AMNESTYN SUOMEN OSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2016
Vaikuttamistyön päätavoitteet
Pakolaiset ja turvapaikanhakijat: Kriisejä ja vainoa pakenevia ihmisiä suojellaan
Vuoden aikana nostimme onnistuneesti ihmisoikeusnäkökulmia pakolaisaiheiseen julkiseen keskusteluun.
Lisäsimme tietoa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksista koulutusten avulla ja loimme pohjaa
tulevalle kampanjoinnille perustamalla aiheeseen keskittyvän aktivistien verkoston. Olimme osaltamme
muodostamassa pakolaisten oikeuksia puolustavaa rintamaa vahvistamalla yhteistyötä järjestöjen ja
muiden toimijoiden kanssa.
Aktiivisesta vaikuttamistyöstä ja kampanjoinnista huolimatta hallitus teki vuoden aikana merkittäviä
heikennyksiä lainsäädäntöön. Perheenyhdistämistä vaikeutettiin entisestään. Turvapaikkapäätösten
valitusaikoja lyhennettiin ja valituslupaperustetta korkeimpaan hallinto-oikeuteen kiristettiin. Oikeutta
avustajaan rajoitettiin ja avustajien palkkiojärjestelmä muutettiin todellisiin työtunteihin perustuvasta
taksaperusteiseksi. Säilöönoton vaihtoehtoja kehittäneen hankkeen myötä ulkomaalaislakiin lisättiin kaksi
uutta turvaamistointa: aikuisen ja lapsen asumisvelvollisuus.
EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen käynnistyi komission ehdotuksilla. Neuvottelut olivat
vuoden lopussa yhä kesken, mutta Suomi on pääsääntöisesti kannattanut heikennyksiä ja vastustanut
parannuksia. Maaliskuussa EU solmi Turkin kanssa sopimuksen, joka siirtää vastuun Turkille ja vaarantaa
vakavasti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet. YK:n yleiskokouksen yhteydessä syyskuussa
järjestetyt pakolaisaiheiset kokoukset olivat pettymys. Kokouksissa ei saatu aikaan tavoiteltua globaalia
mekanismia pakolaisten uudelleensijoittamiseksi eikä merkittäviä sitoumuksia pakolaistilanteen
hoitamiseksi. Suomi lupasi lisää humanitaarista apua, muttei kiintiöpaikkoja.
Vuoden aikana kirjoitimme ennätysmäärän lausuntoja ja kirjeitä meneillään olevista muutoksista eri
ministereille ja kansanedustajalle ja olimme tiiviisti eduskunnan valiokuntien ja ministeriöiden kuultavana.
Lausuimme muun muassa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan leikkauksista, perheenyhdistämisen
tiukennuksista, humanitaarisen suojelun lakkauttamisesta, EU-Turkki -sopimuksesta, EU:n yhteisen
turvapaikkajärjestelmän uudistuksesta, sisäisen turvallisuuden selonteosta ja YK:n pakolaisaiheisista
kokouksista.
Kampanjoimme alkuvuodesta näkyvästi yhdessä kumppanijärjestöjen kanssa perheenyhdistämisen
kiristämistä vastaan. Asiantuntijalausuntojen lisäksi tapasimme lukuisia ministereitä, erityisavustajia ja
kansanedustajia, toteutimme vetoomus- ja kirjekampanjat, järjestimme vaikuttavan yleisötilaisuuden
eduskunnan ihmisoikeusryhmän kanssa ja olimme aktiivisesti esillä eri medioissa. Järjestöyhteistyötä
tehtiin myös syksyn aikana käynnistyneessä globaalissa I Welcome -kampanjassa, joka sai Suomessa nimen
Turvassa. Kampanjassa vaaditaan oikeudenmukaisempaa kansainvälistä vastuunjakoa pakolaisten
auttamiseksi. Käynnistimme loppuvuodesta kampanjoinnin Suomen pakolaiskiintiön kasvattamiseksi 25
järjestön yhteisellä kannanotolla.
Pakolaisaiheinen kampanjointimme näkyi lukuisissa tapahtumissa, kuten Maailma kylässä-, Sideways- ja
Meidän Festavaali -tapahtumissa, Helsingin opiskelijaryhmän Life After Border -tilaisuudessa, Ilosaarirockja Qstock-festivaaleilla sekä Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaaleilla. Perustimme Turvassa-kampanjaa

varten aktivistien ydinryhmän, joka on osallistunut aktiivisesti kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen.
Lisäksi perustimme valtakunnallisen toimintaverkoston, johon liittyi vuoden loppuun mennessä 650
kampanjoinnista kiinnostunutta henkilöä. Verkoston jäsenet saivat kuukausittain kampanjan sisältöihin
perehdyttävän ja toimintapyyntöjä sisältävän kampanjakirjeen.
Järjestimme pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksista kuusiosaisen verkkokoulutuksen, johon
osallistui 112 henkilöä. Koulutuksen tallenteita katsottiin lisäksi 684 kertaa vuoden aikana. Kansainvälisen
sihteeristön järjestämälle kurssille osallistui Suomesta 225 kurssilaista. Julkaisimme verkossa
pakolaisaiheiset digitaaliset aamunavausäänitteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Teema näkyi kouluissa
myös päivätyökeräyksessä, johon osallistui 16 koulua ja 1890 oppilasta. Laadimme myös
ihmisoikeuskasvatusmateriaalin Fuocoammare – Tuli merellä -elokuvaan.

Naisiin kohdistuva väkivalta: Tarvitaan resursseja ja koordinaatiota
Järjestöjen yhteinen pitkäaikainen vaikuttamistyö tuotti tulosta, kun maksuton 24/7 avoinna oleva auttava
puhelin, ”nollalinja lähisuhdeväkivallalle ja naisiin kohdistuvalle väkivallalle”, avattiin loppuvuodesta.
Esitutkintalakiin tehtiin rikosuhridirektiivin myötä väkivallan uhrien asemaa koskevia parannuksia.
Pakkoavioliittojen yleisyyttä Suomessa ryhdyttiin selvittämään. Eron jälkeisen vainon kriminalisointi osoitti
tärkeytensä, kun rikosilmoituksia kirjattiin vuoden aikana yli 700. Lisäksi vainon uhreille kehitettiin uusia
palvelumuotoja, kuten vertaistukiryhmiä. Turvakodeille valtion budjetissa varattu määräraha on edelleen
riittämätön, mutta loppuvuodesta hyväksytty valtion budjetti kasvoi kahdella miljoonalla eurolla vuoden
2016 summasta. Nostimme naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien tukipalvelujen riittämättömyyden
onnistuneesti osaksi valtion budjetista käytyä keskustelua. Turvakotien rahoituksen riittämättömyys nousi
kaikkien oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteihin ja asiasta tehtiin yhteensä neljä talousarvioesitystä.
Laadimme yhdessä 15 Joku raja! -työvaliokunnassa mukana olevan järjestön kanssa alkuvuodesta naisiin
kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan vastaisen ns. Istanbulin sopimuksen varjotoimeenpano-ohjelman.
Ohjelmassa vaadittiin Istanbulin sopimuksen toimeenpanon riittävää resursointia sekä rakenteiden,
palveluverkoston ja lainsäädännön saattamista sopimuksen edellyttämälle tasolle. Varjotoimeenpanoohjelman tiimoilta tehtiin systemaattista vaikuttamistyötä. Kirjelmöimme useille ministereille ja 50
kansanedustajalle, tapasimme erityisavustajia ja kansanedustajia ja avasimme työn tueksi vetoomuksen,
joka keräsi noin 6000 allekirjoitusta.
Pidimme naisiin kohdistuvasta väkivallasta asiantuntijapuheenvuoroja muun muassa YK:n naisten asemaa
käsittelevän toimikunnan (CSW) kokouksen Suomen valmistelukokouksessa, lähisuhde- ja
perheväkivaltatoimikunnan (LÄPE) kokouksessa ja Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan
seminaarissa. Lisäksi annoimme useita lausuntoja ja olimme kuultavana muun muassa ihmiskaupan
vastaisesta toimintasuunnitelmasta ja auttamisjärjestelmän lakiuudistusten vaikutuksista, Istanbulin
sopimukseen keskittyvän toimikunnan asetusluonnoksesta, sosiaali- ja terveysuudistusten järjestämislain
luonnoksesta sekä sisäisen turvallisuuden selonteosta.
Tutkija Satu Lidman teki Amnestyn asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kuntaselvityksen, jonka aineisto oli
sekä tilastollinen että laadullinen. Aineistoa kerättiin keväällä 2016 sähköisellä kyselyllä, joka lähetettiin
yhteensä 129 kunnanvaltuuston puheenjohtajille sekä sosiaalitoimen johtajille. Kysely lähetettiin niihin
kuntiin, jotka olivat vastanneet edelliseen kuntaselvitykseen vuodelta 2006. Kysely toteutettiin suomeksi ja
ruotsiksi. Vastauksia saatiin yhteensä 118, 88 eri kunnasta. Lisäksi tehtiin useita syvähaastatteluja viidessä

eri kunnassa (Helsinki, Jyväskylä, Tornio, Maalahti ja Lappeenranta). Amnesty-aktiivit eri puolilla Suomea
osallistuivat tiedonhankintaan soittamalla kuntiin.
Osallistuimme ihmiskaupan vastaisen verkoston toimintaan ja kansallisen väkivaltaobservatorion työhön.
Ihmiskaupan vastaista työtämme esittelimme muun muassa Cinemaissi-elokuvafestivaalien yhteydessä.

Ihmiseltä ihmiselle: Ihmisoikeuspuolustajat ja yksilötyö
Kansainvälinen yksittäisten ihmisten puolesta tehtävä työ tuotti tulosta. Muun muassa keskenmenosta
tuomitut Maria Teresa Rivera (El Salvador) ja Belén (Argentina), kiduttamalla saatujen tunnustusten
perusteella vangitut Yecenia Armenta, Denise Lovato, Korina Urtrera ja Wendy Díaz (Meksiko) sekä
feministiaktivisti Homa Hoodfar (Iran) vapautettiin vuoden aikana. Hondurasissa vaarassa ollut
ihmisoikeuspuolustaja Gustavo Castro pääsi palaamaan kotimaahansa Meksikoon. Iranilaisen Zeinab
Sekaandvandin teloitusta lykättiin ja hänelle myönnettiin uusi oikeudellinen avustaja. Jyri Jaakkolan ja Bety
Cariñon murhatutkimuksissa tehtiin viides pidätys Meksikossa.
Eri vuosien Kirjeitä vapaudelle -kampanjat saivat aikaan yksilötasoa laajempia vaikutuksia. Burkina Fason
hallitus lupasi helmikuussa hävittää lapsi- ja pakkoavioliitot maasta muun muassa nostamalla avioliiton
ikärajan 18 vuoteen ja varmistamalla, että pakkoavioliitto on määritelty selvästi laissa. Malawissa tehtiin
syyskuussa lakimuutoksia, joiden seurauksena albinismin kanssa elävien ihmisten luiden ja muiden
ruumiinosien kanssa kiinni jääneitä uhkaa elinkautinen vankeusrangaistus. Norjassa säädettiin kesäkuussa
laki joka mahdollistaa transsukupuolisille juridisen sukupuolen tunnustamisen nopeassa, saavutettavassa ja
läpinäkyvässä menettelyssä.
Ulkoasiainministeriö vahvisti henkilökuntansa osaamista EU:n ihmisoikeuspuolustajia koskevista
suuntaviivoista sekä omista edustustoille laatimistaan ohjeista erilaisilla koulutuksilla ja ryhtyi selvittämään
ohjeiden toimeenpanoa. Suomen suurlähetystö Venäjällä seurasi aktiivisesti poliittisesti sävyttyneitä
korkean profiilin oikeudenkäyntejä. Ihmisoikeuspuolustajien oikeudenkäynteihin ei kuitenkaan ole
osallistuttu eikä lähetystö ole ryhtynyt oikeudenkäyntitarkkailun lisäksi jatkotoimiin.
Selvitimme EU:n ihmisoikeuspuolustajia koskevien suuntaviivojen toteutumista Suomen lähetystöissä muun
muassa Venäjällä ja Saudi-Arabiassa. Koulutimme ulkoministeriön henkilökuntaa ihmisoikeuspuolustajien
tukemisesta diplomaattikoulutuksessa (kavaku) sekä ministeriön järjestämässä seminaarissa. Annoimme
näkemyksemme ihmisoikeuspuolustajia koskevien suuntaviivojen toimeenpanosta ulkoministeriön
toimeksiannosta tehtävään selvitykseen. Olimme tiiviisti yhteydessä ministeriöön ihmisoikeuspuolustajien
tilanteesta erityisesti Venäjällä, mutta myös muun muassa Egyptissä, Saudi-Arabiassa, Meksikossa ja
Myanmarissa.
Kampanjoimme murhatun hondurasilaisen ihmisoikeuspuolustajan Berta Cáceresin sekä muiden COPINHjärjestön aktivistien puolesta ja lähestyimme Finnfundia asiaan liittyvän vesivoimahankkeen rahoituksen
tiimoilta. Jyri Jaakkolan ja Bety Cariñon murhan vuosipäivänä 27.4. järjestimme aktivisti-illan Suomessa
vierailleiden lenca-aktivistien (COPINH-järjestöstä) kanssa. Lencat osallistuivat myös Jyri Jaakkolan ja Bety
Cariñon puolesta järjestettyyn mielenilmaukseen Meksikon suurlähetystöllä. Tuimme rahallisesti Jyri
Jaakkolan asianajajien (Grupo de Accion por los Derechos Humanos y la Justicia Social -järjestön) hanketta
dokumentoida murhaan liittyvää rankaisemattomuutta. Tapasimme asian myös Open Society Justice
Initiativen edustajia.

Jääkiekon MM-kisojen alla kampanjoimme venäläisten mielipidevankien puolesta. Natalia Estemirovan
murhan vuosipäivä heinäkuussa huomioitiin sosiaalisen median kanavissa ja “muistamalla” Venäjän
suurlähetystöä surukukkatervehdyksellä. Anna Politkovskajan murhan 10. vuosipäivänä järjestettiin
mielenosoitus Venäjän lähetystön edustalla. Venäjä-ryhmä jatkoi kirjapiirin järjestämistä ja osallistui Olya’s
Love -elokuvakiertueeseen.
Kansainvälinen ihmisoikeuspuolustajia koskeva kampanja siirtyi alkamaan vasta vuonna 2017. Yksilötyöhön
liittyviä toimintapyyntöjä välitettiin aktivisteille suunnatun kuukausittain ilmestyvän Aktivistiviestiuutiskirjeen kautta. Toimintapyyntöjä julkaistiin myös verkkosivujen Osallistu-sivulla. Paikallisryhmät tekivät
vuoden aikana säännöllistä vetoomustyötä omien nimikkohenkilöidensä puolesta.
Kirjeitä vapaudelle -kampanja: Vuoden 2016 kampanjassa vedottiin albinismin kanssa elävien
malawilaisten, indonesialaisen Johan Teterissan, yhdysvaltalaisen Edward Snowdenin, iranilaisen Zeynab
Jalalianin, turkkilaisen Eren Keskinin sekä azerbaidžanilaisten Bayram Mammadovin ja Giyas Ibrahimovin
puolesta. Kampanjassa tehtiin yhteensä yli 50 000 ihmisoikeustekoa, joista yli 42 000 oli
verkkovetoomusten allekirjoituksia. Solidaarisuuskortteja lähetettiin verkossa yli 2900. Yli 50 amnestylaista
eri puolilla Suomea teki Kirjeitä vapaudelle -kampanjapaketin avulla yhteensä 2600 ihmisoikeustekoa.
Paikallisryhmät 10 paikkakunnalla tekivät 900 ihmisoikeustekoa.
Koulujen kirjemaraton toteutettiin suomeksi ja ruotsiksi uudella graafisella ilmeellä. Kirjeitä ja
solidaarisuuskortteja kirjoitettiin Malawiin ja Azerbaidžaniin. Kampanjaan osallistui 107 koulua, 120
opettajaa ja heidän kauttaan 6674 yläkoulun ja toisen asteen oppilasta. Kampanjakoulutuksen verkossa sai
75 opettajaa. Kolme kirjemaratonkoulua pääkaupunkiseudulta osallistui Euroopan parlamentin
tiedotustoimiston kanssa järjestettyyn Näkökulmia ihmisoikeuskasvattamiseen ja vaikuttamiseen seminaariin.
Nigerialainen Moses Akatugba, jonka vapauttamisen puolesta työskentelimme Stop Torture -kampanjassa
ja vuoden 2014 Kirjeitä vapaudelle -kampanjassa, vieraili Suomessa marraskuussa. Akatugba tapasi
vierailunsa aikana hänen puolestaan toimineita aktivisteja ja jäseniä ja tukijoita, vieraili Kirjeitä vapaudelle kampanjaan osallistuvassa koulussa ja antoi haastattelujen kautta kasvonsa ja tukensa vuoden 2016 Kirjeitä
vapaudelle -kampanjoinnille.
Reaktiiviset kampanjat: Tavoitteenamme oli vuoden aikana toteuttaa vähintään neljä isoa reaktiivista
vetoomuskampanjaa, joihin osallistuu kymmeniä tuhansia ihmisiä. Valtavan potentiaalin vetoomuspyyntöjä
ei kuitenkaan kansainväliseltä liikkeeltä noussut, joten toteutimme reaktiivisia kampanjoita vastaavasti
useampia pienempiä. Kehitimme reaktiivisen kampanjoinnin markkinointia mm. Human Megaphone konseptilla, jossa vetoomuksen allekirjoittaja voi ostaa sille näkyvyyttä verkossa Holvi-palvelun kautta.
SMS-verkosto: Markkinoimme SMS-verkostoa vuoden aikana omissa kanavissamme, ja verkostossa oli
vuoden lopussa 4116 jäsentä.

Muut ihmisoikeusteemamme
Ihmisoikeuskasvatus: Ihmiset oppivat oikeuksistaan
Aktivoimme ja sitoutamme nuoria: Suunnittelimme yhteistyötä yhdessä Helsingin nuorisoasiainkeskuksen
kanssa ja esittelimme Amnestyn toimintaa helsinkiläisille nuoriso-ohjaajille. Syksyllä käynnistyi nuorten
toimintaryhmä Helsingissä. Ryhmä tapasi syksyn aikana seitsemän kertaa ja siihen osallistui seitsemän 15-

23 -vuotiasta nuorta. Ryhmää ohjasivat yhteistyössä kaksi nuorisoasiainkeskuksen nuoriso-ohjaajaa sekä
Amnestyn ihmisoikeuskasvatuksen ja ihmisoikeuspuolustajatyön koordinaattori. Myös Kuopiossa toimi
kaksi nuorten ryhmää paikallisryhmätoiminnan alaisena. Lisäksi lähetimme noin 70 helsinkiläiselle
nuorisotalolle Amnestyn toimintapyyntöjä vaarassa olevien ihmisten puolesta.
Pohjoismaisia nuoria Amnesty-aktivisteja yhteen kokoava Nordic Youth Conference (NYC) järjestettiin
elokuussa Suomessa. Tällä kertaa yli 50 nuorta Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista ja
Färsaarilta osallistui konferenssiin. Tapahtuman teemana olivat pakolaisten oikeudet, joihin liittyen
osallistujat saivat koulutusta Amnestyn asiantuntijoilta. Nuoret myös järjestivät Helsingin keskustassa
mielenilmauksen, jossa vaadittiin valtioita kantamaan vastuunsa pakolaistilanteen ratkaisemisessa.
Tavoittelimme vuonna 2016 nuoria myös sosiaalisessa mediassa aiempaa systemaattisemmin. Instagramtilillämme on jo yli 6500 seuraajaa. Perustimme myös Snapchat-tilin.
Koulutuksen saatavuus taataan: Järjestimme Amnestyn teemoista vuoden aikana yhteensä 12 koulutusta
eri kohderyhmille. Koulutukset tallennettiin koulutusvideopankkiin ja niitä markkinoitiin aktiiveille.
Tallenteita katsottiin yhteensä 278 kertaa. Verkkokoulutusalustaksi vakiintui Adobe Connect. (Katso myös
Pakolaiset ja turvapaikanhakijat)
Ihmisoikeudet tunnetaan kouluissa: Annoimme lausunnon valtakunnallisista varhaiskasvatussuunnitelman
perusteista ja kommentoimme Otavan ja SanomaPron oppikirjoja ihmisoikeusnäkökulmasta. Avasimme
opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille suunnatun Amnesty koulussa -Facebook-sivun. Julkaisimme kaksi
kasvatusaiheista blogia koulujen kirjemaratonista ja Amnestyn kansainvälisessä kasvatusblogissa oli juttu
pakolaisten oikeudet -verkkokurssistamme.
Yhdessä YK-liiton ja Pakolaisavun kanssa luennoimme neljällä opettajankoulutuslaitoksella Maailma
koulussa -seminaarisarjassa teemalla ihmisoikeudet ja pakolaisuus. Luennoille osallistui yhteensä noin 500
opiskelijaa. Järjestimme seminaareissa myös viisi ihmisoikeuskasvatustyöpajaa, joihin osallistui yhteensä
120 opiskelijaa. Luennoimme Jyväskylän yliopiston järjestämässä Ihmisoikeudet ja demokratiakasvatus
opettajankoulutuksessa -tapahtumassa. Lisäksi konsultoimme ja koulutimme Haaga-Helia
ammattikorkeakoulun opettajankouluttajia.
Tuotimme yhdessä Ihmisoikeusliiton, Interpedian ja Planin kanssa ihmisoikeuskasvatusta ja lapsen
oikeuksia koskevan moduulin osana Kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestön (Kepa) Koulu maailmaa
muutamaan -hanketta. Uusittu opettajille suunnattu ihmisoikeudet.net -sivusto julkaistiin Educa-messuilla.

Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus: Syrjintä historiaan
Naimattomuusvaatimus poistettiin translaista osana tasa-arvoisen avioliittolain liitännäislakeja.
Kansalaisaloite äitiyslaista eteni eduskunnan käsittelyyn. Vahvistimme järjestöjen välistä yhteistyötä sekä
sateenkaariverkostoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella aktiivisen yhteisen kampanjoinnin kautta.
Olimme pääyhteistyökumppanina äitiyslakia koskevaa kansalaisaloitetta tukevassa kampanjassa. Aloite
keräsi yli 50 000 allekirjoitusta ja olimme mukana luovuttamassa sitä eduskunnalle syyskuussa.
Teimme pitkin vuotta yhteistyökumppaneiden kanssa vaikuttamistyötä translain kokonaisuudistuksen
puolesta ja selvitimme translain ikärajoja muissa pohjoismaissa. Tuimme yhteistyökumppaneidemme
Kuuluu kaikille -kampanjaa järjestämällä TransHelsinki-viikolla yhdessä Setan ja Trasekin kanssa

keskustelutilaisuuden. Paneeliin osallistui Amnestyn Norjan osaston asiantuntija, joka kertoi Norjan
uudistetusta translaista ja siihen johtaneesta vaikuttamistyöstä.
Toteutimme miniseminaarin Terike Haapojan ja Laura Gustafssonin Epäihmisyyden museo -näyttelyn
yhteyteen. Yhteistyökumppanina seminaarissa oli Transforces ja Juha Kilpiä. Yhteistyössä suomalaisen
transhenkilön Sakris Kupilan ja IS:n asiantuntijoiden kanssa loimme Kupilalle I@risk-portfolion, jonka
pohjalta teemme 2017 translakikampanjointia.
Nostimme Pride-tapahtumissa usealla paikkakunnalla näyttävästi esiin seksuaalivähemmistöihin kuuluvien
turvapaikanhakijoiden oikeuksia tiiviissä yhteistyössä Sateenkaariverkoston ja paikallisryhmien aktivistien
kanssa. Toimistolta oli tapahtumiin ja kulkueisiin tilattavissa “matkalaukku”, jossa oli teemaan liittyvää
kampanjointimateriaalia. Vaadimme sateenkaarisensitiivisyyttä turvapaikkamenettelyyn vetoomuksessa,
jonka luovutimme elokuussa sisäministeri Risikolle. Järjestimme yhteistyössä aktivistien kanssa aiheesta
myös asiantuntijapaneelit Helsingissä ja Turussa. Kutsuimme venäläisiä LHBTI-aktivisteja Suomeen Helsingin
Pride-viikolle ja vahvistimme näin yhteistyötä paikallisten ihmisoikeustoimijoiden kanssa.
Toteutimme yhteistyössä pietarilaisen Side by Side-elokuvafestivaalin kanssa Olya’s Love-elokuvan
esityskiertueen Suomessa (Lahti, Kuopio, Oulu, Helsinki). Kiertuekokonaisuus suunniteltiin ja toteutettiin
yhdessä Sateenkaariverkoston, Venäjä-ryhmän ja paikallisryhmien aktivistien kanssa. Paikkakunnilla
yhteistyökumppaneina olivat paikalliset elokuvateatterit ja alueelliset elokuvatoimijat sekä Suomi-Venäjä seuran ja SETAn paikalliset toimijat. Kiertueella vieraili myös Side by Side -elokuvafestivaalin
vapaaehtoisorganisaation edustaja.

Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet: Ihmisoikeudet ovat jakamattomia
Järjestöjen pitkäjänteinen työ ja Euroopan komission jo vuonna 2014 käynnistämä rikkomusmenettely
tuottivat tulosta kun Tšekissä astui syyskuun alussa voimaan lakimuutos, joka sisälsi useita uudistuksia
romanilasten systemaattisen koulusyrjinnän kitkemiseksi. Helsingin kaupunginvaltuusto ja
kaupunginhallitus hyväksyivät marraskuussa esityksen hätämajoituksen tarjoamisesta kaikille sitä
tarvitseville taustasta riippumatta.
Vaadimme yhdessä muiden järjestöjen kanssa hätämajoituksen järjestämistä kaikille tarvitseville.
Vapaaehtoiset romanikoordinaattorit jatkoivat Veera Nurmenniemen johdolla laadukkaan ja säännöllisen
uutiskirjeen toimittamista, järjestivät kansainvälisenä romanipäivänä 8.4. yhdessä Emmaus Helsinki ry:n ja
Yhteiset Lapsemme ry:n kanssa päiväkeskus Hirundon toimintaa tukeneen tempauksen sekä osallistuivat
muihin tapahtumiin. Toiminnan tueksi rekrytoitiin kesällä uusia vapaaehtoisia.
Teimme Irlannin aborttilainsäädännön vastaista vetoomustyötä. Allekirjoituksia kerättiin noin 8000.
Korostimme ihmisoikeuksien jakamattomuutta sekä hallituksen ja viranomaisten toimien, mukaan lukien
valtion budjetin, ihmisoikeusvaikutusten arviointia kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa
koskevassa vaikuttamistyössämme yhdessä muiden järjestöjen kanssa.

Ihmisoikeusjärjestelmän vahvistaminen: Suomen ihmisoikeuslinjaukset ja rakenteet toimivat
Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelu eteni loppusuoralle. EU päätti ryhtyä
valvomaan konfliktimineraalien tuontia ja asiasta hyväksyttiin asetus, joka on oikeansuuntainen, mutta
soveltamisalaltaan kapea. Suomessa tutkittiin ja ratkaistiin Irakissa ja Syyriassa tapahtuneita kansainvälisiä

rikoksia. YK:n kidutuksenvastainen komitea antoi Suomelle suosituksia lähes kaikista esille nostamistamme
asioista.
Osallistuimme aktiivisesti uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan sekä tänä vuonna perustetun ihmisoikeudet
ulkopolitiikassa -verkoston toimintaan. Vaikutimme kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman
valmisteluun yhdessä ihmisoikeustyötä tekevien järjestöjen kanssa, osallistuimme kuulemistilaisuuksiin ja
laadimme kirjallisia lausuntoja. Nostimme lausunnoissa esille kaikki prioriteettiteemamme ja korostimme
lisäksi kaikkien hallituksen toimien ihmisoikeusvaikutusten arviointia.
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien heikennykset sekä naisiin kohdistuva väkivalta olivat
pääteemoja lausunnoissamme kansainvälisille valvontaelimille. Laadimme kattavat lausunnot Suomen
tilanteesta YK:n naisiin kohdistuvan syrjinnän vastaiselle komitealle (CEDAW), kidutuksenvastaiselle
komitealle (CAT) sekä YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR).
CEDAW-komitealle lähetettiin myös kirje trans- ja intersukupuolisten oikeuksien loukkauksista. Muita
lausuntojemme aiheita olivat ihmiskauppa, terrorismin vastaiset toimet, oikeusturva, verkkovalvonta,
rankaisemattomuus (CAT) sekä ihmisoikeuskasvatus (UPR). Asiantuntijamme osallistui Suomea koskevaan
CAT-käsittelyyn Genevessä. Kirjoitimme myös Suomea koskevan osion Amnestyn vuosiraporttiin.
Vaikutimme EU:n konfliktimineraaliasetuksen syntyyn ja sisältöön. Nostimme palmuöljyn tuotanto-oloihin
liittyviä ihmisoikeusongelmia esiin Indonesian palmuöljytuotantoa koskevan raportin julkaisun yhteydessä.
Osallistuimme yhteistyöjärjestönä kauppakorkeakoulu Hankenin järjestämään yritysvastuuaiheiseen
projektikurssiin.
Otimme kantaa meneillään olevaan kotimaisen siviili- ja sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön
valmisteluun eri kanavissa. Lausuimme lakivaliokunnalle terroristisessa tarkoituksessa tehdyn
matkustamisen kriminalisointiehdotuksesta. Kirjoitimme yhdessä IS:n kanssa Keskusrikospoliisille ja
pyysimme lisätietoja KRP:n tutkimista kansainvälisistä rikoksista, joita tutkittiin terrorismi- ja sotarikoksina.
Julkaisimme kuolemanrangaistuksen käyttöä ja teloituksia koskevan vuosittaisen raportin. Rakkautta &
Anarkiaa -elokuvafestivaalien Amnesty-päivässä oli mukana kuolemanrangaistusaiheinen elokuva ja
keskustelu.
Viestimme eri maiden ihmisoikeustilanteista päättäjille valtiovierailujen yhteydessä, annoimme lausunnon
Suomen Meksikon suurlähettilään strategisesta suunnitelmasta ja välitimme Amnestyn eri maita koskevia
UPR-suosituksia ulkoministeriöön.

Kasvamme yhdessä ihmisoikeusliikkeeksi
Tavoitamme yhä useampia digitaalisesti
Mittavat avainluvut

2015

2016

AMNESTY.FI
Kävijämäärät

552 000 426 457

FACEBOOK
Seuraajamäärä

65 000

74 000

3 600

4 116

SMS
Tilaajamäärä

Allekirjoittajia keskimäärin

46 %

44 %

7 200

10 000

1 700

6 600

19,8M

31,1M

TWITTER
Seuraajat
INSTAGRAM
Seuraajat
SOSIAALINEN MEDIA YHTEENSÄ
Tavoittavuus (reach)

Vuoden 2016 suurimmat verkkovetoomukset olivat
-

Kaupunkia ei “vapauteta” tappamalla sen asukkaita (Aleppo, Syyria) 24 959 allekirjoitusta,
Pysäytä Zeinabin teloitus (Iran) 24 411 allekirjoitusta
Pysäytetään ruumiinosilla käytävä kauppa Malawissa 19 390 allekirjoitusta
Jos et suostu, tapan sinut - Burkina Fason lapsiavioliitot on pysäytettävä 15 134 allekirjoitusta
Sankari, ei petturi (Edward Snowden) 13 486 allekirjoitusta

Laajimman yleisön saaneet Facebook-postaukset vuonna 2016 olivat
-

Kiristykset perheenyhdistämiseen hyväksyttiin hallintovaliokunnassa 14.6., kokonaiskattavuus eli
sisällön nähneiden yksittäisten henkilöiden lukumäärä 380903.
Vetoomus albinismin kanssa elävien malawilaisten puolesta 7.6., kokonaiskattavuus 181 719 + 135
484.
Puolan naiset onnistuivat estämään lakiesityksen, joka olisi tehnyt abortin laittomaksi 6.10., 299
646.
Vetoomus Zeinab Sekaanvand Lokran teloituksen pysäyttämiseksi 21.3., 188 901 + 32 513.
Äitiyslaki keräsi tarvittavat allekirjoitukset ja etenee eduskuntakäsittelyyn 12.5., 213 516.

Seuraajiemme määrä Twitterissä kasvoi lähes 10 000:een. Suosituimpia tviittejä olivat äitiyslain eteneminen
eduskuntaan (95 jakoa, 173 tykkäystä), perheenyhdistämisen läpimeno eduskunnassa (129 jakoa, 47
tykkäystä), Helsinki Pride (84 jakoa, 233 tykkäystä) ja Ei minun Suomessani -kuva (104 jakoa, 147 tykkäystä).
Pinnalla-datan avulla toteutetun selvityksen mukaan Amnestyn Twitter-tili on järjestöistä Suomen toiseksi
vaikuttavin. Amnesty nousi Suomen vaikuttavimpien tviittaajien listalle sijalle 184.
Suurimmalla osalla asiantuntijoista on Twitter-tili, joilla he osallistuvat julkiseen keskusteluun aktiivisesti.
Asiantuntijoiden Twitter-osaamista on tuettu koulutuksilla. Toteutimme Twitter-kampanjat budjettiriihen
alla vaatiaksemme rahaa naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen ja syksyllä pakolaiskiintiön
nostamiseksi.
Erityisesti nuorten tavoittamiseksi Amnestylle perustettiin Snapchat-tili. Amnesty-lehden ja
verkkoviestinnän yhteistyötä on tiivistetty. Lisäksi olemme pitkin vuotta reagoineet ajankohtaisiin
ihmisoikeuskeskusteluihin ketterästi.
Aktivisteille, aktiivisille jäsenille ja tukijoille ja toimintaan mukaan tulemisesta kiinnostuneille kehitettiin
viestintävälineeksi Aktivistiviesti-uutiskirje, joka alkoi ilmestyä toukokuussa. Kuukausittain ilmestyvä
uutiskirje sisältää prioriteettikampanjoihin ja pitkäkestoiseen yksilötyöhön liittyviä toimintapyyntöjä,

ajankohtaisten kampanjoidemme kuulumisia ja taustaa ja aktivismimme tekijöiden esittelyjä. Tilaajia
Aktivistiviestillä oli vuoden lopussa noin 1000.
Verkkosivuille rakennettiin aktiivisesta toiminnasta kiinnostuneita palveleva Osallistu-sivu. Sivun kautta
löytyy tietoa tarjolla olevista toimintamahdollisuuksista ja aktivistirakenteistamme.

Saamme yhä useammat mukaan toimintaan
Osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen entistä laajemmalla joukolle jäseniämme ja tukijoitamme
huomioitiin prioriteettikampanjoissa ja yksilötyössä. Yksilöllisen osallistumisen malleja toteutettiin ja
laajennettiin aiemmasta Turvassa-kampanjassa, Pride-tapahtumakampanjoinnissa ja Kirjeitä vapaudelle kampanjassa. Kaikki aktivismi suunniteltiin, sen toteuttamista tuettiin ja vaikuttavuutta mitattiin osana
prioriteettikampanjoita. Jäsen- ja tukijarekisterin hyödyntäminen aktivismin koordinoinnissa aloitettiin.
Turvassa-kampanjaan kutsuttiin koolle aktivistien ydinryhmä, joka osallistui kampanjan suunnitteluun
osaston työntekijöiden kanssa jo ennen kampanjan varsinaista käynnistämistä. Laajempi Turvassatoimintaverkosto antoi kaikille kampanjasta kiinnostuneille mahdollisuuden kiinnittyä mukaan työhön, ja
verkostoon liittyi yli 650 aktivistia, jäsentä, tukijaa ja toiminnasta kiinnostunutta syyskauden aikana.
Kesän Pride-kauden aikana yksittäiset aktivistit, paikallisryhmät, aktiiviset jäsenet ja tukijat kuten myös
uudet toiminnasta kiinnostuneet voivat tilata käyttöönsä “Pride-matkalaukun”, joka piti sisällään
tapahtuma- ja perehdytysmateriaalia. Osallistujat toimivat Amnestyn edustajina Pride-kulkueissa ja niihin
liittyneissä tapahtumissa. Toimintamallia suunniteltiin yhdessä Sateenkaariverkoston aktiivien kanssa ja
verkostolaiset olivat mukana paikkakuntien tapahtumissa.
Paikallisryhmiä toimi vuoden aikana 15 paikkakunnalla, yhteensä 17 ryhmää. Paikallisryhmät osallistuivat
prioriteettikampanjoiden toteuttamiseen muun muassa paikallistason tapahtumatoteutuksilla ja tekemällä
vetoomustyötä sekä omaa säännöllistä nimikkohenkilötyötään. Paikallisryhmien ryhmäsihteereiden
tapaamiset järjestettiin osana kevät- ja syysseminaaria. Maakoordinaatioiden toiminta lopetettiin ja
maakoordinaattoreita rohkaistiin muiden toimintamuotojen pariin.

Luomme uusia yhteistyömuotoja
Näkyvyyttämme ja kampanjointiamme tukevaa tapahtumayhteistyötä tehtiin Maailma kylässä järjestötapahtuman, indie-pop-musiikkiin erikoistuneen Sideways-festivaalin ja klassisen musiikin Meidän
Festivaali -festivaalin kanssa. Elokuva-alan tapahtumayhteistyötä jatkettiin Rakkautta & Anarkiaa festivaalin kanssa. Venäläisen Side by Side -elokuvafestivaalin kanssa tehtiin yhteistyötä Olya’s Love elokuvakiertueen puitteissa.
Teimme yhteistyötä myös Yleisradion kanssa osallistumalla kahteen teemaviikkoon. Niiden aikana
pakolaisten oikeuksia ja sananvapaus-teemaa käsitelleitä videoitamme näytettiin yhteensä kymmeniä
kertoja Ylen televisiokanavilla.

Teemme strategista mediaviestintää
Vuosi 2016 oli medianäkyvyyden kannalta erittäin hyvä. Vuosiraportin julkaisu meni poikkeuksellisen hyvin,
sillä Amnesty mainittiin yli 90 kertaa suomalaisissa tiedotusvälineissä päivän aikana. Toiminnanjohtaja oli
haastateltavana muun muassa Huomenta Suomessa, Ylen Aamu-tv:ssä ja Ylen suomen- ja ruotsinkielisissä
tv- ja radiouutisissa.

Keväällä näyimme paljon Turkin ja EU:n pakolaissopimuksesta käydyssä keskustelussa. Turkin pääministerin
vieraillessa Suomessa ainoa suomalaismedian hänelle esittämä kysymys koski Amnestyn raporttia. Erittäin
suuri piikki näkyvyydessämme oli myös Turkin epäonnistunut vallankaappausyritys, jonka jälkimainingeissa
mediaosumamme olivat useana päivänä 50–70.
Amnesty näkyi paljon pakolaisista ja turvapaikanhakijoista käydyssä keskustelussa. Perheenyhdistämisen
kiristämistä vastaan kampanjoimme helmikuusta kesäkuuhun. Pelkästään kampanjan avaustiedote sai 61
osumaa mediassa. Syksyllä kampanjoimme pakolaiskiintiön nostamisen puolesta. Lisäksi julkaisimme
lukuisia kansainvälisen liikkeen raportteja teemasta.
Amnesty näkyi pitkin kesää Rion olympialaisten yhteydessä käydyssä keskustelussa Brasilian
ihmisoikeustilanteesta. Järjestimme alkukesästä aiheesta toimittajatilaisuuden, johon osallistui
kymmenisen toimittajaa muun muassa Yleltä, Mtv3:lta, Helsingin Sanomista, STT:ltä ja Ilta-Sanomista.
Tilaisuudessa antamiimme taustatietoihin sekä tiedotteisiin viitattiin lukuisissa artikkeleissa myöhemmin.
Naisiin kohdistuvasta väkivallasta järjestimme toimittajille taustatilaisuuden, jossa paikalla olivat muun
muassa HS ja Lännen media. Tilaisuus poiki juttuja sekä myöhemmin yhteydenottoja asiantuntijoillemme.
Järjestimme toimittajatilaisuuden myös Gauri van Gulikin Suomen-vierailun yhteydessä. Hänen ja
toiminnanjohtajamme vieraskynäkirjoitus julkaistiin HS:ssä.
Syksyllä paljon mediahuomiota sai Amnestyn Moskovan-toimiston sulkeminen. Amnesty mainittiin
mediassa 85 kertaa, kun tietoa sulkemisesta tuli.
Lähetimme vuoden aikana 68 tiedotetta.

Kuukausi

Printti

Verkko

Painotus

Tammikuu

53

163

Koboltti ja lapsityövoima, lapsivankien
teloitukset Iranissa, Saudien
ihmisoikeustilanne

Helmikuu

84

248

Perheenyhdistäminen, vuosiraportti, reaktio
presidentti Niinistön puheeseen

Maaliskuu

104

294

Qatarin MM-kisat, Pohjois-Korea
viestintävälineet, Berta Caceresin murha
Hondurasissa, Turkin ja EU:n pakolaissopimus,
Venäjän pommitukset Syyriassa

Huhtikuu

153

266

Rion poliisiväkivalta, perheenyhdistäminen,
olosuhteet Kreikan pakolaisleireillä, Turkin ja
EU:n pakolaissopimus, naisiin kohdistuva
väkivalta kehysriihessä,
kuolemanrangaistusraportti

Toukokuu

56

175

Afganistanin sisäiset pakolaiset, Rion
poliisiväkivalta, Saudien rypälepommit
Jemenissä, globaali pakolaisasennekysely,
Nigerian vankilat

Kesäkuu

53

162

Perheenyhdistäminen, viharikokset Saksassa,
pakolaisten olot Turkissa, albinismi Malawissa

Heinäkuu

129

465

Turkin vallankaappausyritys, Venäjän ilmaiskut
Syyriassa, Etelä-Sudanin sotarikokset, kidutus
Ukrainassa, Iranin poliittisten vankien hoito,
Egypti toisinajattelijoiden vaimentaminen,
Rion olympialaiset.

Elokuu

92

294

Rion olympialaiset, naisiin kohdistuvan
väkivallan vastaisen työn rahoitus
budjettiriihessä, feministiaktivistit Iranissa,
kidutus Syyrian vankiloissa ja keskustelu
turvapaikkapäätöksistä

Syyskuu

54

232

Kemialliset aseet Sudanissa,
turvapaikanhakijoiden kohtelu Unkarissa, Peli
poikki -mielenosoitus, syyrialaiset pakolaiset
Jordanian rajalla

Lokakuu

92

357

Aleppon siviilit, Irakin sisäisten pakolaisten
kohtelu, globaali pakolaisraportti,
viestipalveluiden salaus, USA:n ilmaiskut
Syyriassa.

Marraskuu

77

431

Amnestyn Moskovan-toimiston sulkeminen,
pakolaisten kohtelu Italiassa, pakolaiskiintiön
nostamisvaatimus, Dadaabin leiri,
palmuöljyraportti

Joulukuu

66

224

Krimin tataarien kohtelu, Mosulin lasten
tilanne, rohingyojen kohtelu Myanmarissa,
Kynttiläpalkinto, Qatarin MM-työmaat.

Amnestyn mediasuhteet saivat kiitosta myös ulkopuolelta. Taloustutkimuksen kyselyssä toimittajille
Amnesty sai parhaat arvosanat mediasuhteiden hoitamisesta.
Amnesty-lehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden teossa oli aktiivinen joukko vapaaehtoisia toimittajia, kuvittajia
ja kuvaajia.

Teemme tehokasta markkinointia
Vuonna 2016 valitsimme markkinointikumppaniksemme mainostoimisto 358:n. 358:n avulla lähdimme
kehittämään ensisijaisesti digitaalista markkinointia ja varainhankintaa sekä kartoittamaan Amnestyn
puhuntaa markkinoinnissa.
Ensimmäisellä neljänneksellä toteutettiin ensimmäinen yhteinen kokeilu naisiin kohdistuvan väkivallan
vastaisessa markkinointikampanjassa. Digitaalisen näkyvyyden lisäksi näyimme mainosmetroasemien
liukuportaiden vierestä, yhteensä lähes 100 mainospaikalla. Varainhankinnalliset tulokset jäivät pieniksi,
mutta kampanja kirkasti tarpeen investoida verkkosivuihin ja digitaaliseen asiakaspolkuun oman
tukijapolkumme kehittämiseksi.

Loppuvuosi käytettiin strategiseen markkinointisuunnitteluun ja juhlavuoden 2017 markkinointikampanjan
kehittämiseen. Markkinointivaroja hyödynnettiin myös asennetutkimuksessa ja uusien kohderyhmien
kartoituksessa (ks. lahjoituskirje).

Turvaamme riittävän kasvun
Amnesty Suomen osaston varainhankinta teki kokonaisuudeltaan onnistuneen varainhankintavuoden
ylittäen hienoisesti 6% kasvutavoitteen. Suomen osastoa tuki taloudellisesti 42 897 lahjoittajaa, jäsentä ja
verkkokaupan asiakasta. Amnestyn kokonaistuotot ylittivät ensimmäistä kertaa 4 miljoonaa euroa nousten
4 228 780 euroon. Kuukausilahjoitusten ja jäsenmaksujen osuus tuotoista on yli 90 %. Varainhankinnan
kulut olivat 24%.

Enemmän sitoutuneita säännöllisiä tukijoita
Uusien kuukausitukijoiden määrä vuodelle 2016 jäi 4201 tukijaan kun tavoitteena oli 5545 uutta
kuukausitukijaa. Uustukijahankinta oli haastavaa erityisesti katuvarainhankinnan osalta. Digitaalisen
varainhankinnan kehitys oli hitaampaa kuin olimme ennustaneet, vaikka näimmekin merkittävää kehitystä
kasvattaen digitaalisen varainhankinnan tuomien uusien tukijoiden määrää yli 50%. Televarainhankinnan
tukijahankinta saavutti lähes uustukijahankinnan tavoitteensa. Televarainhankinnan korotussoitot jatkuivat
menestyksekkäinä muodostaen varainhankinnan merkittävimmän varainhankintakanavan.
Vuonna 2016 teimme uustukijahankinnan parantamiseksi merkittäviä investointeja, joiden toivomme
kantavan hedelmää vuonna 2017. Erityisesti digitaalinen varainhankinta ja katuvarainhankinnan
lähtökohtien parantaminen nähtiin tärkeinä. Tukijapysyvyyden parantamiseksi tehtiin erilaisia testejä ja
analyyseja, ja tukijoiden pysyvyydessä onnistuttiinkin hieman edellistä vuotta paremmin.

Uusia tukijoita digitaalisten kanavien kautta
Digitaalisessa varainhankinnassa tehtiin merkittävää kehitystyötä: lahjoita-sivu uudistettiin, sosiaalisen
median markkinointia kehitettiin, maksutavat monipuolistuivat ja hakusanamainontaa ja
hakukoneoptimointia kehitettiin. Merkittävimmät kanavat tukijahankinnalle olivat Amnestyn omat kanavat

(sähköposti ja facebook) sekä ostettu sosiaalisen median markkinointi. Digitaalinen varainhankinta toi
Amnestylle 567 uutta kuukausitukijaa.

Muut pysyvät varainhankintamuodot
Muut varainhankintamuodot, kuten päivätyökeräys, keräyskirjeet, verkkolahjoitukset, tuotemyynti ja
testamenttilahjoitukset, kattoivat 9% Amnestyn varainhankinnasta. 21 koulua lahjoitti päivätyökeräyksen
tuoton Amnestylle. Keväällä ja loppuvuodesta lähetetyt lahjoituskirjeet tuottivat lähes 100 000 euroa.
Verkkolahjoituksia saimme ennätysmäärän osin joulukeräyksen ja osin #pernatsi-kampanjan avulla.
Amnesty Storen tuotevalikoimaa supistettiin suunnitellusti ja myynti jäi vajaaksi prosentiksi
varainhankinnasta. Testamenttilahjoituksia vastaanotimme yhden. Tiedottaminen
testamenttilahjoittamisesta oli aktiivista koko vuoden Amnestyn omissa kanavissa ja Hyvä testamentti kampanjan välityksellä.
Joulukeräyksemme pakolaisten oikeuksien puolesta tehtävään työhön oli onnistunut. Joulukeräys koostui
kirjeestä, verkkokeräyksestä ja tuotemyynnistä. Yli 10 julkisuuden henkilöä tuli mukaan kampanjaamme ja
keräsimme yli 100 000 euroa joululahjoituksia.

Rohkeita kokeiluja
Vuonna 2016 teimme rohkeita kokeiluja digitaalisen varainhankinnan viestinnän kehittämisessä.
Digitaalisessa varainhankinnassa kokeiltiin yli 50 erilaista sisältöä tavoitteena löytää digitaalisissa kanavissa
toimiva varainhankinnallinen viesti. Menestyneimmät digitaalisen varainhankinnan sisältömme olivat
reaktiivisia, ajankohtaisiin tapahtumiin liittyviä julkaisuja kuten ”nyt on hyvä hetki liittyä
ihmisoikeusjärjestöön”. Myös joulukeräyksen bannerit, joissa tunnetut henkilöt ottivat kantaa pakolaisten
oikeuksien puolesta, olivat onnistuneita.

Vahvempi organisaatio
Osallisuuden ja jäsendemokratian kehittäminen
Johtokunta valitsi toimikauden 2016-2017 erityisteemaksi jäsendemokratian kehittämisen. Toukokuussa
avasimme jäsenistölle avoimen Facebook-ryhmän jäsendemokratian kehittämisestä. Kävimme läpi
jäsendemokratian eri puolia sekä sähköisesti että fyysisin kokouksin. Toimisto, aktiivit ja johtokunta tekivät
syksyllä jäsenkyselyn, josta Marion Fields koosti kattavan analyysin. Tähän työhön nojautuen tuotamme
vuosikokoukseen 2017 suunnitelman jäsendemokratiasta ja osallisuudesta Amnestyn Suomen osastossa.

Vuosikokous ja syysseminaari kohtauspaikkana
Amnestyn kevätseminaari ja vuosikokous pidettiin Turussa 19.-20.3.2016. Kevätseminaarin teemana oli
pakolaisten oikeudet ja sitä käsiteltiin sekä toiminnallisesti että asiantuntijavetoisesti. Kehittäjät-aktiivit
järjestivät kevätseminaarissa keskustelun jäsendemokratiasta sekä suunnittelivat ja osaltaan toteuttivat
seminaarin johtokuntaehdokkaiden tentin ja strategian interaktiivisen esittelyn. Kevätseminaarin
osallistujamäärä lauantaina oli 79 ja sunnuntaina 54.
Amnestyn syysseminaari pidettiin Helsingissä 8.-9.10.2016. Syysseminaarin teemana oli lauantaina
pakolaisten oikeudet ja sunnuntaina naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ. Aktivistit osallistuivat

syysseminaarin työpajaosuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Syysseminaarin osallistujamäärä oli
lauantaina 195 ja sunnuntaina 93.

Johtokunnan työn kehittäminen
Keväällä 2016 johtokunta teetti johtokuntatyön ulkoisen arvioinnin rekrytointiryhmällä. Johtokunta kävi
arviointituloksen läpi vuosikokouksen 2016 yhteydessä ja kehitti toimintatapojaan toimikaudelle 20162017. Käynnistimme uusien johtokunnan jäsenten perehdytyksen heti vuosikokouksen jälkeen. Vuonna
2016 johtokunta on käyttänyt aiempaa laajemmin Internet-pohjaisia kommunikointi- ja ryhmätyövälineitä,
kuten Skype, Adobe Connect ja Evernote.

Kehittyvä toimisto
Kaikkien työntekijöiden kanssa määriteltiin alkuvuodesta vuositavoitteet, joita seurattiin säännöllisesti ja
joiden toteutuminen arvioitiin marraskuussa. Harjoittelijoita oli vuoden 2016 aikana 6 viestintä- ja
vaikuttamistiimeissä. Harjoittelijoille laadittiin oma ilmapiiri- ja työtyytyväisyyskysely palautteen
keräämiseksi.

Strateginen johtaminen
Temaattinen työaikaseuranta päätettiin toteuttaa nykyisiä työaikaseurantakäytäntöjä hyväksi käyttäen.
Tiimikoordinaation työtä kehitettiin vastaamaan paremmin päivittäisjohtamisessa esille nouseviin
kysymyksiin. Osaston työkykyjohtaminen arvioitiin Varman materiaaleja hyväksi käyttäen.
Tiimikoordinaatiolle toteutettiin strateginen johtaminen -kurssi, joka käsitti teorioita sekä käytännön
työkaluja Amnestyn tarpeisiin räätälöityinä.

Tyytyväinen henkilöstö
Yhteistyön edellytyksiä parannettiin määrittelemällä toimistolle kiinteä työaika (klo 10-15). Työolosuhteita
ja työntekijöiden fyysistä hyvinvointia kohennettiin työfysioterapeutin työpaikkakäynnillä, jonka yhteydessä
saatiin ohjausta taukovoimisteluun ja työpisteiden säätöön. Siivousyhtiö päädyttiin vaihtamaan
kilpailutuksen seurauksena.
Sisäistä viestintää kehitettiin lähettämällä tiimikoordinaation kokouksista säännöllisesti muistiot koko
toimistolle. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaa uudistanut työryhmä sai työnsä päätökseen.
Työsuojelusta ja toimitiloista vastaavat henkilöt saivat koulutusta kiinteistön turvallisuusasioista. Lisäksi
järjestettiin koko kiinteistöä koskeva poistumisharjoitus.
Yhteiskoulutuksena järjestettiin Twitterin peruskurssi, mielenterveyskuntoutujan kohtaaminen sekä
ajanhallinta- ja sähköpostikoulutukset.

Toimiva taloushallinto
Johtokunnan talousraportointi tehtiin johtokunnan taloudenhoitajan kanssa kehitetyllä mallilla
kuukausittain. Sisäistä talousraportointia kehitettiin kevyemmäksi. Kaikilla tiimipäälliköillä ja
toiminnanjohtajalla on pääsy kirjanpidon raportteihin.

Luotettava IT ja korkea tietoturva

Osaston tietoliikenneyhteys päivitettiin 10/10:stä 40/40 Gt:uun.
CRM-palveluntuottaja vaihdettiin alkuvuodesta Roger Studio Oy:öön, jonka kanssa osasto on aiemmin
toteuttanut tukijalaskutusratkaisun. Vuoden aikana lukuisia toimintoja on parannettu sekä kehitetty (esim.
Uutiskirje -laajennus ja korttimaksaminen).
Aloitettiin F-Securen kanssa tietoturvaprojekti.

Yhteydet kansainväliseen liikkeeseen
Oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio osallistui digitaalisia oikeuksia koskevaan kokoukseen ja
koulutukseen Berliinissä ja Amnestyn ja kumppanijärjestöjen yritysvastuutyön suunnittelukokoukseen
Brysselissä tammikuussa sekä kansainvälisen yritysvastuuverkoston (BERN) kokoukseen Pariisissa
lokakuussa. Viestinnän suunnittelija Saara Manelius ja oikeudellinen asiantuntija (Aarnio) osallistuivat
kesäkuussa kansainvälisen pakolaisten oikeuksia koskevan pääkampanjan suunnittelukokoukseen
Tanskassa.
Vt. ihmisoikeustyön johtaja Pia Puu Oksanen osallistui yhteistyössä Norjan, Ruotsin ja Tanskan osastojen
asiantuntijoiden kanssa Tukholmassa järjestettyyn seminaarin Amnestyn työstä
seksuaalirikoslainsäädännön muutoksista ja muutostarpeista pohjoismaissa. Ihmisoikeuskasvatuksen
asiantuntija Maarit Pihkala osallistui Etelä-Afrikassa järjestettyyn ihmisoikeuskasvatusfoorumiin.
Ihmisoikeuspuolustajatyön asiantuntija Anu Tuukkanen ja kampanjakoordinaattori Outi Pallasoja
osallistuivat kesäkuussa kansainväliseen Individuals at Risk (IAR) -skillshareen Sloveniassa.
Verkkotuottaja Sanni Myllyaho osallistui marraskuussa Amsterdamissa järjestettyyn eurooppalaisten
osastojen kokoukseen I Welcome -kampanjan viestinnällisistä kärjistä. Oikeudellinen asiantuntija Susanna
Mehtonen osallistui pohjoismaisten osastojen järjestämään kokoukseen pakolais- ja turvapaikkatyöstä sekä
Amnestyn Eurooppa-toimiston järjestämään kokoukseen, jossa käsiteltiin Euroopan unionin yhteiseen
turvapaikkajärjestelmään ehdotettuja muutoksia ja Amnestyn kantoja niihin.
Toni Kallio, Hanna Valkama, Niina Kari, Marko Pajula ja Nora Huhta varainhankintatiimistä osallistuivat
Fundraising skillshareen Amsterdamissa toukokuussa 2016. Kampanjakoordinaattori Outi Pallasoja osallistui
kansainvälisen sihteeristön koordinoiman Active Participation of Activists -työryhmän toimintaan ja
verkkokokoontumisiin sekä Activism Models -kehittämisprojektiin.
Vt. toiminnanjohtaja Niina Laajapuro ja puheenjohtaja Jukka Muhonen osallistuivat osastonjohtajien ja
puheenjohtajien kokoukseen Barcelonassa heinäkuussa. Johtokunnan jäsen Ivanka Capova osallistui
eurooppalaisten puheenjohtajien kokoukseen Pariisissa helmikuussa. Virkavapaalla ollut toiminnanjohtaja
Frank Johansson osallistui Amnestyn Eurooppa- ja Keski-Aasia -aluetoimiston ohjausryhmän kokouksiin
Lontoossa tammikuussa, Barcelonassa heinäkuussa ja Brysselissä marraskuussa.
Nordic Youth Conferenceen osallistui elokuussa yli 50 nuorta ja työntekijää kaikista pohjoismaista.
Thaimaan osaston puheenjohtaja vieraili osastossa joulukuussa.

