AMNESTYN SUOMEN OSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2015
1. VAIKUTTAMISEN JA VIESTINNÄN PÄÄPAINOPISTEET
1.1.

Korkea aika -eduskuntavaalikampanja

Korkea aika -kampanjan tavoitteena oli sitouttaa puolueet ja kansanedustajat Amnestyn tavoitteisiin: naisiin
kohdistuvan väkivallan vastaisen työn rahoituksen turvaaminen, Suomen vastuu pakolaisten ja siirtolaisten
hädästä sekä itsemääräämisoikeuteen perustuva translaki. Toteuttamamme puoluekyselyn mukaan kaikki
eduskuntapuolueet tukevat naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan liittyviä tavoitteitamme. Pakolaisten ja
siirtolaisten oikeuksien ja translain kohdalla mielipiteet jakautuvat. Tavoitteisiimme sitoutui 430 ehdokasta,
joista 50 valittiin kansanedustajiksi.
Kampanjan tavoitteena oli myös tarjota mahdollisuus vaikuttavaan aktivismiin. Ennen vaaleja kampanjakoulutuksiin osallistui 78 henkilöä. Yhdeksällä paikkakunnalla aktiivit ottivat yhteyttä ehdokkaisiin. Verkkosivuilta
saatavilla olleen kampanjakäsikirjan tilasi 140 ihmistä ja 27 raportoi olleensa yhteydessä ehdokkaaseen.
Ehdokkaiden tavoittamiseen käytettiin myös sähköpostiviestejä kärkiehdokkaille ja puoluetoimistoille sekä
Facebook -mainontaa ja twiittausta. Osallistuimme twitterissä käytävään keskusteluun pääkanavien vaalitenttien aikana. Huhtikuun alussa puoluelehdissä julkaistiin ilmoituksia, joissa kiitettiin puoluetta sitoutumisesta
tiettyihin tavoitteisiimme ja kannustettiin ehdokkaita tekemään oma sitoumuksensa verkkosivuillamme.
Vuosikokouksessa Tampereella järjestettiin paneelikeskustelu Pirkanmaan kärkiehdokkaille. Joku raja! verkosto järjesti paneelin naisiin kohdistuvasta väkivallasta Lavaklubilla Helsingissä naisten päivän alla. Sateenkaariverkoston ja LHBTIQ-järjestöjen paneelissa keskusteltiin translaista Helsingissä maaliskuun lopussa.
Vaalien jälkeen aktivisteja pyydettiin kiittämään kampanjaan sitoutuneita ehdokkaita ja kirjoittamaan ministereille. Hallitusneuvotteluja ennen kirjoitimme kaikille eduskuntapuolueille ja hallitusneuvottelijoille. Hallitusohjelman valmistuttua julkaisimme arvion sen ihmisoikeussisällöstä, joka oli valitettavan ohut. Hallitusohjelman eduskuntakäsittelyn alla kirjoitimme jälleen kampanjaamme sitoutuneille kansanedustajille.
Vaikuttaaksemme hallituksen toimintasuunnitelmaan ja julkisen talouden suunnitelmaan kävimme tapaamassa kanslia- ja osastopäällikkötason virkamiehiä sisä-, sosiaali- ja terveys- ja oikeusministeriössä. Tapasimme
myös sisäministeri Petteri Orpon avustajia. Kirjoitimme pääministerille ja muille hallituspuolueiden johtajille,
perhe- ja peruspalveluministerille sekä sisäministerille ja ohjeistimme myös aktivisteja kirjoittamaan heille.
Laadimme Joku raja! -työssä mukana olevien järjestöjen kanssa julkisen kannanoton ja tiedotteen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä. Budjettiriihen alla vetosimme pääministeri Juha Sipilälle osoitetussa
avoimessa kirjeessä naisten turvakotipaikkojen rahoituksen puolesta. Avoimen kirjeen yhteydessä rohkaistiin
ihmisiä jakamaan avoin kirje Sipilälle. Pyyntö tuotti noin 300 pääministerille suunnattua twitter-viestiä.

1.2.

Turvapaikka- ja maahanmuuttotyö

Säilöönotto: Yksin maahan saapuneiden lasten ja lapsiperheiden säilöönottoa rajaava lakimuutos, jota Amnesty on pitkään vaatinut, astui voimaan heinäkuussa. Valitettavasti lasten säilöönottoa ei kuitenkaan kielletty
kokonaan ja säilöönottoyksiköiden henkilökunnalle annettiin laajemmat voimankäyttöoikeudet ja heidän valtuuksiaan puuttua säilöön otettujen oikeuksiin lisättiin.
Poliisihallituksen toimittaman tilaston mukaan yksin saapuneita lapsia oli sijoitettu poliisin putkaan lainvastaisesti vuonna 2013. Ilmoitimme asiasta eduskunnan oikeusasiamiehelle joka käsitteli asiaa kanteluna.
Amnestyn vaatimista säilöönoton vaihtoehdoista sisäministeriö kertoi syksyllä ehdottavansa järjestelyä, jossa
henkilö velvoitetaan asumaan vastaanottokeskuksessa ja ilmoittautumaan säännöllisesti joko viranomaisille tai
vastanottokeskuksen henkilökunnalle.

Maasta poistamiset: Yhdenvertaisuusvaltuutetun alla toimiva maasta poistamisien valvontaa tukeva työryhmä
aloitti toimintansa toukokuussa. Amnesty kutsuttiin mukaan ryhmään, jossa käsiteltiin mm. säilöönottoa
maasta poistamisen turvaamiskeinona ja suurten hakijamäärien vaikutusta tuleviin maasta poistamisiin.
Euroopan pakolaispolitiikka: Amnestyn pitkäaikainen kampanjointi tuotti tulosta, kun EU tunnusti vastuunsa
Välimereen hukkuvien pakolaisten ja siirtolaisten pelastamisesta ja päätti keväällä kolminkertaistaa etsintä- ja
pelastamisresurssit ja laajentaa operaationsa toiminta-aluetta. Kun vuoden 2015 alussa joka kuudestoista
Välimeren ylittämistä yrittänyt kuoli matkalla, heinäkuussa vastaava luku oli yksi 427:sta.
Luovutimme heinäkuussa pääministeri Juha Sipilälle SOS Europe -kampanjan vetoomuksen, jossa vaadittiin
etsintä- ja pelastusoperaatioiden vakiinnuttamista. Pääministerille luovutettiin myös Amnesty-logolla varustetut lasten pelastusliivit. Vetoomuksen allekirjoitti Suomessa yli 3000 ja maailmanlaajuisesti yli 500 000 henkilöä. Lähetimme lisäksi pää- ja sisäministereille lukuisia kirjeitä oikeus- ja sisäasiainneuvostojen ja huippukokousten alla. Toimitimme myös hallintovaliokunnalle lausunnon Euroopan maahanmuuttopolitiikasta.
Pakolaismäärän lisääntyessä syksyllä työmme tavoitteeksi tulivat kokonaisvaltaisemmat ratkaisut. Amnesty
ajaa mm. laillisten ja turvallisten reittien, kuten pakolaiskiintiön, kehittämistä ja vastustaa ”turvallisen alkuperämaan” käsitettä. Syyskuussa julkaisimme sisäministerille suunnatun vetoomuksen laillisten maahantulokeinojen lisäämiseksi. Sen allekirjoitti parissa viikossa noin 10 000 henkilöä. Samalla julkaisimme ”Mitä sinä
voit tehdä pakolaiskriisin ratkaisemiseksi” -mobilisointipaketin, joka sisälsi ohjeet kansanedustajille kirjoittamiseen. Osallistuimme syksyllä Suomi Says Welcome -tapahtumiin Helsingissä ja Tampereella.
Lokakuussa kansainvälisen sihteeristön asiantuntija Matteo De Bellis ja Välimeren haaksirikon selviytyjä Mohammed Kazkij vierailivat Suomessa. Tapasimme heidän kanssaan sisäministeri Orpon, jolle Kazkij luovutti
laillisia maahantulokeinoja koskevan vetoomuksen. Ministeri totesi tapaamisessa, että pakolaiskiintiötä tulisi
pitkällä tähtäimellä kasvattaa. De Bellis ja Kazkij puhuivat Amnestyn syysseminaarissa, jossa järjestettiin
myös pakolaispolitiikkaa koskeva paneelikeskustelu.
Lokakuisen raportin Unkarin turvapaikkalaista ja sen vakavista vaikutuksista pakolaisten oikeuksiin seurauksena Unkarin suurlähetystö pyysi tapaamista Amnestyn kanssa. Unkari vetoomuksemme, joka toimitettiin
pääministeri Viktor Orbanille ja suurlähetystöön joulukuussa, allekirjoitti yli 4000 henkilöä.
Joulukuussa järjestimme taustatilaisuuden toimittajille Suomen hallituksen turvapaikkapolitiikasta ja Euroopan kyvyttömyydestä vastata pakolaiskriisiin humaanilla ja ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla.
Suomen pakolaispolitiikka: Hallitus julkaisi syyskuun alussa maahanmuuttopoliittiset linjauksensa ja päivitti
nämä turvapaikkapoliittisella toimenpideohjelmalla joulukuussa. Retorisesta puheesta vastuunkannosta huolimatta molemmat sisälsivät lähes pelkästään maahanmuuttopolitiikan kiristämistä. Ohjelman ilmeinen tavoite
on pyrkiä kiristämään Suomen turvapaikkapolitiikkaa ja -lainsäädäntöä EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän
sallimalle minimitasolle. Vuoden loppuun mennessä vain muutama toimenpide oli edennyt lakihankkeeksi.
Olemme syksyn aikana pyytäneet sisäministeriön maahanmuutto-osastolta tarkentavia tietoja esitetyistä hankkeista, lausuneet eduskunnalle useita kertoja ja toistuvasti arvostelleet linjauksia mediassa ja sosiaalisessa
mediassa. Viestimme ei kuitenkaan ole saanut vastakaikua.
Syksyllä vaadimme Hämeen poliisilaitosta tutkimaan Hennalan vastaanottokeskuksessa tapahtuneen väkivaltaisen mielenilmauksen tutkimista viharikoksina. Poliisi ilmoitti tutkivansa tapahtumia rasistisina rikoksina.
Myönsimme joulukuussa Suomen Punaisen ristin vapaaehtoistyöntekijöille vuoden kynttiläpalkinnon turvapaikanhakijoiden eteen tehdystä työstä.
Teimme töitä usean turvapaikkaa hakeneen yksilön puolesta tai avustimme asiassa hakijan lakimiestä.

1.3.

Sananvapaus Venäjällä

Osallistuimme aktiivisesti kansainvälisen projektin suunnitteluun, jonka tavoitteena on venäläisiin järjestöihin
kohdistuvan negatiivisen puheen vastustaminen. Osastotasolla teimme yhteistyötä pietarilaisten järjestöjen ja
aktivistien kanssa vierailujen ja tapahtumien kautta. Aktivistimme olivat keskeisiä toimijoita tässä työssä.
Toukokuussa he vierailivat Pietarissa ja tapasivat HLBTIQ-järjestöt Vyhodin ja LGBT networkin, filmifestivaali
Bok-o-Bokin, ADC Memorialin edustajia ja toimittaja Andrei Kalikhin ja vierailivat Suomen pääkonsulaatissa.
Helsingin Pride-viikolla vierainamme oli kaksi nuorta HLBTIQ-aktivistia Pietarista ja Moskovasta. Järjestimme
Homona Venäjällä -elokuvaillan yhdessä pietarilaisen filmifestivaali Bok-o-Bokin kanssa. Elokuvien jälkeiseen
paneelikeskusteluun osallistui BoB:n edustajia, Amnestyn vieraat sekä tutkija Riikka Taavetti. Kuusi Venäjäaktivistia vieraili marraskuussa BoB:n filmifestivaaleilla Pietarissa.
Huhtikuussa käynnistyi Amnestyn venäläisen nykykirjallisuuden kirjapiiri. Helsingin kirjamessuilla lokakuussa
järjestettiin kaksi ”kirjapiiri tapaa kirjailijan” -keskustelua venäläisten kirjailijoiden kanssa. Keskusteluista Lev
Rubinsteinin ja Roman Sentshinin kanssa tuli positiivista palautetta sekä kirjapiirin osallistujilta että yleisöltä.
Kirjamessujen yhteydessä järjestimme yhteistyössä SETAn ja PENin kanssa Ilmaisunvapausklubin, jonka yhtenä aiheena oli ilmaisunvapaus Venäjällä. Klubilla tekstejään lukivat mm. Laura Lindstedt ja Katja Kettu.
Venäjän suurlähetystöllä järjestettiin mielenilmaukset Natalia Estemirovan ja Anna Politkovskajan murhien
vuosipäivinä ja vaadittiin murhien perusteellista tutkimista ja syyllisten tuomista oikeuden eteen. Myös Kuopion ja Tampereen paikallisryhmät järjestivät omat mielenilmauksensa Politkovskajan murhan vuosipäivänä.
Rakkautta ja anarkiaa -filmifestivaalien Amnesty-päivässä syyskuussa nähtiin Masha Novikovan elokuva Cargo
200. Toiminnanjohtaja haastatteli esityksen jälkeen elokuvan ohjaajaa.
Lisäksi kirjoitimme ulkoministeriöön mm. Venäjän järjestölain tiukennuksista, ihmisoikeusaktivistien oikeudenkäynneistä ja ihmisoikeuspuolustajia koskevasta Amnestyn työpajasta ja järjestimme henkilökunnalle ja
aktivisteille koulutusta Venäjän ihmisoikeustilanteesta.

1.4. Seksuaalioikeudet – My Body My Rights -kampanja
Syyskuussa 2015 hyväksyttiin YK:n vuosituhattavoitteiden jälkeiset kehitystavoitteet. Ihmisoikeudet on huomioitu tavoitteissa aiempaan verrattuna hyvin. Neuvotteluissa Suomi ajoi ihmisoikeusperustaisuutta, seksuaalioikeuksia ja vastuullisuutta sekä yritysten ihmisoikeusvastuuta niin EU:ssa kuin kansainvälisessä prosessissakin – tavoitteet olivat linjassa Amnestyn tavoitteiden kanssa. Seksuaalioikeuksien suhteen kehitystavoitteiden kirjaukset eivät ole ihmisoikeusnäkökulmasta riittäviä, mutta katastrofit vältettiin. Prosessiin vaikutettiin
suoralla viestinnällä ulkoministeriöön sekä yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.
Keskenmenosta seitsemän vuotta vankilassa istunut elsalvadorilainen Guadalupe vapautettiin kansainvälisen
painostuksen seurauksena. Amnesty pääsi myös tapaamaan El Salvadorin presidenttiä, jolta vaadittiin toimia
aborttilainsäädännön muuttamiseksi. Asiaa koskevaan vetoomuksen kertyi 300 558 allekirjoitusta, joukossa
18 858 nimeä Suomesta. Irlannin aborttilainsäädäntöä koskevaan vetoomukseen kertyi 7 110 allekirjoitusta.

1.5. Kidutuksenvastainen kampanja
Kidutuksen vastaisen kampanjan toimintamuodot olivat vaikuttaminen ja yksilötyö. Kidutuksen kohteeksi
Meksikossa joutunut Claudia Medina vapautettiin helmikuussa viimeisistä häntä vastaan nostetuista syytteistä. Lokakuussa Medina vieraili syysseminaarissamme ja kertoi kokemastaan kidutuksesta ja Amnestyn työn
merkityksestä sekä tapasi ulkoministeriön edustajan. Elokuussa Meksikon syyttäjäviranomaiset hyväksyivät
uudet hyvät kidutustapausten tutkintaa koskevat kansalliset suuntaviivat ja loppuvuodesta maan kongressi
ryhtyi käsittelemään kidutusta koskevaa yleislakia. Nigerialaiselle Moses Akatugballe myönnettiin toukokuun
lopussa täysi armahdus ja hänet vapautettiin vankilasta kesäkuun alussa. EU-parlamentti hyväksyi syksyllä
Amnestyn vaatimat muutokset kidutusvälineiden kauppaa koskevaan asetukseen.

Keskustelimme toukokuussa Meksikon suurlähettilään kanssa kidutuksesta ja rankaisemattomuuden kulttuurista. Toimitimme säännöllisesti tietoa Meksikon tilanteesta UM:ään. Meksikon tilanteesta välitettiin tietoa
myös mm. toukokuussa maassa vierailleelle presidentti Sauli Niinistölle.
Amnesty järjesti yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa huhtikuussa YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen
30-vuotisjuhlaseminaarin, jonka aiheena oli valtion vastuu kidutuksen uhrien hoidosta. Suomessa on tuhansia
kidutuksen uhreja, joiden tunnistamisen ja hoidon valtio on velvollinen turvaamaan. Hoitoa ei kuitenkaan ole
tarjolla riittävästi ja sen rahoitus on epävakaalla pohjalla.
Vaadimme Suomea toimimaan aktiivisesti Uzbekistanissa harjoitettavan kidutuksen nostamiseksi keskusteluun EU:ssa ja YK:ssa. EU on viime vuosina käytännössä sulkenut silmänsä maan tilanteelta. Amnesty ja seitsemän muuta kansainvälistä ihmisoikeusjärjestöä kirjoitti asiasta ulkoministeri Timo Soinille.
Viestimme ulkoministeriöön Amnestyn vaatimuksista ja tiedustelimme Suomen ulkopoliittisista toimintamahdollisuuksista Marokossa. Toimimme myös muun muassa kidutetun ja alaikäisenä tehdyistä teoista kuolemaan
tuomitun saudiarabialaisen Ali al-Nimrin sekä marokkolaisen, kiduttamalla saadun ”tunnustuksen” perusteella vankeuteen tuomitun Ali Aarrasin puolesta.
Toukokuussa julkaistiin raportti Euroopassa tapahtuvasta kidutusvälineiden kaupasta ja kauppaa koskevan
EU-asetuksen puutteista ja aukoista. Viestimme asiasta EU-parlamentin kauppavaliokunnan jäsenelle Hannu
Takkulalle sekä eri ministeriöiden virkamiehille. Parlamentti hyväksyi lokakuussa Amnestyn vaatimusten mukaiset muutosesitykset. Muutosten käsittely jatkuu parlamentin, neuvoston ja komission neuvotteluissa.
Vuoden aikana vetoomustyötä tehtiin paitsi edellä mainittujen henkilöiden myös meksikolaisen Yecenia Armentan ja uzbekistanilaisen Mohammed Bekzhanovin puolesta. Kampanja oli kesän aikana esillä paikallisaktiivien voimin tapahtumissa ja tempauksissa eri puolilla Suomea.

1.6. Yksilötyö
1.6.1. Reaktiivinen toiminta yksittäisten henkilöiden puolesta
Saudiarabialaisen bloggarin ja mielipidevangin Raif Badawin ruoskintatuomion toimeenpano 9.1. aiheutti
maailmanlaajuisen protestiaallon eikä häntä ole sen jälkeen ruoskittu. Kirjoitimme Badawin puolesta ulkoministeriöön ja Suomen Saudi-Arabian lähetystöön, keräsimme kahteen vetoomukseen 18 376 ja 16 274 allekirjoitusta, järjestimme Saudi-Arabian lähetystöllä kolme mielenosoitusta, joista yhden yhteistyössä Suomen
PENin kanssa. Ainakin 248 aktivistia soitti tai lähetti sähköpostia suoraan lähetystöön alkuvuodesta ja 36
aktivistia osoitti toukokuussa mieltään omalla paikkakunnallaan ja lähetti siitä kuvan lähetystöön. Raif Badawille myönnettiin Euroopan parlamentin Saharov-ihmisoikeuspalkinto. Maakohtaisen työn asiantuntija alusti
Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteesta Euroopan parlamentin tiedotustoimiston Saharov-seminaarissa 3.11.
Keräsimme 37 343 allekirjoitusta vetoomukseen raskaana olevan 10-vuotiaan paraguaylaisen tytön puolesta.
Vaikka Amerikan ihmisoikeustoimikunta määräsi Paraguayn tarjoamaan tytölle parasta mahdollista hoitoa,
viranomaiset eivät suostuneet aborttiin. Tytölle tehtiin kesällä keisarinleikkaus.
Intian korkein oikeus velvoitti syyskuun lopussa viranomaiset suojelemaan intialaisia dalit-kastiin kuuluvia
Kumarin sisaruksia ja heidän perhettään. Sisarukset olivat saaneet raiskausuhkauksen epäviralliselta kyläneuvostolta ja heidän perheensä oli joutunut häirinnän kohteeksi. Käynnistimme sisarusten puolesta elokuussa
kampanjan, joka keräsi ennätykselliset 46 576 allekirjoituksia.
1.6.2. Pitkäaikainen yksilötyö
Kirjeitä vapaudelle: Vuoden 2014 kampanjahenkilöistä sekä norjalaisen John Jeanette Solstad Remøn että
eteläafrikkalaisen Mkhondon naisten ja tyttöjen tilanne parani. Solstad Remøn kohdalla lakimuutoksen ansioista ja Mkhondossa paikallisen klinikan aukioloaikoja pidennyksellä ja Amnestyn muiden suositusten toteuttamisella. Näiden tilannetta koskevat vetoomukset luovutettiin kyseisten maiden lähetystöihin alkuvuodesta.

Jälkimmäisessä tapaamisessa oli mukana kaksi lukiolaista ja heidän opettajansa Kuusamon lukiosta, joka oli
osallistunut koulujen kirjemaratoniin joulukuussa.
Vuoden 2015 kampanjassa vedottiin ja kirjoitettiin saudiarabialaisen Waleed Abu al-Khairin, meksikolaisen
Yecenia Armentan, kreikkalaisen Costasin, elsalvadorilaisen Teodora Vásquezin, sekä Burkina Fason naimisiin
pakotettujen tyttöjen puolesta. Taulukossa esitetään tulosten vertailu tavoitteisiin:
Tavoite 2015

Tulos 2015

Kampanjaan mukaan lähteneet

35 000

30 000

28 617

6500

Allekirjoitukset verkossa

40 000

55 855

37 072

20 214

Lähetetyt solidaarisuuskortit

3 500

2 914

2 756

350

Paikallistapahtuma-actionit

1300

1185

1073

-

600

1 357

420

183

-

40 kpl

-

-

Kouluissa tehdyt actionit
Yksittäisten toimintapaketit

2014

2013

Kirjeitä vapaudelle -kampanjan aktivismia toteuttivat sekä paikallisryhmät että yksittäiset aktiivit. Paikallisryhmille tarjottiin kampanjakoulutusta verkkokoulutuksena. Paikallisryhmät toteuttivat mm. vetoomustempauksia, kirjeiltoja ja kynttilämielenilmauksia ja yksittäiset osallistujat kampanjoivat omassa lähipiirissään mm.
työpaikoilla, harrastusryhmissä ja kaveriporukoiden kokoontumisissa. Helsingissä oli kaksi kampanjatapahtumaa: vetoomus- ja solidaarisuusviesti-ilta toimistolla 1.12. ja Kirjeitä vapaudelle -ilta Dubrovnikissa ihmisoikeuksien päivänä 10.12. Tapahtumissa ja kampanjatempauksissa kirjoitettiin yli 1800 vetoomusta, kirjettä ja
solidaarisuusviestiä. Koulujen kirjemaratoniin osallistui 48 koulua (28 lähetti kortteja) ja 2300 oppilasta (n.
1000 viestiä). Koulutimme webinaarissa yhdeksän opettajaa kampanjasta ja jaoimme muille koulutuksen
tallennetta. Kaikkiaan kampanjassa kerättiin 60 497 allekirjoitusta ja erilaisia actioneita kertyi 64 846.
Individuals at risk -yksilötyö: Pitkäaikainen työ tuotti tulosta, kun kiinalainen mielipidevanki Chen Zhenping
vapautui noin puolitoista vuotta ennen tuomionsa päättymistä 9.3. ja saapui 9.10. tytärtensä luo Suomeen
hakemaan turvapaikkaa. Suomeen saapumista edelsi erittäin tiivis yhteydenpito Suomen ulkoministeriön ja
Amnestyn Hongkongin toimiston kanssa. Amnestyn delegaatio oli perheen ja ystävien kanssa lentokentällä
Chen Zhenpingiä vastassa. Chen Zhenpingin terveydentila on kohentunut Suomessa.
Kaksi Jyri Jaakkolan ja Bety Cariñon murhasta epäiltyä pidätettiin alkuvuodesta. Todistajia uhkailtiin ja heidän
suojeluaan vaativan verkkovetoomuksen allekirjoitti Suomessa 7000 ihmistä. Vetoomus luovutettiin Suomessa
vierailulla olleelle Meksikon sisäministeriön tutkintavastaavalle helmikuussa. Jyri Jaakkolan murhan vuosipäivänä 27.4. järjestimme mielenilmauksen Meksikon suurlähetystöllä. Paikallisaktiivimme olivat mukana järjestämässä vuosipäivään liittyviä tilaisuuksia Tampereella ja Oulussa. Meksikon suurlähettiläälle luovutettiin
murhan vuosipäivän tapahtumissa eri paikkakunnilla kerätty valokuvavetoomus. Kirjoitimme murhatutkinnasta
presidentti Niinistölle ennen hänen Meksikon-matkaansa 23.–27.5. Kanslian tiedotteen mukaan presidentit
olivat keskustelleet asiasta. Kesäkuussa Amnesty julkaisi pikavetoomuksen Bety Cariñon lesken Omar Esparzan saamista tappouhkauksista. Reaktiiviseen vetoomukseen kertyi lähes 6000 nimeä. Euroopan parlamentin
delegaatio vieraili Meksikossa syyskuun lopussa tapaamassa viranomaisia.
Indonesialainen mielipidevanki Filep Karma vapautui 19.11, noin neljä vuotta ennen 15 vuoden tuomionsa
päättymistä. Helsingin opiskelijaryhmä ja Indonesia-koordinaattori ovat toimineet Karman vapauttamiseksi.
1.6.3. Ihmisoikeuspuolustajat
KIOSin kanssa keskusteltiin mahdollisuuksista tiivistää yhteistyötä ihmisoikeuspuolustajien puolesta tehtävässä työssä. Maakohtaisen työn asiantuntija esitti kommenttipuheenvuoron Hassan Shiren puheenvuoroon ItäAfrikan ihmisoikeuspuolustajien tilanteesta KIOSin ”miniseminaarissa” 27.2. Osallistuimme KIOSin ihmisoikeuspuolustajaseminaariin syyskuussa ja tapasimme ugandalaisia seminaarivieraita Amnestyn toimistolla.

2. MUU VAIKUTTAMISTYÖ
2.1. Syrjinnänvastainen työ
2.1.1. Romaneja kohdellaan kuin roskaa
Euroopan komissio aloitti huhtikuussa rikkomusmenettelyn Slovakiaa vastaan ns. rasismidirektiivin nojalla.
Amnesty on pitkään vaatinut EU:ta ja Slovakian hallitusta puuttumaan romanilasten järjestelmälliseen syrjintään koulutuksessa. Vastaava menettely on aiemmin aloitettu Tšekkiä vastaan syksyllä 2014. Osaston toiminnanjohtaja osallistui huhtikuussa pääsihteeri Salil Shettyn matkalle Tšekkiin. Matkan aikana tavattiin niin
romaneja, aktivisteja, viranomaisia kuin mediaa.
Vapaaehtoiset romanikoordinaattorit jatkoivat säännöllisen uutiskirjeen julkaisemista. Koordinaatio koulutti
muita aktivisteja romanien oikeuksista toimistolla järjestetyssä aktivistikoulutuksessa helmikuussa ja osallistui
rasisminvastaisen päivän tapahtumaan Savoy-teatterissa maaliskuussa. Koordinaattorit osallistuivat vuoden
aikana kahteen tapahtumaan romanien oikeuksien puolesta..
2.1.2. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva syrjintä
Translaki: Osana tasa-arvoisen avioliittolain liitännäislakeja hallitus esitti, että naimattomuus ja puolison suostumus poistettaisiin translaissa mainituista sukupuolen juridisen vahvistamisen edellytyksistä. Nämä edistysaskelet ovat kuitenkin riittämättömiä. Lakivaliokunnan joulukuussa antama mietintö ei sisällä muutoksia
hallituksen esitykseen, mutta toteaa, että translain muutostarpeiden kokonaistarkastelu on aiheellista.
Helsinki Pride -tapahtuman alla avasimme pääministeri Sipilälle kohdistetun verkko- ja kuvavetoomuksen.
Vetoomus luovutettiin lokakuussa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle yhdessä muiden järjestöjen
kanssa. Vetoomuksen allekirjoittaneita oli 18 080. Ennen tapaamista Amnesty järjesti yhteistyökumppaneiden
kanssa mielenilmauksen uuden translain puolesta. Mielenilmaukseen osallistui noin 200 ihmistä.
TransHelsinki -viikolla marraskuussa Amnesty järjesti Puolesta, ei vastaan -työpajan, johon osallistui noin 30
ihmistä. Viikon päätösseminaarissa Amnestyn asiantuntija piti puheenvuoron strategisesta vaikuttamisesta
lakimuutoksen aikaansaamiseksi. Yleisö mobilisoitiin lähettämään sähköposteja lakivaliokunnan jäsenille ja
viestejä lähti ainakin 110. Osassa viesteistä kuvailtiin voimassa olevan, syrjivän translain vaikutukset kirjoittajan omaan elämään. Oletettavasti tämän aktivismin ansiosta asiantuntijamme kutsuttiin joulukuussa lakivaliokunnan kuultavaksi.
Muu vaikuttamistyö: Amnesty liittyi loppuvuonna kampanjaan, jonka tavoitteena on uudistaa äitiyslaki. Kampanja kerää nimiä kansalaisaloitteeseen, johon tarvitaan 50 000 allekirjoitusta. Tavoitteena on, että naisparit
voivat tunnustaa vanhemmuuden raskausaikana neuvolakäynnin yhteydessä.
Amnesty osallistui Pride-tapahtumiin Helsingin lisäksi myös Joensuussa, Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä. Sateenkaariverkosto toimi hyvin aktiivisesti koko vuoden ajan suunnitellen ja järjestäen erilaisia tapahtumia
sekä edustaen Amnestyä eri tilaisuuksissa.

2.2. Terrorismin ja sen vastaisten toimien ihmisoikeusvaikutukset
ISIS-järjestön toiminta sekä Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut lisäsivät vuoden aikana keskustelua terrorismista ja toimista terrorismin vastaisen työn tehostamiseksi. Tästä syystä panostimme enemmän uusien
terrorisminvastaisten toimien ihmisoikeusvaikutusten arviointiin kuin 2000-luvulla tapahtuneiden loukkausten
selvittämiseen. Suomessa muutettiin pakotejärjestelmää ja terrorismin määritelmiä ja valmisteltiin terroristisessa tarkoituksessa tehtävän matkustamisen kriminalisointia YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman ja
Euroopan neuvoston terrorismisopimuksen lisäpöytäkirjan mukaisesti. Vaikutimme aktiivisesti lausuntojen ja
kuulemisten kautta sekä Euroopan neuvoston lisäpöytäkirjaa koskeviin neuvotteluihin, joissa saatiinkin aikaan
pieniä muutoksia, että kansainvälisten päätösten toimeenpanoon Suomessa.

Toimimme edelleen Guantánamon vankileirin sulkemiseksi ja siellä olevien vankien vapauttamiseksi tai tuomiseksi oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Maailma Kylässä -tapahtumassa vieraili yhdysvaltalainen kirjailija Larry Siems, joka on toimittanut Mohamedou Ould Slahin kirjoittaman Guantánamon päiväkirjan. Vierailuun liittyi julkinen keskustelu sekä Siemsin vierailu Amnestyn osastolla.

2.3. Sananvapauden edistäminen (Katso kohta 1.3 yllä)
2.4. Kuolemanrangaistuksen poistaminen
Kuolemanrangaistustilastot julkaistiin huhtikuun alussa. Julkaisimme vetoomuksia kuolemanrangaistustapauksista muun muassa Malesiassa, Saudi-Arabiassa ja Iranissa.

2.5. Rankaisemattomuuden vastainen työ
Marraskuussa keskusrikospoliisi pidätti henkilön epäiltynä Irakissa kesällä 2014 tehdyistä sotarikoksista ja
Tampereen käräjäoikeus vangitsi hänet todennäköisin syin epäiltynä. Kyseessä on Suomen historian toinen
oikeustapaus, jossa tutkitaan ulkomailla tehtyä vakavaa kansainvälistä rikosta. Joulukuussa keskusrikospoliisi
ilmoitti lisäksi pidättäneensä kaksi henkilöä epäiltynä terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista Irakissa
kesällä 2014. Epäillyt olivat osallistuneet verilöylyyn, jossa ISIS tappoi 1600 irakilaissotilasta.
Aloitimme dialogin viranomaisten kanssa näistä kahdesta tapauksesta. Samalla käynnistimme sisäisen konsultoinnin kansainvälisen sihteeristön kanssa. Amnesty katsoo, että kyseiset teot ovat sotarikoksia ja mahdollisesti jopa rikoksia ihmisyyttä vastaan. On ongelmallista, että Suomen viranomaiset soveltavat samantyyppisiin
tapauksiin eri lakeja: yhdessä kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja toisessa kansallista terrorismilainsäädäntöä. Eri lainsäädännön soveltaminen monimutkaistaa oikeussääntöjen sitovuutta taisteluissa.

2.6. Asevalvonnan vahvistaminen
2.6.1. Asekauppalainsäädäntö ja Suomen vientilainsäädäntö
Kirjoitimme kolmesti ulkoministeriön virkamiehille kansainvälisen asekauppasopimuksen sopimusosapuolten
kokouksesta. Sisällöllisiä vastauksia ei saatu, mutta yksikön päällikkö ilmaisi halunsa jatkokeskusteluihin.
2.6.2. Poliisin voimankäyttö / Etälamauttimien käyttö Suomessa
Seurasimme poliisin voimankäytöstä käytävää keskustelua ja vastasimme aihepiiriä koskeviin median tiedusteluihin. Keskustelimme tapaamisissa poliisin salaiseksi luokitellusta voimankäyttöohjeesta sekä painotimme
läpinäkyvyyden ja valvonnan tarvetta. Poliisilta tiedusteltiin voimankäyttötilanteiden käsittely- ja raportointikäytännöistä poliisin käytettyä uutta paineilma-asetta mielenosoittajia vastaan itsenäisyyspäivän iltana.

2.7. Maakohtainen erikoistuminen
Venäjä: (Katso kohta 1.3. yllä)
Kiina: Pekingin vahvistuttua vuoden 2022 talviolympialaisten kisaisännäksi annoimme kaksi tv-haastattelua
Kiinan ihmisoikeustilanteesta. Maakohtaisen työn asiantuntija piti 2.12. luennon kiinalaisista ihmisoikeuspuolustajista Helsingin kesäyliopiston luentosarjassa Helsingin taidemuseon Ai Weiwein näyttelyn yhteydessä.
Muut maat: Amnesty ja SASK järjestivät elokuvanäytöksen (Who killed Chea Vichea) ja paneelikeskustelun
Chea Vichean murhan tutkinnasta ja Kambodzan ammattiyhdistysoikeuksista. Global Diligence LLT on tehnyt
viime vuonna Kambodzhan valtaeliitin rikoksista valituksen ICC:lle. Chea Vichean murha on valituksessa mukana esimerkkinä kriitikoiden hiljentämisestä. Global Diligencen pyynnöstä avustimme Chea Kimnya henkilökohtaisen lausunnon laatimisessa ICC:lle.
Bakun European games -urheilukisojen alla Suomen olympiakomitealle lähetettiin Amnestyn materiaalia ja
yhteenveto Azerbaidzhanin ihmisoikeusloukkauksista. Kävimme keskustelun Suomen olympiakomitean edustajien kanssa. Olympiakomitea oli itse asiassa aktiivinen ja kertoi välittävänsä informaatiota kisoihin osallistuville urheilijoille.

Maakohtaisen työn asiantuntija piti puheenvuoron ulkoministeriön Myanmarin ihmisoikeuksia koskevassa seminaarissa. Suomi on kasvattamassa kehitysapuaan Myanmariin ja järjestöjä on konsultoitu prosessissa.
Amnestyn näkemykset ja suositukset UPR-tarkastelun istunnoissa käsiteltäviin maihin välitettiin ulkoministeriöön, ko. lähetystöille sekä Suomen pysyvälle edustustolle Geneveen. Ministerien ja presidentin matkoihin
sekä Suomeen suuntautuviin valtiovierailuihin on pyritty reagoimaan lähettämällä Amnestyn tausta-aineistoa
ja suosituksia. Keskeisiä Amnestyn raportteja osaston prioriteettiteemoista on lähetetty ulkoministeriöön.

2.8. Ihmisoikeuskasvatus
Vaikuttamistyö: Ihmisoikeudet saatiin hyvin mukaan uudistettuihin lukion opetussuunnitelman perusteisiin.
Kommentoimme lukion opetussuunnitelman perusteita sekä itsenäisesti että yhdessä muiden järjestöjen
kanssa. Kommentoimme myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja osallistuimme ihmisoikeusjärjestöjen yhteiseen vaikuttamiskirjeeseen oikeusministeriölle. Kirjeen tavoitteena oli varmistaa ihmisoikeuskasvatuksen sisältyminen valmisteilla olevaan kansalliseen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaan.
Vuoden 2014 lopussa hyväksyttyjen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ihmisoikeuskirjausten
toimeenpano oli vuoden aikana Amnestyn ja muiden ihmisoikeuskasvatusta tekevien järjestöjen työn keskiössä. Kepan koordinoima globaalikasvatusverkosto käynnisti toimeenpanoa silmällä pitäen yhteistyön oppikirjakustantamoiden kanssa. Amnesty toimi katsomusaineiden ryhmän vetäjänä. Yhteistyö sisälsi lausuntojen kirjoittamista painoon menevistä uusista oppikirjoista. Amnesty osallistui vuoden aikana neljään oppikirjalausuntoon sekä filosofian ja yhteiskuntaopin oppikirjojen digitaalisten opetusmateriaalien kuvauksiin.
Asiantuntijamme on osallistunut ihmisoikeuskeskuksen koulutus- ja kasvatusjaoston työhön.
Kouluyhteistyö, kouluvierailut ja opettajankoulutus: Kouluyhteistyö painottui koulujen kirjemaratoniin (ks.
kohta 1.6.2.) ja pakolaisten oikeuksia käsittelevään päivätyökeräykseen, johon osallistui 31 koulua ja 4538
oppilasta. Kouluvierailuja tehtiin yhteensä 62 kappaletta ja ne tavoittivat noin 1300 peruskoulun ja toisen
asteen oppilasta. Loppuvuodesta kouluvierailutoiminta päätettiin lopettaa ja satsata jatkossa muihin yhteistyömuotoihin koulujen kanssa. Olimme mukana Maailma koulussa -seminaareissa opettajaksi opiskeleville.
Amnestyn luennoille ja työpajoihin osallistui yhteensä 420 henkilöä. Asiantuntijamme oli mukana UNICEFin
ihmisoikeuskasvatushankkeiden ohjausryhmässä.
Järjestetyt koulutukset: Helmikuussa järjestimme toimistolla koulutusviikonlopun, johon osallistui noin 60
henkeä. Syysseminaarissa ja vuosikokouksessa pidettiin Amnestya aloittelijoille -tilaisuudet sekä ihmisoikeuskasvatuksen strategiaan liittyen kaksi työpajaa. Kevään aikana toteutettiin kuusiosainen miniluentosarja Amnestyn kampanjoista. Luentosarja myös taltioitiin varainhankinnan ja aktivismin käyttöön.
Vuoden aikana otettiin käyttöön Adobe Connect -koulutusalusta ja henkilökuntaa koulutettiin sen käytöstä.
Kidutuksen vastaisesta kampanjasta järjestettiin verkkokoulutuksia viiden eri kaupungin aktiiveille. Ensimmäiselle kansainvälisen liikkeen järjestämälle verkkokurssille sananvapaudesta osallistui 220 henkeä Suomesta.
Ihmisoikeudet.net: Hankkeessa on vuonna 2015 uudistettu verkkosivustoa niin teknisesti kuin sisällöllisesti.
Erityisesti huomioita on kiinnitetty sivuston käytettävyyteen mobiililaitteilla sekä siihen, että sivusto palvelee
opettajia paremmin perusopetuksen uuden opetussuunnitelman toimeenpanossa. Lisäksi hankkeessa on tehty
vaikuttamistyötä ja yhteistyötä globaalikasvatusverkoston kanssa.
Ihmisoikeuskasvatusryhmä: Ihmisoikeuskasvatusryhmä kokoontui neljä kertaa. Ryhmä koulutti uusia kouluvierailijoita ja fasilitoi ihmisoikeuskasvatusstrategiapajaa kevät- ja syysseminaarissa sekä tuotti pakolaisteemaisen aamunavauksen. Vuoden lopussa päätettiin, että ryhmä jää tauolle.

2.9 Suomen ihmisoikeuspolitiikkaan vaikuttaminen
2.9.1. Joku raja! -kampanja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan
Istanbulin sopimuksen toimeenpano: Pitkäaikainen tavoitteemme toteutui, kun Suomi ratifioi Istanbulin sopimuksen ja sopimus astui Suomen osalta voimaan elokuussa. Amnestyn vaatimukset Istanbulin sopimuksen

toimeenpanon suhteen huomioitiin hallituksen tasa-arvo-ohjelman luonnoksessa, mutta vaadittua toimeenpano-ohjelmaa ja budjettia ei kuitenkaan ole laadittu. Amnestyn pitkään vaatiman ja sopimuksen edellyttämän
yhteensovittamiselimen perustamista valmisteltiin kaikessa hiljaisuudessa sosiaali- ja terveysministeriössä,
eikä suunnitelma täyttänyt sopimuksen vaatimuksia. Esimerkiksi järjestöjen rooli olisi minimaalinen, mitä
arvostelimme muiden järjestöjen kanssa. Neljä kansanedustajaa teki asiasta kirjallisen kysymyksen.
Budjettiriihen yhteydessä julkaisimme pääministeri Sipilälle suunnatun avoimen kirjeen, jossa kysyimme,
aikooko hallitus ohjata Istanbulin sopimuksen toimeenpanoon riittävästi rahaa. Sama kysymys esitettiin perhepalveluministeri Juha Rehulalle hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa valmistelevassa asiantuntijafoorumissa.
Rehula totesi Suomella olevan velvoite turvakotipaikkojen lisäämiseen, mutta että asiassa on valmistauduttava
pettymykseen. Sipilältä vastausta ei ole saatu. Kansanedustaja Jani Toivola teki kirjallisen kysymyksen 15.9
turvakotiverkoston rahoituksesta ja Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta.
Ihmiskauppa: Asiantuntija on osallistunut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä lakivaliokunnan kuulemisiin
ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämisestä. Annoimme lausunnon myös ihmiskaupan vastaisesta
koordinaatioehdotuksesta sisäministeriölle. Sisäisen turvallisuuden rahaston suunnitelmaa koskevassa lausunnossa Amnesty kiinnitti huomiota ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän uhrilähtöisyyteen sekä vaati käännytyspykälän poistamista ulkomaalaislaista. Olimme aktiivisia ihmiskaupan vastaisessa järjestöverkostossa.
Amnestyn seksityökanta: Amnestyn kansainvälinen edustajainkokous päätti elokuussa valtuuttaa kansainvälisen johtokunnan laatimaan kannan työstä seksityöntekijöiden oikeuksien puolesta, mukaan lukien seksityön
kaikkien aspektien dekriminalisointi. Useat Joku raja -työssä mukana olleet järjestöt ilmaisivat pettymyksensä
Amnestyn päätökseen. Jotkut kumppanijärjestöt ovat suhtautuneet kantaan maltillisesti eivätkä katso sen
vaikuttavan mahdollisiin yhteistyöprojekteihin. Yksi yhteistyöjärjestö on julkisesti kertonut pitävänsä Amnestyn
kantaa edistyksellisenä. Päätös herätti jonkin verran mediahuomiota, erityisesti ruotsinkielisissä medioissa.
Parikymmentä jäsentä/tukijaa ilmoitti lopettavansa Amnestyn tukemisen dekriminalisaatiokannan takia. Päätöksen julkistamisen jälkeen julkaistiin aiheesta blogi sekä tiedote.
Muu vaikuttamistyö: Toimitimme Amnestyn kannanotot Suomen delegaatiolle YK:n naisten aseman toimikunnan istuntoa varten. Asiantuntija puhui Helsingin Säätytalolla eri ministeriöiden ja poliisin järjestämässä naisiin kohdistuvan väkivallan hintaa koskevassa seminaarissa ja Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan tapahtumassa
Mikkelissä. Asiantuntija piti puheenvuoron Istanbulissa pidetyssä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa globaalina
ihmisoikeusongelmana käsittelevään symposiumissa.
Joku raja! -verkosto: Verkosto osallistui Korkea aika -kampanjaan järjestämällä NYTKIS ry:n kanssa naistenpäivän tilaisuuden ”Anna äänesi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan”. Verkosto osallistui sähköpostiviestien
lähettämiseen sekä kansanedustajille että pääministerille ja perhe- ja peruspalveluministerille. Joku raja! verkosto toteutti yhdessä Sateenkaariverkoston kanssa etuoikeuskävelyn Feministisessä Foorumissa.
2.9.2. Aseistakieltäytyjät
Selvitimme aseistakieltäytyjien tilannetta vuosiraporttia varten. Valvontarangaistuksesta huolimatta totaalikieltäytyjiä tuomitaan edelleen myös vankeuteen.
2.9.3. Kansallinen lainsäädäntö, ihmisoikeustoimintaohjelma ja UM:n ihmisoikeusstrategia
Kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma: Toisen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelu
alkoi loppuvuodesta. Osallistuimme aktiivisesti ihmisoikeusjärjestöjen yhteiseen vaikuttamistyöhön ohjelman
aikaansaamiseksi ja tapasimme valmistelusta vastaavia oikeusministeriön virkamiehiä.
Ihmisoikeusselonteko: Eduskunta hyväksyi maaliskuussa valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta kannanoton,
jossa vaadittiin uutta ihmisoikeustoimintaohjelmaa. Kannanotto pohjautui ulkoasiainvaliokunnan mietintöön.
Olimme valiokunnassa kuultavana tammikuussa. Mietinnössä korostettiin keskeisiä teemojamme, kuten ihmisoikeuspuolustajat, pakolaiset sekä naisiin kohdistuva väkivalta.

Ulkoministeriön ihmisoikeusstrategia ja kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta: Ihmisoikeusasiain
neuvottelukunnan arvio ulkoministeriön ihmisoikeusstrategian ja toimintaohjelman toimeenpanosta julkaistiin
alkuvuodesta samaan aikaan ulkopuolisen konsultin tekemän arvion kanssa. Olimme aktiivisesti mukana seuranta- ja arviointityössä.
Ihmisoikeuskeskus ja -valtuuskunta: Asiantuntijamme osallistuivat aktiivisesti ihmisoikeuskeskuksen yhteydessä olevan ihmisoikeusvaltuuskunnan ja sen jaostojen toimintaan. Toimitimme valtuuskunnalle Amnestyn
lausuntoja mm. Euroopan pakolaispolitiikasta, Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta ja verkkovalvonnasta,
pidimme yhteyttä ihmisoikeuskeskukseen ja osallistuimme sen järjestämiin seminaareihin ja tilaisuuksiin.
Ihmisoikeusrakenteet: Oikeusministeriön asettama työryhmän päätti työnsä ja julkaisi raportin, jossa tarkasteltiin Suomen ihmisoikeusrakenteiden nykytilaa ja kehittämistarpeita. Osallistuimme prosessiin aktiivisesti
omalla lausunnollamme sekä toimimalla järjestöjen edustajana kuulemisissa, joissa työryhmä kuuli laillisuusvalvojia, erityisvaltuutettuja sekä valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkostoa. Näkemyksemme huomioitiin
hyvin raportin sisällössä ja suosituksissa.
Yritysvastuu: Seurasimme YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansallista toimeenpanoa yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Toimeenpano ei toistaiseksi ole johtanut Suomessa toivotun
kaltaisiin konkreettisiin toimiin. Vaikutimme Suomen kantaan niin sanottujen konfliktimineraalien kaupan
valvontaa koskevassa EU:n lainsäädäntöhankkeessa. Kirjoitimme ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita
Toivakalle ja kävimme jatkuvaa keskustelua ulkoministeriön virkamiesten kanssa. Toimitimme hankkeesta
tietoa myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle, jossa olimme marraskuussa kuultavana aiheesta. Lausuimme
myös työ- ja elinkeinoministeriölle valtioneuvoston yhteiskuntavastuun työsuunnitelman luonnoksesta ja
teimme aktiivista yhteistyötä Finnwatch ry:n ja muiden järjestöjen kanssa.
Verkkovalvonta: Puolustusministeriön alaisen työryhmän tammikuisessa mietinnössä esitettiin laajojen verkkovalvontaoikeuksien säätämistä puolustusvoimille ja suojelupoliisille. Mietinnössä hahmoteltu valvonta uhkaa
olla ristiriidassa Suomea sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa erityisesti yksityisyyden suojan osalta. Lainsäädäntövalmistelu tiedustelutoimivaltuuksien luomiseksi ja perustuslain muutostarpeen arvioimiseksi aloitettiin lokakuussa ministeriöiden välisissä työryhmissä. Hankkeisiin liittyvä parlamentaarinen seurantaryhmä
nimitettiin joulukuussa. Perehdyimme digitaalisiin oikeuksiin liittyviin ihmisoikeuskysymyksiin ja seurasimme
aktiivisesti aihepiirissä käytävää kansainvälistä keskustelua sekä kotimaisen tiedustelulainsäädännön valmistelun aloittamista. Kommentoimme verkkovalvontaa muun muassa verkkoviestinnässämme.
2.9.4. Eduskuntavaalit 2015 (katso kohta 1.1. yllä)
2.9.5. Suomen ihmisoikeustilanteen kansainvälinen tarkastelu
Kommentoimme Suomen seitsemättä määräaikaisraporttia YK:n kidutuksen vastaiselle komitealle ulkoministeriön järjestämässä kuulemisessa ja kirjoitimme Suomea koskevan osion Amnestyn vuosiraporttiin.

3. VIESTINTÄ
3.1. Medianäkyvyys
Vuosi 2015 oli medianäkyvyyden kannalta erittäin hyvä. Vuoden toisella neljänneksellä Amnesty näkyi suomalaismedioissa ennätyksellisen usein: sekä huhti- että toukokuussa mediaosumia oli eniten yli kolmeen vuoteen. Myös tammikuussa ja joulukuussa Amnestyn näkyvyys oli korkealla. Vuoden aikana näkyvyyttä saivat
sekä yksittäiset ihmisoikeuspuolustajat (erityisesti Raif Badawi), tiettyjen maiden ihmisoikeustilanteet (Boko
Haramin terrori Nigeriassa, Ukrainan ja Syyrian kriisit) että perinteiset Amnesty-teemat kuten kuolemanrangaistus. Erityisesti vuoden loppua kohti Amnesty mainittiin useasti myös uutisissa, jotka käsittelivät pakolaistilannetta Suomessa ja kansainvälisesti. Kotimaan aiheista pinnalla olivat pakolaisten lisäksi naisiin kohdistuva väkivalta.
Lähetimme vuoden aikana medioille 51 tiedotetta (pois lukien tapahtumatiedotteet).

Kuukausi
Tammikuu

Printti
118 (47)

Verkko
260

Helmikuu
Maaliskuu

66 (60)
77 (74)

110
130

Huhtikuu

177 (41)

247

Toukokuu

151 (104)

294

Kesäkuu

102 (64)

155

Heinäkuu
Elokuu

55 (82)
113 (63)

95
190

Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

66
99
86
100

125
170
83
201

(82)
(63)
(42)
(43)

Painotus
Raif Badawin raippatuomio, Boko Haramin iskut Nigeriassa, teloitukset Indonesiassa, Guantánamo-vangin kirja (Like-yhteistyö)
Itä-Ukrainan levottomuudet, vuosiraportti
Boris Nemtsovin murha, palestiinalaisten sotarikokset Gazassa, naisten oikeudet
Iranissa, teloitukset Pakistanissa
Kuolemanrangaistusraportti, Boko Haramin io-loukkaukset, Välimeren hukkumiskuolemat, eduskuntavaalit (erit. translaki), Jyri Jaakkola
Paragualaistyttö, Egyptin Mursin kuolemantuomio, Venäjän kansalaisjärjestölaki,
Qatarin MM-kisat, Ukrainan kriisi, Hamasin io-loukkaukset, kidutusvälinekauppa
Valvontalaki ja Guantánamon sulkeminen Yhdysvalloissa, Irlannin aborttilaki, Azerbaidzanin Euroopan kisat, pakolaiskriisi
Pohjois-Korean loikkariepäily, siirtolaiset Balkanilla, Iranin teloitukset
Rion poliisisurmat, Amnestyn seksityökanta, rauhanturvaajien raiskaukset KeskiAfrikan tasavallassa, Syyrian ilmaiskut, Saudi-Arabian teloitukset
Raiskaustuomion saaneet intialaissiskokset, eri pakolaisuutiset
Pakolaiskriisi, Syyrian kurdijoukkojen sotarikokset
Kidnappaukset Syyriassa, kidutus Kiinassa, seksuaalinen väkivalta
Kynttiläpalkinto, turvapaikanhakijat, asekauppa Irakiin, Venäjän iskut Syyriassa

Amnestyn asiantuntijat olivat edellisvuosien tapaan haluttuja haastateltavia: pyyntöjä tuli keskimäärin 10–15
kuukaudessa. Juttuaiheita myös tarjottiin toimituksille. Lapin Kansa teki ison jutun lokakuussa Suomeen turvaan päässeestä Chen Zhenpingistä. Me Naiset puolestaan haastatteli syysseminaarissa vieraana ollutta meksikolaista Claudia Medinaa. Ihmisoikeuksien päivänä joulukuussa toimistolla järjestettiin aamukahvitilaisuus
toimittajille pakolaistilanteesta. Paikalla oli toimittajia HBL:stä, Ylestä, Seurasta ja Iltalehdestä.

3.2. Amnesty-lehti
Amnesty-lehti ilmestyi aikataulussa maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Lehden teossa oli
mukana pieni mutta aktiivinen joukko vapaaehtoisia toimituskuntalaisia. Tiedottajan lisäksi lehden kokonaisuudesta vastasivat toimitussihteeri Marie Kajava ja graafinen suunnittelija Maikki Rantala.

3.3. Digitaalinen media
Mitattavat avainluvut
AMNESTY.FI
Kävijämäärä
Istunnot
Välitön poistuminen, mobiilikävijä (ei tabletit)
Välitön poistuminen, selainkävijä
KK-lahjoittajat (prosessin aloittaneet)
KK-lahjoittajat (realisoituneet)
Avattujen sivujen lkm / kävijä
Käytetty aika sivustolla / kävijä
FACEBOOK
Seuraajamäärä
Julkaisujen kommenttimäärä / päivä
SMS
Tilaajamäärä
Allekirjoittajia keskimäärin
TWITTER
Seuraajat
INSTAGRAM
Seuraajat
SOSIAALINEN MEDIA YHTEENSÄ
Tavoittavuus (reach)

2014

2015

Muutos

383 000
562 000
71%
45%
320
160
2,12
1:37

552 000
815 000
67%
48%
447
358
1,92
1:19

+44%
+45%
-4%
+3%
+40%
+120%
-9%
-19%

51 200
10,8

65 000
15,7

+27%
+45%

3 100
46%

3 600
46%

+14%
0%-yks

5 300

7 200

+36%

160

1 700

+960%

10,5M

19,8M

+88%

Suosituimmat verkkovetoomukset:
-

Kyläneuvosto tuomitsi intialaiset siskokset raiskattaviksi. Vaadi suojelua! (44 404 allekirjoitusta)
Raiskattu 10v hengenvaarassa – aborttia ei sallita! (35 474 allekirjoitusta)

-

Keskenmenosta 30 vuotta vankeutta: vaadi vapauttamista (18 569 allekirjoitusta)
Bloggarin ruoskinta pysäytettävä (18 376 allekirjoitusta)
Uusi translaki nyt! (17 468 allekirjoitusta)

Laajimman yleisön saaneet Facebook-julkaisut:
-

Kaksi viestiä ajankohtaisesta keskusteluun ihmisoikeuksien kuulumisesta kaikille 17.12, 438 000 + 421 000
Martti Ahtisaaren kuva ja evakkositaatti 22.6., 386 000
Homofobian vastaisen päivän kuvajako 17.5, 377 000
Vetoomus intialaissiskosten puolesta 27.8, 283 000

4. TOIMINTAMME VAHVISTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
4.1. Digitaalisen varainhankinnan ja osallistumisen kehittäminen
Kehitimme erityisesti verkkosivuja niin, että sivut tukevat kuukausilahjoittajaksi liittymistä. Tehostimme muun
muassa ohjausta kuukausilahjoituslomakkeeseen ja että kuukausilahjoituslomakkeeseen saadaan vaihtoehdoksi luottokorttimaksaminen. Todennäköisesti tämä maksuvaihtoehto saadaan käyttöön vuoden 2016 alussa.
Reaktiivisten kampanjoiden valintakriteerit ja kampanjatasot täsmennettiin elokuun aikana. Kaksiportaista
varainhankintaa tehostettiin reaktiivisiin vetoomuksiin panostamalla, näiden digitaalisella markkinoinnilla ja
kehittämällä vetoomuslomaketta. Kaksiportaisessa varainhankinnassa onnistuimme: Televarainhankinta saavutti uustukijahankinnan ennätystuloksen, yli 1000 uutta tukijaa.
Vahvistimme digitaalista kertalahjoituskampanjointia: kertalahjoituksia pyydettiin solidaarisuuskortin yhteydessä muun muassa osana Kirjeitä vapaudelle -kampanjaa. Solidaarisuuskorteilla kerättiin vuoden aikana
runsaat 22 000 euroa. Kertalahjoitussivua muutettiin joulukeräyksen yhteydessä niin, että digitaalinen toteutus tuki kampanjaa. Joulukeräys verkossa tuotti runsaat 10 000 euroa.

4.2. Paikallistoiminnan ja koulutuksen kehittäminen
Toteutimme kehityshankkeen, joka selvitti millaisia osallistumisen mahdollisuuksia aktiiveilla on Amnestyssa
ja miten aktivismin ja koulutuksen saatavuus taataan. Kartoitimme aktivismin ja koulutuksen kehittämistarpeita piloteissa Oulun ja Kuopion paikallisryhmien kanssa. Kehityshankeen tueksi koottiin Kehittäjät-ryhmä,
joka järjesti työpajoja aktivisteille, osallistui strategiatyöhön ja toiminnan suunnittelun uudistamiseen.
Paikallistoiminnan ja koulutuksen kehittämishankkeen raportti valmistui keväällä 2015 ja toimenpidesuosituksia lähdettiin toteuttamaan välittömästi. Vuoden 2015 päättyessä Amnestyllä oli 13 paikallisryhmää kymmenellä paikkakunnalla.
Aktivismi ja kampanjoiden saatavuus: Vuoden aikana kokeiltiin toimintapyyntöjen ja aktivismin kautta tapahtuvan vaikuttamisen avaamista paikallisryhmien lisäksi kaikille kampanjasta kiinnostuneille. Tilattavien toimintapakettien avulla yksittäiset aktiivit kampanjoivat mm. Laihialla.
Jäsenkoulutuksen kehittäminen: Hankkeen yhtenä tehtävänä oli lisätä koulutuksen saatavuutta myös verkon
kautta. Toukokuussa Stop Torture- kampanjan koulutusta pilotoitiin verkkokoulutuksena viiteen eri kaupunkiin. Verkon kautta koulutettiin opettajia ja aktiiveja eri puolia maata Kirjeitä vapaudelle -kampanjassa.
Aktivistien osallisuus: Aktiivien osallisuutta toiminnan suunnittelussa pilotoitiin syysseminaarin tapahtumasuunnittelussa. Tapahtumakonseptin lisäksi Kehittäjät-ryhmän aktiivit tuottivat kaksi tulevaisuuskeskustelua,
osallistuivat strategiapajojen suunnitteluun, vastasivat Ruotsissa asuvan pakolaisen Kusha Bahramin vierailusta ja meksikolaisen Claudia Medinan tulkkauksesta vierailun aikana.

4.3. Yksilötyön ja maakohtaisen työn arvioiminen
Maakohtaisen työn arvioinnin raportti valmistui toukokuussa. Sen perusteella päätettiin rajata maakohtaista
työtä niin, että työ keskittyy Venäjään sekä ihmisoikeuspuolustajatyöhön Euroopassa ja Keski-Aasiassa.

Maakohtaisen työn asiantuntija osallistui kansainväliseen Casefile review työryhmään. Ryhmä on vuoden aikana kartoittanut ja arvioinut Individuals@Risk -portfoliossa mukana olevien yksilöiden puolesta tehtävää työtä ja
tehnyt suosituksia työn kehittämiseksi sekä tehokkaamman raportointi- ja palautetyökalun kehittämiseksi.
Työryhmän raportti valmistui lokakuussa, ja sen jälkeen työryhmä on keskittynyt raportoinnin kehittämiseen.

4.4. Taiteilija- ja muu kulttuuriyhteistyö
Korkea aika- kampanjan yhteydessä julkaistiin Noon-kollektiivin lapsiperheiden säilöönottoa vastustava video,
joka oli kuvattu Konnunsuon säilöönottokeskuksessa. Pro bonona toteutetun videon musiikin sävelsi Timo
Väänänen. Kaisa Viitasen ja Katja Tähjään kuvareportaasi Konnunsuolta julkaistiin Amnesty-lehdessä.
Rakkautta & Anarkiaa –elokuvafestivaalin kanssa teimme yhteistyötä syksyllä toteuttamalla festivaaleilla Amnesty-päivän elokuvateatteri Andorrassa. Päivän aikana nähtiin kolme ihmisoikeusteemaista elokuvaa: E-Team,
Mediterranea ja Cargo 200. Aktiiviimme kampanjoivat päivän aikana elokuvateatterin aulassa. E-Teamin päähenkilöä ja Cargo 200:n ohjaajaa haastateltiin elokuvien jälkeen.
Syyskuussa toimme myyntiin Suomen tunnetuimman graffititaiteilijan EGSin Amnestylle maalaaman teoksen
Europe’s Greatest Shame -sarjasta. Työ ottaa kantaa Välimerellä tapahtuvaan humanitaariseen katastrofiin.
Vedosten myynnistä saatavat tuotot menevät Amnestyn ihmisoikeustyöhön.
Marraskuussa Artisti Aino Venna levytti Amnestyn työn tueksi tulkinnan tutusta Joulumaa-kappaleesta. Kappale toi huomiota joulukeräyksellemme, jonka tuotot menivät turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeuksia
puolustavaan työhömme. Kappaleen video sai yli 11 000 katselua Youtubessa ja yli 28 000 Facebookissa.
Tempauksesta uutisoitiin laajasti mm HS:n Nyt-liitteessä sekä Suomen johtavissa musiikkilehdissä.

4.5. Projektisuunnittelu, -hallinta ja –arviointi
Osallistuimme vuoden aikana kansainvälisen liikkeen pilottihankkeeseen uudesta raportoinnista. Olimme yksi
kahdesta osastosta, jotka kokeilevat tätä uutta mallia, neljä muuta osastoa kommentoivat raportointiamme.

4.6. Työ uuden strategian laatimiseksi
Amnestyn kansainvälisessä edustajainkokouksessa elokuussa 2015 hyväksyttiin liikkeelle uusi pitkän aikavälin
strategia. Tätä edelsi laaja osastojen kuuleminen, johon osallistuimme kesästä 2014 lähtien. Suomen osaston
johtokunta hyväksyi oman uuden strategian ja toimintasuunnitelman joulukuussa 2015.
Toukokuussa kysyimme 18 000 tukijalta mitkä neljästä kampanjaehdotuksesta tulisi nostaa globaaliksi painopistekampanjaksi. 40,9 % vastanneita piti tärkeimpänä suojella konflikteja pakenevia ihmisiä. Toiseksi kampanjaksi nousi ihmisoikeuspuolustajien suojelu 28 %, Kyselyyn vastasi 763 tukijaa. Suomalaisten valitsemat
hankkeet saivat myös muualla maailmassa eniten tukea ja valittiin.
Suomen osaston strategiaa työstettiin useissa työpajoissa vuoden aikana. Aktiivit osallistuvat strategian laatimiseen asiantuntijoiden ja Kehittäjät-ryhmän vetämissä keskusteluissa vuosikokouksessa. Kesällä johtokunnan
ja tiimikoordinaation strategiapajoissa osaston tavoitetilaa painopistevalintoja täsmennettiin. Toimiston strategiapäivässä keskityttiin erityisesti siihen mitä strategialta vaaditaan, jotta se mahdollistaa kasvun. Kesän aikana toimiston työntekijät laativat visiopapereita ja vaikuttamisanalyysejä osaston oman strategian laatimiseksi.
Syksyllä strategiaa tehtiin rintarinnan toimintasuunnitelman kanssa toimiston suunnitteluviikoilla. Jäsenistö
pääsi työstämään johtokunnan hyväksymää strategialuonnosta kuudessa strategiapajassa syysseminaarissa.

5. TALOUS JA VARAINHANKINTA
5.1. Talous
Osaston taloushallinto on toiminut vuoden aikana suunnitelmallisesti. Kansainvälisen liikkeen raportointijärjestelmän mukaiset raportit lähetettiin aikataulun mukaisesti. Kansainvälisen liikkeen uusi jäsenmaksujärjes-

telmää koskeva keskustelu työllisti vuoden aikana. Tilikauden aikainen tilintarkastus sekä johtokunnan taloudenhoitajan tekemä sisäinen tarkastus suoritettiin marraskuussa. Vuoden tulos näyttää yhdeksän tuhannen
euron miinusta. Tarkempi analyysi taloudellisesta tilanteestamme näkyy tilinpäätöksessä.

5.2. Varainhankinta
Varainhankinnan vuotta voisi kuvailla lauseella vaikeuksien kautta voittoon. Tekemistä vaikeuttivat uuden
tietohallintajärjestelmän kehittämishaasteet ja katuvarainhankinnan alhainen tulos. Kokonaistuloksesta on
kuitenkin syytä olla erittäin tyytyväinen. Vuoden suurimmat valopilkut olivat televarainhankinnan uustukijahankinnan ennätystulos (yli 1000 tukijaa), onnistunut päivätyökampanja, parantunut tukijapysyvyys ja uusi
joulukeräys. Pitämällä varainhankintakulut kurissa ja toteuttamalla yllämainitut onnistuneet varainhankintakeinot osasto ylsi lopulta yli 6 prosentin brutto- ja yli 13 prosentin nettokasvuun.
Varainhankinnan tuotto oli 3 983 236 euroa (3 742 766). Varainhankinnan tuottojen kasvu koostuu osin
onnistuneesta televarainhankinnasta ja tukijapysyvyydestä sekä kasvaneesta kertalahjoitusten määrästä.
Saimme myös laskutuksen ja tukijatietokannan toimimaan niin, että se ei vahingoittanut varainhankintaamme
kuten 2014. Keräyskulujen osuus keräystuotoista oli 21,7 prosenttia.
5.2.1. Säännölliset lahjoitukset
Vuosijäsenmaksuja kertyi 152 480 euroa. Kuukausilahjoittajien tuotto oli 3 501 897 sisältäen katu-, tele- ja
digitaalisella varainhankinnalla rekrytoidut kuukausilahjoittajat. Saimme vuoden aikana 4761 (5895) uutta
kuukausilahjoittajaa. Kuukausitukijoiden ja jäsenten määrä oli vuoden lopussa yhteensä 39 629. Uustukijahankinnan pienentynyt tulos johtui ensisijaisesti vaikeasta F2F-vuodesta. F2F-katuvarainhankinnan tulos jäi
kauas tavoitteestaan. Koimme suuria ja odottamattomia haasteita työntekijöiden hakemusmäärien ja pysyvyyden kanssa. Työntekijöiden määrä on ratkaiseva tulosten saavuttamiseksi. Heikkoon tulokseen on vaikuttanut
moni asia kuten kiristynyt kilpailutilanne työntekijöistä ja liian korkea tulostavoite. Televarainhankinnan tulos
oli erinomainen ja huolimatta varovaisista panostuksista digitaaliseen varainhankintaan, vuoden 2015 tulos
kuukausitukijoiden määrässä mitattuna kasvoi merkittävästi.
5.2.2. Muut varainhankintamuodot
Päivätyökeräykseen ilmoittautui 31 koulua ja rahaa saatiin kerättyä yhteensä 34 550 euroa. Joulukuussa järjestettiin Suomen osaston ensimmäinen joulukeräys. Siihen kuului lipaskeräys, sekä lahjoituspyynnöt sähköpostitse ja kirjeitse. Joulukeräyksen tuotto oli 61 012.
Amnesty Storen myynti jäi tavoitteestaan ja oli arvonlisäveron jälkeen 43 970 euroa (tavoite 60 000). Vuoden
tuottoisimmat ja suosituimmat tuotteet olivat EGS grafiikkavedokset sekä joulun alla aineettomat lahjat ja
kynttilät. Yli 60 % Storen myynnistä ajoittui vuoden viimeiselle neljännekselle.
5.2.3. Markkinointi
Vuoden aikana perustettiin markkinointityöryhmä. Työryhmän tehtävä oli suunnitella markkinoinnilliset toimenpiteet, joiden tuella saavutamme jatkossa kunnianhimoiset kasvutavoitteemme.

6. ORGANISAATIO JA TOIMISTON HALLINTO
6.1. Vuosikokous ja johtokunta
Vuosikokous järjestettiin Tampereella museokeskus Vapriikin tiloissa 28.–29.3. Kokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jukka Muhonen ja uudeksi taloudenhoitajaksi Sirpa Korhonen. Muita uusi johtokunnan
jäseniä ovat Tuula Haavisto ja Ivanka Capova. Vanhoina johtokunnassa jatkavat Ida Sulin, Thomas Hackman,
Kari Lehti ja Aino-Kaisa Manninen.
Uuden johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa Thomas Hackman ja Aino-Kaisa Manninen valittiin varapuheenjohtajiksi. Johtokunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Tämän lisäksi puheenjohtajistosta

koostunut työvaliokunta on kokoontunut valmistelemaan kokouksia ja strategiakokouksiin toimiston johdon
kanssa. Johtokunta on myös pitänyt yhden epävirallisen kokouksen ja sopinut asioista sähköpostitse.
Syysseminaari järjestettiin Espoon Hanasaaressa 3-4.10. Erittäin hyvää palautetta saaneeseen kokoukseen
osallistui 169 henkeä.

6.2. Toimisto
Toiminnanjohtajana toimi Frank Johansson, ihmisoikeustyön johtajana Niina Laajapuro, toimistopäällikkönä
Katri Korhonen, viestintäpäällikkönä Suvi Reijonen, varainhankintapäällikkönä Nora Huhta ja johdon neuvonantajana Anu Merenlahti. Varainhankintapäällikön sijaisena toimi syyskuuhun saakka Mariliinu Ahlström ja
vuoden alussa vt. viestintäpäällikkönä toimi Markus Viljasalo. Nämä muodostivat osaston tiimikoordinaation.
Vaikuttamistiimissä työskentelivät Anu Tuukkanen, Katariina Heikkinen (Pia Puu Oksasen sijainen), Pia Puu
Oksanen, Susanna Mehtonen, Maarit Pihkala, Tiina Valonen ja Mikko Aarnio (Tiina Valosen sijainen). Määräaikaisena tiimin avustajana toimi Emma Åman.
Viestintätiimissä työskentelivät Outi Haapanen, Heli Sariola, Markus Viljasalo sekä tämän sijainen Perttu IsoMarkku, Saara Manelius ja tämän sijainen Sanni Myllyaho sekä Tomi Asikainen. Lisäksi tiimissä toimivat tuntityöläisinä Marie Kajava sekä määräaikaisena kampanja-avustajana Maria Talvela.
Talous- ja hallintotiimissä työskentelivät Jukka Vallisto, Mia Mikkola, Pia Tikkanen, Roosa Haimila, sekä hänen sijaisensa Rania Taina ja Tiia Martiskainen sekä Ville Sahlakari.
Varainhankintatiimissä työskentelivät Marko Pajula, Hanna Valkama, Anni Eriksson, Toni Kallio (Erikssonin
sijainen huhtikuusta) Niina Kari, Hanni Halonen (elokuun loppuun) Matja Rapeli (syyskuusta). Kesällä katuvarainhankinnan koordinaattoreina toimivat Jaakko Klemettilä ja Jemina Heinonen. Lisäksi työsuhteessa oli televarainhankinnassa 25 henkilöä ja katurekrytoijina 124 henkilöä.
6.2.1. Henkilöstöhallinto
Lokakuun alussa toimistolla tehtiin vuosittainen ilmapiirikysely. Palkkamallin mukaiset kehitys- ja tavoitekeskustelut käytiin kaikkien työntekijöiden kanssa tammi-helmikuussa. Marraskuun kehityskeskustelujen yhteydessä arvioitiin työntekijöiden henkilökohtaisten vuositavoitteiden toteutuminen, minkä perusteella maksettiin
joulukuussa vuosilisiä työntekijöille.
Toimistolla järjestettiin vuoden aikana yhteiskoulutuksena Excelin peruskurssi sekä PowerPoint-ohjelman peruskurssi. Lisäksi koko henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus tutustua erilaisiin yhteistyö- ja tuottavuustyökaluihin, vaikuttavaan verkkoviestimiseen sekä tukijatietokantaan työntekijöiden itse järjestämissä esittelytilaisuuksissa. Kriisien jälkipurkutukihenkilöt saivat kertauskoulutuksen menetelmän käyttöön.
Kesäkuussa oli Nuuksion maisemissa virkistyspäivä sekä marraskuussa pikkujoulut. Toimistolla järjestettiin
perjantaipöhinöitä, jotka ovat henkilöstölle tarkoitettuja vapaamuotoisia keskustelufoorumeita.
Työ osaston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman uudistamiseksi alkoi. Työryhmä kokoontui kahdesti ja valmisteli mm. kyselyä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta työyhteisössä.
Toimiston työolosuhteita kartoitettiin vuoden aikana työpaikkaselvityskyselyllä yhteistyössä työterveyshuollon
kanssa. Vuoden alussa rakennettiin työolosuhteiden parantamiseksi hiljaisen työn tila sekä kirjastohuone.
Kesäkuussa teetettiin sisäilmatutkimus, jonka edellyttämät korjaus- ja kuivaustoimenpiteet aloitettiin yhteistyössä kiinteistön kanssa syksyn aikana.
Toimistovapaaehtoiset työskentelivät 43 iltapäivänä. Jakson aikana toimistolla kävi 60 vapaaehtoista. Toimistovapaaehtoistyötunteja 403.
6.2.2. Informaatioteknologia
Uuden tukijatietokannan käyttöönottoprojekti miltei valmistui vuoden aikana. Asiakkuuden siirtämistä toiselle
palveluntarjoajalle valmisteltiin. Osastossa päätettiin kokemuksen valossa uusia tietokonekantaa jatkossa hie-

man nopeammassa tahdissa. Vuoden aikana toimiston puhelinjärjestelmä päivitettiin, jolloin sitä on helpompi
hallita ja syntyy kustannussäästöjä. Toimiston infran päivitystä jatkettiin, tele- ja viestintätiimin työpisteisiin
toteutettiin vakaampi verkkoyhteys.

7. YHTEYDET KANSAINVÄLISEEN LIIKKEESEEN
Johtokunnan puheenjohtaja Jukka Muhonen, varapuheenjohtaja Aino-Kaisa Manninen sekä toiminnanjohtaja
ja ihmisoikeustyön johtaja osallistuivat kansainväliseen edustajainkokoukseen (ICM) Dublinissa elokuussa.
Varapuheenjohtaja Thomas Hackman ja toiminnanjohtaja Frank Johansson osallistuivat kansainväliseen puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien kokoukseen Haagissa maaliskuussa. Muhonen ja Manninen osallistuivat
Pohjoismaiden osastojen kokoukseen Kööpenhaminassa kesäkuussa.
Toiminnanjohtaja osallistui vuoden aikana Eurooppa-työn uudistusta valmistelleeseen työryhmään ja uudistuksen jälkeen Eurooppa-työmme ohjausryhmään. Tähän liittyi vuoden aikana useita kokouksia Brysselissä ja
Lontoossa. Toiminnanjohtaja osallistui myös kansainvälisen pääsihteerin Salil Shettyn vierailuun Tšekin tasavaltaan huhtikuussa ja kävi tutustumassa Itä-Afrikan alueellisen toimiston ja Kenian osaston toimintaan Nairobissa marraskuussa.
Ihmisoikeustyön johtaja osallistui EU- ja IGO-lobbarikokoukseen Brysselissä huhtikuussa ja Eurooppaa ja Keski-Aasiaa koskevaan strategiakokoukseen Lontoossa syyskuussa. Oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen
osallistui pakolaiskoordinaattorikokoukseen Brysselissä helmikuussa. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija osallistui Lontoossa Amnestyn naisten oikeuksien verkoston koordinoivan komitean kokoukseen. Maakohtaisen työn asiantuntija osallistui venäläisten ihmisoikeuspuolustajien tukemista koskevan projektin suunnitteluun Lontoossa.
Tiedottaja Heli Sariola osallistui kansainvälisen sihteeristön järjestämään mediasuunnittelukokoukseen Lontoossa tammikuussa. Verkkotuottaja Markus Viljasalo ja kampanjakoordinaattori Outi Pallasoja osallistuivat
Pohjoismaisten osastojen Nordic Campaign Meeting -kokoukseen Tukholmassa helmikuussa. Vastaava graafinen suunnittelija Tomi Asikainen osallistui Write for Rights – Kirjeitä vapaudelle workshop- suunnittelukokoukseen Varsovassa kesäkuussa. Kampanja-avustaja Maria Talvela osallistui Nordic Youth Conferenceen Tukholmassa elokuussa yhdessä yhdeksän nuoren aktivistin kanssa. Kampanjakoordinaattori Outi Pallasoja ja
johdon erityisneuvonantaja Anu Merenlahti osallistuivat kansainvälisen sihteeristön järjestämään Activism 360
–kokoukseen Lontoossa syyskuussa. Viestintäpäällikkö Suvi Reijonen tapasi Lontoossa marraskuussa kansainvälisen sihteeristön viestintäosastoa sekä kampanjajohtaja Thomas Schultz-Jagowin.
Vt varainhankintapäällikkö Mariliinu Ahström osallistui skillshare-tapaamiseen toukokuussa. Toimistopäällikkö
osallistui Nordic Finance Meeting’iin lokakuussa Kööpenhaminassa. Yhteistyötä muiden osastojen IT:n kanssa
vahvistettiin IT-henkilöstön tapaamisessa Lontoossa loppuvuodesta.

