
Amnesty International Suomen osasto 

Toimintasuunnitelma 2021 

COVID-19-kriisin takia Amnestyn uuden kansainvälisen strategian hyväksyminen on taas siirtynyt vuodella 

eteenpäin ja uusi strategia hyväksytään vasta kesällä 2021. Tämä toimintasuunnitelma on siksi jo toinen siir-

tymäkauden suunnitelma ja vaikka se edelleen pohjautuu väljästi vuonna 2016 hyväksyttyyn strategiaan vuo-

sille 2016–19, se katsoo jo ennakoivasti eteenpäin ja rakentaa vuonna 2020 käynnistyneen toiminnan perus-

talle. Ennen kaikkea tämä ilmenee ilmastokriisin estämisen ja talous- ja sosiaalioikeuksien tulemisena entistä 

näkyvimpinä työaloina vaikuttamisemme ja viestintämme kohteeksi. Tietenkin myös COVID-19-kriisi näkyy 

poikkileikkaavana lähes kaikessa toiminnassamme. 

1. Ykkösnäkökulma: Ihmisoikeudet Suomessa 

Vuoden 2021 aikana panostamme erityisesti ihmisoikeuksien merkitykseen Suomessa. Viestimällä laajasti ih-

misoikeuksista Suomessa, esittelemme työtämme tavalla, joka auttaa kohderyhmiämme paremmin ymmärtä-

mään sekä uusien että vanhojen työalojemme merkityksen. Kaikkea tätä työtä tehdään yhtenäisen viestintä-

kehikon ja integroidun kampanjan avulla, jossa päätavoitteena on tuoda esille, miten monissa tilanteissa ih-

misoikeudet ovat tärkeitä ja viranomaisten toimesta otettava huomioon. Ihmisoikeudet Suomessa -kampanja 

lanseerataan keväällä 2021. Tämän jälkeen kampanjan kanssa yhdenmukaista viestintää voidaan tehdä koko 

Amnesty International 60 -juhlavuoden ajan. Kampanjaa toteutetaan integroidusti eli siihen kuuluu niin vies-

tintää, vaikuttamista, varainhankintaa, aktivismia ja ihmisoikeuskasvatusta. Kampanjan tarkoituksena on li-

sätä Suomessa asuvien ymmärrystä ihmisoikeuksista ja niiden merkityksestä arjessa, vahvistaa viestiämme 

päättäjien suuntaan, osallistaa olemassa olevia ja potentiaalisia tukijoitamme toimimaan kanssamme, tukea 

tukijapysyvyyttä ja hankkia uusia lahjoittajia. Kampanjalle laaditaan tavoitteet ja mittarit. 

Teemat, joita voidaan käsitellä osana tätä kampanjaa ovat oman työmme keskiössä ja niihin kuuluvat mm. 

seuraavat kysymykset: 

- kokoontumisvapaus ja poliisin voimankäyttö 

- riittävä perusturva 

- oikeus terveyteen koronakriisin aikaan 

- riittävät ilmastotoimet, mukaan lukien oikeudenmukainen siirtymä 

- suostumusperustainen raiskauslaki 

- itsemääräämisoikeutta kunnioittava translaki 

- turvapaikanhakijoiden oikeus perheenyhdistämiseen 

Kaikissa näissä kysymyksissä huomioimme COVID-19-pandemian ja rakenteellisen syrjinnän ja vaikutamme 

viranomaisiin ihmisoikeusnäkökulman huomioimiseksi kautta linjan. Vaadimme systemaattista ihmisoikeusvai-

kutusten arviointia lainsäädännön lisäksi myös muuhun hallituksen ja viranomaisten toimintaan, kuten valtion 

budjettiprosessiin. Kuntavaalit ovat tärkeä ajankohta joidenkin teemojen esiin nostamiselle. Tarkemmat vuo-

den 2021 teemakohtaiset painopisteet löytyvät alla. 

2. Kansainväliset kampanjat 

Ihmisoikeudet Suomessa -kampanjoinnin lisäksi tuomme jatkuvasti julkisuuteen kansainvälisen liikkeen käyn-

nistämiä hankkeita. Nämä voivat olla yksilö-, maa- tai teemakohtaisia, usein näitä yhdistäen. Näissäkin hyö-

dynnetään koko toimiston osaamista integroidusti.  

Merkittävimmät kansainväliset hankkeet ovat vuoden lopussa toteutettava Kirjeitä vapaudelle -kampanja ja 

COVID-19-kriisin ihmisoikeusloukkauksista kertovat kampanjat. 

  



3. Ihmisoikeustyömme teemat  

Ihmisoikeuspuolustajat ja kansalaisyhteiskunta 

Tavoitteet: 

1. Meidät tunnetaan kokoontumisvapauden vahtikoirana Suomessa. Puutumme näitä oikeuksia heikentä-

viin käytäntöihin. Kansalaisyhteiskunnan toimijat saavat meiltä tukea puolustaessaan oikeuttaan rau-

hanomaiseen kokoontumiseen.  

2. Ihmisoikeuspuolustajien tukeminen on näkyvä osa Suomen ulkopolitiikkaa. Suomi edistää hyviä käy-

täntöjä Euroopan unionissa ja YK:n kontekstissa sekä kehittää ja tehostaa omaa työtään EU:n ihmis-

oikeuspuolustajia koskevien suuntaviivojen toimeenpanossa. 

3. Kun mediassa puhutaan ihmisoikeuspuolustajista ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista 

Amnesty on ensisijainen haastateltava. Ihmisoikeuksia puolustavat ihmiset pystyvät kauttamme vai-

kuttamaan ja saamaan aikaan positiivista muutosta, myös Suomessa.  

Toimenpiteet: 

• Koulutamme mielenosoitustarkkailijoita ja keräämme tietoa Suomessa tapahtuvista mielenosoituk-

sista. Kehitämme mielenosoituskäytäntöjä yhdessä niin aktivistien kuin viranomaisten kanssa. Koko-

amme verkkosivuillemme kattavat ohjeet mielenosoittamisesta ja tuotamme Tunne oikeutesi -kortin. 

Työ on osa kansainvälistä hanketta kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi. 

• Vaadimme ihmisoikeuspuolustajatyön kirjaamista hallituksen linjapapereihin ja seuraamme kirjausten 

toimeenpanoa sekä vuonna 2017 tehdyn arviointiraportin suositusten toimeenpanoa. Vaikutamme ih-

misoikeuspuolustajateemaan sitoutumiseen Suomen ihmisoikeusneuvostokampanjassa. Välitämme 

tietoa vaarassa olevien ihmisoikeuspuolustajien tilanteesta ulkoministeriölle ja edustustoille. 

• Kampanjoimme vastuullisesti ja vaikuttavasti vaarassa olevien ihmisten puolesta ja tuemme kampan-

joinnilla ihmisoikeuspuolustajien toimintamahdollisuuksia huomioiden erityisesti ihmisoikeuspuolusta-

jat, jotka työskentelevät Amnestyn nousevien teemojen, kuten ilmastokriisin, talous- ja sosiaalioikeuk-

sien tai COVID-19-kriisin ihmisoikeusvaikutusten parissa. 

Perusturva ja oikeus terveyteen 

Tavoitteet: 

1. Ymmärrys liian alhaisesta perusturvasta/toimeentulosta ihmisoikeuskysymyksenä kasvaa ja Suomen 

sosiaaliturvauudistuksessa korotetaan sosiaaliturvaetuuksia pitkällä aikavälillä tasolle, joka ei loukkaa 

ihmisoikeuksia. Ennen tavoitellun tason saavuttamista hallitus tekee erilaisia toimenpiteitä perustur-

van parantamiseksi esimerkiksi budjetoinnin yhteydessä.  

2. Ihmiset saavat yhdenvertaisesti riittävää ja hyvää hoitoa koronapandemian aikana ja sen jälkeen, mu-

kaan lukien yhdenvertainen oikeus COVID-19-rokotteeseen. Terveysalan työntekijöiden oikeus tur-val-

liseen työhön COVID-19-kriisin aikana turvataan maailmalla ja Suomessa. Huomioimme myös muut 

erityisen haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt. 

Toimenpiteet: 

• Tuotamme perusturvaselvityksen yhdessä Ihmisoikeusliiton kanssa ja vaikutamme erillisen myöhem-

min sovittavan suunnitelman mukaisesti. Erityisesti raportin julkaisun yhteydessä tekemämme viestin-

tätyö perusturvasta laajentaa käsityksiä ja keskustelua TS-oikeuksista Suomessa. 

• Teemme aktiivista vaikuttamista ja viestintää ja seuraamme niin Suomen kuin maailman COVID-19-

tilanteen kehittymistä ja reagoimme sen mukaisesti, sekä osana kansainvälistä liikettä, että omista 

näkökulmistamme. 

  



Ilmastokriisi 

Tavoitteet: 

1. Suomi ryhtyy nopeasti kunnianhimoisiin ja ihmisoikeuksia edistäviin ilmastotoimiin. Ilmastolain uu-

distuksessa ja toimeenpanossa arvioidaan ihmisoikeusvaikutukset ja lakiin kirjataan vahvat tavoitteet 

ja toimet hiilineutraaliuuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.  

2. Suomessa ryhdytään aktiivisesti toteuttamaan oikeudenmukaista ilmastosiirtymää. Siirtymä pois tur-

peen energiakäytöstä tehdään hallitusti ja oikeudenmukaisesti.  

3. Ilmastokriisi näkyy läpileikkaavana teemana ihmisoikeuspuolustaja- ja turvapaikkatyössämme. 

Toimenpiteet: 

• Vaikutamme ilmastolain uudistukseen ja kokoamme työn tueksi ihmisoikeustyötä tekevien järjestöjen 

verkoston.  

• Osallistumme aktiivisesti Suomen luonnonsuojeluliiton turpeen polton kieltämistä koskevaan kampan-

jaan ja tuomme siihen ihmisoikeusnäkökulmaa. Vahvistamme osaamistamme oikeudenmukaisesta siir-

tymästä ja viestimme siitä ymmärrettävästi niin päättäjille kuin suurelle yleisölle. 

• Tuemme ilmastoaktivisteja Suomessa ja osallistumme kansainvälisen liikkeen kampanjoihin ilmasto-

aktivistien puolesta. Lisäämme ymmärrystä ilmaston lämpenemisen ja muuttoliikkeen välisestä yhtey-

destä ja etsimme ratkaisuja tuleviin haasteisiin. Tuotamme kaikkien yllä mainittujen toimintojen tu-

eksi ihmisten tarinoita, kuvia ja videoita siitä miksi ilmastokriisi on ihmisoikeuskysymys ja luomme 

positiivista kuvaa hiilivapaasta maailmasta. 

Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät oikeudet 

Tavoitteet: 

1. Seksuaalirikoslain 20. luku uudistetaan suostumusperustaiseksi. Suostumuskulttuuri vahvistuu Suo-

messa.  

2. Suomeen laaditaan laki, joka säätelee kuntien, maakuntien ja valtion velvoitetta ehkäistä naisiin koh-

distuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa sekä varmistaa riittävät palvelut alueellisesti. Eri tukipalve-

luiden resurssien kasvattaminen on tärkeä osa tätä tavoitetta. 

3. Suomen aborttilaki uudistetaan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. 

4. Suomen translaki uudistetaan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Translain kokonaisuudistus to-

teutetaan niin, että myös lapsen oikeudet huomioidaan. 

Toimenpiteet: 

• Viestimme suostumusperustaisen raiskauslainsäädännön onnistumisista askel askeleelta - myös mui-

den maiden osalta. Julkaisemme blogeja ja vaikutamme eri viranomaistahoille suunniteltaviin koulu-

tussisältöihin. Jatkamme muuta vaikuttamistyötä tilannekohtaisesti. Uudistamme Mun rajat-koulutus-

materiaalin suostumuskulttuuria vahvistavaksi ja viemme sen osaksi koulujen ihmisoikeuskasvatusta.  

• Nostamme vaatimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyä ja palveluja koskevasta lainsäädän-

nöstä osaksi kuntavaaleihin liittyvää työtä. Tarjoamme kuntavaaliehdokkaille koulutusta aiheesta ja 

haastamme heitä perehtymään alueensa palvelujen ja rahoituksen puutteeseen, sekä toimimaan tilan-

teen korjaamiseksi. Päivitämme vuonna 2016 tekemämme kuntatutkimuksen ja viestimme siitä aktii-

visesti ehdokkaille ja paikallismedialle fokuskunnissa. 

• Suomessa tuemme OmaTahto2020 -kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena on aborttilainsäädännön uu-

distaminen itsemääräämisoikeuteen perustuvaksi. Kansainvälisesti osallistumme kampanjoihin ja vies-

tintään, jonka tavoitteena on seksuaalioikeuksien puolustaminen ja vahvistaminen. 

• Pidämme translain uudistustarvetta ja lapsen oikeuksien toteutumista vaikuttamistyömme ja viestin-

tämme keskiössä mukaan lukien Pride-kaudella 2021. 



Turvapaikanhakijat ja pakolaiset 

Tavoitteet: 

1. Lait ja käytännöt niin Suomessa kuin EU:ssa turvaavat turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeudet. 

Ihmisiä ei kuole rajoille tai jätetä vuosiksi vastaanottoleireille tai muulla lailla limbotilaan.  

2. Kriisitilanteissa turvapaikkapolitiikka on ihmisoikeusmyönteistä niin Suomessa kuin EU:ssa. Ihmiset 

ymmärtävät kriisitilanteiden vaikutukset turvapaikanhakijoiden tilanteeseen, oli kyseessä sitten koro-

napandemia tai ilmastokriisi.   

3. Keskustelukulttuurin polarisaation purkaminen ja vihapuheen taltuttaminen. Turvapaikanhakijoista 

käy-tävä keskustelu pohjautuu faktoihin. 

Toimenpiteet: 

• Vaikutamme ja viestimme, jotta hallitus toteuttaa ohjelmassaan luvatut muutokset: turvapaikanhaki-

joiden oikeusturvan parantaminen, kansainvälistä suojelua saaneiden perheenyhdistämisen helpotta-

minen, pakolaiskiintiön korottaminen sekä säilöönoton vaihtoehtojen kehittäminen. Vaikutamme Suo-

men EU-tasolla toimiviin edustajiin ihmisoikeusmyönteisen pakolaispolitiikan edistämiseksi. Kampan-

joimme ihmisoikeusmyönteisen turvapaikkapolitiikan puolesta EU:ssa sekä esimerkiksi perheenyhdis-

tämisestä Suomessa.  

• Huomioimme koronapandemian ja ilmastokriisin vaikutukset. Näihin kriiseihin liittyvät kysymykset 

kuuluvat selvästi viesteissämme ja kampanjoissamme.  

• Viestimme pakolaisista ja turvapaikanhakijoista ymmärrettävästi ja inhimillisesti. Kun mediassa kes-

kustellaan turvapaikanhakijoista tai pakolaisista, Amnesty on haastateltavana ja tekee omia ulostuloja. 

Annamme työkaluja rasistisen puheen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Vaadimme aktiivisesti 

asiallista ja faktapohjaista puhetta turvaa hakevista ihmisistä päättäviltä tahoilta.  

Ihmisoikeusjärjestelmän tukeminen 

Tavoitteet: 

1. Hallitus laatii kunnianhimoiset ja konkreettiset politiikkalinjaukset perus- ja ihmisoikeustoimintaohjel-

massa ja ihmisoikeusselonteossa ja toimeenpanee niitä aktiivisesti. Hallitus edistää ihmisoikeusvaiku-

tusten arviointia ja ulottaa sen myös muuhun kuin lainsäädäntötyöhön. 

2. Kansalliset ihmisoikeusrakenteet, kuten ihmisoikeusvaltuuskunta ja kansainvälisten ihmisoikeusasiain 

neuvottelukunta kehittyvät entistä vaikuttavammiksi ihmisoikeustoimijoiksi. 

3. Suomen toimet COVID-19-pandemian hillitsemiseksi tehdään ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla. 

Toimenpiteet 

• Vaikutamme itsenäisesti ja yhdessä ihmisoikeustyötä tekevien järjestöjen ja muiden ihmisoikeustoimi-

joiden kanssa ohjelmista päävastuussa oleviin ministeriöihin sekä valtioneuvoston perus- ja ihmis-oi-

keusyhteyshenkilöiden verkostoon. 

• Osallistumme ihmisoikeuselinten kehittämiseen vaikuttamalla sisältä päin niiden jäsenenä. 

• Seuramme viranomaisten COVID-19-kriisiin liittyviä toimia ihmisoikeusnäkökulmasta ja puutumme 

tarvittaessa ongelmiin vaikuttamalla suoraan ja osallistumalla julkiseen keskusteluun. 

  



4. Poikkileikkaavana kaikissa nostoissa ja teemoissa 

Työmme perustuu kaikkien nostojen ja teemojen kohdalla integroituun tekemiseen, jossa on aina mukana ih-

misoikeuskasvatus sekä eri muotoista aktivismia ja varainhankintaa. Kaikesta työstämme teemme pro-aktii-

vista ja kiinnostavaa viestintää. COVID-19-kriisi asettaa erityisesti aktivismillemme haasteita, ja ellemme pysty 

kokoontumaan ja järjestämään tapahtumia, työ organisoidaan virtuaalisesti. 

Ihmisoikeuskasvatus ja aktivismi 

Tavoitteet: 

1. Eri sidos- ja kohdeyleisömme oppivat ihmisoikeuksista ja työmme sisällöistä koulutustemme ja oppi-

materiaaliemme kautta. Opetussuunnitelmien ihmisoikeustavoitteet toteutuvat yhä paremmin kou-

luissa. 

2. Pääkampanjoissamme on osallistumismahdollisuuksia eri kohderyhmille. Ihmisillä on mahdollisuus 

toimia aktiivisesti ihmisoikeuksien puolesta omassa lähipiirissään. 

3. Aktivismi on mahdollista yhä laajemmalle joukolle ihmisiä. Kasvatamme virtuaali- ja paikallisaktivis-

mia uusien ryhmien kautta ja saamme myös nuoria aktivoitumaan ihmisoikeuskysymyksissä. 

Toimenpiteet: 

• Tuemme ja kehitämme paikallisryhmätoimintaa sekä suunnittelemme ja rakennamme erilaisia koulu-

tuksia ja tilaisuuksia, jotka täysin virtuaalisessa ympäristössä tai hybriditapahtumina toteutettuina 

ovat entistä saavutettavampia.  

• Julkaisemme verkkoympäristössä toimintapaketteja kouluille ja valmistamme kampanjamateriaalia 

aktivisteille sekä tuotamme aktivismia ja ihmisoikeuskasvatusta tukevaa koulutusmateriaalia. Koulu-

tamme opettajia ja opettajaopiskelijoita ihmisoikeuksista ja ihmisoikeusperustaisuudesta, mm. yhteis-

työverkostojen kautta. 

• Järjestämme Koulujen kirjemaraton sekä Kirjeitä vapaudelle -kampanjat. Näymme kuntavaaleissa pai-

kallistasolla aktivistiemme kautta. Näymme myös mielenilmauksissa, festivaaleilla ja tapahtumissa 

ympäri Suomen. Osallistumme Pride-tapahtumiin sekä mahdollisuuksien mukaan järjestämme Nordic 

Youth Conferencen virtuaalisena. 

Viestintä ja markkinointi 

Ansaittu näkyvyys 

Tavoitteet 

1. Viestintämme on ajankohtaista, kiinnostavaa ja vaikuttavaa. 

2. Olemme medialle painopistekysymyksissämme ensisijainen haastateltava asiantuntijataho, myös uu-

sissa painopistealueissamme. 

3. Osallistumme ja vaikutamme yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Toimenpiteet 

• Palvelemme toimittajia parhaalla mahdollisella tavalla, koulutamme heitä, välitämme asiantuntijoita 

eri kanaviin nopeasti ja kehitämme entisestään useampien asiantuntijoidemme valmiuksia esiintyä 

mediassa tunnistettavasti Amnestyn edustajina. Mediatyö on luonteva ja integroitu osa viestintä-, 

kampanjointi ja vaikuttamistyötämme.  

• Päättäjät ja mielipidevaikuttajat ovat tärkeitä kohderyhmiämme, ja mm. mediatyön avulla nostamme 

meille tärkeitä aiheita päättäjien, mielipidevaikuttajien ja ns. suuren yleisön omiin kanaviin. Asiantun-

tijatyöstämme nousevan mediatyön sekä asiantuntijoidemme oman näkyvyyden avulla osallistumme ja 

vaikutamme yhteiskunnalliseen keskusteluun. 



• Panostamme myös kevyeen ja viihteelliseen mediaan, kuten urheilumediaan; pyrimme löytämään nä-

kökulmia aiheisiimme, jotka kiinnostavat myös mielipidevaikuttajia, ns. suurta yleisöä sekä erityisesti 

nuoria. 

Omat kanavat 

Tavoitteet  

1. Sisältömme on ajankohtaista, kiinnostavaa ja vaikuttavaa, sekä mahdollisimman integroitua vaikutta-

mis- ja varainhankintatyömme kanssa.  

2. Pidämme kiinni olemassa olevista sekä tavoitamme uusia, ihmisoikeusmuutoksen aikaansaamisessa 

keskeisiä yleisöjä. Saamme nämä ihmiset mukaan toimimaan virtuaali- tai reaalimaailman aktivis-

teina, lahjoittajina, vetoomusten allekirjoittajina tai sosiaalisessa mediassa.  

3. Seuraajamäärämme lähes kaikissa viestintäkanavissamme kasvaa. Huomioimme kaikki kanavamme, 

mutta panostamme uudempien kanavien kasvattamiseen. Verkkosivu-uudistus tekee am-nesty.fi-si-

vustosta nopeamman ja linjakkaamman. 

Toimenpiteet  

• Emme puhu ihmisoikeuksista pelkästään olemassa oleville jäsenillemme, vaan etsimme tapoja tavoit-

taa ihmisoikeusmuutoksen kannalta olennaisia uusia yleisöjä. Sosiaalisessa mediassa olemme keskus-

televa ja ketterä, ajankohtaisiin aiheisiin pelotta tarttuva toimija, joka luo myös nuoria tavoittavia si-

sältöjä eri kanaviin. 

• Verkkosivumme uudistetaan palvelemaan entistä paremmin brändimielikuvaa, varainhankintaa sekä 

ihmisoikeuksiin liittyvää tiedonhakua. Muokkaamme verkkosivun sisältöjä kävijäanalytiikan ja -tutki-

muksen perusteella paremmin vastaamaan kävijöidemme tarpeita. Verkkosivu-uudistuksen myötä 

myös verkkosivumme visuaalinen ilme sekä äänensävy päivittyy. Tuomme päivitettyä ilmettä ja äänen-

sävyä mukaan myös muihin kanaviimme. 

• Kehitämme entisestään viestintäämme jo rekisterissämme oleville. Uutiskirjeviestintämme pitää olla 

tehokasta, kiinnostavaa ja suunnitelmallista. Julkaisemme Amnestypostin toukokuussa ja vuoden mit-

taan kuusi pidempää, teemojamme taustoittavaa, innostavaa verkkoartikkelia. 

Maksettu mainonta 

Tavoitteet  

1. Yhtenäistämme ja vahvistamme Amnestyn brändiä myös ulkoisissa kanavissa. 

2. Pidämme kiinni nykyisistä sekä tavoitamme uusia yleisöjä. Erityisenä painopisteenä myös mainonnan 

toimenpiteissä on niiden ihmisten tavoittaminen, jotka eivät kuulu meille myönteisimpään eivätkä 

kielteisimpään viidennekseen suomalaisista. 

3. Kasvatamme lahjoittajien määrää sekä aktivoimme olemassa olevia ja potentiaalisia uusia tukijoi-

tamme toimimaan meille tärkeiden aiheiden ja tavoitteiden puolesta.  

Toimenpiteet  

• Tuemme Ihmisoikeudet Suomessa -kampanjaa myös maksetulla mainonnalla eri kanavissa kampanja-

suunnitelman mukaisesti.  

• Etsimme prioriteettiteemoista ja niiden ulkopuolelta näkymisen paikat, joissa markkinoinnin toimenpi-

tein voidaan tukea varainhankinnan tavoitteiden saavuttamista.   

• Teemme yhden tapahtumayhteistyön, jonka tavoitteena on löytää meille uusia, strategisesti valittuja 

yleisöjä omien ympyröiden ulkopuolelta.  

• Kamapanjoissa ja yhteistyöhankkeissa asetamme selkeät tavoitteet ja mittarit. 

 



Varainhankinta 

Tavoitteet 

1. Kerätä varainhankinnalla budjetissa määritellyn tulotavoitteen: 5 257 621 euroa.  

2. Kasvattaa kuukausilahjoitustuloja ja parantaa kuukausitukijoiden sitoutumista ja pysyvyyttä. Monipuo-

listaa kuukausitukijoiden rekrytointikanavia.  

3. Monipuolistaa ja kehittää varainhankintakanavia: kaksi onnistunutta säätiöhakemusta vuodessa, 400 

000 euroa kertalahjoituksina (digin, kirjeiden ja spontaanien lahjoitusten kautta). 

Toimenpiteet 

• Varmistamme kuukausilahjoitustulojen kasvun panostamalla uusien kuukausilahjoittajien rekrytointiin 

ja nykyisten lahjoittajien pysyvyyteen. Uusien tukijoiden rekrytoinnissa analysoimme jatkuvasti feis-

sauksen tuloksia ja optimoimme sekä omaa että ulkoistettua feissaustamme tavoitteenamme se, että 

löydämme mahdollisimman sitoutuneita tukijoita. Yhteistyössä viestinnän kanssa kasvatamme vetoo-

musten allekirjoitusten määrää sellaisten ihmisten toimesta, jotka ovat meille uusia. Tämän avulla 

meillä on entistä enemmän työstämme kiinnostuneita henkilöitä, joita kutsua tukijoiksi tele- ja digiva-

rainhankinnalla. Parannamme tukijapysyvyyttä kehittämällä lahjoituksista kiittämistä ja lahjoitusten 

mahdollistamasta työstä raportointia. 

• Kasvatamme digivarainhankinnan tuloja uusien verkkosivujen mahdollistaman lahjoitussivujen kehit-

tämisen, varainhankintameilien jatkuvan kehittämisen, Facebook mainonnan kehittämisen, sekä tu-

losseurannan ja segmentoinnin kehittämisen avulla. Kasvatamme lahjoituskirjeiden tuottoa sekä kas-

vattamalla niiden tuloja että vähentämällä niistä aiheutuvia kuluja kehittämällä segmentointiamme.  

• Tiivistämme yhteistyötä Amnestyn kansainvälisen varainhankintayhteisön kanssa, jonka avulla pys-

tymme hyödyntämään tehokkaammin liikkeemme kollektiivista varainhankinnan osaamista. 

• Tutkimme säätiökenttää, identifioimme potentiaalisia hakemusmahdollisuuksia, ja laadimme hake-

muksia. 

 

5. Vahva organisaatio 

Vuosikokous 

Vuosikokous järjestetään COVID-19 kriisin takia etäkokouksena ja vuosikokouksen yhteydessä järjestettävä ke-

vätseminaarin toteutetaan webinaarina siten, että ohjelma on ajankohtainen ja jäseniämme, tukijoitamme ja 

laajempaa yleisö kiinnostava.  

Johtokunta 

Johtokunta hyväksyy osaston linjaukset kansainväliseen globaalikokoukseen ja kansainvälisen strategian val-

misteluun. Johtokuntaa ohjaa osaston oman strategian valmistelua ja hyväksyy osaston toimintasuunnitelman. 

Johtokunta kokoontuu vuoden aikana noin 6–8 kertaa. 

Toimisto 

Tavoitteet 

1. Johtaminen mahdollistaa organisaation oikea-aikaisen toiminnan ja voimavarojen kohdentamisen. Etä-

työn tukemiseen kohdennetut toimenpiteet ovat riittäviä ja mahdollistavat muuttuvien työtapojen 

adoptoimisen ja kehittämisen. Kampanjat ja vaikuttamistyö toteutuvat aikataulussa ja niille varatun 

budjetin puitteissa. Digitaaliset yhteistyöalustat ja - ohjelmat ovat aktiivisessa käytössä ja niitä kehite-

tään aktiivisesti. Henkilöstö arvioi johtamisen ja esimiestyön hyviksi. 

2. Amnestyn Suomen osaston tulee olla monimuotoisempi, jotta eri taustoista tulevat ihmiset kiinnostui-

sivat meistä ja haluavat osallistua toimintaamme. 



3. Osaston toiminnan hiilijalanjälki lähenee nollaa ja noudatamme ilmasto-ohjelman linjauksia. 

Toimenpiteet 

• Kehitetään etätyömahdollisuuksia sekä tietoturvaa asiantuntevien organisaatioiden kanssa. Toimitaan 

proaktiivisesti tietoturvan sekä digitaalisten työalustojen osalta sekä koulutetaan johtamista työtapojen 

monimuotoistumisen näkökulmasta. Valveutuneella johtamisella edistämme sisäistä yhteistyötä ja 

työnteon sujuvuutta mm. varmistamalla selkeät tavoitteet, riittävä tiedonkulku ja johdonmukainen pa-

laute. 

• Aloitamme työn Amnestyn moninaisuusstrategian laatimiseksi. 

• Jatketaan osaston toiminnan hiilijalanjäljen vähentämistä poikkileikkaavana toimintona. Valvotaan 

osaston ilmasto-ohjelman toteutumista taloudellisin sekä käytännön eri mittareilla. 

 


