
 

 

Amnestyn Suomen osaston toimintasuunnitelma 2022–2023 

Johdanto 

Toimintasuunnitelma perustuu Amnestyn Suomen osaston pitkän aikavälin strategiaan vuoteen 2030 ja 

kertoo, mitä konkreettisesti tavoittelemme ja miten me sen teemme nämä kaksi vuotta. Selkeänä kiinto-

pisteenä on vuoden 2023 eduskuntavaalit ja sitä seuraavat hallitusneuvottelut. Hallitusohjelmassa luo-

daan raamit sille, minkälaista ihmisoikeuspolitiikkaa Suomi tekee seuraavat neljä vuotta. Suomen jäse-

nyys YK:n ihmisoikeusneuvostossa vuosina 2022–2024 tarjoaa myös useita vaikuttamisen paikkoja. 

Strategiassamme linjataan, että ilmasto-oikeudenmukaisuuden tavoitteleminen sekä talous- ja sosiaalioi-

keuksien parempi huomioiminen ovat työmme keskiössä, unohtamatta historiallisesti tärkeää työtämme 

mielipiteenvapauden vaalimiseksi ja naisten oikeuksien puolustamiseksi. Monet toimintasuunnitelmassa 

olevat tavoitteet ovat siis jo pidempään työn alla olleita ja edelleen kesken olevia asioita, mutta teemme 

myös uusia avauksia: edistämme oikeudenmukaista ilmastosiirtymää, teemme selvityksen siitä, miten 

oikeus terveyteen toteutuu Suomessa, lisäämme ymmärrystä kokoontumisvapauden merkityksestä ja aloi-

tamme mielenosoitustarkkailun. 

Monet hankkeistamme ovat osa Amnestyn kansainvälistä työtä ja vaikutamme ja viestimme tietenkin laa-

jasti pääteemoissamme Amnestyn kansainvälisen agendan mukaisesti. Teemme kaikista käynnistämis-

tämme hankkeista kevyet projektisuunnitelmat, joihin jokaiseen sisältyy myös mittarit. 

Ihmisoikeustyöhömme kuuluu tutkimusta, vaikuttamista, viestimistä, ihmisten mobilisointia ja ihmisoi-

keuskasvatusta. Mahdollistaaksemme ammattimaisen työmme, tavoittelemme tulojemme maltillista jat-

kuvaa kasvua. Pyrimme siihen, että työmme olisi antirasistista ja moninaisuutta laajasti huomioivaa. Ta-

voitteemme on olla hiilineutraali organisaatio vuonna 2025.  

Ihmisoikeustavoitteemme 2022–2023 

Ilmasto-oikeudenmukaisuus 

Ilmastokriisi on aikamme suurin ihmisoikeuskriisi. Ellemme onnistu hidastamaan ilmaston lämpene-

mistä, suuri osa maapallosta muuttuu ihmisille elinkelvottomaksi. Jo nyt myrskyt, tulvat, kuivuus ja met-

säpalot uhkaavat ihmisten oikeutta elämään, terveyteen, puhtaaseen veteen, asuntoon ja toimentuloon. 

Ilmastotoimet on tehtävä tavalla, joka ei johda ihmisoikeusloukkauksiin ja eriarvoisuuden kasvuun. 

Tavoitteemme: 

• Valtaosa väestöstä Suomessa ymmärtää, että ilmastokriisi on ihmisoikeuskriisi ja vaatii päättäjiltä 

tehokkaita ja nopeita toimia sen torjumiseksi 

• Suomi toteuttaa kunnianhimoista oikeudenmukaisen siirtymän ilmastopolitiikkaa 

• Ilmastolain uudistuksessa ja toimeenpanossa arvioidaan ihmisoikeusvaikutukset ja lakiin kirja-

taan vahvat tavoitteet ja toimet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä.  

Mitä teemme: 

• Osallistumme laajaan koalitioon, joka kampanjoi sen puolesta, että oikeudenmukainen siirtymä 

ymmärretään aiempaa laajemmin ihmisoikeuskysymyksenä ja että siihen liittyvä ohjelma saadaan 

puolueiden eduskuntavaaliohjelmiin ja hallitusohjelmaan 

• Julkaisemme oman selvityksen oikeudenmukaisesta siirtymästä 



 

 

• Teemme ilmastolaista koordinoitua vaikuttamistyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa sen var-

mistamiseksi, että Suomi saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteensa ihmisoikeusperustaisesti 

• Vaikutamme resurssien ja mahdollisuuksien mukaan myös muihin oleellisiin lakiprosesseihin 

(yritysvastuulaki, kaivoslaki jne.) 

• Kasvatamme osaamistamme yritysten roolista ilmasto- ja ympäristötavoitteidemme saavuttami-

sessa ja valmistelemme myös yritysvastuuseen liittyvää tutkimusta 

• Teemme laajaa yhteistyötä niin ympäristöjärjestöjen ja -liikkeiden kuin muiden ihmisoikeustoimi-

joiden sekä Amnestyn sihteeristön ja muiden osastojen kanssa 

Oikeus sosiaaliturvaan ja terveyteen 

Köyhyys, eriarvoisuus ja koronapandemian näkyväksi tekemä terveyssektorin aliresurssointi osoittavat, 

että talous- ja sosiaalioikeudet eivät toteudu Suomessa. Teemme omaa tutkimusta ja toimimme yhteis-

työssä muiden järjestöjen kanssa edistääksemme ensisijaisesti oikeuksia sosiaaliturvaan ja terveyteen. 

Tässä työssä huomioimme niin sukupuolinäkökulman kuin erityisen haavoittuvat ryhmät.  

Tavoitteemme: 

• Ihmisoikeusvelvoitteet otetaan sosiaaliturvauudistuksen keskiöön. Perusturvaa nostetaan kohti 

ihmisoikeusvelvoitteita kunnioittavaa tasoa. Perusturvan saatavuutta ja kattavuutta parannetaan. 

• Suomi tekee määrätietoisia toimia terveyserojen kaventamiseksi 

• Suomi kantaa kansainvälisesti vastuuta koronapandemian taltuttamisessa  

Mitä teemme: 

• Vaikutamme ja viestimme (yhdessä Ihmisoikeusliiton kanssa) 2021 julkaistun selvityksen perus-

teella sosiaaliturvan tason nostamiseksi ja ihmisoikeusnäkökulman ottamiseksi sosiaaliturvauu-

distukseen 

• Julkaisemme oman selvityksen Suomen monikanavarahoitteisen terveydenhuoltomallin vaikutuk-

sista ihmisten yhdenvertaiseen mahdollisuuteen saada laadukkaita terveyspalveluita ja vaiku-

tamme päättäjiin tämän perusteella 

• Vaikutamme, jotta Suomi kantaa kansainvälisen vastuunsa COVID-19 -rokotteiden oikeudenmu-

kaiseen saatavuuteen ja osallistumme kansainvälisen liikkeen kampanjoihin pandemiaa koskien 

Ihmisoikeuspuolustajat ja kansalaisyhteiskunta 

Kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuspuolustajien toimintavapaus on edellytys ihmisoikeuksien toteutu-

miselle. Monissa maissa oikeus puolustaa ihmisoikeuksia ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan on 

uhattuna. Tässä työssä huomioimme erityisesti ilmastoaktivismin sekä talous- ja sosiaalioikeuksien puo-

lesta toimivat ihmiset ja liikkeet sekä moninaisuusnäkökulman.  

Tavoitteemme: 

• Suomi tukee ihmisoikeuspuolustajia tehokkaasti ja edistää heidän toimintamahdollisuuksiaan 

omien ohjeistustensa järjestelmällisemmällä toimeenpanolla sekä olemalla aktiivinen ihmisoi-

keuspuolustajien esillä pitäjä ainakin EU:ssa ja YK:n ihmisoikeusneuvostossa 

• Suomessa yhä useampi tuntee oikeutensa osoittaa mieltä ja on valmis käyttämään sitä. Oikeus 

osoittaa mieltä ymmärretään laajemmin perus- ja ihmisoikeutena sekä yleisön että päättäjien 

keskuudessa. Mielenosoittaminen nähdään positiivisena tapana osallistua ja vaikuttaa. Poliisin 



 

 

käytännöt mielenosoituksissa noudattavat entistä johdonmukaisemmin kansainvälisiä normeja ja 

suosituksia. 

Mitä teemme: 

• Olemme jatkuvassa vuoropuhelussa ulkoministeriön kanssa ihmisoikeuspuolustajia koskevassa 

työssä. Lähetämme toimintapyyntöjä ja vaikutamme olemalla mukana eri toimielimissä. 

• Kampanjoimme yksittäisten ihmisoikeuspuolustajien puolesta 

• Järjestämme Tunne oikeutesi -koulutuksia kokoontumisvapaudesta ja oikeudesta rauhanomai-

seen mielenosoittamiseen 

• Koulutamme mielenosoitustarkkailijoita ja tarkkailemme mielenosoituksia valikoidusti ja resurs-

sien mukaan 

• Vaikutamme kokoontumisvapaushankkeessamme viranomaisiin ja puolueisiin sekä hakeudumme 

hankkeen edetessä aiheen media-asiantuntijaksi. Kuulemme muita kansalaisyhteiskunnan toimi-

joita hankkeen eri vaiheissa. 

• Osallistumme kansainväliseen liikkeen kampanjointiin kokoontumisvapauden puolesta 

Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät oikeudet 

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa edelleen merkittävä ihmisoikeusongelma. Vaikka olemme ol-

leet myötävaikuttamassa lukuisien naisten ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten 

oikeuksia koskevien lakien ja käytäntöjen muutoksiin, työmme on edelleen kesken. Ajamme lainsäädän-

nön ja erilaisten poliittisten ohjelmien vahvistumista ja resursseja, jotka vastaavat ongelmien laajuutta. 

Tavoitteemme: 

• Seksuaalirikoslaki muuttuu suostumusperustaiseksi ja suostumuskulttuuri vahvistuu lainsäädän-

nön lisäksi myös viranomaiskäytännöissä ja yhteiskunnan yhteisissä normeissa 

• Seuraavaan hallitusohjelmaan sisällytetään kirjaus kuntia ja/tai hyvinvointialueita velvoittavasta 

rakennelaista naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi 

• Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn resurssit vastaavat ongelman laajuutta- 

• Aborttilaki muuttuu itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi 

• Translaki muuttuu itsemääräämisoikeutta ja lapsen oikeuksia kunnioittavaksi 

Mitä teemme: 

• Vaikuttamme ja viestimme lakien ja käytäntöjen muuttamiseksi laajasti erilaisten työryhmien 

kautta sekä yhteistyössä pitkäaikaisten kumppanien kanssa  

• Hyödynnämme kuntatutkimuksemme tuloksia vaikuttaaksemme kunta- ja hyvinvointialuetason 

toimijoihin. 

• Pyrimme löytämään rahoitusta Puhutaan suostumuksesta -opettajaoppaan ankkuroimiseksi opet-

tajien jatkokoulutukseen ja/tai sen popularisoimiseksi nuorille 

• Teetämme yhteistyössä yliopistollisen toimijan kanssa Asenne esiin -kyselytutkimuksen 

• Aktivoimme jäseniämme ja tukijoitamme osallistumaan Pride-tapahtumiin 

• Osallistumme valikoidusti kansainvälisen liikkeen käynnistämiin hankkeisiin kaikissa tähän tee-

maan liittyvissä kysymyksissä 



 

 

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset 

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten suojelu Suomessa ja Euroopassa on heikentynyt vuoden 2015 jäl-

keen. Rasismi on vaikuttanut haitallisesti suojelua tarvitsevien oikeuksien toteutumiseen. Vaikutamme 

suunnan muuttamiseksi sekä Suomessa että Euroopan tasolla. Turvapaikkatyössä huomioimme myös lap-

sen oikeudet sekä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen merkityksen.  

Tavoitteemme: 

• Suomen lainsäädäntö ja käytäntö kunnioittaa ja edistää turvaa hakevien ihmisoikeuksia, ja mm. 

pakolaiskiintiötä nostetaan ja perheenyhdistämistä helpotetaan, turvallisia reittejä lisätään ja 

käytetään, paperittomien oleskelua laillistetaan 

• Suomessa puhe pakolaisuudesta muuttuu myönteisemmäksi 

• EU:n turvapaikkalainsäädännön uudistus kunnioittaa turvapaikanhakijoiden oikeuksia 

Mitä teemme: 

• Vaikutamme laajasti viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin Suomessa eri lakihankkeissa, kuten 

paperittomien oleskelun laillistamisessa, turvallisten reittien lisäämisessä, työperäisten oleskelu-

lupien myöntämisten helpottamisessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille sekä ulkomaa-

laislain kokonaisuudistuksessa 

• Viestimme ja vaikutamme, jotta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanha-

kijoiden asema ja oikeudet tunnistettaisiin paremmin 

• Vaikutamme Suomen hallituksen kautta EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkalainsäädännön ke-

hittymiseen ihmisoikeusmyönteisemmäksi 

• Teemme laajasti yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa 

• Viestimme turvapaikanhakijoihin ja pakolaisuuteen liittyvistä kysymyksistä laajasti ja osallis-

tumme ajankohtaisissa kysymyksissä julkiseen keskusteluun. Otamme kaikessa viestinnässämme 

huomioon puhunnan merkityksen ja pyrimme tuomaan sitä esille myös vaikuttamistapaamisis-

samme ja luomaan näin positiivisempaa näkemystä maahanmuutosta. 

• Otamme kantaa maailmalla tapahtuviin pakolaisuutta aiheuttaviin kriisitilanteisiin, kuten ilmas-

tokriisiin ja muihin mahdollisiin kriiseihin sekä vaikutamme niihin reagointiin Suomessa ja EU-

tasolla. Panostamme viestinnässä ja vaikuttamisessa erityisesti Afganistanista pakenevien tilan-

teeseen ja Välimeren tapahtumiin. 

Ihmisoikeusjärjestelmän vahvistaminen 

Jotta ihmisoikeustyömme tavoitteet toteutuisivat, hyödynnämme ja olemme mukana kehittämässä tätä 

varten luotua ihmisoikeusjärjestelmää niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Vaikutamme vuosittain val-

tion budjetointiin ja nostamme meille tärkeät ihmisoikeuskysymykset agendalle vaalien alla. Vaikutamme 

aktiivisesti hallitusohjelmiin.  

Tavoitteemme: 

• Eduskuntavaalien jälkeisessä hallitusohjelmassa tavoitteemme on laajasti huomioitu 

• Ihmisoikeusarviointia tehdään koko ajan systemaattisemmin niin lainsäädäntötyössä kuin val-

tiohallinnon kaikilla käytännön tasoilla 

• Kansainvälisten valvontaelimien suositusten toimeenpanoa varten on luotu seurantamekanismi 



 

 

• Budjetti- ja veropolitiikkaa koskevissa keskusteluissa huomioidaan enenevästi ihmisoikeusnäkö-

kulmaa 

• Suomi toimii aktiivisena aloitteentekijänä YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä 2022–2024 

Mitä teemme: 

• Osallistumme aktiivisesti eri ihmisoikeusrakenteiden työhön ja vaikutamme myös niihin, jossa 

emme ole edustettuna 

• Vaikutamme puolueisiin ennen vaaleja sekä jokaisessa budjettiriihessä 

• Viestimme ja vaikutamme laajasti eri viranomaisille ja poliittisille päättäjille 

• Teemme jatkuvaa yhteistyötä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa 

Pääteemoja läpäisevä työ 

Panostus ilmasto-oikeudenmukaisuuteen sekä talous- ja sosiaalioikeuksien edistämiseen näkyy myös 

muita teemoja koskevassa työssämme aina, kun se on mahdollista.  

Ihmisoikeustyömme painopisteissä huomioimme kaikissa hankkeissa antirasistisen ja intersektionaalisen 

näkökulman. Varmistamme asiantuntijoiden osaamisen näistä aiheista ja mahdollisuuksien mukaan ra-

kenteellinen rasismi nousee isommaksi osaksi ulostulojamme.  

Lisäksi poikkileikkaavasti huomioidaan myös digitaalisten teknologioiden tuomat ihmisoikeushaasteet ja 

yritysten vastuu ihmisoikeuksista. Molemmissa kasvatamme kansainvälisen liikkeen avustuksella osaa-

mistamme ja hyödynnämme Amnestyn kansainvälistä materiaalia erityisesti viestinnällisiin nostoihin. 

Kaikista teemoista nostamme jatkuvasti esille yksittäisten ihmisten kohtaloita ja pyydämme tukijoitamme 

toimimaan heidän auttamisekseen. 

Muut aiheet 

Reagoimme maailmalla tapahtuviin erittäin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja ihmisoikeuskriiseihin 

myös painopisteteemojen ulkopuolella vaikuttamalla hallituksiin ja viestimällä niistä.  

Julkaisemme vuosittain raportin kuolemanrangaistuksen tilanteesta ja käynnistämme yksittäisiä kampan-

joita teloitusvaarassa tai kidutusuhan alla olevien ihmisten puolesta. 

Panostamme Suomen Palloliiton aktivoimiseen siirtotyöläisten olojen parantamiseksi Qatarissa, jossa lop-

puvuodesta 2022 järjestetään jalkapallon MM-kisat. Tästä aiheesta viestimme myös laajemmin ennen 

kisoja. 

Seuraamme Suomen asevientiä ja vaikutamme ihmisoikeuksien kannalta ongelmallisiin kauppoihin. 

Osallistumme soveltuvin osin Amnestyn kansainvälisiin hankkeisiin asekaupasta. 

 

  



 

 

Poikkileikkaavat toiminnot 

Kaikkeen yllä lueteltuun ihmisoikeustyöhömme liittyy aktivismia, kasvatusta, viestintää ja varainhankin-

taa. Ilman näitä toimintoja vaikuttamisemme ei olisi yhtä tehokasta. Näiden kautta luomme myös ihmis-

oikeusliikettä, johon kaikki voivat osallistua monipuolisella tavalla.  

Aktivismi ja ihmisoikeuskasvatus 

Tavoitteemme: 

• Koulut, aktivistimme ja tukijat osallistuvat laajasti vuosittaiseen Koulujen kirjemaratoniin ja Kir-

jeitä vapaudelle -kampanjaan. Kampanja tavoittaa myös uutta yleisöä. 

• Pääkampanjoissamme on aina tarjolla aktiivisen toiminnan mahdollisuuksia sekä osallistumista 

tukevaa koulutusta. Koulutuksemme tavoittavat myös Amnestyn ulkopuolisia toimijoita. 

• Tapahtumamme ja tilaisuutemme toimivat innostavina yhteisöllisyyden luomisen paikkoina 

• Tukijamme ja opettajat saavat säännöllisesti viestejä tarjoamistamme palveluista 

• Toimintaamme on mahdollista osallistua myös ruotsiksi 

• Paikallistoimintamme määrä ja laatu kasvaa 

Mitä teemme: 

• Tuotamme vuosittain Kirjeitä vapaudelle -kampanjakokonaisuuden, joka tarjoaa osallistumismah-

dollisuuksia kouluille, aktiiveillemme ja tukijoillemme 

• Järjestämme vuonna 2022 Nordic Youth Conferencen Suomessa ja panostamme siihen, että ta-

pahtumaan osallistuneet nuoret kiinnittyvät toimintaamme 

• Järjestämme vuosikokousten yhteydessä laajempaa kiinnostusta herättävät kevätseminaarit 

• Järjestämme kuukausittain ns. ihmisoikeuksien iltapäiväkahveja tai vastaavia tapahtumia ajan-

kohtaisista aiheista 

• Tuotamme säännöllisesti aktivisti- ja opettajaviesti -uutiskirjeitä, jotka kertovat toiminta- ja kou-

lutusmahdollisuuksista 

• Järjestämme kampanjakohtaisia koulutuksia 

• Kehitämme ulkopuolisella rahoituksella ruotsinkielistä palveluamme 

• Panostamme paikallistoimintamme strategiseen vahvistamiseen 

Viestintä 

Tavoitteemme: 

• Vaikutamme yhteiskunnalliseen keskusteluun: nostamme keskusteluun uusia aiheita ja tuomme 

ihmisoikeusnäkökulmaa jo käynnissä oleviin keskusteluihin 

• Media kääntyy puoleemme painopistekysymyksissämme. Haemme puhujuutta erityisesti seuraa-

vissa teemoissa: ilmastokriisin ja ihmisoikeuksien välinen suhde, Suomen perusturvan liian ma-

tala taso, kokoontumisvapauteen liittyvät kysymykset Suomessa ja maailmalla, pakolaisten ja tur-

vapaikanhakijoiden oikeuksiin liittyvät kysymykset sekä naisiin kohdistuva väkivalta. 

• Viestimme ihmisoikeuksista tavoittaa yleisöä myös ihmisoikeuskuplan ulkopuolelta 



 

 

Mitä teemme: 

• Etsimme aktiivisesti paikkoja osallistua viiden ydinteeman ympärillä käytävään keskusteluun ja 

toimimme itse keskustelunavaajina 

• Panostamme vaikuttajaviestinnän tukemiseen. Erityinen painopiste on eduskuntavaalien alla käy-

tävä keskustelu ja puolueiden ja ehdokkaiden tavoittaminen prioriteettiteemoillamme. 

• Palaamme Heartwired-menetelmän pariin ja etsimme aktiivisesti tapoja puhua ihmisoikeuksista 

siten, että ei tarvitse olla asiantuntija ymmärtääkseen viestimme ja halutakseen toimia kans-

samme 

• Uusien verkkosivujen ansiosta pystymme aiempaa tarkemmin seuraamaan, millainen sisältö kiin-

nostaa sivuston kävijöitä. Kehitämme sisältöjä tähän dataan perustuen. 

• Vuoden 2022 alkupuoliskolla valmistuva kanavastrategia ohjaa työtämme sosiaalisessa mediassa: 

aiempaa kanavakohtaisempi ote vahvistaa viestimme voimaa. Seuraajamäärien kasvun lisäksi ta-

voittelemme kasvua siinä, miten julkaisuihimme sitoudutaan.  

Varainhankinta ja markkinointi 

Tavoitteemme: 

• Saavutamme vuosittain budjetissa olevat varainhankinnan tulot 

• Toimintaamme osallistuvien ihmisten määrää kasvaa jatkuvasti. Tämä edistää myös monipuolista 

varainhankintaa 

• Varainhankintamme on monipuolista ja tehokasta. Näin pienennämme riskejä ja parannamme 

kustannustehokkuutta. 

• Lahjoittajat kokevat olevansa meille tärkeitä ja meitä lähellä. Näin lisäämme lahjoittajien osallis-

tumista ja parannamme lahjoittajapysyvyyttä. 

• Laajemmalla yleisöllä on positiivinen mielikuva Amnestystä. Kehitämme mielikuvaa järjestöstä 

näkymällä työmme kautta, strategisesti, myös omien kanaviemme ulkopuolella. 

Mitä teemme: 

• Kehitämme vetoomustoimintaamme, mukaan lukien niiden markkinointia, ja siten lisäämme 

kauttamme ihmisoikeuksien toteutumista edistävien uusien ihmisten määrää. Heidän joukostaan 

löydämme myös uusia lahjoittajia tehokkaasti. 

• Teemme ympärivuoden katurekrytointia sekä oman ohjelman että ulkoisen palveluntuottajan 

kautta 

• Kehitämme uusien kuukausilahjoittajien rekrytointia televarainhankinnassa sekä digivarainhan-

kinnassa, johon panostamista kasvatamme entisestään  

• Kehitämme myös kertalahjoitusvarainhankintaa, testamenttilahjoittamista ja muita lahjoittamisen 

muotoja 

• Kehitämme lahjoittajaviestintäämme, jotta se on entistä kiinnostavampaa ja lahjoittajat parem-

min huomioivaa 

  



 

 

Vahva organisaatio 

Työmme perusta on hyvin organisoitu toimisto, jossa henkilökunta sekä vaikuttaa itse, että mahdollistaa 

aktivistien ja muiden tahojen toiminnan johtokunnan ja vuosikokouksen linjausten mukaisesti. Varmis-

tamme tämän panostamalla toimiston johtamiseen, työhyvinvointiin, moninaisuuteen ja ekologiseen kes-

tävyyteen. 

Tavoitteemme: 

• Taloudenhoitomme, IT-osaamisemme (ml. tietoturva) ja henkilöstöhallintomme ovat huipputasoa 

• Työyhteisömme on moninaisempi, työntekijät voivat hyvin ja kehittyvät osaajina 

• Hybridimallinen työnteko, joka ei ole sidottu toimistoon, toimii hyvin. Työtilamme ja välineemme 

ovat tarkoituksenmukaisia. 

• Otamme uusia askelia kohti hiilineutraaliutta vuonna 2025 

• Olemme aktiivinen ja aloitteellinen toimija kansainvälisessä liikkeessä 

Mitä teemme: 

• Varmistamme niin johdon kuin työntekijöiden osaamisen, jaksamisen ja hyvinvoinnin jatkuvilla 

koulutuksilla ja muilla toimenpiteillä 

• Erityisesti fokuksena koulutuksissa ovat moninaisuuden parempi ymmärrys sekä muuttunut työ-

ympäristö ja työnteon tavat 

• Päivitämme tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme antirasistisesta ja intersektionaalisesta 

näkökulmasta 

• Kehitämme rekrytointimallejamme lisätäksemme toimiston työntekijöiden moninaisuutta 

• Seuraamme jatkuvasti viranomaisten koronarajoituksia ja reagoimme niihin tarpeellisella tavalla 

työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi 

• Järjestämme toimistomme toimitilat uusiksi 

• Uusimme matkustusta koskevat ohjeemme 

• Seuraamme Suomen osaston ajamien ja globaalikokouksen hyväksymien aloitteiden toimeenpa-

noa ja vaikutamme siihen sekä esitämme tarpeen mukaan uusia aloitteita tuleville kokouksille 


