Amnestyn Suomen osaston vuosikertomus 2018
Vaikuttamistyön päätavoitteet
1. Pakolaiset ja turvapaikanhakijat: Kriisejä ja vainoa pakenevia ihmisiä suojellaan
Vaikutimme siihen, että sisäministeriö julkaisi Maahanmuuttoviraston toiminnasta sisäisen selvityksen,
joka sisälsi 28 ehdotusta prosessin parantamiseksi. Syksyllä sisäministeriö lupasi myös teettää
vaatimamme riippumattoman ja kokonaisvaltaisen selvityksen turvapaikkamenettelystä. Sisäministeriö
esitti pakolaiskiintiön korottamista, mutta hallitus ei tukenut esitystä. Etsimme jatkuvasti tapoja
muuttaa ihmisten asenteita pakolaisia ja turvapaikanhakijoita kohtaan.
Asenne- ja keskusteluilmapiiriin vaikuttaminen ja faktan tuominen keskusteluun
Kommentoimme lukuisia ajankohtaisia aiheita, esimerkkeinä Libya, Välimeren tilanne, Kreikan
pakolaisleirien olosuhteet, Yhdysvaltojen rajalla vanhemmistaan erotetut lapset. Ajankohtaisten
kysymysten kautta toimme ihmisoikeusnäkökulman sekä oikeaa tietoa käynnissä olevaan keskusteluun,
ja viestimme aiheista ihmisten kautta. Viestintämme ytimessä on herättää ajatus siitä, että kyseessä
ovat oikeat ihmiset - ei tulva eikä vyöry, ei numero tilastossa.
Puhuntamme kehittämiseksi toteutimme tutkimuksen, jossa eri-ikäiset ja eri taustoista tulevat,
viestintäämme ja pakolaisteemaa eri tavoin tuntevat ihmiset arvioivat viestejämme aiheesta. Raportin
keskeisimpänä tuloksena on havainto siitä, että viestinnässä on tärkeää säilyttää monipuolisuus:
pelkillä tunteisiin vetoavilla viesteillä, samoin kuin pelkillä faktoillakaan ei päästä toivottuun tulokseen.
Syksyllä valmistelimme Suomen Punaisen Ristin, Kirkon Ulkomaanavun kanssa yhteistyössä
toteutettavaa Vain ihmisiä -kampanjaa. Kampanja käynnistyy alkuvuodesta 2019. Kampanja kiertyy
inhimillisten kohtaamisten ympärille ja toimii myös muukalaisvihamielisyyttä vastaan juuri
eduskuntavaalien alla.
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeudet
Vuoden aikana olemme tavanneet tiheästi sisäministeri Kai Mykkästä sekä oikeusministeri Antti
Häkkästä. Dialogia on käyty monissa kanavissa. Lähetimme päättäjille yhteensä 12 lausuntoa, kirjettä
ja vetoomusta pakolais- ja turvapaikanhakijateemoista.
Kampanjoimme yli 20 järjestön kanssa pakolaiskiintiön korottamiseksi sosiaalisessa mediassa ja
pakolaispäivän tempauksella. Vetoomus keräsi noin 10 000 allekirjoitusta ja luovutettiin
sisäministerille ja eduskunnalle elokuussa. Sisäministeriö esitti kiintiön korottamista, mutta hallitus ei
tukenut esitystä.
Loppuvuodesta kampanjoimme sen puolesta, että Suomen turvapaikkapolitiikan on kunnioitettava
ihmisoikeuksia ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikennykset on kumottava. Samoihin aikoihin
oikeusministeriö julkaisi selvityksen turvaa hakevien oikeusturvasta, joka tuki näkemystämme siitä, että
oikeusturvaa on heikennetty. Vaikutimme selvityksen laatimiseen antamalla asiantuntijahaastattelun, ja
selvitys otti kantaa kaikkiin seikkoihin, joihin olemme vaatineet muutosta. Oikeusministeri Häkkänen
lupasi selvittää yhdessä sisäministeriön kanssa tarvittavat toimet.
Sisäministeriö julkaisi Maahanmuuttoviraston toiminnasta sisäisen selvityksen, joka sisälsi 28
suositusta prosessin parantamiseksi. Syksyllä sisäministeriö päätti viimein teettää vaatimamme
kattavan riippumattoman ja kokonaisvaltaisen selvityksen turvapaikkamenettelystä vuoden 2019
aikana.
Jatkoimme intensiivistä kampanjointia palautusten keskeyttämiseksi Afganistaniin. Keväällä tuimme
afgaaniyhteisön järjestämiä mielenosoituksia taloudellisesti ja käytännön järjestelyissä Helsingissä,

Kuopiossa ja Jyväskylässä. Pakolaisvetoomukseksi historiallisen määrän, lähes 18 000 allekirjoitusta,
kerännyt vetoomus luovutettiin sisäministerille lokakuussa. Samalla sisäministeriön edessä järjestettiin
yhdessä Stop Deportations -aktivistiryhmän kanssa mielenosoitus, johon osallistui noin 80 ihmistä.
Kampanjointimme on ollut vaikuttamassa siihen, että Maahanmuuttovirasto muutti linjaansa
afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden sisäisen paon mahdollisuudesta. Uuden linjauksen johdosta
Afganistaniin tehdyt palautukset ovat vähentyneet.
Kommentoimme mediassa EU:n uusia turvapaikkapoliittisia suunnitelmia ja osallistuimme tätä
koskevaan Amnestyn asiantuntijaryhmän työhön. Pääministeri Juha Sipilälle lähetettiin kirje EU:n
yhteisestä turvapaikkajärjestelmästä ennen EU:n huippukokousta.

2. Naisiin kohdistuva väkivalta: Tarvitaan resursseja ja koordinaatiota
Sisä- ja perhe- ja peruspalveluministerit käynnistivät loppuvuodesta selvityksen lähisuhdeväkivallan
vastaisen työn organisoinnista tulevassa SOTE-maakuntarakenteessa. Turvakoti-paikkamäärä kasvoi
vuoden aikana 179 paikkaan ja jokaisessa maakunnassa on nyt turvakoti. Suostumus2018
kansalaisaloite raiskauksen määritelmän muuttamisesta suostumusperustaiseksi keräsi tarvittavat
50 000 allekirjoitusta ja etenee siten eduskuntaan.
Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan rakenteet ja palvelut: turvakoti joka maakunnassa Vuosien
vaikuttamistyön ja kampanjoinnin jälkeen jokaisessa Suomen maakunnassa on turvakoti. Vuoden
aikana uudet turvakodit on avattu Tampereelle, Seinäjoelle, Espooseen ja Hämeenlinnaan. Lisäksi
turvakotien perhepaikkojen lukumäärä on noussut 179 paikkaan. Määrä on vielä kaukana Euroopan
neuvoston suosituksen mukaisesta 500:sta perhepaikasta, mutta kehitys on myönteinen.
Loppuvuodesta sisäministeri Kai Mykkänen ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko
käynnistivät selvityksen lähisuhdeväkivallan vastaisen työn organisoinnista tulevassa SOTEmaakuntarakenteessa. Tämä tavoitteemme oli kirjattu hallituksen tasa-arvo-ohjelman väliraporttia
koskevaan lausuntoomme sekä vetoomukseen ja julkilausumaan, jotka luovutimme huhtikuussa
ministeri Annika Saarikolle. Olimme myös mukana Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa tukevan
Naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan toimikunnan järjestöjaostossa, joka laatii suositukset kunnille ja
maakunnille väkivallan uhrien tukipalveluiden järjestämisestä.
Vuoden aikana olemme tavanneet perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon kolme kertaa.
Rakenneuudistuksen lisäksi ministerin kanssa on keskusteltu lähisuhdeväkivallan sovittelusta.
Vaadimme tapaamisissa, että sovittelun kehittämistä pohtiva työryhmä huomioi uhrinäkökulman ja
asiantuntijajärjestöjen näkemykset. Ministeri ohjasi työryhmää tavoitteidemme mukaisesti.
Elokuussa Helsingin kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että naisiin kohdistuvan väkivallan
vähentämisen toimintasuunnitelma laaditaan ja myös selvitetään matalan kynnyksen palvelukeskuksen
perustamista väkivaltaa kokeneille. Olemme kampanjoineet tämän eteen vuosia. Aktivistimme ovat
laatineet kaksi kuntalaisaloitetta (2012 ja 2008). Lisäksi on tehty valtuustoaloitteita ja ponsiesitys.
Seksuaalirikoslainsäännön uudistaminen suostumusperustaiseksi
Marraskuussa Suostumus2018 -kansalaisaloite saavutti 50 000 allekirjoituksen rajan. Aloite
luovutetaan vaalien jälkeen työnsä aloittavalle eduskunnalle. Amnestyn Suomen osasto on ollut
Suostumus2018 -kansalaisaloitetta ajavan kampanjan päätukija. Olimme aktiivisesti mukana sekä
aloitetekstin luonnostelussa että viestinnässä ja annoimme asiasta kaksi lausuntoa oikeusministeriölle.
Olemme myös osallistuneet kuulemisiin ja tapahtumiin tavoitteemme edistämiseksi. Lisäksi tuimme
sisällöllisesti eduskunnan naisverkoston aloitetta, jossa esitetään raiskauksen määritelmän
ankkuroimista suostumuksen puutteeseen. Aloitteen allekirjoitti 79 kansanedustajaa.

Kansainvälinen #MeToo -kampanja käynnisti myös Suomessa prosesseja, jotka tekivät seksuaalista
häirintää ja väkivaltaa näkyväksi. Amnestyn Suomen osaston asiantuntijat osallistuivat keskusteluun eri
foorumeilla. Nostimme esille sen, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ilmenee kaikkialla siellä missä
naiset ovat läsnä, sosiaalisesta mediasta kouluihin ja kodeista julkisille areenoille.
Seksuaalirikoslainsäädännön uudistamisvaatimustamme edistää myös yhteispohjoismainen ja
kansallinen tutkimus, joka käynnistyi vuonna 2018. Tutkimusta toteuttamaan palkattiin OTM Otava
Piha. Tutkimus on jatkoa Case Closed - Rape and Human Rights in the Nordic Countries tutkimukselle.
Kansainvälinen kampanjointi naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi
Alkuvuonna kampanjoimme Irlannin kansanäänestyksestä aborttilaista sekä Puolan suunniteltua
aborttilain kiristystä vastaan. Reagoimme myös Argentiinassa pidettyyn äänestykseen aborttilaista.
Olimme mukana myös kansainvälisessä #ToxicTwitter -kampanjassa, jossa vaaditaan Twitteriltä
konkreettisia toimia naisiin kohdistuvaa verkkohäirintää vastaan.
Vuoden aikana saimme myös hyviä uutisia. Vuonna 2008 keskenmenosta 30 vuoden vankeustuomion
saanut salvadorilainen Teodora del Carmen Vásquez vapautui helmikuussa. Keväällä toimimme
sudanilaisen Noura Husseinin puolesta, joka sai kuolemantuomion puolustauduttuaan raiskaukselta.
Kesäkuussa kuolemantuomio kumottiin. Syksyllä vetosimme El Salvadorin viranomaisiin, jotka olivat
langettamassa Imelda Cortez Palaciokselle jopa 20 vuoden vankeustuomiota epäiltynä murhan
yrityksestä hänen synnytettyään lapsen ulkokäymälässä. Joulukuun oikeudenkäynnissä hänet todettiin
syyttömäksi.

3. Ihmiseltä ihmiselle: Ihmisoikeuspuolustajat ja yksilötyö
Vaadimme ihmisoikeuspuolustajien nostamista Suomen tulevan EU-puheenjohtajakauden prioriteetiksi
ja saimme tukea tavoitteellemme eri ministeriöissä. Myös puheenjohtajuutta valmistelevan
parlamentaarisen ryhmän raporttiin saatiin kirjauksia ihmisoikeuksista. Ihmisoikeuspuolustajien
tukeminen on mukana Suomen Euroopan neuvosto -puheenjohtajakauden ohjelmassa. Sakris Kupila ja
muut aktivistit saivat tuntuvaa tukea globaalista translakikampanjoinnista, jonka ennätykselliset
347 865 allekirjoitusta kerännyt vetoomus luovutettiin maaliskuussa pääministerin edustajalle.
Ihmisoikeuspuolustajien tukeminen ja EU:n suuntaviivojen toimeenpano
Vaikutimme ulkoministeriön ihmisoikeuspuolustajaohjeiden arvioinnissa esitettyjen suositusten
toimeenpanoon. Osallistuimme EU-osastojen yhteiseen työhön, jossa ulkoministeriöitä on lähestytty
koordinoiduilla viesteillä EU:n ulkoasiainneuvostojen edellä. EU-toimistomme mukaan Amnestyn
kasvanut paine on pantu merkille.
Vaikutimme Suomen 7/2019 alkavan EU-puheenjohtajakauden ja 11/2018 alkaneen Euroopan
neuvoston (EN) -puheenjohtajuuden painopisteisiin, kärkenä ihmisoikeuspuolustajien osallistuminen ja
tukeminen. Keskustelimme EU-puheenjohtajakauden kansallisen ohjelman painopisteistä mm.
eduskunnan suuren valiokunnan, pääministerin avustajan, ulkoministeriön, kumppanijärjestöjen ja
Amnestyn EU-toimiston ja sihteeristön ihmisoikeuspuolustajatiimin kanssa. Olemme lisäksi tuoneet
ihmisoikeuspuolustajien tuen tarvetta esiin seminaareissa ja tapahtumissa pitämissämme
puheenvuoroissa.
Ihmisoikeuspuolustajien tukeminen on Suomen Euroopan neuvoston -puheenjohtajuuden ohjelmassa,
ja EN:n ministerikomitea hyväksyi loppuvuodesta aihetta koskevan suosituksen. EUpuheenjohtajakauden ohjelmaan vaikuttaminen oli haastavaa, koska lopullisesti ohjelmasta päättää
uusi hallitus vasta kesällä 2019. Saimme kuitenkin tukea tavoitteillemme ulkoministeriön

ihmisoikeusyksiköstä. Lisäksi EU-puheenjohtajuutta valmistelevan parlamentaarisen työryhmän
raporttiin saatiin ihmisoikeuskirjauksia.
Tapasimme ulkoministeriön virkahenkilöitä turkkilaisen ihmisoikeuspuolustajan Özlem Dalkiranin
kanssa sekä ukrainalaisen Vitalina Kovalin kanssa. Koval, joka oli yksi Kirjeitä vapaudelle -kampanjan
(katso alla) esille nostamista ihmisoikeuspuolustajista, oli lisäksi mukana kolmella kouluvierailulla ja
antoi haastatteluja medialle. Hän oli pääpuhujana ihmisoikeuspuolustajaseminaarissa, jossa
keskusteltiin intersektionaalisesta syrjinnästä ja sukupuolen merkityksestä ihmisoikeustyössä.
Ihmisoikeuksien päivänä 10.12. järjestimme yhdessä ulkoministeriön ja muiden kumppaneiden kanssa
YK:n ihmisoikeusjulistuksen 70-vuotisjuhlaseminaarin, jonka keskiössä oli ihmisoikeuspuolustajatyö.
Brave-kampanja, ihmisoikeuspuolustajat vaarassa ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet
Kansainvälinen pääsihteerimme Salil Shetty luovutti 347 865 allekirjoitusta keränneen
translakivetoomuksen valtioneuvostoon maaliskuussa. Amnestyn osastot eri puolilla maailmaa olivat
osallistuneet aktiivisesti kampanjointiin Suomen translain muuttamiseksi itsemääräämisoikeuteen
perustuvaksi. Osastot ovat muun muassa järjestäneet mielenilmauksia ja hyviä tapaamisia Suomen
suurlähetystöissä. Kampanjan keulakuvana ollut Sakris Kupila vastaanotti 12 400 solidaarisuuskirjettä
ja -korttia ympäri maailman. Nämä luovutettiin Työväen arkistoon. Myös pääministeri Juha Sipilä sai
kymmeniä tuhansia viestejä. Kansainvälisen kampanjoinnin ansiosta valtioneuvoston
kansalaispalautejärjestelmä jouduttiin hetkeksi sulkemaan.
Kampanjoimme yhdessä aktivistiemme kanssa Turkin osaston kunniapuheenjohtajan Taner Kiliçin
vapauttamiseksi mm. mielenosoituksella Turkin suurlähetystöllä, levittämällä lukuisia
kampanjakäsirautoja ympäri Helsinkiä, maalaamalla kannanottoja katuliitusprayn ja sapluunoiden
avulla Baanalle ja puheluilla Turkin suurlähetystöön. Kiliç pääsi elokuussa vapauteen odottamaan
oikeudenkäyntiä yli 14 kuukauden vankeuden jälkeen. Kampanjoimme myös Unkarin
kansalaisyhteiskunnan puolesta järjestämällä marraskuussa yhden hengen mielenosoituksen Euroopan
konservatiivipuolueen EPP:n Helsingissä pidetyn puoluekokouksen yhteydessä. Vaikutimme
Kokoomuksen europarlamentaarikoihin ja saimme heidän tukensa EU-parlamentin äänestäessä Artikla
7:n käynnistämisestä Unkarin kohdalla. Turkin ja Unkarin lisäksi olemme osallistuneet EU-osastojen
yhteiseen vaikuttamistyöhön ihmisoikeuspuolustajien ja kansalaisyhteiskunnan
toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi myös Puolassa.
Joulukuun lopussa indonesialainen mielipidevanki Johan Teterissa vapautui vankilasta. Vapauttamista
edelsi elokuussa siirto vankilaan omalle kotisaarelleen Malukulle. Hän on viettänyt yli kymmenen
vuotta vankiloissa tuhansien kilometrien päässä läheisistään. Amnestyn kampanjointi vaikutti
viranomaisten kertoman mukaan Teterissan siirtoon ja vapautumiseen. Vapauduttuaan Teterissa kertoi,
että kansainvälinen solidaarisuus oli pitkän vankeuden aikana auttanut häntä ja muita hänen kanssaan
vangittuja aktivisteja.
Eskinker Nega, Ali Feruz ja Teodora del Carmen Vasquez, joiden puolesta olemme kampanjoineet,
vapautettiin. Egyptiläinen Amal Fathy pääsi joulukuussa väliaikaisesti tutkintavankeudesta kotiarestiin.
Kirjeitä vapaudelle-kampanjan aikana toimimme brasilialaisen Marielle Francon, iranilaisen Atena
Daemin, ukrainalaisen Vitalina Kovalin sekä kirgisialaisen Gulzar Duishenovan puolesta.
Koulujen kirjemaraton toteutettiin jälleen suomeksi ja ruotsiksi. Kampanjassa kirjoitettiin kirjeitä ja
kortteja yllä mainittujen naisten puolesta. Kampanjaan osallistuttiin 72:ssa koulussa ja se tavoitti
4629 oppilasta. Viestejä kirjoitettiin yhteensä 1563.
Tukea kotimaisille ihmisoikeuspuolustajille
Sakris Kupila ja työ translakimuutoksen puolesta saivat vahvaa tukea Amnestyn kampanjoinnista.
Kupila on pitänyt yhteistyötä erityisesti Amnestyn Suomen osaston kanssa myönteisenä kokemuksena.

Järjestimme marraskuussa ihmisoikeuspuolustajaseminaarin, jonka paneelin kutsuttiin nuoria
suomalaisia aktivisteja eri vähemmistöryhmistä. Suomalaisista ihmisoikeuspuolustajista kertovan
artikkelisarjan ensimmäinen juttu vammaisaktivisti Oliver Lindqvistista julkaistiin loppuvuodesta.
Kirjeitä vapaudelle -kampanjaan (Gulzar Duishenova, Kirgisia) linkittyen julkaisimme Abilis-järjestön
blogin ihmisoikeustyöstä Kirgisiassa ja virittelimme tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia järjestön
kanssa. Teimme yhteistyötä Suomessa asuvien uiguuriaktivistien kanssa, kun Amnestyn “Where are
they?” -kampanja Xinjiangin “uudelleenkoulutusleireistä” käynnistyi syksyllä.

Muut ihmisoikeusteemamme
Ihmisoikeuskasvatus: Ihmiset oppivat oikeuksistaan
Osallistuimme tammikuussa Educa-messuille, jossa esittelimme Koulujen kirjemaratonia,
Päivätyökeräystä sekä Mun rajat -materiaalia.
Lausuimme Opetushallituksen toisen asteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusoppaan
ihmisoikeusperustaisuudesta. Aloitimme myös yhteistyökokeilun opettajien materiaalipankin kanssa.
Amnestyn lehtiä tilattiin materiaalipankin kautta oppilaitoksiin 1711 kappaletta.
Osana Maailma koulussa -seminaarisarjaa koulutimme aineen- ja luokanopettajaksi Turussa opiskelevia
Brave-kampanjasta ja Koulujen kirjemaratonista. Osallistuimme Fingo ry:n koordinoimaan Transformer
2030 – opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hankkeeseen kouluttamalla
varhaiskasvatuksen, peruskoulun, toisen asteen ja vapaan sivistystyön opettajia Kokkolassa.
Koulutuksen teemana oli Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden kokonaisvaltainen
käsittely kouluissa.
Lokakuussa Ihmisoikeudet.net -sivusto palkittiin oikeusministeriön Demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatuspalkinnolla. Amnesty on osallistunut sivuston suunnitteluun ja toteutukseen alusta
saakka.
Vuoden 2017 Koulujen kirjemaratoniin osallistuneita oppilaita osallistui translaki-vetoomuksen
luovutukseen sekä puhujina kevätseminaariin. Kaksi Amnestyn nuorta aktivistia osallistui heinäkuussa
European Youth Meetingiin Pariisissa, Ranskassa. Tapaamisen teemana oli Brave-kampanja.
Heinä-elokuussa 45 nuorta, joista 10 Suomesta, osallistui viisipäiväiseen Nordic Youth Conferenceen
Tanskassa. Osallistujat kuulivat mm. Saudi-Arabian ja Bahrainin tilanteesta sekä nuorten
ihmisoikeuspuolustajien työstä vierailevilta aktivisteilta. Nuoret suunnittelivat ja toteuttivat kaksi
mielenilmausta vangittujen saudiarabialaisten ihmisoikeuspuolustajien puolesta, jotka ovat
kampanjoineet naisten ajo-oikeuden puolesta. Nuoret myös toimittivat keräämänsä allekirjoitukset
Saudi-Arabian suurlähetystöön.
Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus: Syrjintä historiaan
Amnestyn Suomen osaston vaatima uusi äitiyslaki hyväksyttiin eduskunnassa äänin 122-42. Äitiyslaki
turvaa naisparin lapselle kaksi vanhempaa syntymästä lähtien.
Yhtä lukuun ottamatta kaikki presidenttiehdokkaat kannattivat kyselyssämme muutoksia translakiin ja
vetoomuksen, jossa vaadittiin puolueita ottamaan translain uudistus tulevaan hallitusohjelmaan,
allekirjoitti 18 474 henkilöä. Vetoomuksen vastaanottivat kaikki eduskuntapuolueet paitsi
Kristillisdemokraatit, Siniset ja Perussuomalaiset. Paikalla olleiden puolueiden viesti oli selvä: tulevissa
hallitusneuvotteluissa translain kokonaisuudistus on mukana.
Valtiovarainministeriön asettama, henkilötunnuksen uudistamista pohtiva työryhmä julkaisi joulukuussa
väliraporttinsa, jossa se ehdottaa sukupuolimerkinnästä luopumista henkilötunnuksessa ja toteaa
tämän luovan pohjaa myös muille tarpeellisille uudistuksille “sukupuoleen liittyvien oikeudellisten

epäkohtien” poistamiseksi. Vaikutimme vuoden aikana työryhmään translakiuudistuksen edistämiseksi
yhdessä kumppanijärjestöjen kanssa. Sukupuolimerkinnän poistaminen henkilötunnuksesta vähentäisi
transtaustaisiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää, edistäisi erityisesti lasten ja nuorten oikeuksien
toteutumista ja purkaisi yhteiskunnassa vallitsevaa sukupuolinormatiivisuutta.
Aktivistimme osallistuivat vuoden aikana kahdeksaan pride-tapahtumaan joko kulkueessa tai
keräämällä allekirjoituksia translain uudistamista vaativaan vetoomukseen. Helsinki Pridessa
järjestimme keskustelun Shout out for trans rights! ja edustajamme oli panelistina Translaki kuntoon tilaisuudessa eduskunnan Kansalaisinfossa. Helsinki Pride -kulkueessa blokkiimme osallistui yli 100
ihmistä. Järjestimme Setan ja Trasekin kanssa heinäkuussa Suomi-Areenassa “Mitä se sulle kuuluu?” keskustelun sukupuolimerkinnöistä Suomessa. Tilaisuuteen osallistui paikan päällä noin 50 ihmistä.
Ihmisoikeusjärjestelmän vahvistaminen: Suomen ihmisoikeuslinjaukset ja rakenteet toimivat
Laadimme tulevia eduskuntavaaleja silmällä pitäen hallitusohjelmatavoitteet, joiden teemat ovat:
sitoutuminen ihmisoikeuksiin, turvapaikanhakijoiden oikeudet, naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta
ja translakiuudistus. Kirjoitimme tavoitteista kaikille eduskuntapuolueille kaksi kertaa. Tapasimme
yhteensä useita kymmeniä poliittisia vaikuttajia ja eri ministeriöiden viranhaltijoita, mukaan lukien
edustajia lähes kaikista eduskuntapuolueista. Palaute Amnestyn tavoitteista oli voittopuolisesti
positiivista.
Vaikutimme aktiivisesti ihmisoikeusvaltuuskunnassa ja ihmisoikeudet ulkopolitiikassa -verkostossa ja
saimme prioriteettiteemamme käsittelyyn näissä molemmissa. Lisäksi Ihmisoikeuskeskus kirjoitti sisäja oikeusministereille turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta ja ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyi
kannanotot translaista sekä naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta.
Presidentinvaalien alla esitimme kaikille ehdokkaille kysymyksiä prioriteettiteemoistamme.
Seurasimme yhdessä muiden ihmisoikeusjärjestöjen kanssa Suomen saamien UPR-suositusten
toimeenpanoa ja järjestimme asiasta tapaamiset sosiaali- ja terveys-, sisä-, oikeus- ja
valtiovarainministeriöiden kanssa.
Laadimme Suomea koskevat lausunnot naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista Istanbulin sopimusta
valvovalle Grevio-komitealle ja kidutuksenvastaista sopimusta valvovalle CAT-komitealle. Lausuimme
terrorismidirektiivin toimeenpanosta lakivaliokunnalle ja yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta
hallinto- sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnille. Lisäksi lausuimme puolustusministeriön työryhmälle
asevelvollisuudesta vapauttamista vakaumuksen perusteella koskevan lainsäädännön tarkastelusta.
Vaikutimme Suomen Euroopan neuvoston puheenjohtajuuden prioriteetteihin.
Tuomioistuinjärjestelmän tukeminen ja kansalaisyhteiskunnan tuki ovatkin korkealla Suomen
agendalla.
Loppuvuodesta valtioneuvosto päätti, että jatkossa uusia vientilupia ei myönnetä Saudi-Arabiaan ja
Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin, mutta voimassa olevia sopimuksia ei keskeytetä. Olimme aiemmin
kysyneet ulko- ja puolustusministereiltä Suomen aseviennistä Jemenissä sotiviin maihin ja siihen
liittyvästä mahdollisesta asekauppasopimuksen rikkomisesta. Kirjeemme lähetettiin laajasti tiedoksi
kansanedustajille, hallituspuolueiden puoluejohtajille ja muille järjestöille. Toiminnanjohtaja tapasi
ministereiden keskeisiä avustajia, ulkoministeriön lupayksikköä ja Patrian johtoa asiasta.
Lausuimme ja olimme kuultavana tiedustelulaeista eduskunnan useissa valiokunnissa. Lakiesitykset
ovat kehittyneet vuoden aikana hyvään suuntaan, mutta työtä on vielä tehtävänä. Asiantuntijaamme
haastateltiin Poliisiammattikorkeakoulun tutkimukseen tietoliikennetiedustelusta.
Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet: Ihmisoikeudet ovat jakamattomia
Kävimme alustavan keskustelun kansainvälisen sihteeristön TSS-oikeustiimin kanssa
suunnittelemastamme TSS-oikeuksia koskevaa työtä Suomessa luotaavasta selvityksestä. Palkkasimme

työntekijän laatimaan selvityksen vuoden 2019 aikana. Osallistuimme aktiivisesti kansainväliseen
konsultaatioprosessiin Amnestyn kannasta huumepolitiikkaan.

Kasvamme yhdessä ihmisoikeusliikkeeksi
Reaktiivinen kampanjointi ja SMS-vetoomukset
Kehitimme reaktiivista kampanjointiamme sen varmistamiseksi, että tavoitamme säännöllisesti uusia
yleisöjä, kannustamme heitä toimimaan ihmisoikeuksien puolesta ja pystymme kasvattamaan
ihmisoikeusliikettä. Samalla pystymme kehittämään toimivia digitaalisen kampanjoinnin malleja ja
viestintää. Uudessa mallissa julkaistaan kahden-kolmen viikon välein uusi ajankohtainen vetoomus.
Tiiviisti vaihtuvat vetoomukset antavat mahdollisuuden nostaa esille Amnestyn työtä monipuolisesti,
ihmisoikeuksia ja tapaa toimia. Vuoden aikana lähetettiin myös 20 tekstiviestivetoomusta.

Sisältö edellä digitaalisessa maailmassa
Facebook tarjoaa näkyvyyttä sisällöille, jotka ajankohtaisuudellaan ja dialogisuudellaan vangitsevat
käyttäjien huomion. Alustan koko ajan muuttuvat algoritmit vaativat paljon työtä, jotta korkea näkyvyys
säilyisi. Sisältöä yritetään luoda käyttäjälähtöisesti: voiko viesti levitä, herättääkö se lukijan
kiinnostuksen? Uusien algoritmien takia ostetun näkyvyyden rooli korostuu. Facebook on edelleen
tärkein väylä uusien ihmisten tavoittamiseen: esimerkiksi viime vuonna tavoitimme tätä kautta yli
20 000 uutta toimijaa. Noin 30 % vetoomuksen allekirjoituksista tulee Facebookin kautta.
Instagram ja Twitter tuovat toiminnallemme tarvittua näkyvyyttä ja tarjoavat kanavan
henkilökohtaisempaan ja keskustelevampaan viestintään. Kummankin käyttäjämäärät kasvavat tasaisen
vahvasti.
Lukujen valossa tärkein väylämme ihmisiin on sähköposti. Noin 70 % vetoomuksen allekirjoituksista
tulee sähköpostien kautta. Uuden reaktiivisen vetoomusmallimme myötä lähetämme paljon viestejä ja
pyrimme kohdentamaan niitä temaattisten kiinnostusten ja aktiivisuuden perusteella.
Verkkoviestinnän kotisatamaa, amnesty.fi-verkkopalvelua, on myös pyritty kehittämään tiiviimpään ja
käyttäjäystävällisempään suuntaan. Tavoitteena on ollut tuoda relevantit sisällöt lähemmäs käyttäjää ja
selkeyttää sivuston rakennetta.

MITTAVAT AVAINLUVUT

2016

2017

2018

AMNESTY.FI
Kävijämäärät

426 457

384 949

372 668

Vetoomuksen allekirjoitukset

190 156

175 201

235 361

77 826

72 404

73 366

74 000

80 000

81 300

10 000

11 600

13 000

6 600

8 800

11 400

Tilaajat

4116

4136

4165

Allekirjoittajia kesk.

44 %

43 %

40 %

31,1M

29 M

32 M

Uniikit allekirjoittajat
FACEBOOK
Seuraajamäärät
TWITTER
Seuraajat
INSTAGRAM
Seuraajat
SMS

SOS. MEDIA YHT.
Tavoittavuus (reach)

Eniten allekirjoituksia keränneet verkkovetoomukset 2018:
●
●
●
●
●

Sudan: Pelastetaan Noura, 24 665 allekirjoitusta
Translaki hallitusohjelmaan, 19 814 allekirjoitusta
Missä Latifa on? 14 541 allekirjoitusta
Vaadi Israelia lopettamaan väkivalta Gazassa, 13 536 allekirjoitusta
Puolan aborttilaki, 13 432 allekirjoitusta

Laajimman yleisön saaneet Facebook-postaukset 2018:
●
●
●
●
●

Suostumus: Norjan prinsessavideo 98,1 K
Ahed Tamimi -vetoomus 56,2 K
Suostumus2018-kansalaisaloite auki 50,3 K
Pakolaiskiintiövetoomus 48,5 K
Suostumus2018-kansalaisaloite 46,5 K

Saamme yhä useammat mukaan toimintaan
Amnestyn paikallisryhmät toimivat kaupungeissa itsenäisesti ja heitä tuettiin ihmisoikeustyössä
pääkampanjoiden toteuttamisessa. Aktiivista toimintaa oli vuoden lopussa yhdeksässä kaupungissa
(Helsingissä, Lahdessa, Tampereella, Turussa, Raumalla, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja
Rovaniemellä). Paikallisryhmät osallistuivat tapahtumiin ja järjestivät mielenilmauksia ja muita
tempauksia. Paikallisryhmien koordinaattorit kokoontuivat toimistolla keväällä ja syksyllä.
Teemaverkostoista vuoden aikana toimivat sateenkaariverkosto, Joku raja! -verkosto, romanien oikeudet
-verkosto ja työelämäryhmä. Turvassa-kampanjan ydinryhmä tuotti sisällön asenteita kartoittavaan
nettitestiin ja osallistui aktiivisesti mielenilmauksiin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden puolesta.
Turvassa-uutiskirjeellä oli 714 tilaajaa. Uutiskirjeen kautta lähetettiin toimintapyyntöjä mm.
kiintiökampanjasta ja Afganistanin tilanteesta.
Aktivisteille laadittiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma. Kevätseminaarissa otettiin ensimmäistä
kertaa käyttöön turvallisen tilan periaatteet ja paikalla oli koko ajan kaksi häirintäyhdyshenkilöä.
Ajankohtaisia toimintapyyntöjä ja kampanjauutisia välittävällä Aktivistiviesti-uutiskirjeellä oli vuoden
lopussa 1 307 tilaajaa. Aktivistiviestejä lähetettiin vuoden aikana 11 kpl.
Aktivistitreffejä järjestettiin Helsingissä vuoden aikana viisi. Ohjelmassa oli mm. etiopialaisen
ihmisoikeuspuolustajan Muluken Tesfawin tapaaminen, ukrainalaisen ihmisoikeuspuolustaja Vitalina
Kovalin tapaaminen sekä toimiston työntekijöitä kertomassa Amnestyn kampanjoista. Jokaisella kerralla
mukana oli myös uusia aktivisteja.
Lokakuussa Amnesty osallistui ensimmäistä kertaa ilmastomarssille.
Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn tueksi on perustettu vapaaehtoisista juristeista koostuva
ryhmä, joka kokoontui kaksi kertaa. Ryhmä täydentyy kutsuperiaatteella.
Kirjeitä vapaudelle ja koulujen kirjemaraton
Kirjeitä vapaudelle -kampanja järjestettiin vuoden lopussa. Aktivisteille tarjotussa toimintapaketissa oli
mukana kampanjamateriaalit brasilialaisen Marielle Francon, iranilaisen Atena Daemin ja ukrainalaisen
Vitalina Kovalin puolesta. Paketteja tarjottiin aktivistiemme lisäksi tänä vuonna myös
partiolippukunnille sekä lähetettiin kymmeneen kirjastoon. Paketteja tilattiin yli kaksinkertainen määrä
edellisvuoteen verrattuna (41/86) ja niiden perusteella kirjoitettiin 1849 kirjettä (vuonna 2017: 713).
Sekä paikallisryhmät että yksittäiset aktivistit järjestivät tapahtumia ympäri Suomen niin kotona ja
työpaikalla kuin julkisissa tiloissa, kuten kirjastoissa, kahviloissa ja kauppakeskuksissa. Kouluissa
kirjoitettujen kirjeiden lukumäärä kasvoi edellisvuoden 1135:stä 1563:een.

Luomme uusia yhteistyömuotoja
Aloitimme kaksivuotisen yhteistyön Lux Helsinki -valotaidefestivaalin kanssa. Festivaalilla on vuosittain
noin puoli miljoonaa kävijää. Yhteistyöllä tavoittelimme näkyvyyttä uusien yleisöjen parissa.
Teemme strategista mediaviestintää
Kehitimme mediatyötämme strategisempaan, räätälöidympään suuntaan: vähemmän tiedotteita, mutta
laadukkaampina, enemmän kuvaa ja videota, tarjoavina paketteina. Tiedotteiden lisäksi tarjosimme
kohdennetusti toimittajille valikoiden materiaaleja ja vinkkejä. Pyrimme prioriteettiteemojemme lisäksi
tarttumaan sopiviin ajankohtaisiin, julkisessa keskustelussa nouseviin teemoihin. Tästä hyvänä
esimerkkinä osallistumisemme presidenttien Trump ja Putin tapaamisen ympärillä käytyyn
keskusteluun heinäkuussa kärjellä Make human rights great again.
Vuonna 2018 Amnesty mainittiin vuoden aikana verkko- ja printtimedioissa yhteensä 2535 kertaa.
Vuonna 2017 mainintoja kertyi noin 2000 kappaletta. Tiedotteita julkaistiin vuoden aikana 28, mikä
on huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna (52).

Kuukausi

Printti

Verkko

Painotus

Tammikuu

40

66

Presidentinvaalit ja translaki sekä raiskaus laissa, vuosi Iitalian ja
Libyan siirtolaissopimuksesta

Helmikuu

52

111

Sotatarvikkeiden vieminen Jemeniin lopetettava, vuosiraportti

Maaliskuu

55

106

Naistenviikko, aktivistien häirintä Venäjällä, translaki-mielenilmaus,
kevätseminaari

Huhtikuu

34

61

Kuolemantuomiot ja teloitukset vähentyneet, Turkki

Toukokuu

61

156

Alkuperäisväestöt Keniassa ahtaalla Suomen tukeman
metsiensuojeluohjelman myötä

Kesäkuu

50

127

Pakolaispäivän tempaus, transseminaari

Heinäkuu

68

191

Trumpin ja Putinin huippukokous

Elokuu

59

84

Ei tiedotteita

Syyskuu

39

84

Ei tiedotteita

Lokakuu

34

80

Latifa, Afganistan-mielenosoitus, pakolaisleirit Kreikassa, USA:n
rajalla erotetut perheet

Marraskuu

38

129

Aung San Suu Kyi ja palkinto pois, järjestöt luovuttivat transvetoomuksen, romanien syrjintä Ruotsissa

Joulukuu

27

52

Suomen turvapaikkapolitiikka, vuosikatsaus, järjestöjen kannanotto
Saarikolle lähisuhdeväkivallan sovittelusta

Teemme tehokasta markkinointia
Markkinoinnissa keskityimme varainhankinnan tavoitteiden tukemiseen, prioriteetteina
feissausrekrytoinnin markkinointi, digivarainhankinnan kehittäminen sekä Naistenviikon kampanja.
Feissausrekrytoinnin viestintää uudistettiin sekä tuettiin omissa viestintäkanavissa ja kohdistetun
markkinoinnin keinoin (kumppanina Duunitori) ja feissarihakijamäärät olivat hyvät kaikissa
feissauskaupungeissa. Digimarkkinoinnista katso alla.
Teimme kaksi varainhankintakampanjaa. Keväällä Naistenviikko-kampanja toteutettiin yhteistyössä
Ensi- ja turvakotien liiton kanssa. Kampanja sisälsi digimarkkinointia, ulkomainontaa, radiomainontaa,
blogiyhteistyötä ja spotin Ylellä. Saimme myös ansaittua näkyvyyttä mediassa. Vaikka
varainhankinnallisesti jäimme tavoitteesta, loimme tärkeitä kontakteja, jotka jo vuoden mittaan
konkretisoituivat esimerkiksi asiantuntijavierailuiden muodossa.
Vuoden lopussa vietimme surullista YK:n ihmisoikeusjulistuksen syntymäpäivää UN Happy Birthday varainhankintakampanjalla, joka toteutettiin yhteistyössä Foundry Berlin -mainostoimiston kanssa.
Yhteistyökumppanimme ideoi konseptin ja toteutti sen maksutta. Kampanjaan sisältyi mm.
kampanjavideoita sekä kuvia. Kampanjassa vaadimme ihmisoikeuksien palauttamista takaisin Suomen
turvapaikkapolitiikan keskiöön. Kampanja sisälsi digimarkkinointia sekä ulko- ja lehtimainontaa.
Kampanjavideot pyörivät myös Kinokortteleissa. Kampanjalla keräsimme varoja pakolaisten ja
turvapaikanhakijoiden oikeuksia edistävään työhön runsaat 50 000 eruroa.

Turvaamme riittävän kasvun
Varainhankinnalla oli onnistunut vuosi. Tulot kasvoivat edellisvuodesta 6,1 prosenttia. Hyvään
tulokseen auttoivat kaksi suurempaa kerta- ja testamenttilahjoitusta. Keskeisimmät
varainhankintamuodot olivat televarainhankinta ja katuvarainhankinta eli F2F. Vuosi oli haasteellinen
katuvarainhankinnassa ja verkkovarainhankinnassa. Molempiin haasteisiin etsittiin aktiivisesti ratkaisua
vuoden aikana.

Enemmän sitoutuneita säännöllisiä tukijoita

Kuukausitukien tuotot kasvoivat 4,5 %. Vuonna 2018 Amnesty Suomen osaston tukijamäärä pysyi
edellisvuoden tasolla, 39 833. Kuukausitukijoita oli 30 900, heistä jäseniä 4 300. Rekrytoimme
4 198 uutta kuukausilahjoittajaa. Heistä 68% liittyi F2F-katuvarainhankinnan, 24%
televarainhankinnan kaksiportaisen tukijahankinnan ja 8% digitaalisen varainhankinnan kautta.
Televarainhankinta oli suurin yksittäinen varainhankintakanavamme ja sujui hyvin niin tukijoille
soitettavien varainhankintapuheluiden kuin tukijahankinnan osalta. Katuvarainhankinnassa jouduimme
vaikeiden päätösten eteen, kun oman sisäisen katuvarainhankinnan kustannustehokkuus laski siinä
määrin, että jouduimme organisoimaan katuvarainhankinnan uudella tavalla vuodelle 2019.
Tukijoiden sitoutuneisuutta sekä mielenkiintoa Amnestyn toimintaa kohtaan ylläpidettiin uudella
tukijaviestintäohjelmalla, johon sisältyivät Amnestyposti, postikorttiohjelma, jolla viestimme
onnistumisista sekä ajankohtaiset uutiskirjeet. Amnestyn tukijapysyvyys on parantunut viimeisen
kolmen vuoden aikana 16 %. Tällä on suurin merkitys: vaikka uusien tukijoiden rekrytointi on
vaikeutunut ovat kuukausitukijoiden tuomat tulot kuitenkin kasvaneet pysyvyyden ja
televarainhankinnan ansiosta.
Uusia tukijoita digitaalisten kanavien kautta
Digivarainhankinta järjestettiin vuoden aikana uudestaan. Luovuimme tuottamattomasta yhteistyöstä
ulkoisen digikumppanin kanssa ja teimme kesäkuusta lähtien digimarkkinointia työntekijävetoisesti,
heidät ensin koulutettuamme. Loppuvuodesta teimme omin voimin merkittävästi parempaa tulosta kuin
kumppanin kanssa. Uusi toimintatapa tuo markkinointiin ketteryyttä ja merkittävää
kustannustehokkuutta, samalla myös tietotaito pysyy toimiston sisällä.
Jouduimme mm. alkuvuoden haasteiden ja Facebookin algoritmimuutosten takia, uudelleenarvioimaan
vuodelle 2018 asettamamme digivarainhankinnan tavoitteen (800 uutta kuukausilahjoittajaa).
Saavutimme digivarainhankinnassa 333 uutta kuukausilahjoittajaa, joista 222 oman työn tuloksena
kesäkuusta alkaen.
Muut pysyvät varainhankintamuodot
Vuosijäsenmaksuilla kerätyt varat kasvoivat jäsenmaksukorotuksen seurauksena. Amnestylla on
kuukausijäsenet mukaan lukien 9107 jäsentä.
Amnesty sai tukea 7:e mars -säätiöltä, Greta Maria Lindbloms- säätiöltä sekä Karin Palanderin muistosäätiöltä. Kaikki ovat Amnestyn pitkäaikaisia tukijoita. Lisäksi saimme avustusta William
Thuringin säätiöltä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön. Säätiövarainhankintaa jatkettiin
aktiivisesti ja useita hakemuksia jätettiin, joskin vielä ilman myönteisiä päätöksiä.
Kerta- ja yhteisölahjoitukset kasvoivat Facebookin avaaman keräysmahdollisuuden, aktiivisemman
digitaalisen varainhankinnan ja onnistuneemman Päivätyökeräyksen ansiosta. Lahjoituskirjeitä
lähetimme kaksi: Naistenviikko ja joulukeräys. Lahjoituskirjeiden tuomat tulot olivat vajaat 2 %
kokonaistuloista.
SMS-verkoston vetoomukset toivat 55 000 euroa tuloja ihmisoikeustyölle.
Amnesty Storen verkkokauppa suljettiin alkuvuodesta 2018. Inventaario myytiin pois ja poistettiin.
Uusi, merkittävästi karsittu verkkokauppa avattiin Amnestyn omien kotisivujen alla loppuvuodesta
2018. Jatkossa tuotemyynti on huomattavasti pienempää ja kampanjakohtaisempaa.
Vastaanotimme yhden merkittävän testamenttilahjoituksen ja kaksi suurlahjoitusta, yhteensä 157 000
euroa. Testamenttilahjoittamista markkinoitiin omille tukijoille ja syksyllä 2019 teimme
kampanjajakson, jossa markkinoimme testamenttilahjoittamista myös aikakausilehdissä.
Rohkeita kokeiluja

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen kampanja Naistenviikko järjestettiin ensimmäistä kertaa
maaliskuussa 2018. Uutta oli yhteistyö Ensi- ja turvakotien liiton kanssa ja ison varainhankinnallisen
kampanjan rakentaminen. Ensimmäisen vuoden harjoitusta kokeneempina lähdemme rakentamaan
vuosittain toistuvaa varainhankintakampanjaa, jolla rahoitetaan Suomessa tehtävää työtä naisiin
kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Vahvempi organisaatio
Vuosikokous ja syysseminaari kohtauspaikkana
Vuosikokous ja kevätseminaari pidettiin Helsingin Wanhassa Satamassa 24.-25.3. Kevätseminaarin
ohjelma sisälsi osiot Turkin ihmisoikeustilanteesta ja #metoo -kampanjasta ja paikalla oli useita
ihmisoikeuspuolustajia mm. Özlem Dalkiran ja Sakris Kupila. Kokoukseen osallistui myös väistyvä
pääsihteerimme Salil Shetty. Kevätseminaariin osallistujamäärä oli 176, vuosikokoukseen osallistui
52. Vuosikokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Sonja Vartiala.
Johtokunnan työ
Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.
Kehittyvä toimisto
Vuoden alussa hyväksyttiin uusi kaksivuotinen palkkasopimus. Kaikkien työntekijöiden kanssa käytiin
vuosikellon mukaiset kehityskeskustelut välikeskusteluineen ja tavoitearviointeineen. Marrasjoulukuussa toimistossa käytiin rajattu YT-neuvottelu kohdistuen varainhankintatiimiin.
Tyytyväinen toimisto
Ensiapuvalmius varmistettiin toimistolla. Keväällä järjestettiin kaksi virkistyspäivää henkilöstölle.
Stressinpurkuvalmennus pidettiin joulukuussa.
Strateginen johtaminen
Vuoden aikana toteutettiin yhteensä neljä strategisen johtamisen koulutusta. Toiminnanjohtaja ja
viestintäpäällikkö osallistuivat kansainvälisen liikkeen johtamiskoulutuksiin.
Toimiva taloushallinto
Johtokunnan talousraportointi tehtiin kuukausittain sekä sisäinen talousraportointi tehtiin
kvartaaleittain. Osaston pitkän aikavälin talousennuste tehtiin suunnitellusti kesäkuussa. Kaikilla
tiimipäälliköillä ja toiminnanjohtajalla on pääsy kirjanpidon raportteihin.
Luotettava it ja korkea tietoturva
Osaston jäsenrekisteriä kehitettiin yhteistyössä varainhankinnan ja viestinnän kanssa. GDPR:n myötä
tarkistettiin toimintoja sekä muutettiin joitakin viestinnän toimintoja asetusten mukaisiksi. Edistettiin
kansainväliseen O365-tenantiin liittymistä. Päivitettiin tietokonekantaa, jonka avulla parannettiin
työskentelyn puitteita.

Yhteydet kansainväliseen liikkeeseen
Osallistuimme kansainvälisiin hallintokokouksiin (alueellinen kokous Lissabonissa ja globaalikokous
Varsovassa) sekä Pohjoismaiden osastojen kokoukseen Tukholmassa sekä kansainvälisen naisverkoston
kokoukseen Lontoossa. Toiminnanjohtaja oli Euroopan alueellisen ohjausryhmän jäsen.
Vaikuttamistiimin jäsenet osallistuivat yhteensä 12:een, viestintätiimin jäsenet seitsemään ja
varainhankintatiimin jäsenet kahteen Amnestyn kansainvälisen liikkeen järjestämään koulutukseen tai
suunnittelukokoukseen. Muutamiin kokouksiin osallistui useampi henkilö.

