomioiden. 

 

“Youth-to-youth - all the projects highlight the value of harnessing the energy and 

interests of youth to support each other through formalised associations, youth groups 

and peer-to-peer work. This approach is supporting mobilisation of youth and community 

resources, awareness raising and capacity building on a wide range of issues, abuse 

reporting, advocacy and duty bearer accountability, and wider youth action in the 

community. This is also about building legitimacy, through grass roots mobilisation of 

youth, and youth driven approaches.” Learning Loop, 2020: Taksvärkki program evaluation 

 

7.2 Arviointi ohjelman globaalikasvatustoiminnasta 

Globaalikasvatuksen arviointi vuonna 2020 oli Taksvärkille ensimmäinen globaalikasvatustoiminnasta 

teetetty isompi ulkopuolinen evaluaatio15. Siinä tarkasteltiin kouluvierailutoimintaa, 

kampanjamateriaaleja, vapaaehtoisten kouluvierailijoiden osaamista ja tuen tarvetta sekä 

Maailmankansalaisen koulu -toimintamallia. Arvioinnilla valotettiin Taksvärkin globaalikasvatuksen 

parhaita käytäntöjä ja nostettiin esiin keskeisiä haasteita ja kehittämiskohteita. Arviointiin osallistettiin 

Taksvärkin vapaaehtoisia kouluvierailijoita, opettajia sekä oppilaita sekä haastateltiin kahta suomalaisen 

globaalikasvatuskentän asiantuntijaa. Koronapandemian vaikutuksesta arviointi toteutui pääosin 

etäyhteyksillä. 

Arviointi toi merkittävää lisäarvoa niin Taksvärkin työn itsereflektioon kuin työn kehittämiseen. Esiin 

nousseita huomioita on toimeenpantu vuodesta 2021 eteenpäin. Arvioinnissa peräänkuulutettiin 

globaalikasvatuksen lähestymistavan ja muutosteorian selkeyttämistä. Vuonna 2021, uuden 

ohjelmakauden valmistelun yhteydessä Taksvärkki teki ison kehitystyön globaalikasvatuksen 

suunnittelussa ja muovaamisessa. Taksvärkin globaalikasvatukselle kirjattiin arvioinnin suosituksen 

mukaisesti selkeämpi kuvaus sekä luotiin kotimaantyölle kokonaan oma muutosteoriansa osana uuden 

ohjelman laajempaa muutosteoriaa. 

                                                           
15 https://www.taksvarkki.fi/tv/wp-content/uploads/2022/08/Taksvärkki_Globaalikasvatusohjelman-2018-2021-
arviointi_Loppuraportti-liitteineen_pienennetty.pdf 
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Arvioinnissa nostettiin kehittämiskohdiksi myös globaalikasvatuksen tavoitteiden selkiyttäminen sekä 
seurannan ja arvioinnin osallistavien käytäntöjen kehittämisen. Ohjelmakaudelle 2022–2025 tavoitteet on 
määritelty uuden muutosteorian pohjalta aiempaa selkeämmiksi. Jokaiselle toimijalle on muun muassa 
luotu omat muutostavoitteensa (Outcome Challenges), edistyksen merkit (Progress Markers), ja osalle 
toimijoista myös tarkemmat seurannan ja arvioinnin suunnitelmat. Toimijakohtaisia seurannan ja 
arvioinnin suunnitelmia on työstetty yhdessä muiden seurannan ja arvioinnin työkalujen kehittämisen 
kanssa vuonna 2022. Seuranta- ja arviointityössä käytetään toimijakohtaisesti yhä enemmän erilaisia 
osallistavia menetelmiä. Kehittäminen on jatkuva prosessi ja työtä jatketaan suosituksen mukaisesti.  

Nuorten kuulemisen ja osallistamisen kehittäminen oli yksi arvioinnin suosituksista. Tähän on tartuttu 

luomalla Taksvärkille oma nuortenryhmä Challengers. Myös TET-harjoittelijoille ja kesätyöntekijöille on 

tarjottu tehtäviä, joissa nuorten ääntä saadaan kuuluviin esimerkiksi Taksvärkin ulkoisessa viestinnässä. 

 

7.3 Hankearvioinnit 

Sierra Leonen hankkeessa teetettiin väliarviointi vuonna 2020. Väliarviointi vahvisti Taksvärkin ohjelman 

lähestymistapojen ja toimintamallien toimivuuden ja mielekkyyden kyseisessä yhteydessä sekä tarjosi 

konkreettisia ehdotuksia vahvistaa tuloksellisuutta entisestään, samalla kun jatkohanketta suunniteltiin 

ohjelmakaudelle 2022–2025. 

Arviossa todettiin, että hanke edisti tehokkaasti tavoiteltujen tulosten saavuttamista. Hankkeessa on 

otettu huomioon nuorten, myös vammaisten nuorten tarpeet ja kyetty organisoimaan nuorisorakenteita, 

jotka pystyvät itsenäisesti työskentelemään sosioekonomiseen toimintaan osallistumisen lisäämiseksi. 

Arvioinnissa todetaan, että hanke vaikutti myönteisesti miesvaltaisuutta vähentäen, muuttaen normeja ja 

asenteita nuorten, myös naisten ja vammaisten, kunnioittamiseksi. Nämä yhteiskuntaa läpäisevät 

käsitysten ja asenteiden muutokset ovat vaikuttaneet nuorten, myös nuorten naisten ja vammaisten 

osallistumiseen kotitalouksien, yhteisöjen ja alueiden päätöksentekoprosesseihin. Arvioinnissa todettiin 

myös, että nuorisoryhmien ja eri julkisten palveluntarjoajien yhteistyö on ollut myönteinen kestävän 

kehityksen indikaattori. 

Arviointiraportin “Mid-Term Evaluation of the project Expanding the Space; Socio-Economic 

Empowerment of Marginalized Rural Poor Youth” 16 mukaan hankkeen kestävyys johtuu suurelta osin 

hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja arvioinnissa käytetyistä muutoskartoituksen 

(Outcome Mapping) ja muutosharavoinnin (Outcome Harvesting) lähestymistavoista. Hankkeen 

toimintojen tarkoituksena oli tukea nuoria sekä keskeisiä sidosryhmiä hankkimaan tietoa ja vastuuta 

kestäviin muutoksiin. Tämän seurauksena hankkeen ensisijaiset toimijat näkivät itsensä ennemmin 

hankkeen aktiivisina osallistujina kuin kehitysyhteistyötoimien vastaanottajina. 

 “CCYA is placed highly for having influenced a reduction in rape and sexual abuse of young people. 

The situation was unbearable but now, because communities are reporting, compromise has 

                                                           
16 https://www.taksvarkki.fi/tv/wp-content/uploads/2022/03/CCYA-TAKS-Mid-Term-Evaluation-Report-November-
2021.pdf 
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minimised, and we are seeing victims receiving support rather than stigma.” Representative of the 

Sierra Leone Police  

Ohjelmakauden aikana arvioitiin myös Nepalin17 hanketta vuonna 2018 ja Kenian18 hanketta vuonna 2019. 

Näiden hankearviointien keskeisimmät huomiot on esitelty vuosien 2018 ja 2019 raportoinnin yhteydessä 

ja huomioitu jatkohankkeiden suunnittelussa. Yhtenä Nepal-arvioinnin suosituksena oli systemaattisten, 

hankkeen tuloksia keräävien menetelmien tai prosessien kehittäminen osaksi hankeseurantaa, ja näiden 

käyttäminen osana näyttöön perustuvaa vaikuttamistyötä. Tähän on myös ohjelman seurantajärjestelmän 

kehittäminen Outcome Harvesting -menetelmän avulla on tähdännyt. Uuden ohjelmakauden 2022–2025 

aikana kiinnitetään erityistä huomiota kumppaneiden vaikuttamistyön kapasiteettiin ja toimintamalleihin.  

Kenian arvioinnin yhteydessä monitahoisessa kontekstissa rahoittajia suositeltiin olemaan dynaaminen, 

reagoiva ja joustava sekä lisäämään valmiutta kokeilla ja tukea innovatiivisia ideoita ja malleja, myös 

riskeillä. Lisäksi arviointi suositteli nuorten yhdistysten aiempaa vahvempaa roolia uuden 

yhteistyöhankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Suositusta sovellettiin vuoden 2021 pilottihankkeessa 

ja edelleen 2022–2023 Nuorelta nuorelle -periaatteella, nuorten yhdistysten edustajista muodostetun 

hanketta ohjaavan johtoryhmän myötä. 

Guatemalassa käynnistettiin vuoden 2021 loppupuolella kansainvälisen asiantuntijan etäyhteydellä 

fasilitoima Outcome Harvesting -koulutus kumppanijärjestön henkilöstölle ja nuortenryhmien aktiiveille. 

Kyseessä ei ollut arviointi, mutta koulutus sisälsi konkreettisen Harvesting-prosessin, eli 

haastatteluaineiston keruun ja analyysin, joka samalla tuki hankkeen viimeisen vuoden itsearviointia, 

osallistaviin tiedonkeruuprosesseihin perustuvan seurantajärjestelmän kehittämistyötä ja jatkohankkeen 

valmistelua. 

 

8. Toteutuneet riskit ja niiden vaikutukset ohjelman tuloksellisuuteen 
Ohjelman riskejä ja niiden vaikutuksia on arvioitu säännöllisesti osana toiminnan seurantaa, arviointia ja 

kehittämistä. Hankekumppanien riskienhallinnassa kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja nuorten 

seksuaalisen hyväksikäytön ja muun vallan väärinkäytön ennaltaehkäisyyn sekä korruption vastaisiin 

toimiin. 

Kehitysyhteistyöhankkeisiin tai globaalikasvatukseen liittyviä väärinkäyttötapauksia tai häirintää ei ole 

tullut ilmi raportointikauden aikana. 

Loppuvuodesta Taksvärkin kumppanijärjestö Keniassa, Undugu Society of Kenya, raportoi Taksvärkille 

väärinkäytösepäilystä järjestön sisällä. Asia selvitettiin vuoden 2022 puolella hyvässä yhteisymmärryksessä 

ja epäilystä raportoitiin nopeasti myös ulkoministeriölle. Selvityksen lopputulos oli, ettei väärinkäytöstä 

ollut ehtinyt tapahtua, vaan järjestön sisäinen kontrolli havaitsi väärinkäytösyrityksen ajoissa. Kumppanin 

                                                           
17 https://www.taksvarkki.fi/tv/wp-content/uploads/2022/08/Midterm-Evaluation-Final-Report-Renu-Shakya-ECCA-and-
ODW-04102018.pdf 
18 https://www.taksvarkki.fi/tv/wp-content/uploads/2022/08/Undugu-Evaluation-report_final-10.pdf 
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nopea reagointi ja avoimuus asian selvittämisestä osoittivat myös Taksvärkin riskienhallintajärjestelmän 

toimivuuden. Tapaus vaikutti kuitenkin hankkeen yhteyshenkilön vaihtumiseen Keniassa. 

Toimintaympäristöön liittyvistä toteutuneista riskeistä COVID–19-pandemia oli merkittävin ja vaati 

sopeutumista ja erityistoimenpiteitä. Pandemian vaikutuksia ohjelmaan on kuvattu tarkemmin luvussa 

2.2. Pandemia aiheutti liikkumis- ja toimintarajoituksia kaikissa ohjelmamaissa, mutta rajoitusten laajuus 

ja ajankohdat vaihtelivat maittain. Koronapandemian takia monet kehitysyhteistyöhankkeiden toimintoja 

siirrettiin eteenpäin ja työtapoja muutettiin pandemian olosuhteisiin sopiviksi. Vuoden 2021 aikana 

esimerkiksi etätyöskentely oli jo tuttua, joten sopeutuminen oli suunnitelmallisempaa ja muutostarpeet 

pystyttiin huomioimaan myös kehitysyhteistyön hankesuunnitelmissa. Sekä Guatemalan että Nepalin 

kanssa jatkohankkeen suunnittelu siirrettiin pandemian takia vuodelle 2022. Hankeseurantamatkoja ei 

pystytty tekemään helmikuun 2020 jälkeen, joten ohjelman loppupuolella seuranta perustui 

kumppaneiden raportointiin. Vuoropuhelu etäyhteyksin onnistui kaikkien kumppaneiden kanssa hyvin. 

Suomessa Taksvärkki mukautti toimintaansa vastaamaan poikkeusolojen vaatimuksiin. Uudet 

innovatiiviset toiminnan muodot, kuten etä- ja ulkotyöpajat, vakiintuivat nopeasti käyttöön. Sen sijaan 

pandemian ja sen aikaisiin rajoituksiin väsyminen näkyi monissa toimijoissa, kuten opettajissa ja 

vapaaehtoisissa kouluttajissa. Epävarmassa ja kuormittavassa tilanteessa halukkuus lähteä mukaan ja 

sitoutua vapaaehtoistyöhön vähentyi monilla paikkakunnilla. Myöskään uuteen Challengers-

nuortenryhmään ei saatu osallistujia odotusten mukaisesti. 

Pandemian vaikutukset Taksvärkin omaan varainhankintaan olivat merkittävät, sillä rajoitusten takia 
koulut järjestivät Taksvärkkipäiviä vähemmän kuin ennen pandemiaa. Sekä Taksvärkkikeräyksen että 
Kapua-yhteistyön tuotot olivat alhaiset. Helpotusta Taksvärkin talouteen toivat valtionavustusten 
pienemmät omarahoitusvaatimukset vuosina 2020 ja 2021. Taksvärkki supisti myös ohjelmabudjettia ja 
käytti omaa pääomaa enemmän kuin aiempina vuosina. 

Taksvärkin henkilöstövaihdoksien aiheuttamiin riskeihin, kuten tiedonsiirtoon ja opettelun vaatimaan 
ajankäyttöön varauduttiin huolellisten rekrytointien ja perehdytyksen avulla. Ohjelman hankekumppanit 
Sambiassa ja Sierra Leonessa saivat erikseen tukea taloushallinnon ja -seurannan kehittämiseen. 

Vähäisemmät riskeihin liittyvät toimenpiteet on kuvattu vuosiraportin liitteenä olevassa päivitetyssä 
riskimatriisissa. 
 

9. Opitut asiat ja toimintatapojen kehittäminen   
Taksvärkki tähtää pitkäjänteiseen muutokseen ja kumppanuuksiin, joissa toimintaa kehitetään aiemmin 

saavutettujen tulosten ja oppien pohjalta. 

Itsearviointi on menetelmänä Taksvärkin säännöllisessä ja vakiintuneessa käytössä ja osa jatkuvaa 
oppimista. Vuoden 2021 itsearvioinneissa nousivat esille useat poikkeukselliseen pandemia-aikaan liittyvät 
oivallukset ja onnistumiset. Etätyöskentelymuodot olivat jo vakiintuneet niin henkilökunnan kuin 
hankekumppaneiden, koulujen ja nuorten käyttöön. Uusien etä- ja ulkotyöpajojen ansiosta Taksvärkin 
globaalikasvatuksen kouluvierailujen määrä nousi vuoteen 2020 nähden ja toimintaan osallistui nuoria 
uusilta paikkakunnilta. Kehitysyhteistyön kumppaneiden osallistamisessa ohjelman suunnitteluun otettiin 
huomattavia harppauksia, ja loppuvuodesta järjestettiin ensimmäinen, hyvän vastaanoton saanut 
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kumppanuuswebinaari. Hankekumppanit puolestaan oppivat hyödyntämään aiempaa vahvemmin 
paikallista omistajuutta kouluttamalla ja lisäämällä paikallisten toimijoiden vastuuta hankkeen 
toteutuksessa. Uudet toimintatavat ja menetelmät jäävät osittain pysyvään käyttöön pandemian jälkeen, 
mutta myös etä- ja lähitapaamiset yhdistävään hybriditoimintaan on opittu varautumaan. 

Vammaisinkluusio oli entistä vahvemmin esillä, ja sekä Taksvärkin henkilökunnan, vapaaehtoisten 

globaalikasvatuskouluttajien että kehitysyhteistyön hankekumppaneiden osaaminen 

vammaiskysymyksistä kasvoi. Vuoden 2021–2022 Mikä sua estää? -kampanjaa varten tuotettiin 

selkokielistä materiaalia ja lähes kaikki ulkoinen viestintä oli saavutettavaa. Vammaisinkluusion 

asiantuntijan palkkaaminen kampanjan valmisteluun oli myös hyvä käytäntö. 

Nuorten roolia ja vaikuttamismahdollisuuksia Taksvärkin toiminnassa vahvistettiin muun muassa 

käynnistämällä uusi 13–18-vuotiaiden nuorten vapaa-ajan vaikuttamisryhmä Challengers. 

Erityisesti vuosina 2020–2021 kehitettiin ohjelman ja järjestön hallintoa ohjaavia työkaluja uuden 

kehitysyhteistyöohjelman ja ohjelmatukihakemuksen valmistelun yhteydessä. Ohjelmatason arvioinnin 

tehneen Learning Loopin kanssa jatkettiin yhteistyötä uuden ohjelman valmistelun yhteydessä 

alkuvuodesta 2021. Fasilitoitu oppimisprosessi vahvisti ohjelmasuunnittelijoiden osaamista ja auttoi 

kiteyttämään Taksvärkin muutosteorian sekä erityisesti globaalikasvatuksen muutoskartoitukseen 

(Outcome Mapping) perustuvia suunnittelun ja seurannan prosesseja ja vaikuttavuuden arviointia. 

Taksvärkki jakoi oppimaansa myös muille globaalikasvatusjärjestöille, ja Taksvärkin globaalikasvatuksen 

suunnittelijaa pyydettiinkin asiantuntijaksi useisiin alan tilaisuuksiin. Ohjelmatason arviointien oppeja ja 

suositusten toimeenpanoa on käsitelty tarkemmin luvussa 7. 

Riskienhallinnan kehittämistyö tuotti selkeämmän järjestelmän kuvauksen, päivitetyn riskimatriisin ja 
matriisin ottamisen jatkuvaan käyttöön. Taksvärkin henkilöstön riskienhallintatyöpajassa huhtikuussa 
2021 riskimatriisi päivitettiin ja samalla tarkennettiin kattavasti riskien vakavuutta ja todennäköisyyttä, 
kirjattiin toimenpideketjuja ja toimintavastuita riskin toteutuessa sekä tarkennettiin riskien vaikutusta 
ohjelman tuloskehikossa. 

Taksvärkin uudet säännöt mahdollistivat vuosikokousten pitämisen etäyhteyden avulla. Uusien sääntöjen 
ansiosta Taksvärkki sai myös ensimmäiset henkilöjäsenensä. Taksvärkin yhdenvertaisuussuunnitelma 
valmistui, ja sen mukaisesti toimintoja kehitettiin esteettömyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi 
sekä antirasistisen työn ja moninaisuuden edistämiseksi. Vuonna 2020 hyväksyttiin mm. järjestön Eettiset 
periaatteet ja toimintaohjeet, erillinen turvallisen työpajan ohjeistus sekä matkaturvaohjeistus.  

Ohjelmakauteen sisältyi myös haasteita. Pandemia-ajan epävarmuus vaikeutti suunnittelua, tilaisuuksien 

järjestelyä, ihmisten tavoittamista ja materiaalien mitoitusta. Suunnitelmia jouduttiin muuttamaan 

lyhyelläkin varoitusajalla ja resursseja käytettiin eri asioihin kuin alun perin aiottu. Resurssien niukkuus ja 

henkilöstön vaihtuminen hidasti ajoittain toimintojen kehittämistä, ja väliaikaisiksi tarkoitettuja ratkaisuja 

on jouduttu sietämään. Joustavasta työotteesta huolimatta jatkuva epävarmuus on ollut myös henkisesti 

raskasta, joten työyhteisön hyvinvointiin ja säännöllisiin epämuodollisiin kohtaamisiin on myös ollut 

tärkeää panostaa. Hyvä ryhmähenki ja yhteistyö sekä halu kehittyä ovat Taksvärkin vahvuuksia, mikä 

näkyy myös ohjelmakauden tuloksissa.  


