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Olen 52-vuotias juristi,Ihmisoikeustyön ammattilainen,  
monipuolinen vaikuttaja ja vahva viestijä. Työskentelen  
Mannerheimin Lastensuojeluliitossa (MLL) lasten  
oikeuksien ja lapsi- ja perhepolitiikan johtavana asian- 
tuntijana. Minulla on yli 20 vuoden laaja-alainen ja  
monipuolinen kokemus ihmisoikeuksien edistämisestä,  
järjestötyöstä ja verkoistoissa toimimisesta.  
Ihmisoikeuksissa erityinen vahvuusalueeni ovat lasten  
oikeukset sekä TSS-oikeudet. 
 
Miksi haluan Amnestyn johtokuntaan? 
Ihmisoikeuksia haastetaan maailmalla ja Suomessa monin tavoin. Myös ns. uusissa 
ihmisoikeushaasteissa, kuten ilmastonmuutos ja tekoäly, tulee olla aktiivinen. Haluan olla 
rakentamassa Amnestyä vastaamaan yhä paremmin näihin haasteisiin. Kokemukseni, 
osaamiseni ja verkostoni antavat tähän erinomaiset edellytykset. Ihmisoikeuksien 
puolustamistyön tulee olla vahvaa, monipuolisesti näkyvää, ihmisiä puhuttelevaa ja laaja-
alaisesti verkottunutta.  
 
Tietoisuus maailman tilasta ja ihmisoikeuksista 
Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen olen 2016 lähtien, vpj 2020-. Olen pitkään ollut aktiivisesti 
mukana ihmisoikeustyötä tekevien järjestöjen yhteistyössä. Erityisesti Lasten 
ihmisoikeuksista olen tehnyt lukuisia kirjoituksia ja artikkeleita, pitänyt paljon luentoja ja 
antanut lukuisia haastatteluita. Olen ollut mukana aktiivisesti YK:n lapsen oikeuksien 
sopimukseen perustuvan lapsistrategian saamisessa Suomeen, sen valmistelussa ja 
toimeenpanossa.  
 
Strategia ja organisaatioiden kehittäminen  
Vastaan MLL:n vaikuttamistyöstä ja sen kehittämisestä. Vedin MYÖS MLL:n laajan 
strategiaprosessin 2012-14. MLL:n johtoryhmätyöskentelysSä olen ollut 20 vuoden ajan. 
Olen MYÖS toiminut aiemmin MLL:n johtoryhmän, liittohallituksen, liittovaltuuston ja 
liittokokouksen sihteerinä sekä MLL:n tutkimussäätiön asiamiehenä. tunnen laaja-alaisesti 
suomalaisen järjestökentän ja järjestöjen haasteet. Olen tukenut usean eri järjestöN 
strategiatyötä. 
   
Hallitusosaaminen (yhdistykset, yritykset tai säätiöt)  
Olen toiminut useiden yhdistysten ja säätiöiden hallituksissa. mm. Suomen ylioppilaskuntien 
liiton puheenjohtajana (1997), Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen 
puheenjohtajana (1996) ja hallituksen jäsenenä (1995), Lapsioikeusjuristit ry:n vpj:nä (2014-
18), Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön hall- jäsenenä (1997-2000), Asuntosäätiön 
hall. jäsenenä (2003-2008) ja HY:n alumniyhdistyksen hall. jäsnenenä (2002-2003). 
 



Muu kokemus 
Myös Valtionhallinnon ja kuntien toiminta on minulle tuttua. Olen ollut sosiaali- ja 
terveysministeriön sosiaalipalveluryhmässä hallitusneuvoksena ja opetusministeriössä 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan selvityshenkilönä. Olen osallistunut eri 
ministeriöiden työryhmiin puheenjohtajana, jäsenenä tai sihteerinä. Eduskunnan 
valiokunnassa olen säännöllisesti kuultavana. Minulla on hyvät yhteydet myös kuntiin ja 
minua pyydetään paljon kouluttamaan mm. lasten ihmisoikeuksista ja lapsivaikutusten 
arvioinnista.  
 
Tällä hetkellä ihmisoikeusvaltuuskunnan lisäksi olen mukana mm. 
lapsiasianeuvottelukunnassa ja Lanzaroten sopimuksen toimeenpanosuunnitelman 
valmistelu- ja seurantatyöryhmässä ja nuorsoneuvoston arviointijaostossa. Vuonna 2020 oli 
lapsistrategian koronatyöryhmän puheenjohtaja ja lapsistrategiakomitean sihteeristön 
jäsen. Vuosina 2015–2019 olin lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman ohjausryhmän 
jäsen ja 2017–2018 kansallisen lapsistrategian valmistelua pohjustaneen ohjausryhmän 
jäsen.  
 
Toimin aktiivisesti lapsi-, nuoriso- ja sosiaali- ja terveys- sekä ihmisoikeusjärjestöjen 
verkostoissa. Olen ollut mm. Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston 
EAPN-Finin hallituksen jäsen 2007- 2010 ja 2015-2016. Suomen UNICEF antoi vuonna 2015 
minulle (yhdessä THL:n Minna Salmen kanssa) Lapsen oikeuksien vaikuttaja -
tunnustuspalkinnon.  
 
Olen kysytty asiantuntija ja haastateltava mediassa. Twitterissä olen toimialan seuratuimpia 
henkilöitä. 
 
Kielitaito: suomi, äidinkieli; ruotsi, sujuva; englanti, sujuva; saksa, tyydyttävä; ranska, 
tyydyttävä 
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Muuta itsestäni 
Yhdessä tekeminen ja verkostojen rakentaminen ovat minulle luontevia tapoja viedä asioita 
eteenpäin, ja saan usein positiivista palautetta yhteistyön sujumisesta ja tuloksellisuudesta. 
Vaikuttamistyön ja verkostojohtamisen perustan opin jo toimiessani SYL:n puheenjohtajana 
ja HYY:n hallituksen puheenjohtajana. Minulle onkin kertynyt vankka kokemus verkostojen 
ja prosessien johtamisesta. Poliittisesti olen sitoutumaton.  
 


