
Amnesty Internationalin Suomen osaston vuosikertomus 2021 

1. Ihmisoikeudet Suomessa -kampanja 

Toteutimme kesäkuussa Ihmiseltä ihmiselle -kampanjan, jossa esittelimme työtämme ja aktivismiamme uusille 

yleisöille suunnatulla tavalla. Kampanjan viestit tavoittivat maksetun ulko- sekä printtimainonnan, vaikuttajayh-

teistöiden, ansaitun näkyvyyden sekä omien kanavien kautta yhteensä satoja tuhansia ihmisiä. Kampanjan toteut-

taminen keskellä koronapandemiaa oli haastava ja saamastaan näkyvyydestä huolimatta se ei saavuttanut sille 

asettamiamme tavoitteita. 

 

2. Kansainväliset kampanjat 

COVID-19: Osallistuimme kansainväliseen 100 Days Countdown -koronarokotekampanjaan, jossa vaadimme lää-

keyhtiöitä ja vauraita maita toimittamaan rokotteita myös köyhempiin maihin ja joustamaan väliaikaisesti patent-

tioikeuksista. Kampanjan aikana julkinen keskustelu oli kriittisempää suhteessa Suomen kaltaisten rikkaiden mai-

den ja lääkeyhtiöiden toimintaan pandemian aikana. Lisäksi usea maa antoi kansainvälisen kampanjan aikana tu-

kensa patenttijoustoille, joskaan Suomi ei ollut tässä joukossa.  

Syksyn aikana avasimme lääkeyhtiöille suunnatun vetoomuksen (7 352 allekirjoitusta), kampanjoimme sosiaali-

sessa mediassa ja järjestimme mielenosoituksen Pfizerin toimistolla. Viestinnässä panostimme erityisesti media-

työhön (171 osumaa sadassa päivässä). Kirjoitimme myös aiheesta mielipidekirjoituksia Helsingin Sanomiin yh-

dessä kumppaneidemme kanssa.   

Teimme runsaasti yhteydenottoja poliittisiin päättäjiin ja järjestöihin. Tapasimme esimerkiksi Lääketeollisuus 

ry:tä, ulkoministeriön kauppapoliittisen osaston johtoa ja hallituspuolueiden erityisavustajia sekä lähetimme kir-

jeen hallitustahoille yhdessä muiden järjestön kanssa.  

Qatar 2022: Jalkapallon MM-kisoihin Qatarissa 2022-liittyvässä kampanjassa siirtotyöläisten oikeuksista tiedo-

timme Amnestyn raporteista, jotka näkyivät hyvin mediassa. Jalkapallomaajoukkueen kapteeni Tim Sparv oli siir-

totyöläisten oikeuksia puolustavan vetoomuksemme keulahahmona. Vetoomus keräsi kuukauden aikana vajaat 

10 000 nimeä. Yhteistyö Palloliiton kanssa oli vuoden aikana tiivistä. Palloliitto tiedotti Amnestyn raporteista 

omilla sivuillaan, antoi vahvoja vaatimuksiamme kannattavia lausuntoja ja oli aloitteellisesti nostamassa esille vaa-

timuksiamme kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA:n kokouksissa. 

Write for Rights: Kirjeitä vapaudelle ja Koulujen kirjemaraton olivat jälleen osallistumisen osalta näkyvin kampan-

jamme. Tarjosimme aktiiveillemme, tukijoillemme sekä kouluille eri puolilla Suomea mahdollisuuden osallistua 

kansainväliseen työhön yhdeksän ihmisen puolesta. Kampanja toteutettiin loppuvuodesta ja sen aikana tehtiin 

Suomessa yli 35 000 ihmisoikeustekoa., joista suuri osa olivat vetoomusten allekirjoituksia.  

Yksittäisten kampanjaan osallistuneiden aktiivien ja tukijoiden määrä kasvoi aiempaan vuoteen verrattuna: kam-

panjaan ilmoittautui mukaan 235 ihmistä ja 7 yhteisöä. Aktivismikampanjaan osallistuneet kirjoittivat yhteensä yli 

2000 tukiviestiä ja yli 500 vetoomuskirjettä. Koulujen kirjemaratoniin ilmoittautui yhteensä 50 koulua ja yli 2650 

oppilasta. Oppilaat kirjoittivat lähes 900 tukiviestiä ja 485 vetoomuskirjettä. Paikallisryhmät osallistuivat kampan-

jaan omilla paikkakunnillaan: seitsemän paikallisryhmää järjesti solidaarisuusviestien kirjoitustapahtumia joko 

läsnä tai etänä, kahviloissa, kirjastoissa ja kouluissa. 

Uusien yleisöjen saavuttamiseksi kampanjassa tehtiin markkinointityötä ensimmäistä kertaa sen historiassa. Näitä 

olivat vaikuttajayhteistyö Instagramissa (Ronja Salmi, Maria Veitola, Sita Salminen), ulkomainonta metroissa ja 

raitiovaunuissa sekä bannerimainonta Sanoman medioissa. Kampanjan luvut kasvoivat viime vuodesta kautta lin-

jan. Toimenpiteillä saatiin yli 6 miljoonaa näyttökertaa, ja verkkosivukävijöiden määrä tuplaantui viime vuodesta. 

3. Ihmisoikeustyömme pääteemat 

https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/amnestyn-tuore-raportti-qatarin-siirtotyolaisten-oloista-karu-kansainvalista


Ihmisoikeuspuolustajat ja kansalaisyhteiskunta 

Kokoontumisvapaus ja kansalaisyhteiskunta: Tuotimme kokoontumisvapauteen liittyvän koulutus- ja vaikuttamis-

kokonaisuuden, joka nivoutuu vuonna 2022 alkavaan globaalikampanjaan. Hankkeeseen liittyvässä mielenosoitus-

tarkkailuprojektissa järjestettiin kaksi pilottitarkkailua: tarkkailimme ilmastolakko-mielenosoitusta Eduskuntata-

lolla 24.9. sekä itsenäisyyspäivän mielenosoituksia 6.12. Pilotissa kerättyjen tietojen perusteella olimme yhtey-

dessä Helsingin poliisiin ja pyysimme lisätietoja muutamista havainnoiduista tapahtumista. 

Poliisin toiminta lokakuussa Elokapinan mielenilmauksessa valtioneuvoston linnan portailla herätti kysymyksiä, ja 

reagoimme haastattelemalla paria kymmentä mielenosoituksen yhteydessä kiinni otettua (pidätettyä) henkilöä. 

Haastattelujen ja julkisuudessa olleiden tietojen pohjalta on laadittu alustava analyysi tilanteesta. 

OECD julkaisi 16.6.2021 Suomen kansalaisyhteiskunnan tilaa koskevan arvioinnin ensimmäisenä OECD-maana, 

jossa tällainen arviointi toteutettiin. Vaikuttamistyömme kautta raporttiin saatiin suosituksia mm. naisiin kohdis-

tuvan väkivallan ja vihapuheen torjumiseksi. 

Kampanjoimme Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan rinnalla. Otimme osaa kansainvälisen liikkeemme solidaari-

suuskampanjointiin ja avasimme vetoomuksia. Tuimme myös kansainvälisen liikkeen Valko-Venäjä tutkimusta yli-

määräisellä lahjoituksella. Reagoimme Hongkongin ja Myanmarin tilanteisiin viestinnällä ja vetoomuksin sekä suo-

rilla yhteydenotoilla päättäjiin. 

Amnestyn osastot joutuivat myös viranomaisten kostotoimien kohteeksi. Vaadimme Amnestyn Intian osaston ti-

lien avaamista ja toiminnan jatkamista osana kansainvälistä kampanjaa ja pyysimme Suomen viranomaisia toimi-

maan. Olimme yhteydessä Thaimaan lähetystöön Thaimaan osaston sulkemisuhan takia. Tuimme ihmisoikeus-

loukkausten kohteeksi joutuneita kollegoita Turkissa ja Israelissa/palestiinalaisalueilla. Molemmissa tapauksissa 

myös suomalaiset diplomaatit seurasivat aktiivisesti oikeusprosesseja. 

Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen kanssa on jatkettu viestinvaihtoa oikeusvaltiokysymyksistä EU:ssa, ml. artikla 

7-menettelyistä Unkarin ja Puolan suhteen. Lisäksi olemme pyytäneet Suomelta aktiivisuutta Euroopan neuvos-

tossa, jotta Turkkia vastaan aloitettaisiin rikkomusmenettely ihmisoikeuspuolustaja Osman Kavalan jatkuvasta 

mielivaltaisesta pidätyksestä. 

Ihmisoikeuspuolustajat: Järjestimme 28.4. yhdessä ulkoministeriön ja KIOSin kanssa webinaarin ”Diverse world, 

defending human rights together”, johon kutsuimme puhujaksi filippiiniläisen ihmisoikeuspuolustajan ja ilmasto-

aktivistin Marinel Ubaldon. Muut panelistit olivat Memory Bandera, Hina Jilani ja ulkoministeri Pekka Haavisto. 

Webinaarissa tuotiin esiin Suomen ihmisoikeusneuvostokampanjaa ja sitoutumista ihmisoikeuspuolustajien tuke-

miseen jatkona Suomen EU-puheenjohtakauden toimiin.  

Vaikutimme UM:n ihmisoikeuspuolustajaohjeistuksen päivitykseen kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelu-

kunnan alatyöryhmässä, joka perustettiin Amnestyn aloitteesta ja jonka puheenjohtajana toimi asiantuntijamme. 

Työryhmä kommentoi myös UM:n ihmisoikeusselonteon ihmisoikeuspuolustajia koskevaa osuutta ja teki siihen 

tekstiehdotuksen, joka tuli huomioiduksi selonteon jatkotyöstössä. 

Nostimme yksittäisten ihmisoikeuspuolustajien ja ihmisoikeusjärjestöjen tilannetta esiin viesteissämme ja kirjeis-

sämme ulkoministerille ja viranhaltijoille, esimerkiksi Venäjän, Valko-Venäjän ja Turkin kontekstissa.  

Yksilötyö: Yksilöiden puolesta tehtävä kampanjointi keskittyi vuosittaiseen Kirjeitä vapaudelle -kampanjaan, jossa 

nostimme esiin erityisesti aktivistien ja ihmisoikeuspuolustajien toimintaa. Vetoomuksissa painottui muutenkin 

ihmisoikeuspuolustajien, aktivistien ja mielenosoittajien puolustaminen.  

Kampanjoimme venäläisen Aleksei Navalnyin vapauttamiseksi, kävimme asiasta aktiivista dialogia niin presidentin 

kuin ulkoministerin kanssa ja olimme aiheesta esillä mediassa.  

https://www.oecd.org/gov/open-government/civic-space-scan-of-finland-f9e971bd-en.htm


Saimme juhlistaa niin puolalaisen aktivisti Elzbieta Podlesnan vapautumista syytteistä, myanmarilaisen ihmisoi-

keuspuolustaja Paing Phyo Minin (W4R) vapautumista vankilasta kuin Saudi-Arabiassa naisten ajo-oikeutta vaati-

neen Loujain Al-Hathloulin vapautumista ehdonalaiseen. 

Suomessa olevan vietnamilaisen turvapaikanhakijan mielipidevankeudesta vuonna 2020 väliaikaisesti vapautunut 

isä saapui puolisoineen Suomeen huhtikuussa. Tuimme prosessia keskustelemalla asiasta UM:n, Hanoin EU-dele-

gaation ja EU:n ulkosuhdehallinnon kanssa ja toimittamalla tietoa mielipidevankien tilanteesta Vietnamissa.  

Yksilötyössä ja maakohtaisessa työssä huomioitiin lisäksi Xinjiangin jatkuva ihmisoikeuskriisi Kiinassa. Kampan-

joimme mm. perheistään erotettujen uiguurilasten puolesta sekä tiedotimme ja avasimme vetoomuksen vankilei-

rien kidutuksesta ja oloista.  

Annoimme Suomen olympiakomitealle urheilijoille pyydetyt lausunnot Japanin ja Kiinan ihmisoikeustilanteesta 

Pekingin ja Tokion olympialaisten edellä. Pyynnöstä toimitimme myös Uimaliitolle tietopaketin Arabiemiirikuntien 

ihmisoikeustilanteesta ennen maassa järjestettäviä uinnin MM-kisoja. 

Oikeus sosiaaliturvaan ja terveyteen 

Oikeus sosiaaliturvaan: Julkaisimme 31.8. Ihmisoikeusliiton kanssa yhteisraportin “Elän jatkuvassa kriisitilanteessa 

ja hädässä” - riittämätön perusturva Suomessa. Raportin mediatilaisuudessa oli mukana sosiaali- ja terveysminis-

teri Hanna Sarkkinen ja kokemusasiantuntijat Hani Forsell ja Jaana Saikkonen. Mediassa uutisoitiin raportista poik-

keuksellisen laajasti, näkyvimpänä HS-pääkirjoitus, johon teimme vastineen. Julkaisun jälkeen raportista sekä ta-

lous- ja sosiaalioikeuksista käytiin aktiivisesti keskustelua Twitterissä ja raportti näkyi tavanomaista paremmin 

myös Instagramissa ja Facebookissa.  

Raporttia on esitelty mm. sosiaaliturvakomitean puheenjohtajalle ja jäsenille, Kelan edustajille, ja eduskuntaryh-

mille. Sosiaaliturva-asioissa on myös tavattu STM:n ministereiden avustajia. Asiantuntijamme on esiintynyt mm. 

Kelan podcastissa, eduskunnan Lasten puolesta -ryhmän sosiaaliturvaseminaarissa, kirjoittanut Kalevi Sorsa -sää-

tiön blogiin sekä kutsuttu osallistujaksi Monimuotoiset perheet -verkoston pyöreän pöydän sosiaaliturvakeskuste-

luun ja Kelan, THL:n ja järjestöjen yhteistyöfoorumiin. Raporttia on esitelty myös Amnestyn kansainvälisen liik-

keen sisäisessä webinaarissa ja tutkijakokouksessa. 

Myös Amnestyn vuosiraporttia koskevan viestinnän keskiössä oli perusturvan alhainen taso Suomessa. Raportti 

näkyi mediassa ja osallistuimme julkiseen keskusteluun muun muassa julkaisemalla vastineen Kauppalehden blo-

giin. 

YK:n TSS-oikeuksien komitea antoi alkuvuodesta Suomelle kattavat suositukset, jotka sisälsivät suurimman osan 

prioriteettiteemoistamme. Komitea päätti samalla ottaa sosiaaliturvan, Suomen globaalivastuun rokotteissa ja 

yritysvastuun nopeutettuun seurantaan. Viestimme suosituksista. Suomen käsittelyn aikana toimitimme komite-

alle lausunnon ja asiantuntijamme oli komitean kuultavana.  

Oikeus terveyteen: Julkaisimme säännöllisesti kansainvälisen sihteeristön tutkimuksia terveydenhuoltoalan työn-

tekijöiden COVID-19-kuolemista. Tuorein tutkimus ilmestyi maaliskuussa ja näkyi hyvin mediassa. Viestimme myös 

koronatilanteesta maailman vankiloissa ja selvitimme Suomen tilannetta.  

STM antoi suosituksen koronarokotteiden antamisesta kaikille kotikunnattomille. Teimme järjestöjen kanssa yh-

teistyötä vaikuttamistyössä ja seurannassa. 

  

https://www.amnesty.fi/uploads/2021/08/perusturvaraportti_31082021.pdf
https://www.amnesty.fi/uploads/2021/08/perusturvaraportti_31082021.pdf
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000008233722.html?share=0b6a70821260d676993b100727c3b2d4&fbclid=IwAR2T8bbhLfcvfUsHBNjdKTy2CxixI3jhsbp0OlhTWHIiySRjsEoc8FavCxQ
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008239205.html
https://sosiaalivakuutus.fi/suoraan-sosiaaliturvasta-podcast-osa-7-kuuluuko-asiakkaan-aani-sosiaaliturvakeskustelussa/
https://sorsafoundation.fi/ihmisoikeusvelvoitteiden-on-ohjattava-sosiaaliturvajarjestelman-suunnittelua-ja-toteutusta/
https://sorsafoundation.fi/ihmisoikeusvelvoitteiden-on-ohjattava-sosiaaliturvajarjestelman-suunnittelua-ja-toteutusta/
https://www.amnesty.fi/vastine-kauppalehdelle-maailman-onnellisin-maa-ei-ole-onnela-kaikille/
https://www.amnesty.fi/vastine-kauppalehdelle-maailman-onnellisin-maa-ei-ole-onnela-kaikille/
https://um.fi/documents/35732/0/Concluding+observations+on+the+seventh+periodic+report+of+Finland+%282%29.docx/67813454-6522-1eae-4fdf-c791c35c2c13?t=1615202710694
https://www.amnesty.org/en/documents/eur20/2939/2020/en/
https://www.amnesty.fi/yli-17-000-terveydenhuollon-ammattilaista-on-kuollut-koronaan-maailmanlaajuisesti/


Ilmastokriisin estäminen 

Ilmastolain uudistus eteni oikeaan suuntaan muun muassa päästövähennystavoitteiden, osallistumisoikeuksien, 

saamelaisten oikeuksien ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin osalta. Kuntien velvoitteita ja muutoksenhakua pää-

tettiin valmistella erillisessä ehdotuksessa. Vaikutimme uudistukseen lausuntojen, kirjeiden, kannanottojen ja jär-

jestöyhteistyön kautta ja konsultoimme myös saamelaiskäräjiä aiheesta.  

Vaikutimme ihmisoikeuksia edistävien ilmastotoimien aikaansaamiseksi yhteistyössä ympäristö- ja kehitysjärjestö-

jen ja koolle kutsumamme ihmisoikeusjärjestöverkoston kautta. Välitimme Amnestyn kansainvälistä Stop burning 

our rights -raporttia laajasti hallitukselle ja ministeriöihin, eduskuntaan ja järjestöille. Kirjelmöimme aiheesta halli-

tukselle kehysneuvottelujen ja budjettiriihen yhteydessä ja koulutimme aiheesta kuntavaaliehdokkaita. Vaiku-

timme ympäristö- ja ulkoministeriöihin YK:n ilmastokokouksen (COP26) alla ja aikana yksin ja yhdessä muiden jär-

jestöjen kanssa. Sisällytimme ilmastokysymyksiä myös saamelaiskäräjälakiuudistuksesta antamaamme lausun-

toon. 

Amnestyn Eettiset akut -periaatteet julkistettiin helmikuussa. Teimme vastineen Ilkka-Pohjalaiseen biopolttoainei-

siin ja akkuihin liittyvistä ihmisoikeusongelmista. Asiantuntijamme tapasi työ- ja elinkeinoministeriön akkukluste-

rin edustajaa Suomen akkustrategian vastuullisuuskysymyksistä ja esitteli Amnestyn Eettiset akut -periaatteet.   

Oikeudenmukaista siirtymää edistimme muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton alullepaneman Irti turpeesta 

-kansalaisaloitteen myötä, joka sai kokoon vaadittavat 50 000 allekirjoitusta ja luovutettiin eduskuntaan 20.4. Am-

nestylla oli merkittävä rooli etenkin kampanjan loppukirissä ja oikeudenmukaisen siirtymän esille tuomisessa. Li-

säksi osallistuimme Ilmastopaneelin asiantuntijatyöpajaan ’Energiajärjestelmien sähköistyminen ja sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus’. 

Tuimme sosiaalisessa mediassa nuorten ilmastolakkoa 19.3. Nuoriin ilmastoaktivisteihin kohdistuva häirintä ja 

maalittaminen huomioitiin myös puheenvuorossamme sananvapautta ja vihapuhetta käsittelevässä kansalaispa-

neelissa 13.2. Välitimme Amnestyn kansainväliselle sihteeristölle tietoja Suomesta YK:n yleiskokouksen istunnossa 

käsiteltävää ilmasto-oikeudenmukaisuuteen liittyvää raporttia varten. Tiedot käsittelivät mm. sitä, millaista häirin-

tää ilmastoaktivistit kokevat Suomessa.  

Vaikutimme myös UM:ään YK:n ihmisoikeusneuvoston istuntojen aikana YK:n ilmastonmuutoksen ihmisoikeusky-

symyksistä vastaavan erityisraportoijan viran perustamiseksi ja oikeuden terveelliseen ympäristöön tunnusta-

miseksi sekä keräsimme nimiä vetoomuksiin kyseisen viran ja oikeuden perustamiseksi Suomessa toimivilta järjes-

töiltä.  

Suomen osasto oli mukana päättämässä Amnesty Internationalin sivuväliintulopyynnön jättämisestä Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimelle tapauksessa Duarte Agostinho and others v. Portugal and others (ns. portugalilais-

nuorten tapaus).  

Sukupuoli ja seksuaalisuus 

Suostumus: Oikeusministeriö julkaisi luonnoksen hallituksen esitykseksi seksuaalirikoslainsäädännön uudista-

miseksi marraskuussa. Luonnokseen pyydettiin lausuntoja suppealta joukolta toimijoita. Amnesty kuuli muiden 

järjestöjen ja asiantuntijoiden näkemyksiä luonnoksesta ja sisällytti niistä osan omaan lausuntoonsa. Asiantunti-

jamme oli myös kuultavana oikeusministeriön järjestämässä kuulemistilaisuudessa. 

Julkaisimme loppukeväällä suostumuskulttuurin vahvistamiseen tähtäävän opettajille ja nuorille aktivisteille suun-

natun Puhutaan suostumuksesta! -ihmisoikeuskasvatusmateriaalin. Järjestimme Helsingin yliopiston Nuoret ja 

seksuaalinen häirintä -hankkeen kanssa tähän liittyviä työpajoja nuorille. Pidimme aiheesta lukuisia muitakin kou-

lutuksia, viestimme siitä laajasti ja esittelimme materiaalin Tasa-arvopäivillä ja Nuorisotutkimuspäivillä. 

Lausuntomme pakkoavioliiton mitätöinnistä ja sovittelutoiminnan siirrosta oikeusministeriön alaisuuteen liittyivät 

suostumuskulttuurin vahvistamiseen ja ymmärtämiseen. Asiantuntijamme alusti tasa-arvo-asioiden 

https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/3476/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/3476/2021/en/
https://www.amnesty.fi/uploads/2021/06/puhutaan_suostumuksesta.pdf


neuvottelukunnassa lähisuhdeväkivallan sovittelusta. 

Palvelutaso: Seri-tukikeskuksia on Suomessa jo yksitoista. Vuoden aikana keskukset avautuivat Kokkolaan, Seinä-

joelle ja Vaasaan. 

Vaikuttamistyömme väkivallan eri osapuolille tukea tarjoavien järjestöjen rahoituksen lisäämiseksi sekä pitkäjän-

teisyyden takaamiseksi tuotti tulosta hallituksen kehysriihessä. Hallitus käynnisti valmistelut uuden pysyvään ra-

hoitusmalliin siirtymiseksi rahapelituottoihin perustuvan mallin sijaan. Lisäksi hallitus päätti kompensoida Veik-

kaukselta saatujen tulojen laskua  

Kunnat ja hyvinvointialueet: Julkaisimme maaliskuussa seurantatutkimuksen, joka tarkasteli kuntien toimia naisiin 

kohdistuvan väkivallan torjunnassa. Kuntia velvoittava laki naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä sekä em. seu-

rantatutkimus olivat kuntavaalivaikuttamisen sekä budjettiriihivaikuttamisen keskiössä sekä osana ehdokkaiden ja 

aktivistien kuntavaalikoulutuksia. Asiantuntijamme ja tutkimuksen tekijää haastateltiin useassa mediassa. 

Loppuvuonna 2021 toteutimme aluevaaleihin liittyvän projektin. Julkaisimme naisiin kohdistuvan väkivallan torju-

miseen suunnatut aluevaalitavoitteemme ja postitimme vaikuttamiskirjeet puolueiden piiritoimistoille, puoluetoi-

mistoille, kansanedustajille, eduskuntaryhmille ja ministereille. Asiantuntijamme on esitellyt tavoitteitamme eri 

tilaisuuksissa.  

Muu vaikuttaminen: Pitkäaikainen tavoitteemme toteutui loppuvuonna 2021: Suomeen perustetaan naisiin koh-

distuvan väkivallan raportoijan tehtävä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteyteen. 

Suomen aborttilainsäädäntöön liittyvä Oma tahto -kansalaisaloite eteni eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokun-

nan käsittelyyn. 

Lausunnossamme naisten syrjintää käsittelevälle YK:n CEDAW-komitealle esitimme naisiin kohdistuvaan väkival-

taan liittyviä kysymyksiä aiheiksi, joihin komitean on kiinnitettävä erityistä huomiota Suomen määräaikaisraport-

tia käsitellessään. 

Osallistuimme Istanbulin sopimuksen ensimmäisen toimeenpano-ohjelman arviointiin ja seuraavan toimeenpano-

ohjelman sisältöä koskeviin työpajoihin. Osallistuimme Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan (NAPE) 

torjuntaa koordinoivan toimikunnan järjestötyöryhmän kokouksiin. Osallistuimme vammaisten tyttöjen ja naisten 

voimaantumista tukevan VEERA-hankkeen ohjausryhmään.  

Kansainvälinen työ: Argentiina laillisti viimein abortin, kampanjoimme Puolan aborttilain kiristystä vastaan ja rea-

goimme kevään #TextMeWhenYouGetHome keskusteluun. Seurasimme myös Yhdysvaltojen aborttioikeustilan-

netta. Keväällä kampanjoimme Turkin irtautumisesta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjuvasta Istanbulin sopimuk-

sesta sosiaalisessa mediassa ja organisoimalla virtuaalimielenosoituksen. Lisäksi asiantuntijamme piti aiheeseen 

liittyvän puheen Euroopan neuvoston EU-delegaation järjestämässä tilaisuudessa.  

Translaki: Asiantuntijamme osallistui STM:n asettaman translainsäädännön valmistelun arviointi- ja seurantatyö-

ryhmän toimintaan, jossa tuetaan hallituksen uutta lakiesitystä valmistelevien viranomaisten työtä. Työryhmä kä-

sittelee myös intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden vahvistamista. Huhtikuussa YK:n ihmisoikeusko-

mitea antoi Suomelle suosituksia ihmisoikeuksia kunnioittavasta translaista ja esitti huolensa lapsen oikeuksien 

sivuuttamisesta suunnitellussa uudistuksessa. Hallituksen esitys translaista viivästyi edelleen, ja vuoden lopussa 

saatavilla olevan tiedon mukaan sitä on määrä käsitellä eduskunnassa toukokuun lopussa 2022.  

Tuimme viestinnällisesti Trans ry:n Oikeus olla -kansalaisaloitetta sekä Ehjänä syntynyt -kansalaisaloitetta, joka 

vaatii eheytyshoitojen kieltämistä Suomessa. Molemmat aloitteet saavuttivat vaaditut allekirjoitukset. Eduskunta 

aloitti kansalaisaloitteiden käsittelyn marraskuussa lähetekeskusteluilla, joiden tuloksena aloitteet lähetettiin sosi-

aali- ja terveysvaliokunnan käsiteltäväksi. 

Toteutimme yhteistyökumppaneiden kanssa asiantuntijoille suunnatun kahden seminaarin sarjan 

https://www.amnesty.fi/aluevaalit-ovat-ihmisoikeusvaalit/


sateenkaarilasten oikeuksista. Seminaariyhteistyön innoittamana lähetimme kannanoton kaikille kansanedusta-

jille ja ministereille yhdessä Setan, Pelastaa Lapset ry:n ja Translasten ja -nuorten perheiden yhdistyksen kanssa. 

Kannanotossa korostimme, ettei translain uudistus toteuta ihmisoikeusvelvoitteita koskien lapsen oikeuksia, mi-

käli itsemääräämisoikeutta ei uloteta alle 18-vuotiaisiin.  

Pride-työ: Kampanjoimme Pride-kaudella itsemääräämisoikeutta ja lapsen oikeuksia kunnioittavan translain puo-

lesta Kerro unelmasi! -kampanjalla. Aktivistimme osallistuivat Pride-tapahtumiin ympäri Suomen. Tuimme useita 

Pride-tapahtumia, ja asiantuntijamme pitivät tervehdyksiä Mikkelin ja Raasepori tapahtumissa. Helsingissä järjes-

timme translakiin keskittyvät ihmisoikeuksien iltapäiväkahvit, lähetimme sateenkaariturvapaikanhakijoiden oi-

keuksia koskevan vaikuttamiskirjeen, ja asiantuntijamme osallistui puhujana keskustelutilaisuuteen intersukupuo-

listen oikeuksista. 

Kampanjoimme pohjoismaiden osastojen kanssa transihmisten oikeuksien puolesta WorldPride-tapahtumassa 

Kööpenhaminassa. Järjestimme rodullistettujen trans- ja sateenkaari-ihmisten asemaa käsittelevän elokuvanäy-

töksen Kelet-dokumentista ja Mansa: An Ode to Self-Exploration-musiikkivideosta. Toteutimme paneelikeskuste-

lun transihmisten oikeuksiin kohdistuvasta uudenlaisesta vastustuksesta Pohjoismaissa. Paneelikeskustelu notee-

rattiin muun muassa Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen sateenkaariraportoijan raportissa 

sateenkaari-ihmisiin kohdistuvasta vihasta. 

Muu sateenkaarityö: Annoimme toukokuusta lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi vanhemmuuslaista. 

Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle syyskuussa.  

Oikeusministeriö julkaisi lokakuussa selvityksen sateenkaari-ihmisten perus- ja ihmisoikeustilanteesta, jota varten 

toimitimme kommentteja transihmisten, intersukupuolisten lasten ja sateenkaarevien turvapaikanhakijoiden oi-

keuksien toteutumisesta. 

Asiantuntijamme on antanut useita sateenkaarityöhön liittyviä mediahaastatteluja, mm. Unkarin laista joka rajoit-

taa seksuaalikasvatusta ja sateenkaariryhmiin kuuluvien ihmisten näkyvyyttä mediassa, transihmisten urheiluun 

liittyvistä osallistumisoikeuksista sekä anti-gender liikehdinnästä. 

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset 

Turvapaikanhakijoiden oikeusturvauudistus astui voimaan elokuussa. Pakolaiskiintiö nousi lisätalousarvion yhtey-

dessä 1500 pakolaiseen. Molemmat olivat keskeisiä tavoitteitamme. 

Kampanjoimme alkuvuodesta näkyvästi turkulaisen lähihoitaja Ali Reza Heidarin puolesta, jota uhkasi pakkopalau-

tus Afganistaniin. Vetoomuksen allekirjoitti lähes 30 000 ihmistä ja se herätti laajasti keskustelua niin sosiaalisessa 

mediassa kuin perinteisessä mediassa. Ali sai oleskeluluvan Suomeen. Alin lisäksi teimme yksilötyötä usean kan-

sainvälistä suojelua hakevan henkilön puolesta.  

Pidimme vuoden aikana esillä myös oleskelulupien myöntämiseen, viisumivaatimuksiin ja muukalaispassiin liitty-

viä lakimuutostarpeita. Tuimme Lupa elää -kansalaisaloitetta sekä syvennyimme yhteistyössä sisäministeriön 

kanssa vaihtoehtoisiin mahdollisuuksiin laillistaa pitkään limbotilassa olleiden kielteisen turvapaikkapäätöksen 

saaneiden, niin sanottujen uuspaperittomien oleskelu. Oikeudellinen asiantuntija otti kantaa sisäministeriön niin 

sanottuun LAMA-ohjelmaan panelistina sen julkaisuwebinaarissa.  

Jatkoimme työtämme perheenyhdistämisen helpottamisen puolesta, niin itse kuin muiden järjestöjen kanssa. Ta-

pasimme suuren joukon päättäjiä eri puolueista teemaan liittyen, lähetimme vaikuttamiskirjeitä ja kirjoitimme 

mielipidekirjoituksia. Vetoomuksen kansainvälistä suojelua saaneiden perheenyhdistämisen toimeentuloedelly-

tyksen poistamisen puolesta allekirjoitti yli 10 000 ihmistä. Vetoomus oli esillä myös Amnestyn kevään Ihmiseltä 

ihmiselle -kampanjassa. 



Jatkoimme myös työtämme sateenkaariturvapaikanhakijoiden oikeuksien edistämiseksi Pride-viikon aikana kirjoit-

tamalla päättäjille ja viranhaltijoille aiheesta. 

Koulutimme kuntavaaliehdokkaita pakolaisten uudelleensijoittamisesta ja pakolaisten kuntapaikoista. Nostimme 

turvapaikanhakijoiden oikeusturvaongelmat, lasten säilöönoton sekä perheenyhdistämisen epäkohdat esille YK:n 

ihmisoikeuskomitean kuulemisessa, mistä komitea antoi Suomelle kritiikkiä. 

Kampanjoimme myös Afganistanin kriisin eskaloiduttua ja avasimme vetoomuksen, jossa vaadimme Suomea 

myöntämään kaikille maassa oleville afganistanilaisille kansainvälistä suojelua. Keskusteluissa päättäjien kanssa 

olemme vedonneet muun muassa maahantulon helpottamisen, kuten humanitaaristen viisumien myöntämisen 

puolesta. 

Viestimme myös Valko-Venäjän ja Puolan rajalle jääneiden turvapaikanhakijoiden puolesta ja vaadimme EU-valti-

oita kantamaan vastuunsa ja huolehtimaan, ettei EU:n rajoille kuolla. Lausuimme kirjallisesti sisäministeriölle sekä 

pää- ja sisäministerille komission ehdotuksista rajoilla olevaan tilanteeseen vastaamiseen ja vaatineet turvapai-

kanhakuoikeutta ja palautuskieltoa koskevien velvoitteiden noudattamista. 

Lausuimme kirjallisesti ja tapasimme useaan otteeseen sisäministeriön virkahenkilöitä komission maahanmuutto- 

ja turvapaikkapakettiin liittyvistä ehdotuksista. Lisäksi oikeudellinen asiantuntija osallistui Pakolaisavun mediakou-

lutukseen, jossa hän koulutti toimittajia EU:n turvapaikkapolitiikasta. 

Reagoimme nopeasti sosiaalisessa mediassa ja mediassa esillä olleisiin keskusteluihin turvapaikanhausta sekä pa-

kolaisuudesta. Oikeudellinen asiantuntija on esimerkiksi esitellyt mediassa kantojamme ja raporttejamme Afga-

nistanin tilanteesta ja osallistui panelistina Eurooppa-foorumiin ja Vihreiden pyöreään pöytään antirasismista. 

Ihmisoikeusjärjestelmän tukeminen 

Vaikutimme lukuisten lausuntojen, kirjeiden, kuulemisten, tapaamisten, ihmisoikeusrakenteiden ja järjestöyhteis-

työn kautta onnistuneesti ylihallituskautiseen ihmisoikeuspoliittiseen selontekoon sekä hallituskaudeksi laadit-

tuun kolmanteen kansalliseen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaan. Joulukuussa julkaistu selonteko avaa ulko-

politikan ihmisoikeusperustaisuuden sisältöä ja merkitystä ja sisältää linjauksia useista Amnestyn prioriteeteista, 

kuten ihmisoikeuspuolustajien tukemisesta. Kesäkuussa julkaistun toimintaohjelman tavoitteena on vahvistaa oi-

keuksien toteutumisen seurantaa sekä perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia. Sen osana on kehitetty perus- 

ja ihmisoikeusindikaattorit, jotka sisältävät Amnestyn prioriteettiteemat.  

Lainsäädännön ihmisoikeusvaikutusten arviointityö eteni ja osallistuimme kesäkuussa säädösehdotusten vaikutus-

arviointiohjeen uudistamista koskevaan kuulemiseen ja annoimme lausunnon perus- ja ihmisoikeusvaikutusten 

arvioinnista. Kirjoitimme hallitukselle kehysriihen alla prioriteettiteemojemme ohella ihmisoikeusvaikutusten arvi-

oinnin ulottamisesta budjetointiin. Ihmisoikeusvaikutusten arviointi oli myös yksi kuntavaalivaikuttamisemme ja 

kuntavaalikoulutuksemme teemoista.  

Ihmisoikeusvaltuuskunta antoi alkuvuodesta kattavat suositukset ihmisoikeuksien turvaamiseksi koronapande-

mian aikana ja julkaisi keväällä kannanotot, joissa vaadittiin opettajien ihmisoikeusosaamisen vahvistamista ja 

inklusiivisen opetuksen toteuttamista. Valtuuskunta, kuten myös ihmisoikeuskeskus, on painottanut työssään 

Suomen ihmisoikeustilanteen seurantaa, kansainvälisten suositusten toimeenpanoa ja ihmisoikeusvaikutusten 

arviointia.  

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta kokoontui tiheästi läpi vuoden, pääteemana ulkopolitiikan ih-

misoikeusperustaisuuden toimeenpano. Vetämämme ihmisoikeuspuolustajatyöryhmä vaikutti ulkoasiainhallinnon 

ihmisoikeuspuolustajien tukemista koskevan ohjeistuksen päivittämiseen. Osallistuimme myös tasa-arvotyöryh-

mään, joka valmisteli suosituksia feministisestä ulkopolitiikasta. Lisäksi neuvottelukunnan agendalle nousivat vah-

vasti monet muut prioriteettiaiheemme, kuten ihmisoikeusselonteon valmistelu, YK:n ihmisoikeusneuvosto, EU:n 

ihmisoikeuspolitiikka, ilmasto, muuttoliike ja Afganistanin tilanne. 

https://valtioneuvosto.fi/-/valtioneuvoston-ihmisoikeuspoliittinen-selonteko-painottaa-ihmisoikeuksien-yleismaailmallisuutta-ja-yhdenvertaisuuden-vahvistamista
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163280


Kokosimme verkkosivuille koronapandemian torjunta- ja rajoitustoimia käsittelevän usein kysytyt kysymykset -

artikkelin, jota päivitimme pitkin vuotta. Vastasimme laajasti erilaisiin yksityisten henkilöiden yhteydenottoihin 

sähköpostitse, somessa ja puhelimitse. 

Suomi valittiin YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi kaudelle 2022-2024. Vaikutimme sekä jäsenyyskampanjan 

sisältöihin että Suomen suunnitelmiin neuvoston jäsenenä. Suomi toimii ihmisoikeusjärjestelmän tukemiseksi ja 

sen temaattisia prioriteetteja ovat muun muassa naisten ja tyttöjen oikeudet, ihmisoikeuspuolustajat, erityisesti 

haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallistuminen sekä ilmastonmuutos ja teknologia. Lisäksi viestimme 

aktiivisesti ulkoministeriöön Amnestyn suosituksista YK:n ihmisoikeusneuvoston varsinaisiin istuntoihin sekä Afga-

nistanin ja Etiopian tilannetta koskevien erityisistuntojen alla. 

YK:n ihmisoikeuskomitea antoi Suomelle vahvat ja yksityiskohtaiset suositukset käytännössä kaikista esille nosta-

mistamme teemoista, joita olivat muun muassa turvapaikkalainsäädäntö, perheenyhdistäminen, säilöönotto, nai-

siin kohdistuva väkivalta, translaki, intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeus, poliisin voimankäyttö ja aseis-

takieltäytyjien tilanne. Vaikutimme Suomelle annettaviin ihmisoikeuskomitean suosituksiin antamalla suullisen 

lausunnon sekä osallistumalla epäviralliseen kuulemiseen ihmisoikeuskomitean etäkuulemisessa. 

 

4. Poikkileikkaavana kaikessa työssä 

Ihmisoikeuskasvatus ja aktivismi 

Ihmisoikeuskasvatus: Julkaisimme suostumuskulttuurin vahvistamiseen tähtäävän opettajille suunnatun Puhutaan 

suostumuksesta –materiaalin. Katso yllä kohdassa Sukupuoli ja seksuaalisuus  

Virtuaalivierailuja kouluihin vuoden aikana järjestimme 29. Vierailuja järjestettiin yläkouluihin ja toiselle asteelle 

osaston keskeisistä ihmisoikeusteemoista. Vierailut tavoittivat yli 1000 oppilasta ja opiskelijaa. 

Järjestimme heinäkuussa ensimmäisen virtuaalisen Nordic Youth Conferencen yhteistyössä muiden pohjoismai-

den osastojen kanssa. Tapahtumaan osallistui 23 nuorta aktivistia pohjoismaista, Saksasta ja Portugalista. Tapah-

tumassa järjestettiin työpajoja digitaalisesta aktivismista, aktivistien hyvinvoinnista sekä tavattiin entinen Guanta-

namon vanki Mohamedou Ould Slahi.  

Koulutimme opettajaopiskelijoita ja opettajia Fingon koordinoimissa Maailma koulussa -opettajankoulutussemi-

naareissa sekä Transformer 2030 -opettajain täydennyskoulutuksissa. Keväällä 2021 OKL-työpajat järjestettiin yh-

teistyössä Rauhankasvatusinstituutin kanssa. Koulutuksissa tavoitettiin arviolta reilu 100 opettajaa ja opettaja-

opiskelijaa. 

Toteutimme ihmisoikeusperustaiseen päätöksentekoon ja ajankohtaisiin kuntatason ihmisoikeushaasteisiin pe-

rehdyttävän virtuaalisen Arjen ihmisoikeuspolitiikkaa -koulutuksen kuntavaaliehdokkaille maaliskuussa ja touko-

kuussa. Ehdokkaita osallistui laajasti eri puolilta Suomea, useista puolueista. Koulutuksen toinen kohderyhmä oli-

vat aktiivimme ja tukijamme, joille koulutuksen kautta tarjottiin tukea aktivoitumiseen vaalien alla omalla paikka-

kunnalla. Maaliskuun koulutukseen osallistui hieman yli 130 ja toukokuussa hieman yli 100 koulutettavaa. 

Ensimmäistä kertaa täysin virtuaalisesti toteutettu kevätseminaari järjestettiin 27.3. Nopeasti täyteen varattuun 

tapahtumaan osallistui etäyhteyksin 126 aktiiviamme, jäsentämme ja tukijaamme. 

Kokoontumisvapauteen ja mielenosoitusten järjestämiseen perehdyttävät virtuaaliset Tunne oikeutesi –koulutuk-

set toteutettiin toukokuussa ja lokakuussa. Koko kansalaistoiminnan kentälle avoimet koulutukset olivat jälleen 

suosittuja, osallistujia toukokuu koulutuksessa oli hieman yli 50 ja lokakuun koulutuksessa 30. Julkaisimme myös 

kattavan Tunne oikeutesi –materiaalin verkossa. 

Aktivismi: Mielenosoitustarkkailutoiminnan kaksi kokeilukertaa tarjosivat tarkkailutoiminnasta kiinnostuneille ak-

tiiveille mahdollisuuden olla mukana kehittämässä uutta toimintamuotoamme alusta lähtien. Kokeilutarkkailut 

https://www.amnesty.fi/uploads/2021/06/puhutaan_suostumuksesta.pdf
https://www.amnesty.fi/uploads/2021/06/puhutaan_suostumuksesta.pdf
https://www.amnesty.fi/uploads/2021/05/tunneoikeutesi_2021.pdf


syyskuussa (Ilmastolakko) ja joulukuussa (itsenäisyyspäivän mielenosoitukset) toteutettiin muutaman suoraan 

valitun aktivistin voimin. Vapaaehtoiset tarkkailijat koulutettiin Tunne oikeutesi –peruskoulutuksessa sekä tarkkai-

lijoiden omassa koulutuksessa.   

Ajankohtaisiin kampanjateemoihin perehtymisen ja vapaamuotoisen kokoontumisen mahdollisuuden aktiiveil-

lemme ja kuukausitukijoillemme tarjosivat virtuaaliset ihmisoikeuksien iltapäiväkahvit. Näitä asiantuntijahaastat-

telujen ympärille rakentuvia keskustelutilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana kahdeksan kertaa. Virtuaalisen kah-

vipöydän ääreen kokoontui yhteensä kaikkiaan noin lähes 150 osallistujaa. Kahvipöydissä keskusteltiin muun mu-

assa aktivismista Meksikon aborttilain muuttamiseksi, Valko-Venäjän ja Afganistanin tilanteista, prinsessa Latifan 

katoamisesta ja rokotekattavuudesta ihmisoikeuskysymyksenä.  

Aktivisteillemme ja aktiivisille tukijoillemme julkaistiin ajankohtaiseen kampanjointiimme liittyviä toimintapyyn-

töjä. Aktivoimme ihmisiä lähettämään tukiviestejä Valko-Venäjän mielenosoittajille sosiaalisessa mediassa ja kir-

joittamaan kirjeitä mielenosoituksissa vangituille valkovenäläisiin vankiloihin, kutsuimme ihmisiä prinsessa Latifan 

vapauttamista vaatineeseen virtuaaliseen mielenilmaukseen, jakamaan unelmiaan Suomesta, jossa ihmisoikeuk-

sia kunnioittava translaki on totta sekä kirjoittamaan hallituspuolueille reaktiona Afganistanin tilanteeseen. Kunta-

vaaleihin liittyen julkaisimme ehdokkaille sekä aktiiveillemme ja tukijoillemme suunnatut materiaalipaketit, joiden 

tuella toimiminen omalla paikkakunnalla vaalien alla oli mahdollista. Syyskuussa osallistuimme joukolla Lunasta 

lupaus –ilmastomielenosoitukseen.  

Aktivistiviesti-uutiskirje ilmestyi kuukausittain ja välitti lähes 2000 tilaajalle kampanjointiimme liittyviä toiminta-

pyyntöjä ja kutsuja tilaisuuksiimme ja koulutuksiimme. 

Paikallistoiminta: Seitsemän aktiivista paikallisryhmää kokoontui virtuaalisesti kuukausittain, ja uusien aktivistien 

iltoja järjestettiin läpi vuoden. Koronarajoitukset heikensivät mahdollisuuksia osallistua ja järjestää tapahtumia ja 

mielenosoituksia, mutta kesällä rajoitukset sallivat Pride-kulkueisiin osallistumisen monilla paikkakunnilla. Paikalli-

saktivisteille järjestettiin oma kaksipäiväinen aktivismiseminaari syksyllä. 

Viestintä 

Ansaittu näkyvyys: Mediaosumien määrä vuonna 2021 oli 2 979. Osumien määrä kasvoi vuodesta 2020, jolloin 

mediaosumia oli 2 239. Tiedotteita lähetettiin vuoden aikana 34 kappaletta. Perinteisten tiedotteiden jakelemisen 

lisäksi osallistuimme julkiseen keskusteluun muun muassa mielipidekirjoituksilla ja vastineilla. Sen lisäksi, että tar-

josimme näkökulmia ja asiantuntijoitamme osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, myös toimittajat ja 

tuottajat ovat yhteydessä Amnestyyn etsiessään taustatietoa tai haastateltavia.  

Merkittävää vuoden 2021 aikana oli, että Helsingin Sanomat nosti Amnestyn pääkirjoitussivulle kaksi kertaa. En-

simmäinen ruoti venäläispoliitikko Aleksei Navalnyin mielipidevankistatusta ja toinen mediassa ja sosiaalisessa 

mediassa runsaasti keskustelua herättänyttä perusturvaraporttia.  

Mediatyössä esillä oli Amnestyn teemoja laajasti: perusturva, koronarokotteiden epäoikeudenmukainen jakautu-

minen, naisiin kohdistuva väkivalta maailmalla ja verkossa sekä kuntatutkimus ja lisäksi pakolaisten kohtelu, Afga-

nistanin tilanne ja kokoontumisvapauden toteutuminen ympäri maailmaa. Järjestimme vuoden aikana kaksi me-

diatilaisuutta Teamsissa: toisen yhdessä Lääkärit ilman rajoja -järjestön kanssa ja toisen yhdessä Ihmisoikeusliiton 

kanssa perusturvaraportista.  

Omat kanavat: Sosiaalisen median kanavamme tavoittavat seuraajamme hyvin. Uuden kanavastrategian teko 

käynnistyi, jotta jatkossakin viestintämme on selkeää, oikea-aikaista ja kanavakohtaista. 

Facebookissa seuraajamäärä pysyy staattisesti noin 82 000 seuraajan paikkeilla, Twitter jatkoi kasvuaan lähes 

1000 seuraajalla (2021: 15 500, 2020: 14 679). Myös Instagram on kasvanut (2021: 21 300, 2020: 16 700) ja Lin-

kedIn-seuraajamäärä kivunnut 835 seuraajaan. 



Tukijoidemme lehti, Amnestyposti, julkaistiin uudistuneella juhlavuosinumerolla kesäkuussa. Lehti toimitettiin 

jokaiselle tukijalle ja vuoden aikana lahjoittaneelle. Lehteä jaettiin tapahtumissa sekä lähetettiin uusille tukijoille. 

Lehden artikkeleita julkaistiin verkkosivuillamme sekä jaettiin kanavissamme. 

Osastomme julkaisi uudet verkkosivunsa huhtikuun lopussa. Sivuston kehitystä jatkettiin kuukausittain, tavoit-

teena osallistumisen houkuttelevuuden lisääminen vetoomustoiminnan ja lahjoittamisen kautta. 

Maksettu mainonta: Teimme jatkuvaa maksettua mainontaa Facebookissa ja Instagramissa (välillä myös Youtu-

bessa ja Googlessa) vetoomuksilla ja varainhankintapyynnöillä. Kevään Ihmiseltä ihmiselle -kampanjan aikana 

teimme lisäksi maksettua video-, banneri- ja ulkomainontaa sekä vaikuttajayhteistyötä. Syksyn Kirjeitä vapaudelle 

-kampanjassa teimme ulko- ja bannerimainontaa sekä vaikuttajayhteistyötä. Molemmissa tavoitteena oli tavoi-

tella uusia yleisöjä sekä vahvistaa Amnestyn brändiä. 

Varainhankinta 

Keräsimme 5 409 119 euroa, joka on 151 500 euroa eli 2,9 % enemmän kuin budjetoitu tavoitteemme, ja 35 907 

euroa eli 0,7 % vähemmän kuin vuonna 2020. Tavoitteen ylitys johtui ennustettua enemmän kasvaneista kuukau-

silahjoitustuloista (ylitys n. 68 000 euroa), sekä keräyskirjeiden tuloista (ylitys n. 40 000 euroa) ja digitaalisen va-

rainhankinnan kertalahjoitustuloista (ylitys n. 23 000 euroa). Vuoden 2020 kokonaistuloista jäimme, koska 

saimme nyt testamenttilahjoituksia 454 310 euroa vähemmän. Ilman testamenttilahjoitusten vaikutusta tulojen 

kasvu vuodesta 2020 oli 8,4 %. 

Lahjoituskirjeitä lähetimme vuoden aikana kolme, joista jokainen onnistui hyvin. Digivarainhankinnan kertalahjoi-

tusten kasvu perustui erityisesti sähköpostilla lähetettyjen lahjoituspyyntöjen onnistumiseen.  

Varainhankinnan kulut ylittivät budjetin 96 766 eurolla. Sovimme kesken vuotta lisäpanostuksesta ulkoistettuun 

feissaukseen, mutta ulkoistetun feissauksen teho heikkeni merkittävästi vuoden viimeisinä kuukausina, emmekä 

lopulta pystyneet tekemään sovittua lisäpanostusta täysmääräisesti. 

Kuukausilahjoitustulomme olivat yhteensä 4 636 243 euroa, joka on 375 769 euroa eli 8,2 % enemmän kuin 

vuonna 2020, ja 1,5 % yli budjetoidun tavoitteemme.  

Rekrytoimme uusia kuukausilahjoittajia yhteensä 6 088 kpl, joka oli 26,8 % yli tavoitteemme ja 20,6 % enemmän 

kuin vuonna 2020. Vaikka katurekrytoinnin kautta liittyneiden osuus uusien lahjoittajien kokonaismäärästä kasvoi 

vuoden 2020 67,1 prosentista 70,3 prosenttiin, muualta kuin katurekrytoinnin kautta liittyneiden kuukausilahjoit-

tajien kokonaismäärä kasvoi 1 662 tukijasta 1 820 tukijaan (+8,7 %). 

Kertalahjoitustulomme olivat 443 353 euroa, joka on 10,8 % yli tavoitteen, ja 15,5 % enemmän kuin vuonna 2020. 

Digivarainhankinnan kertalahjoituksia teki 3 415 henkilöä, joka on 24,7 % enemmän kuin vuonna 2020. Ja digiva-

rainhankinnan kertalahjoituksia tehtiin yhteensä 4 764 kappaletta, joka on 34,2 % enemmän kuin viime vuonna. 

Lisäsimme vuoden aikana entisestään lahjoittajien kiittämistä ja viestimistä siitä, mitä heidän lahjoituksillaan saa-

daan aikaan.  

Teimme kolme apurahahakemusta ja saimme säätiöltä apurahoina yhteensä 23 556 €. Tämän lisäksi vastaan-

otimme jo vuonna 2020 myönnetyn kolmen vuoden apurahan toisen maksun. 

 

5. Vahva organisaatio 

Osaston vuosikokous järjestettiin etänä maaliskuun lopussa. Sitä edelsi koko päivän virtuaalinen seminaari meille 

tärkeistä painopisteteemoista.  

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Puheenjohtajana toimi Sonja Finér. 



Kansainväliseen globaalikokoukseen osallistuivat puheenjohtajan lisäksi toiminnanjohtaja Frank Johansson ja joh-

tokunnasta Syksy Räsänen. Kokouksessa hyväksyttiin Suomen aloite vero-policyn laatimisesta Amnestylle ja Suo-

men ja Norjan osaston yhteinen aloite kansainvälisen hallinnon yksinkertaistamisesta. 

Toimisto: Lähes koko vuoden ajan osastolla on ollut käytössä etätyösuositus. Toimistolla käyntiä rajoitettiin epide-

mian kiihtyessä ja vastaavasti rajoituksia on löysennetty tilanteen niin salliessa.  

Vuoden aikana toteutettiin kaksi työhyvinvointikyselyä. Henkilökunnan kanssa käytiin tavoitekeskustelut sekä nii-

hin liittyvät väli- ja loppukeskustelut.  

Etäjohtamisen koulutuksia on toteutettu tiimikoordinaatiossa. Syksyn aikana toteutettiin myös työhyvinvointi- 

sekä it-koulutuksia koko toimiston henkilökunnalle. Digitaalisten yhteistyöalustojen koulutukset toteutettiin 

useina lyhyinä opetussessioina samalla kun ohjelmat olivat aktiivisessa käytössä ja opittuja asioita voitiin imple-

mentoida arkikäyttöön välittömästi. Hybridityön mallia otettiin käyttöön ennen epidemian pakottaessa siirtymään 

jälleen etätyömalliin.  

Jäsenrekisterin kehitystyötä on jatkettu yhteistyökumppanin kanssa.  

Koko henkilökunnalle toteutettiin koulutus antirasismista. Laadimme raportin antirasistisen ja intersektionaalisen 

otteen vahvistamisesta osaston työssä tulevalla strategiakaudella. Raportti esitteli konkreettisia tavoite- ja toi-

menpidesuosituksia antirasististen aktivistien ja tutkijoiden, marginalisoituja ryhmiä edustavien järjestöjen ja työ-

yhteisön sisäisten näkemysten pohjalta. Suosituksia on hyödynnetty uuden strategian laatimisessa ja työyhteisön 

sisäisessä kehittämistyössä. 

Osaston hiilijalanjälki on ollut vuoden ajan verrattain alhainen koostuen lähinnä toimitilojen ylläpidosta. Etä-

työsuosituksen jatkuttua lähes koko kuluneen vuoden ajan hiilijalanjäljen kokonaiskuvaa on kuitenkin hankala 

muodostaa, sillä työsuoritusten aiheuttama hiilijalanjälki muodostuu yksityistiloissa. 


