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1. KIOSIN TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ   

 

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOSin toiminnan tarkoitus on ihmisoikeuksien aseman 

vahvistaminen kehittyvissä maissa. Säätiö rahoittaa kehittyvissä maissa toimivien 

kansalaisjärjestöjen ihmisoikeuksia ja demokratiakehitystä tukevia hankkeita, ja se tekee myös 

ihmisoikeuspoliittista vaikuttamistyötä ja viestintää. KIOS on perustettu vuonna 1998, ja se on 

poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ihmisoikeussäätiö. KIOS tekee Suomessa 

ainutlaatuista työtä rahoittamalla kehittyvissä maissa ihmisoikeustyötä tekeviä järjestöjä näiden 

omiin toiminta-ajatuksiin ja hanke-ehdotuksiin nojautuen. Ihmisoikeusperustaisuus on KIOSin 

kaiken toiminnan lähtökohta. 

 

Ihmisoikeudet ovat ehto kestävälle rauhalle, eriarvoisuuden vähentämiselle, yhteiskunnallisten 

ristiriitojen sekä inhimillisen kärsimyksen estämiselle. KIOSin toiminnan lähtökohtana ovat 

ihmisoikeudet siinä muodossa kun ne ovat määritelty Yhdistyneiden kansakuntien sekä Euroopan 

neuvoston ihmisoikeussopimuksissa ja -asiakirjoissa. Lisäksi toiminnassa otetaan huomioon 

muut alueelliset ihmisoikeussopimukset, ja vuosiksi 2016-2030 laadittava YK:n kehitysohjelma. 

 

KIOSin ovat perustaneet 11 suomalaista ihmisoikeustyötä tekevää kansalaisyhteiskunnan 

järjestöä: Amnesty Internationalin Suomen osasto, Vammaiskumppanuus, Ihmisoikeusliitto, 

Kepa, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Pakolaisapu, Suomen Rauhanpuolustajat, Suomen 

Sadankomitea, Suomen UNICEF, Suomen UN Women ja Suomen YK-liitto. KIOSin toiminta on 

rahoitettu Suomen valtion kehitysyhteistyövaroista, ja toiminnan painopiste on KIOSin hallituksen 

valitsemissa fokusmaissa. 

 

 

2. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

  

Ihmisoikeustyö ja sen rahoittaminen on muuttunut viime vuosina aiempaa haasteellisemmaksi ja 

monissa maissa ihmisoikeuspuolustajien toimintamahdollisuudet ovat heikentyneet. Monissa 

KIOSin fokusmaissa valtiot ovat vaikeuttaneet kansalaisyhteiskunnan toimintaa mm. säätämällä 

kansalaisjärjestöjen ulkomaista rahoitusta rajoittavia lakeja, rajoittamalla kokoontumisen vapautta 

ja jäädyttämällä kansalaisjärjestöjen varoja. Kuitenkin kansalaisyhteiskunnan ihmisoikeustyö 

tukee myös oikeusvaltion kehittämistä ja laajasti kehityksen edellytyksiä sekä sitä, että 

ihmisoikeuksien edistämisestä ja siihen liittyvistä haasteista käydään yhteiskunnallista 

keskustelua kehittyvissä maissa. 

 

Joissakin maissa ihmisoikeuksia kunnioittamattomat ääriliikkeet ovat kasvussa. Toisaalta monet 

valtiot vetoavat kansalliseen turvallisuuteen ja ääriliikkeiden uhkaan käyttäessään mm. 

terrorismin vastaisia lakeja ihmisoikeussopimusten vastaisesti kansalaisoikeuksien 

rajoittamiseen. Taloudellinen kehitys ei aina takaa ihmisoikeuksien toteutumista. On tärkeää, että 
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erityistä huomiota kiinnitetään naisten, lasten ja haavoittumisriskissä olevien ryhmien 

ihmisoikeuksien turvaamiseen ja edistämiseen. Kehittyvä informaatioteknologia tuo sekä 

haasteita että mahdollisuuksia ihmisoikeustyölle. 

 

Ilmastonmuutos koettelee yhteiskuntia globaalissa etelässä, sillä kehittyvien maiden kansalaisten 

mahdollisuudet sopeutua sen seurauksiin ovat rajalliset. Ilmiöllä voi olla vaikeasti ennakoitavia 

välillisiä vaikutuksia ihmisoikeusasioihin. Tutkimustieto ennakoi, että ilmastonmuutos heikentää 

erityisesti jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien tilannetta. Ilmastonmuutos 

saattaa johtaa aseellisten konfliktien ja luonnonvarakiistojen kasvuun.  

 

Ihmisoikeustyötä tekevien järjestöjen työ on monissa maissa riskialtista, ja ne tarvitsevat tukea 

turvallisuutensa edistämiseen. Järjestöjen kapasiteetin vahvistaminen on tärkeää, jotta niiden työ 

olisi yhä vaikuttavampaa ja mahdollisimman riskitöntä. Omalla työllään KIOS haluaa edistää ja 

tukea uusien globaalien kumppanuuksien syntyä.  

 

 

3. VISIO, ARVOT JA TAVOITEPROFIILI 

  

Visio 

KIOSin visiona on maailma, jossa tunnustetaan kaikkien ihmisten yhtäläinen ihmisarvo sekä 

kaikkien yhteiset ihmisoikeudet, ja valtiot ovat sitoutuneita ihmisoikeuksiin lainsäädännössään ja 

sen toimeenpanossa. Valtioiden hallinto on läpinäkyvää ja demokraattisten periaatteiden 

mukaista. Kansalaisyhteiskunta on merkittävä, riippumaton toimija, jonka toimintaa valtiot eivät 

yritä rajoittaa, ja tiedotusvälineet voivat toimia vapaasti. Naisten, lasten sekä haavoittumisriskissä 

olevien ryhmien oikeudet turvataan ja niitä edistetään. 

  

Arvot 

Vision lisäksi KIOSin toimintaa ohjaavat arvot, jotka ovat: 

Sitoutuneisuus: KIOS on sitoutunut saavuttamaan asettamansa tavoitteet vastuullisesti ja 

sitoutunut niihin hankkeisiin, jotka se ottaa vastuulleen. KIOS työskentelee rohkeasti 

asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi huolimatta toimintaympäristön haasteista, kuitenkin 

vastuullisesti ja turvallisuudesta huolehtien. 

Laadukkuus: KIOSin toiminta on laadukasta, asiantuntevaa ja strategista. Toimintaa ohjaa 

jatkuva pyrkimys resurssien tehokkaaseen käyttöön. 

Kansalaisyhteiskunnan omistajuus: KIOSin toimintamallin keskeinen ominaisuus on 

kumppanien vahva omistajuus hankkeistaan. KIOS toimii ennen kaikkea ihmisoikeustyötä 

tekevien järjestöjen työn mahdollistajana ja tukee kumppanien voimaantumista. 

  

Tavoiteprofiili – KIOS 2016-2020 

KIOSin tavoiteprofiili strategiakaudelle 2016-2020 on olla asiantunteva ja merkittävä 

ihmisoikeustoimija, jonka toiminta on tunnettua sen fokusmaissa, kansainvälisten toimijoiden 

keskuudessa sekä Suomessa. KIOS on tukikanava kansalaisyhteiskunnan ihmisoikeustyölle 
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maailmalla, ihmisoikeuspoliittinen vaikuttaja sekä fokusmaidensa ihmisoikeustilanteen ja 

kansalaisyhteiskunnan asiantuntija. . Ulkoministeriön rahoituskaudella 2016-2018 KIOSin 

rahoitukseen kohdistuu leikkaus, mutta säätiö tavoittelee rahoitusvolyyminsä ja työnsä 

vaikuttavuuden lisäämistä. 

 

4. STRATEGISET TAVOITTEET 

  

4.1     Ihmisoikeustyötä tekevien järjestöjen vaikuttavuuden vahvistaminen 

KIOS vahvistaa ihmisoikeustyötä tekevien kansalaisjärjestöjen ja ryhmien kapasiteettia, 

jotta ne voisivat edistää ihmisoikeustietoisuutta, ja tuloksellisemmin painostaa maansa 

hallituksia noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, estämään 

ihmisoikeusloukkauksia sekä saattamaan niihin syyllistyneet edesvastuuseen. KIOS 

kehittää rahoitusmallejaan strategiakauden aikana. 

 

Toimintamuodot: 

 

4.1.1. Hankerahoituksen kohdistaminen 

Strategiakaudella 2011-2015 KIOS keskitti rahoituksensa 12 maahan ja alueeseen. 

Fokusmaarajauksen avulla tukea on voitu keskittää ja osaamista kehittää. Kaudella 2016-2020 

KIOSin UM:n tuen osalta fokusmaat ja -alue ovat Itä-Afrikassa Kenia, Ruanda ja Uganda sekä 

Etelä-Aasiassa Nepal, Sri Lanka ja  pakolaisuudessa toimivat tiibetiläisjärjestöt. Rahoitusta 

jatketaan Bangladeshissa, Burundissa, Etiopiassa ja Pakistanissa erityisesti strategisesti tärkeää 

työtä tekeville järjestöille. KIOS pyrkii saamaan myös muuta rahoitusta kaikissa em. maissa 

tehtävälle ihmisoikeustyölle ja alueelliselle yhteistyölle. KIOS rahoituksen toiminta-aluetta 

kasvatetaan vain, jos siihen saadaan lisää voimavaroja EU-rahoituksen tai muun lisärahoituksen 

kautta. 

 

Alueellisen yhteistyön hankkeet Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa ovat KIOSin prioriteetti. 

Alueellisen yhteistyön hankkeet suuntautuvat fokusmaihin ja niiden lähialueille. Tuki näille 

hankkeille kanavoidaan ensisijaisesti alueellisten järjestöjen ja verkostojen kautta, ja suoraa 

hanketukea myönnetään soveltuvalla tavalla. Yksittäisissä alueellisissa hankkeissa voi olla 

mukana myös muiden lähialueiden maita, jos hankkeen toimintamalli tukee myös alueellista 

verkostoitumista. 

 

KIOS laatii strategiakauden alussa fokusmaita koskevat maalinjaukset sekä alueellisia hankkeita 

koskevan linjauksen ja tarkistaa näitä linjauksia maiden tilanteiden muuttuessa. Maalinjauksissa 

määritellään haavoittuvimmat ryhmät, naisten oikeuksien toteutumiseen liittyvät erityiskysymykset 

sekä ihmisoikeustyöhön liittyvät avaintoiminnot kussakin maassa. Huomiota kiinnitetään myös 

ihmisoikeuspuolustajien turvallisuuteen liittyvään työhön. Temaattisia rajauksia rahoituksen 

suuntaamiseksi tarkennetaan maalinjauksissa ja tarvittaessa muissa asiakirjoissa. 
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4.1.2. Seurannan ja arvioinnin kehittäminen 

Strategiakaudella seurantaa ja arviointia kehitetään fokusmaissa. Jälkiarviointien tuloksia 

hyödynnetään arvioinnin ja palautejärjestelmien kehittämisessä. Indikaattoreita kehitetään 

edelleen strategiakauden aikana. KIOS hyödyntää harkitusti paikallisten 

ihmisoikeusasiantuntijoiden palveluita mahdollisten hankekumppaneiden löytämiseksi ja 

hankkeiden kehittymisen arvioimiseksi. Kaikista suurista, yli 100 000 euron hankkeista on 

tarkoitus laatia ulkoinen evaluaatio 

 

4.1.3. Rahoituksen kasvattaminen 

Strategiakauden alussa KIOSin Ulkoministeriöltä saamaan rahoitukseen kohdistuu 41 %:n 

leikkaus. Koska KIOSin rahoitukseen kohdistuu suuri leikkaus ja fokusmaissa on selvästi tarvetta 

nykyistä suuremmalle ihmisoikeusrahoitukselle, KIOS pyrkii kasvattamaan ja monipuolistamaan 

taloudellisia voimavarojaan. Lisäksi taloudellista tukea tarvitaan toimintojen kehittämiseen ja 

hankekumppaneiden työtä edistävään vaikuttamistyöhön. Strategiakaudella pyritään saamaan 

EU- ja muuta rahoitusta säätiön voimavarojen ja hankekumppaneille kohdistettavan tuen 

vahvistamiseksi, jotta säätiön rahoitus- ja muu toiminta ihmisoikeuksien edistämiseksi voisi ylittää 

vuoden 2015 volyymin pitkällä aikavälillä. 

 

Koska EU-hankkeet edellyttävät KIOSilta ainakin jonkinasteista varainhankintaa, jokainen EU-

hankehakemus edellyttää myös suunnitelmaa omarahoitusosuuden rahoittamisesta. KIOS pyrkii 

kartuttamaan EU-hankkeiden omarahoitusosuudet ja muut vastaavat lisärahoituksen tarpeet 

omalla varainkeruulla sekä aiesopimuksilla perustajajärjestöjen tai jonkin muun mahdollisen 

kiinnostuneen tahon kanssa, joka haluaa tukea EU-hankkeen toteutumista. KIOS kartoittaa, onko 

tarkoituksenmukaista kerätä varoja säätiöpääomaa täydentävään pääomaan, jonka tuottoa 

voidaan käyttää KIOSin rahoittaman ja tekemän ihmisoikeustyön tukemiseen. 

 

Mahdollisiin EU-hankkeisiin liittyvä valmistelu suuntautuu ensisijaisesti fokusmaihin ja niiden 

lähialueille, mutta EU-hankevalmistelua voidaan suunnata ihmisoikeuspuolustajien yhteistyön 

laajempaan tukemiseen sekä erityisistä syistä fokusalueiden ulkopuolisiin hankkeisiin. EU-

hankkeita pyritään toteuttamaan pääosin niin, että kehittyvien maiden paikalliset toimijat 

vastaavat varsinaisesta ihmisoikeustyöstä ja KIOS keskittyy vaikuttamistyöhön, ihmisoikeustyötä 

tekevien organisaatioiden kehittämisen tukemiseen sekä viestintään. KIOS pyrkii EU-tasolla 

aluksi partneriksi jonkun toisen organisaation vetämään hankehakemukseen. Vastaavaa 

periaatetta noudatetaan, jos KIOSin perinteistä roolia rahoittajana joudutaan arvioimaan 

uudelleen tehtäessä hakemuksia muille rahoittajille. KIOSin rahoittamia hankkeita rajataan 

tarvittaessa temaattisiin tai alueellisiin kokonaisuuksiin, jotta niille voitaisiin löytää uusia 

rahoittajia. 

 

4.1.4. Hankehallinnon ja hakuprosessien kehittäminen 

KIOS rahoittaa hankkeita, jotka kohdistuvat kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin tai taloudellisiin, 

sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin. Hankkeiden tavoitteina on mm. yleisen 

ihmisoikeustietoisuuden lisääminen, ihmisoikeusosaamisen levittäminen ja ihmisoikeuksien 

toimeenpanon edistäminen käytännössä. Toimintatapoja ovat mm. ihmisoikeuskampanjointi, 
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vaikuttamistyö, ihmisoikeusmonitorointi ja raportointi, ihmisoikeuskoulutus, oikeusapu ja 

ihmisoikeuspuolustajien suojelu. Strategiakaudella keskimääräistä hankekokoa pyritään 

kasvattamaan ja alueellisia hankkeita lisäämään. Uusia kumppanuuksia etsitään proaktiivisesti 

tapaamalla uusia järjestöjä matkojen aikana. Hankehakuprosessia kehitetään muun muassa 

hankehakemusmäärän rajoittamiseksi vastaamaan KIOSin voimavaroja ja uusien hakemusten 

rahoitusmahdollisuuksia. Hakuihin voidaan tehdä temaattisia tai fokusmaarajaukseen perustuvia 

rajauksia.  

  

4.2     Ihmisoikeuspuolustajien turvallisuuden lisääminen 

KIOS tukee kansalaisyhteiskunnan ihmisoikeustyön toimintaedellytyksiä vahvistamalla 

ihmisoikeuspuolustajien asemaa. Ihmisoikeuspuolustajien turvallisuuden vahvistamiseksi 

ja keskinäisen verkostoitumisen edistämiseksi kehitetään uusia toimintamalleja 

toimijoiden omaan tilannearvioon ja tarpeisiin tukeutuen. Tukea keskitetään niille 

ihmisoikeuspuolustajille, jotka toimivat haavoittuvimmassa asemassa olevien oikeuksien 

vahvistamiseksi.   

 

Toimintamuodot: 

 

4.2.1. Turvallisuustoiminnan rahoitus 

KIOS kehittää hankekonseptiaan ja mahdollisia muita työkaluja ihmisoikeuspuolustajien työn 

turvallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi KIOS tukee aloitteita kansalaisyhteiskunnan 

ihmisoikeustoimijoiden keskinäisen verkostoitumisen kehittämiseksi. Näiden aloitteiden 

tukeminen vaatii KIOSilta yhteistyötä strategisten kumppaneiden kanssa. KIOS pyrkii saamaan 

tähän toimintaan lisärahoitusta. 

 

4.2.2. Verkostoitumisen kehittäminen 

Strategiakaudella painotetaan verkostoitumista niin KIOSin kuin hankekumppanienkin osalta. 

KIOSin kumppanit tekevät paikallisen ja kansallisen työn lisäksi alueellista ja globaalia yhteistyötä 

ihmisoikeuksien edistämiseksi. Alueellinen yhteistyö helpottaa usein turvallisuusyhteistyön ja -

koulutuksien järjestämistä sekä mahdollistaa tuloksellisemman vaikuttamistyön fokusmaissa. 

Keskinäinen verkostoituminen on avainasemassa ihmisoikeuspuolustajien turvallisuuden 

edistämisessä. KIOS vahvistaa lisäksi yhteistyötä kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen ja -

rahoittajien kanssa ja hyödyntää niiden laajoja verkostoja kumppanien kapasiteetin 

vahvistamisessa, vaikuttamistyössä ja viestinnässä. Myös mahdolliset EU-hankkeet tukevat 

KIOSin verkostoitumista. 

  

4.2.3. Ihmisoikeuspoliittinen vaikuttamistyö ja viestintä 

Ihmisoikeuspoliittisella vaikuttamistyöllä tuetaan KIOSin kanssa yhteistyötä tekeviä 

ihmisoikeuspuolustajia. KIOSissa ylläpidetään ja kehitetään valmiutta reagoida nopeasti 

akuutteihin tilanteisiin, jolloin vaikuttamistyön perimmäinen kohde on yleensä valtio, jossa 

esimerkiksi väkivallan kohteeksi joutunut ihmisoikeuspuolustaja toimii. Lisäksi tehdään laajempaa 

ja pitkäjänteisempää vaikuttamistyötä ihmisoikeuspuolustajien työtä tukevien toimintamallien 

kehittämiseksi myös osana Suomen ulko- ja kehityspolitiikkaa ja siihen liittyviä aloitteita. 
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Viestinnällä lisätään suomalaisten tietoisuutta ihmisoikeuspuolustajien työn merkityksestä 

ihmisoikeusloukkausten estämisessä ja ihmisoikeuksia tukevien yhteiskunnan rakenteellisten 

muutosten edistämisessä. Mediayhteistyötä käytetään keinona vaikuttaa yksittäisten 

ihmisoikeuspuolustajien asemaan silloin, kun se turvallisuustilanne huomioon ottaen on 

mahdollista. 

 

 

4.3.  Kehittyvissä maissa tehtävän ihmisoikeustyön ja sen edellytysten 

tunnetuksi tekeminen 

KIOS kehittää viestintää fokusmaiden ihmisoikeustilanteesta, ihmisoikeuspuolustajien 

asemasta ja kansalaisyhteiskunnan merkityksestä ihmisoikeustyössä. Viestinnän 

kehittäminen tukee sekä varainhankintaa että vaikuttamistyötä. Säätiön varainhankinnan 

käynnistäminen ja kehittäminen on tärkeää.  

 

Toimintamuodot: 

 

4.3.1. Viestinnän kehittäminen 

KIOSin viestinnän kehittämistä jatketaan strategiakaudella 2016-2020 pitkäjänteisesti. 

Strategiakaudelle laaditaan erillinen viestintästrategia. Viestinnän kehittäminen on paitsi oma 

strateginen tavoitteensa, myös avainasemassa muiden tavoitteiden saavuttamisessa.  

 

Strategiakaudella viestinnän kehittämistä ohjaa pyrkimys KIOSin ja sen työn tunnettuuden 

lisäämiseen. KIOSin viestinnän keskeisiä välineitä ovat monikanavainen verkko- ja 

mediaviestintä, seminaarit ja muut tapahtumat sekä julkaisut. Henkilökunnan viestintäosaamisen 

kehittämisellä tuetaan viestintästrategian toteutumista. Koska KIOSissa on paljon tietoa 

kehittyvissä maissa tehtävästä ihmisoikeustyöstä, säätiö voimavarojensa puitteissa kehittää 

viestintäänsä, niin että se tukee myös ihmisoikeuskasvatusta. 

 

4.3.2. Vaikuttamistyötä ja varainhankintaa tukeva viestintä 

KIOS vaikuttaa sekä yksittäisten ihmisoikeuspuolustajien asemaan kehittyvissä maissa että 

ihmisoikeuspolitiikkaan Suomessa. Suomessa tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat 

ihmisoikeuspolitiikkaan vaikuttavat päättäjät avustajineen sekä ulkoministeriön virkamiehet. 

Koska henkilöresurssit ovat rajalliset, ne keskitetään strategisesti ja vaikuttamistyötä tukevaa 

viestintää kehitetään. Vaikuttamistyöhön saadaan uusia kumppaneita, tietoa ja toimintatapoja 

suunnitelmallisella verkostoitumisella. 

 

Viestintä on avainasemassa varainhankinnan kehittämisessä, ja valitut varainhankinnan keinot 

määrittävät viestintätarpeita. Strategiakauden alussa säätiö analysoi, millä keinoin se lähtee 

kehittämään varainhankintaansa ottaen huomioon lähtötilanteen haasteet. 
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Varainhankinta ja tuloksellinen vaikuttamistyö edellyttävät KIOSin tunnettuuden lisäämistä ja 

julkisen asiantuntijaprofiilin vahvistamista aktiivisella mediayhteistyöllä. Tavoitteena on myös 

kasvattaa toimittajien tietoisuutta kehittyvissä maissa tehtävästä ihmisoikeustyöstä ja lisätä sen 

näkyvyyttä suomalaisessa mediakeskustelussa.  

  

4.4     Osaamisen kehittäminen 

KIOS kehittää asiantuntemustaan henkilöstön koulutuksen, jatkuvan arvioinnin ja 

kehittämishankkeiden avulla. KIOSin kehittää rahoittamiensa hankkeiden 

arviointimenetelmiä sekä arvioi säännöllisesti asiantuntemustaan ja toiminnallisten 

painotusten valintaa yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa. KIOSin omaa 

tietojärjestelmää kehitetään siten, että se palvelee myös arvioinnin kehittämistä. 

  

  

Toimintamuodot 

 

4.4.1. Kehittämistyö ja osaamisen kehittäminen  

KIOSia kehitetään oppivana organisaationa. Tämä tarkoittaa sitä, että toimintoja muutetaan 

kokemuksiin ja uuteen tietoon nojautuen jatkuvasti ja että henkilöstöä kannustetaan oppimaan ja 

opiskelemaan. Organisaation sisäistä organisaatiorakennetta, työnjakoa ja sisäistä viestintää 

kehitetään muuttuvan toimintaympäristön ja strategian tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi selkeästi 

määritellyt tavoitteet ja päämäärät ohjaavat tavoitteellista oppimista ja vastuunottoa. 

Organisaation osaamista, kehittymistä ja kehittämistarpeita arvioidaan ja seurataan 

johdonmukaisesti. Uutena kehittämiskohteena on varainhankinnan kehittäminen.  

 

Osaamisen kehittämisen tarkoituksena on varmistaa, että KIOS pystyy toteuttamaan laadukkaasti 

ja tehokkaasti sen päätehtävää eli hankerahoitusta, mutta se pystyy myös tekemään 

vaikuttamistyötä ja viestintää, kehittämään toimintamallejaan ja reagoimaan muuttuvaan 

toimintaympäristöön. Suunnitelma KIOSin kehittämisestä oppivana organisaationa sekä 

henkilöstön koulutuksesta käsitellään henkilöstöpoliittisten linjausten yhteydessä. 

 

4.4.2. Tietojärjestelmän kehittäminen 

Organisaation tietojohtamista ja tietojärjestelmää kehitetään voimavarojen puitteissa niin, että 

tietoa voidaan luoda, hankkia ja siirtää tehokkaasti ja hyödyntää strategisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tietojärjestelmän kehittämistyö mahdollistaa indikaattoreiden kehittämisen, 

parantaa hanketyön tulosten seurantaa ja tehostaa hankehakemusten käsittelyä. Tieto- ja 

palautejärjestelmän kehittäminen tukee myös toimintaa oppivana organisaationa. 

 

 

 

4.4.3. Henkilöstön hyvinvointi 

Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen on KIOSille keskeinen periaate. KIOSin ihmisoikeustyöhön 

liittyy paljon tietoa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja KIOSin hankematkoilla on myös 

matkustusturvallisuuteen liittyviä riskejä. Tämän vuoksi KIOSin toimintamalleja kehitetään 
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jatkuvasti tukemaan henkilöstön henkistä hyvinvointia, jokapäiväistä työssä jaksamista ja 

matkustusturvallisuutta. 

  

 

5. STRATEGIAN TOIMEENPANO JA SEURANTA 
  

Strategian toimeenpanoa ohjaavat KIOSin maalinjaukset ja vuosittaiset 

toimintasuunnitelmat. Lisäksi strategiakauden alussa tuotetaan erillinen viestintästrategia. 

 

Ennen strategiakauden alkua määritellään strategian indikaattorit, ja niiden lähtötasot. 

Strategiakauden aikana puheenjohtajisto käy henkilöstön kanssa läpi sitä, kuinka uudet 

strategiset painotukset näkyvät toimiston arjessa ja työnkuvissa.  

 

KIOS kehittää strategisiin tavoitteisiin liittyviä mittareita ja kehittää työnsä dokumentointia niin, 

että strategiakauden jälkeen tavoitteiden saavuttamista voidaan arvioida mahdollisimman 

täsmällisesti. Strategian toteutumista seurataan tavoitekohtaisilla mittareilla. Arvio edistymisestä 

tehdään vuosittain. Strategiakauden puolivälissä tehdään syvällisempi puoliväliarvio, jossa 

tavoitteita tarkistetaan tarpeen vaatiessa. Fokusmaiden luokittelua voidaan myös muuttaa 

fokusmaiden tilanteiden, rahoitustilanteen tai muiden merkittävien ulkoisten tekijöiden 

muuttuessa. 

 


