
Amnesty International Suomen osaston vuosikertomus 2022 

Ihmisoikeustyömme painopisteet 2022–2023 

Ilmasto-oikeudenmukaisuus 

Tavoitteemme: 

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

hokkaita ja nopeita toimia sen torjumiseksi 

• Suomi toteuttaa kunnianhimoista oikeudenmukaisen siirtymän ilmastopolitiikkaa 

• Ilmastolain uudistuksessa ja toimeenpanossa arvioidaan ihmisoikeusvaikutukset ja lakiin kirjataan 

vahvat tavoitteet ja toimet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä.  

Mitä teimme:  

Suomen uusi ilmastolaki astui voimaan kesällä. Uudessa ilmastolaissa on useita Amnestyn vaatimia parannuk-

sia, kuten aiempaa kunnianhimoisemmat hiilineutraalisuustavoitteet ja saamelaisten oikeuksien parempi huo-

mioiminen. Loppuvuodesta lakiin lisättiin myös muutoksenhakumahdollisuus.   

Vaikutimme osana järjestökoalitiota Suomen kantoihin kansainvälisen ilmastokokouksen (COP27) alla. Nos-

timme keskusteluissa esiin mm. ilmastorahoitukseen, menetysten ja vahinkojen korvauksiin sekä ihmisoikeuk-

siin liittyviä näkökohtia. COP27-kokouksen aikana viestimme aktiivisesti. Onnistuimme nostamaan julkisuu-

teen ilmastokysymysten rinnalle kokouksen isäntämaa Egyptin ihmisoikeusongelmia. 

Vaikutimme muiden järjestöjen kanssa kansallisen yritysvastuulain aikaansaamiseksi. Hallituksen yritysvastuu-

lakihanke kuitenkin kaatui keväällä. Sen jälkeen vaikuttamistyö keskittyi EU:n yritysvastuulainsäädännön edis-

tämiseen. Tapasimme valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön yritysvastuutiimiä ja pyrimme edistä-

mään yritysvastuutyön vahvistamista omistajaohjauksessa. Lisäksi olemme käyneet keskusteluja Nordean ja 

Fortumin edustajien kanssa kyseisten yritysten ilmastovastuusta.   

Olemme mukana Oikeudenmukainen siirtymä nyt! -kampanjakoalitiossa, joka nostaa oikeudenmukaisen siirty-

män teemoja esiin eduskuntavaalien aikana. Vuoden 2022 aikana suunniteltiin tammikuussa 2023 alkavaa 

kampanjaa. Käynnistimme myös yhteispohjoismaisen hankkeen saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien huo-

mioimiseksi ilmastotoimissa oikeudenmukaisen siirtymän näkökulmasta. 

Oikeus sosiaaliturvaan ja terveyteen 

Tavoitteemme: 

• Ihmisoikeusvelvoitteet otetaan sosiaaliturvauudistuksen keskiöön. Perusturvaa nostetaan kohti ihmis-

oikeusvelvoitteita kunnioittavaa tasoa. Perusturvan saatavuutta ja kattavuutta parannetaan. 

• Suomi tekee määrätietoisia toimia terveyserojen kaventamiseksi 

• Suomi kantaa kansainvälisesti vastuuta koronapandemian taltuttamisessa  

Mitä teimme: 

Vaikutimme läpi vuoden sosiaaliturvauudistukseen, -lainsäädäntöön ja budjetointiin. Tapasimme sosiaaliturva-

komitean kansanedustajajäseniä ja puolueiden edustajia, usein yhdessä Ihmisoikeusliiton kanssa. Teimme 

vaikuttamistyötä sosiaaliturvan toimeenpanon kehittämiseksi ja tapasimme Kelan edustajia. Asiantuntijamme 

osallistui Kelan, THL:n ja järjestöjen säännöllisesti kokoontuvaan sosiaaliturvan yhteistyöfoorumiin. Pidimme 

puheenvuoron STM:n järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa sosiaaliturvasta ja ihmisoikeuksista.   

Hallitus teki vuoden aikana useita päätöksiä pienituloisten tilanteen parantamiseksi, joskin monet toimista 

eivät kohdentuneet tarkasti vaikeimmassa asemassa oleville. Lokakuussa julkaistussa toimintasuunnitelmassa 

köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi sosiaaliturva tunnistettiin laajasti perus- ja ihmisoikeuskysy-

mykseksi, jonka tulisi ohjata järjestelmän kehittämistä. Marraskuussa eduskunta päätti toimeentulotukilain 

uudistuksesta ja hyväksyi sen yhteydessä edistämämme lausuman, jonka mukaan toimeentulotuen perusosan 

alentamisesta luopumista pitää selvittää. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164364/STM_2022_15_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164364/STM_2022_15_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_127+2022.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_127+2022.aspx


Vaikutimme sen puolesta, että tammikuussa 2023 aloittavat hyvinvointialueet huomioisivat pienituloiset mää-

rittäessään sote-asiakasmaksuja. Mielipiteitämme aiheesta julkaistiin viidessä maakuntalehdessä. Tarve tälle 

vaikuttamiselle kasvaa, sillä suurin osa alueista asetti asiakasmaksut korkeimmalle lain sallimalle tasolle. 

Aloitimme eriarvoisuutta terveyspalveluiden saatavuudessa ja käytössä kartoittavan selvityksen tekemisen. Sel-

vitystä varten tehtiin marras-joulukuussa 72 haastattelua ja toteutettiin verkkokysely hyvinvointialueille. Selvi-

tys valmistuu vuonna 2023. 

Yhdessä muiden järjestöjen kanssa teimme vaikuttamistyötä paperittomien ja paperittomien kaltaisessa ase-

massa olevien välttämättömän terveydenhuollon puolesta. Eduskunta vahvisti lakiuudistukset välttämättö-

mästä terveydenhuollosta joulukuussa. 

Jatkoimme vaikuttamistyötä COVID-19-rokotteiden oikeudenmukaisesta saatavuudesta mm. edistämällä kan-

sainvälistä pandemiasopimusta. Asiantuntijamme osallistui Lääketeollisuus ry:n koolle kutsumaan pyöreän 

pöydän keskusteluun aiheesta yhdessä ulkoministeriön ja järjestöjen kanssa. Pidimme myös esillä koronapan-

demian varjolla tehtyjä ihmisoikeusloukkauksia. 

Ihmisoikeuspuolustajat ja kansalaisyhteiskunta 

Tavoitteemme: 

• Suomi tukee ihmisoikeuspuolustajia tehokkaasti ja edistää heidän toimintamahdollisuuksiaan omien 

ohjeistustensa järjestelmällisemmällä toimeenpanolla sekä olemalla aktiivinen ihmisoikeuspuolusta-

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

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

taa mieltä ymmärretään laajemmin perus- ja ihmisoikeutena sekä yleisön että päättäjien keskuudessa. 

Mielenosoittaminen nähdään positiivisena tapana osallistua ja vaikuttaa. Poliisin käytännöt mielen-

osoituksissa noudattavat entistä johdonmukaisemmin kansainvälisiä normeja ja suosituksia. 

Mitä teimme: 

Lähestyimme ulkoministeriötä toimintapyynnöillä ihmisoikeuspuolustajien vaikeasta tilanteesta mm. Egyp-

tissä, Turkissa, Ukrainassa ja Venäjällä. Pyysimme edustustoja tarkkailemaan ihmisoikeuspuolustajien oikeu-

denkäyntejä mm. Turkissa, Israelissa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Ihmisoikeuspuolustajat huomioitiin myös 

YK:n ihmisoikeusneuvostoon sekä EU:n ihmisoikeuspolitiikkaan kohdistuvassa vaikuttamistyössämme. 

Tuimme Amnestyn Moskovan toimiston uudelleensijoittumista Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Toi-

miston viestintäpäällikkö oli reilun kuukauden toimistossamme töissä. Vaikutimme ulko- ja sisäministeriöihin 

Venäjän ihmisoikeuspuolustajien viisumien saannin helpottamiseksi ja työlupien mahdollistamiseksi. Ulkomi-

nisteriössä valmisteltiin humanitaarista viisumia, mutta hallitus ei ehtinyt antaa esitystä eduskunnalle. 

Ulkoministeriö julkaisi marraskuussa päivitetyt ja aiempaa vahvemmat ihmisoikeuspuolustajien tukemista kos-

kevat ohjeet. 

Vuoden aikana tarkkailimme 18 mielenosoitusta. Valtaosa tarkkailuista oli Helsingissä, yksi tarkkailu järjestet-

tiin Turussa ja yksi Tampereella. Koko vuoden tarkkailuraportti julkaistaan alkuvuodesta 2023. Vuoden aikana 

tarkkailuprojektin toimintatavat vakiintuivat ja vapaaehtoisille tarkkailijoille kertyi kokemusta useista mielen-

osoituksista. Amnestyn tarkkailijat saivat mielenosoitusten osallistujilta positiivista palautetta läsnäolostaan. 

Kaikki Amnestyn tarkkailemat mielenosoitukset olivat rauhanomaisia ja valtaosassa poliisi täytti velvoitteensa 

turvata ja edistää kokoontumisvapauden käyttämistä. Havaitsimme kuitenkin joissakin mielenosoituksissa epä-

kohtia, jotka liittyivät esimerkiksi tarpeettoman koviin otteisiin mielenosoittajien kiinniotoissa ja katualueella 

pidettyjen mielenosoitusten hajottamiseen ainoastaan niiden liikenteelle aiheuttaman häiriön vuoksi. Aktivis-

teilta keräämämme tiedon perusteella näyttää siltä, että eri paikkakunnilla poliisin käytännöt mielenosoitusten 

turvaamisessa vaihtelevat suurestikin. 

Keskustelimme Helsingin poliisin ennalta estävän toiminnon edustajien kanssa poliisin käytännöistä mielen-

osoitusten turvaamisessa sekä poliisin suhtautumisesta kansalaistottelemattomuuteen. Teimme myös tieto-

pyyntöjä ja pyysimme lisätietoja myös poliisihallitukselta tietoomme tulleista epäkohdista. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_112+2022.aspx
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008853312.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008853312.html
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164416
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164416


Elokuussa julkaisimme yhdessä Ruotsin Amnestyn kanssa avoimen kirjeen, jossa vaadittiin Tukholman polii-

silta perusteluja suomalaisten ilmastoaktivistin kiinniotolle. Viisi Gotlantiin matkalla ollutta aktivistia otettiin 

säilöön, käännytettiin maasta ja he saivat kahden vuoden maahantulokiellon. Päätöksistä valittaneiden aktivis-

tien käännytys ja maahantulokielto kumottiin myöhemmin. Tiedustelimme myös Suomen viranomaisilta, mil-

lainen rooli Suomen poliisilla oli tapahtumissa.  

Syksyn aikana reagoimme Iranin mielenilmauksiin ja kampanjoimme kokoontumisvapauden puolesta. Ke-

räsimme yli 10 700 allekirjoitusta kansainväliseen vetoomukseen, olimme mukana tukimielenosoituksissa, 

julkaisimme tiedotteita ja kommentoimme tilannetta medialle.  

Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät oikeudet 

Tavoitteemme: 

• Seksuaalirikoslaki muuttuu suostumusperustaiseksi ja suostumuskulttuuri vahvistuu lainsäädännön 

lisäksi myös viranomaiskäytännöissä ja yhteiskunnan yhteisissä normeissa 

• Seuraavaan hallitusohjelmaan sisällytetään kirjaus kuntia ja/tai hyvinvointialueita velvoittavasta raken-

nelaista 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 teimme: 

Seksuaalirikoslaki ja suostumuskulttuuri: Eduskunta hyväksyi kesäkuussa vaatimamme seksuaalirikoslain uu-

distuksen. Uudistus ankkuroi raiskauksen määritelmän suostumuksen puutteeseen, rikosnimikkeissä keskei-

nen määrittäjä on teko vasten toisen tahtoa. Tahdonmuodostuksen arvioinnissa otetaan laajasti huomioon olo-

suhteet sekä ennen tekoa että sen aikana. Uudistetussa laissa valta-aseman väärinkäyttö on luokiteltu seksu-

aaliseksi hyväksikäytöksi, jos väkivallan kohde esimerkiksi asuu laitoksessa. Tällöin kyse ei olisi raiskauksesta. 

Amnestyn rinnalla useat vammaisjärjestöt ovat kritisoineet tätä pykälää ihmisoikeussopimusten vastaiseksi. 

Lakimuutoksen jälkeen Helsingin Sanomat julkaisi asiantuntijamme analyysin uudistuksesta ja järjestimme 

yhdessä muiden toimijoiden kanssa juhlaseminaarin vaikuttamistyömme onnistumisesta. 

Syksyllä käynnistimme ”Suostumus ja sateenkaari koulussa” -hankkeen, johon olemme saaneet Opetushalli-

tukselta rahoitusta. Puhutaan suostumuksesta! -oppaasta tehtiin mediatyötä, koulutettiin ammattilaisia ja 

viestittiin eri toimijoille ja kanavissamme. Teimme tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston ”Nuoret ja seksu-

aalinen häirintä” -hankkeen kanssa, jonka raportti julkaistiin syksyllä. 

Aborttioikeus: Aborttilainsäädännön uudistamista vaativa Oma Tahto 2020 –kansalaisaloite hyväksyttiin edus-

kunnassa lokakuussa. Uudistetussa lainsäädännössä abortin saamiseksi riittää raskaana olevan hakijan oma 

pyyntö 12 raskausviikon loppuun asti.  

Huhtikuussa julkaisimme vetoomuksen puolalaisen aborttiaktivistin Justyna Wydrzyńskan puolesta. Vetoomus 

keräsi reilut 6000 allekirjoitusta. USA:n korkeimman oikeuden aborttipäätös nosti aborttioikeuden keskuste-

luun Suomessa. Asiantuntijamme oli keskustelemassa Suomen aborttilainsäädännön uudistamisesta useissa 

tiedotusvälineissä. Kesäkuussa julkaistu vetoomus ”Pysäytä aborttioikeuksien takapakki Yhdysvalloissa” oli 

vuoden loppuun mennessä kerännyt 14 942 allekirjoitusta. 

Translaki: Aloitimme huhtikuussa kampanjoinnin Suomen uudesta translaista ja avasimme vetoomuksen lap-

sen oikeuksia kunnioittavan lainsäädännön puolesta. Vetoomuskampanjassa 10 334 henkilöä vaati hallituk-

selta ja kansanedustajilta toimia lapsen oikeuksien turvaamiseksi uutta lakia säädettäessä. Vaikuttamistyö 

translain loppukirin puolesta jatkui vuoden loppuun asti. Osallistuimme muun muassa translainsäädännön uu-

distamisen seuranta- ja arviointiryhmän työskentelyyn, tapasimme päättäjiä ja järjestimme mielenosoituksen. 

Hallitus antoi syyskuussa esityksensä uudeksi laiksi sukupuolen vahvistamista. Esitys erottaisi juridisen ja lää-

ketieteellisen prosessin toisistaan, mutta säilyttäisi lapsen oikeuksia loukkaavan kategorisen 18 vuoden ikära-

jan sukupuolen juridiselle vahvistamiselle. Olimme suullisesti ja kirjallisesti kuultavina eduskunnan sosiaali- 

ja terveys- sekä lakivaliokunnassa. 

https://www.amnesty.fi/amnestyn-materiaali-tarjoaa-kouluille-tyokaluja-suostumuskulttuurin-edistamiseen/
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A8f685ef2-30de-32f6-a155-25533cbaea9c&viewer%21megaVerb=group-discover


Muu vaikuttamistyö: Perustamamme Joku raja! -työvaliokunta ja Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen toi-

mikunnan järjestötyöryhmä arvioivat keväällä pitkäkestoisen tuen palvelujen tilaa uhrien tarpeiden näkökul-

masta. Kyselyn vastausten perusteella väkivaltaa kokeneiden naisten ja tyttöjen tarvetta pitkäkestoiseen tu-

keen ei tunnisteta, palvelut ovat sirpaleisia eikä palvelujen järjestämistä resursoida. Vaadimmekin siksi eri yh-

teyksissä väkivallan uhrien palveluja tuottavien järjestöjen valtionavustusten tason nostamista. 

Istanbulin sopimuksen toinen toimeenpano-ohjelma julkaistiin maaliskuussa. Se sisältää monia Amnestyn ta-

voitteita, kuten Seri-tukikeskusverkoston laajentaminen valtakunnalliseksi, erityisen haavoittuvien uhriryhmien 

parempi huomioiminen palveluissa, seksuaalikasvatuksen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja opettajien 

yliopisto-opinnoissa sekä sen varmistaminen, että maahanmuuttajataustaisilla naisilla on tosiasiallinen mah-

dollisuus saada itsenäinen oleskelulupa väkivaltaisesta suhteesta irtaantumisen jälkeen.  

Loppuvuodesta avattiin Suomen 21. seksuaalirikosten uhreille tarkoitettu Seri-tukikeskus. Kynttiläpalkinto 

2022 myönnettiin THL:n erityisasiantuntija Katriina Bildjuschkinille, sillä hän on ollut avainasemassa raken-

tamassa Seri-tukikeskusten verkostoa. 

Aluevaaleja koskevan työmme kärkiteema oli naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan tehostaminen hyvinvoin-

tialueilla, mukaan lukien vaatimus ns. rakennelaista. Aluevaalikampanjassa toteutimme yhteistyössä THL:n 

kanssa videon hyvinvointialueiden velvollisuuksista ja mahdollisuuksista naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväki-

vallan torjunnassa. Toteutimme koulutussarjan hyvinvointialueiden valtuutetuille ja varavaltuutetuille.   

Eduskunnassa hyväksyttiin 2022 aikana useita lakiuudistuksia, joissa olemme tehneet pitkäjänteistä vaikutta-

mistyötä. Ihmiskaupan uhrien asema paranee ja heidän oikeutensa palveluihin vahvistuu. Yhdenvertaisuusla-

kia uudistettiin ja sen myötä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivalta laajenee työelämään ja häirinnän määri-

telmä laajenee siten että häirintä voi kohdistua yksilön lisäksi ihmisryhmään. Tasa-arvosuunnittelu ulotetaan 

varhaiskasvatukseen. Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisyä 

koskevat säännökset laajennetaan koskemaan myös varhaiskasvatusta. Lähestymiskiellon tehostamiseksi ote-

taan käyttöön sähköinen valvonta, lähestymiskiellon hakemisesta tulee maksutonta ja rikkomista koskeva ri-

kosasia tulee käsitellä kiireellisesti. Lisäksi hallitus antoi syyskuussa transihmisten ja ulkomaalaisten henkilöi-

den ihmisoikeuksiin vaikuttavan esityksen henkilötunnusjärjestelmän uudistamisesta. 

Lausuimme sukupuolenkorjaushoitojen sääntelyyn tehtävistä muutoksista, vaikutimme intersukupuolisten las-

ten itsemääräämisoikeuden toteutumisen puolesta ja vauhditimme poliisin virkapukuasetuksen uudistamista 

yhdenvertaisemmaksi. Viestimme koronapandemiaa ja transihmisten oikeuksia käsittelevästä raportista. 

Lausuimme syyskuussa naisten oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta valvovalle CEDAW-komitealle ja loka-

kuussa olimme komitean kuultavana kahdessa eri tilaisuudessa. Komitea huomioi loppupäätelmissään suosi-

tuksemme sovittelusta, seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksesta ja pakkoavioliiton kriminalisoinnista. 

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset 

Tavoitteemme: 

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

laiskiintiötä 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 teimme: 

Venäjän hyökättyä Ukrainaan tilapäisen suojelun direktiivi aktivoitiin EU:ssa. Suomi sitoutui antamaan tila-

päistä suojelua laajemmalle joukolle Ukrainasta pakenevia ihmisiä kuin direktiivi edellyttää. Vuoden loppuun 

mennessä tilapäistä suojelua oli saanut yli 45 000 Ukrainasta paennutta ihmistä. Kannustimme hallitusta di-

rektiivin aktivointiin ja tuimme myös hallituksen esitystä tilapäisen suojelun jatkamisesta. 

Vaikutimme kriittisesti EU:n uusiin turvapaikkaehdotuksiin sekä ”hybridivaikuttamis”-ehdotuksiin sisäministe-

riön EU6-jaoston kokouksissa sekä kirjoittamalla sisäministerille ja neuvottelevalle viranhaltijalle. Lausuimme 

https://www.amnesty.fi/jarjestokentan-arvio-vakivaltaa-kokeneiden-naisten-ja-tyttojen-tarvetta-pitkakestoiseen-tukeen-ei-tunnisteta-palvelut-ovat-sirpaleisia-eika-palvelujen-jarjestamista-resurssoida/


yhtä lailla kriittisesti usealle eduskunnan valiokunnalle komission ehdotuksista ”hybridivaikuttamisesta” ja 

siihen liittyvän turvapaikanhakuoikeuden rajoittamisesta. 

Annoimme kielteiset lausunnot pakolaisten välineellistämistä koskevista lakiehdotuksista (rajamenettelyjen 

käyttöönotto, rajavartiolain uudistus) sisäministeriölle ja hallintovaliokunnalle. Julkaisimme verkkosivuillamme 

myös useita raja-aitaa koskevia tekstejä. Viestimme Suomen uusista lakiehdotuksista välineellistämistilantei-

siin tapaamisessa Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun erityisasiantuntijan kanssa.  

Suunnittelimme tammikuussa 2023 järjestettävää pyöreän pöydän keskustelua ilmastosiirtolaisuudesta. Jat-

koimme työtä sateenkaariturvapaikanhakijoiden oikeuksien edistämiseksi. 

Julkaisimme lukuisia tiedotteita ja artikkeleita Afganistanista, kuten hazaroiden syrjinnästä sekä Talibanin val-

taannousun vaikutuksista naisten ja tyttöjen oikeuksiin. Afganistaniin liittyvät julkaisut menestyivät hyvin sekä 

toimituksellisessa että sosiaalisessa mediassa. Lähetimme Afganistanin ihmisoikeustilannetta koskevia vaikut-

tamiskirjeitä hallitukselle ja julkaisimme avoimen kirjeen sisäministerille ja maahanmuuttovirastolle yhdessä 

muiden järjestöjen kanssa. Toimme esiin keinoja, joilla Suomi voisi auttaa vaarassa olevia afganistanilaisia. 

Turvapaikanhakijoiden, siirtolaisten ja pakolaisten oikeudet olivat näkyvä osa viestintäämme. Afganistanin 

ohella viestimme erityisesti Euroopan maiden rajoilla tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista. 

Ihmisoikeusjärjestelmän vahvistaminen 

Tavoitteemme: 

• Eduskuntavaalien jälkeisessä hallitusohjelmassa tavoitteemme on laajasti huomioitu 

• Ihmisoikeusarviointia tehdään koko ajan systemaattisemmin niin lainsäädäntötyössä kuin valtiohallin-

non kaikilla käytännön tasoilla 

• Kansainvälisten valvontaelimien suositusten toimeenpanoa varten on luotu seurantamekanismi 

• Budjetti- ja veropolitiikkaa koskevissa keskusteluissa huomioidaan enenevästi ihmisoikeusnäkökulmaa 

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

Mitä teimme: 

Suomi aloitti vuoden alussa kolmivuotisen kauden YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä. Tärkeitä neuvostossa 

hyväksyttyjä päätöslauselmia ja päätöksiä olivat muun muassa seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-

identiteettiin perustuvan väkivallan ja syrjinnän vastaisen asiantuntijan sekä Libya -tutkintamission mandaat-

tien uusiminen, Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa liittyviä ihmisoikeusloukkauksia tutkivan komission, Ve-

näjä-erityisraportoijan toimen ja Iranissa tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia tutkivan mekanismin perustami-

nen sekä kiireellisen keskustelun järjestäminen naisten ja tyttöjen tilanteesta Afganistanissa. Osallistuimme 

lukuisiin ulkoministeriön kansalaisjärjestökuulemisiin ja olimme tiiviisti yhteydessä ministeriöön ja ulkopoliit-

tiseen johtoon Amnestyn maakohtaisista ja temaattisista suosituksista sääntömääräisten istuntojen alla ja nii-

den aikana. Välitimme myös ulkoministeriölle Amnestyn ehdotukset muille maille annettaviksi suosituksiksi 

yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (UPR). Lisäksi viestimme Twitterissä Amnestyn prioriteeteistä.  

Laadimme alkuvuodesta Suomea koskevan kattavan lausunnon YK:n yleismaailmalliseen määräaikaistarkaste-

luun (UPR) ja teimme vaikuttamistyötä muiden valtioiden lähetystöihin Suomessa. Marraskuussa Suomi sai 

UPR-käsittelyssä YK:n jäsenvaltioilta 246 suositusta, joihin sisältyi lukuisia suosituksia lähes kaikista lausun-

tomme sisältämistä teemoista.  

Julkaisimme suomeksi ja ruotsiksi taustoittavan artikkelin YK:n ihmisoikeusneuvostosta ja Amnestyn odotuk-

sista Suomen jäsenyydelle sekä suomenkielisen artikkelin Suomen saamista UPR-suosituksista. YK:n yleisko-

kouksen osalta vaikutimme viestimällä Amnestyn prioriteeteistä, kuten kuolemanrangaistuksen käyttöä koske-

vasta moratoriosta, kidutusvälinekaupan sääntelystä sekä YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden 

veto-oikeutta koskevan päätöslauselman äänestämisen puolesta.  

Osallistuimme kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan (IONK) sekä ihmisoikeusvaltuuskunnan 

kokouksiin, joissa käsiteltiin laajasti Amnestyn prioriteettiteemoja, laadittiin kannanottoja ja vaikutettiin ih-

misoikeuspuolustajien tukemiseksi.  

https://www.amnesty.fi/uploads/2023/01/lausunto-ai-fi-21_2022-suv-muuttoliikkeen-valineellistaminen.pdf
https://www.amnesty.fi/raja-aidat-ovat-johtaneet-tuhansiin-ihmisoikeusloukkauksiin-miksi-suomi-haluaa-oman-aidan/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur20/5402/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur20/5402/2022/en/
https://www.amnesty.fi/tiennayttaja-vai-sivustaseuraaja-5-asiaa-jotka-sinun-tulee-tietaa-suomen-roolista-ykn-ihmisoikeusneuvostossa/
https://www.amnesty.fi/suomen-ihmisoikeustilanne-ykn-syynissa-muilta-mailta-risuja-rasismista-naisiin-kohdistuvasta-vakivallasta-ja-vahemmistojen-kohtelusta/?post_date=20221222150814


Ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin systematisointi eteni, kun oikeusministeriö julkaisi marraskuussa 2022 uu-

den lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen sekä erilliseen oppaan  perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioin-

nista. Tapasimme ihmisoikeustyötä tekevien järjestöjen kanssa oikeusministeriön valmistelijoita uudistettavan 

lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta sekä annoimme lausunnon asiassa. Kirjoitimme hallituk-

selle kehys- ja budjettiriihen alla prioriteettiteemojemme ohella ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin ulottami-

sesta budjetointiin. Viestimme myös teemoistamme sosiaalisessa mediassa.  

Aloitimme eduskuntavaaleihin ja seuraavaan hallitusohjelmaan liittyvän vaikuttamistyön laatimalla kaikki prio-

riteettiteemamme sisältävät ehdotukset hallitusohjelmakirjauksiksi ja lähettämällä ne kaikille rekisteröidyille 

puolueille. Tapasimme ehdotusten tiimoilta useita kokoomuksen, keskustan, vihreiden, SDP:n, RKP:n ja va-

semmistoliiton edustajia. Vaikutimme sisä- ja ulkoministeriön tulevaisuuskatsauksiin viranhaltijoille lähetetyllä 

kirjeellä ja viranhaltijoiden tapaamisilla. Pidimme puheenvuoron oikeusministeriön tulevaisuuskatsausluon-

noksen sidosryhmätapaamisessa.  

Vaikutimme valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisen selonteon eduskuntakäsittelyn yhteydessä lausuntojen ja 

kuulemisten kautta. Nostimme esille tarvetta johdonmukaisuuteen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. 

Viestimme Suomen hallitukselle Amnestyn vuosiraportista valtioneuvoston ajankohtaisselonteon yhteydessä. 

Muu ihmisoikeustyö 

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan näkyi työssämme merkittävänä osana läpi vuoden. Työn pääpainopisteinä oli-

vat sotarikosten tutkiminen, Ukrainasta pakenevien suojelu sekä Venäjällä sotaa vastustavien tukeminen. Eri-

tyisesti Venäjän joukkojen sotarikoksia koskevia raportteja siteerattiin laajasti mediassa ja olimme sotarikos-

teemassa näkyvä keskustelija. Keräsimme yli 25 000 nimeä Venäjän hallitukselle kohdistettuun vetoomuk-

seen ja teimme menestyksekästä varainhankintaa kansainvälisen liikkeen Ukraina-tutkimukselle. Elokuun 

alussa ilmestynyt pidempi tiedote Ukrainan sotilaiden kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista 

aiheutti ennennäkemättömän reaktion. Saimme tuhansia arvostelevia viestejä sosiaalisessa mediassa ja voima-

kasta kritiikkiä myös uutismediassa. Yli tuhat tukijaa lopetti kuukausilahjoitukset tiedotteen myötä. Viesteihin 

reagointi aiheutti huomattavaa kuormitusta, mutta toimiston henkilökunta suoriutui esimerkillisesti. Kansain-

välinen liike aloitti elokuun julkaisuun liittyvän sisäisen selvityksen, ja tässä prosessissa Suomen osaston on 

ollut mukana. Syksyn mittaan tilanne normalisoitui ja esimerkiksi ukrainalaisten pakkosiirtoja koskenut ra-

portti kiinnosti mediaa. 

Tiedustelimme loppuvuodesta yhdessä muiden järjestöjen kanssa hallitukselta, miten Ukrainaan annetussa 

aseavussa on noudatettu kansainvälisen asekauppasopimuksen ja EU:n asevientiä koskevan yhteisen kannan 

riskiarvioita. Kirje hallitukselle lähetettiin sen jälkeen, kun tapaamisessa ulkoministeriön asevalvontayksikön 

kanssa ilmeni, ettei heillä ollut tässä prosessissa mitään osaa. Emme kyseenalaistaneet aseapua, vaan halu-

simme tietää, miten prosessit on hoidettu Suomen kansainvälisoikeudellisten velvoitteiden mukaan. Vuoden 

lopussa emme vielä olleet saaneet vastauksia kysymyksiimme. 

Tammikuussa julkaisimme laajaa huomioita saaneen raportin Israelin hallituksen harjoittamasta apartheidista. 

Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen osasto suoriutui raportin julkaisusta erinomaisesti: raportti sai laajaa 

näkyvyyttä sekä toimituksellisessa että sosiaalisessa mediassa. Varauduimme huolellisesti raporttia seurannee-

seen keskusteluun ja negatiivisen palautteen määrä oli lopulta ennakoitua vähäisempää. Raportti on noussut 

toistuvasti keskusteluun pitkin vuotta. 

Vuosittainen raportti kuolemanrangaistuksen käytöstä maailmalla julkaistiin toukokuun lopulla. Teimme me-

diatyötä, viestintää ja somesisältöjä raportin tuloksista. Pyrimme kasvattamaan tietoa itse teemasta kanavis-

samme ja teimme nostoja lokakuussa kuolemanrangaistuksen vastaisena päivänä. 

Kampanjoimme kuolemanrangaistusta vastaan myös Iranin mielenosoitusten yhteydessä syksyllä esimerkiksi 

aktivistivetoisella virtuaalitempauksella. Aihe oli teemana myös ihmisoikeuksien iltapäiväkahveilla.  

Vuoden aikana avasimme vetoomuksia kuolemaantuomitun yhdysvaltalaisen Matthew Reevesin, iranilaisen 

Hossein Shahbazin ja iranilaisruotsalaisen Ahmadreza Djalalin puolesta. Djalalin puolesta olemme tehneet 

työtä jo parin vuoden ajan ja työ jatkuu. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164423
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164423
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164464
https://www.amnesty.fi/hallituksen-on-lisattava-rahoitusta-ihmisoikeuksille/
https://www.amnesty.fi/uploads/2022/11/amnesty_hallitusohjelmatavoitteet_2023.pdf
https://www.amnesty.fi/ukk-amnestyn-tiedote-liittyen-ukrainan-joukkojen-toimintaan-venajan-hyokkayssodassa/


Olimme useita kertoja yhteydessä Palloliittoon ennen Qatarin MM-kisoja. Toimitimme tutkimustietoa, ava-

simme vaatimusta korvausrahastosta ja vaadimme liitolta julkisia kannanottoja Fifan suuntaan. Saimme mer-

kittävää mediahuomiota ennen MM-kisoja ja niiden aikana. Toiminnanjohtaja antoi kymmeniä haastatteluja 

niin lehtiin, verkkomediaan, televisioon kuin radioon ja podcasteihin ja vaikutimme siihen, että kisojen alla 

ihmisoikeuksista käytiin laajempaa keskustelua kuin jalkapallosta. Avasimme myös vetoomuksen, joka keräsi 

vuoden loppuun mennessä yli 8 700 allekirjoitusta. 

Poikkileikkaavat toiminnot 

Aktivismi ja ihmisoikeuskasvatus 

Tavoitteemme: 

• Koulut, aktivistimme ja tukijat osallistuvat laajasti vuosittaiseen Koulujen kirjemaratoniin ja Kirjeitä 

vapaudelle -kampanjaan. Kampanja tavoittaa myös uutta yleisöä. 

• Pääkampanjoissamme on aina tarjolla aktiivisen toiminnan mahdollisuuksia sekä osallistumista tuke-

vaa 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 teimme: 

Kirjeitä vapaudelle, sisältäen Koulujen kirjemaratonin, oli aktivismin ja ihmisoikeuskasvatuksen vuoden pää-

kampanja. Koulujen kirjemaratonin osallistujamäärä oli toiseksi paras koko kampanjan suomalaisessa histori-

assa. Oppilaita ilmoitettiin mukaan yhteensä yli 4 800, 67 koulusta. Aktivismikampanjassa ilmoittautuneita 

osallistujia oli 257. Paikallisryhmät osallistuivat kampanjaan viidellä paikkakunnalla. Osallistuminen oli mah-

dollista suomeksi ja ruotsiksi. Kampanjan yhteydessä teimme tukijahankintaa sekä varainhankintaa. 

Järjestimme Nordic Youth Conferencen heinäkuussa. Tapahtumaan osallistui 43 nuorta aktivistia Suomesta, 

Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista ja Färsaarilta. Tapahtuman teemana oli Israelin apartheid palestii-

nalaisia vastaan. Tapahtuman aikana aktivistit tutustuivat aiheeseen luennoilla ja työpajoissa sekä suunnitteli-

vat ja toteuttivat oman mielenilmauksensa Helsingissä Kansalaistorilla ja Israelin suurlähetystön edessä.  

Kouluvierailuja tehtiin pääasiassa virtuaalisesti Teamsin ja videon välityksellä, mutta myös muutamia lähita-

paamisia järjestettiin oppilaitoksissa ja Amnestyn toimistolla. Vierailuiden aiheita olivat Amnesty ja ihmisoi-

keudet, ihmisoikeuksien puolustaminen, ilmastokriisi, suostumus sekä kuolemanrangaistus. Oppitunnit tavoit-

tivat lähes 5000 oppilasta. 

Koulutimme opettajaopiskelijoita Maailma koulussa -opettajankoulutusseminaareissa Jyväskylässä ja Turussa. 

Koulutimme Turun seudun lastensuojelun ammattilaisia suostumuksesta sekä HUMAKin yhteisöpedagogiopis-

kelijoita ihmisoikeusperustaisesta työtavasta. Koulutuksilla tavoitettiin reilut 300 opiskelijaa ja ammattilaista.  

Toteutimme naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisista toimista verkkokoulutuksen uusille aluevaltuutetuille 

kolmena peräkkäisenä päivänä helmikuussa. Ehdokkaita osallistui laajasti eri puolilta Suomea, useista puolu-

eista. Maaliskuun koulutukseen ilmoittautui 67 valtuutettua.  

Kevätseminaarimme toteutettiin verkossa. Etätapahtumapäivään ilmoittautui mukaan 229 aktiiviamme ja tu-

kijaamme. Seminaarissa kuulimme ja keskustelimme antirasismista, mielenosoittamisesta sekä köyhyydestä 

ihmisoikeuskysymyksenä.  

Toimimme yhdessä Kansalaisareenan, Oranssi ry:n ja Kulttuurikeskus Caisan kanssa rasismia ja aktivismia 

käsittelevän Kansanvalta-dokumenttielokuvan vaikuttavuuskampanjan kumppanina. Valtakunnallinen tapahtu-

makiertue jäi koronarajoitusten takia toteutumatta, mutta tuotimme kumppanitahojen kanssa Kansanvalta-

päivän Kulttuurikeskus Caisaan lokakuussa. Tapahtuma sisälsi elokuvaesityksen, keskustelun ja työpajan. Ti-

laisuuteen ilmoittautui 75 osallistujaa. Tuotimme myös teemoja avaavan toisen asteen oppilaitoksille suunna-

tun materiaalin Koulukinon kanssa. Laadimme elokuvan päähenkilön kanssa myös rasismia käsittelevän verk-

koartikkelin, joka julkaistaan, kun elokuva on YLE Areenassa. 



Järjestimme toukokuussa Venäjän suurlähetystöllä mielenosoituksen, jossa puolustimme kokoontumisva-

pautta. Mielenosoitukseen osallistui noin 130 aktiiviamme, tukijaamme ja seuraajaamme. 

Kampanjoimme lapsen oikeuksia kunnioittavan translain puolesta Pride-tapahtumissa Lahdessa, Tampereella, 

Liedossa ja Turussa. Useissa muissa Pride-tapahtumissa jaettiin kampanjamateriaaliamme. Tuimme Pride-

tapahtumia taloudellisesti. Helsinki Pride -kulkueeseen osallistuimme noin 30 hengen joukolla. 

Kutsuimme aktiivejamme ja tukijoitamme ihmisoikeuksien iltapäiväkahveille vuoden aikana kahdeksan kertaa. 

Kokoontumisiin ilmoittautui yhteensä 373 osallistujaa. Ruotsiksi testasimme uutta digitaalista aamukahvikon-

septia, Morgonkaffe med Amnesty. Kaksille aamukahveille saatiin yhteensä 35 ilmoittautumista. 

Käynnistimme uuden temaattisten verkkoperehdytysten sarjan: aitiopaikat. Vuonna 2022 aitiopaikoilla kuul-

tiin YK:n ihmisoikeusneuvoston työstä ja järjestöjen vaikuttamistyöstä Suomen jäsenyyskaudella. Aitiopaikkoja 

oli tarjolla kolmesti, ja ne keräsivät yhteensä 233 ilmoittautujaa.  

Kokoontumisvapauden perusteisiin ja mielenosoituksen järjestämisen käytänteisiin perehdyttävä Tunne oikeu-

tesi –verkkokoulutus järjestettiin vuoden aikana kahdesti. Koulutuksiin ilmoittautui yhteensä 93 osallistujaa. 

Lisäksi rekrytoimme vapaaehtoisia ihmisoikeustarkkailijoita mielenosoituksiin. Koulutimme mielenosoitustark-

kailijoita kahdesti sekä suomeksi että englanniksi. 

Aktivistiviesti-uutiskirje ilmestyi 12 kertaa. Aktivistiviestillä oli joulukuussa 1 832 tilaajaa. Opettajaviesti-uu-

tiskirje ilmestyi kauden aikana neljä kertaa. Opettajaviestillä oli joulukuussa 220 tilaajaa. 

Paikallisryhmiä ja temaattisia aktivistiryhmiä oli vuoden päätteeksi yhteensä yhdeksän. Paikallisryhmät osallis-

tuivat muun muassa Pride-kampanjointiin ja Iran-toimintaan ja järjestivät Ukraina-mielenilmauksia ja muisto-

mielenilmaukset Anna Politkovskajan sekä Tianamenin aukion protestien uhrien kunniaksi. Marraskuussa jär-

jestimme aktivismiseminaarin, johon osallistui 24 aktivistia ympäri maata. 

Viestintä  

Tavoitteemme: 

• Vaikutamme yhteiskunnalliseen keskusteluun: nostamme keskusteluun uusia aiheita ja tuomme ih-

misoikeusnäkökulmaa jo käynnissä oleviin keskusteluihin 

• Media kääntyy puoleemme painopistekysymyksissämme. Haemme puhujuutta erityisesti seuraavissa 

teemoissa: ilmastokriisin ja ihmisoikeuksien välinen suhde, Suomen perusturvan liian matala taso, 

kokoontumisvapauteen liittyvät kysymykset Suomessa ja maailmalla, pakolaisten ja turvapaikanhaki-

joiden oikeuksiin liittyvät kysymykset sekä naisiin kohdistuva väkivalta. 

• Viestimme ihmisoikeuksista tavoittaa yleisöä myös ihmisoikeuskuplan ulkopuolelta 

Mitä teimme: 

Mediatyö: Mediassa ajankohtaiset aiheet ovat näkyneet painopisteitämme enemmän. Lausuimme ennen kaik-

kea sotarikoksista, jalkapallon MM-kisoista, Afganistanin tilanteesta sekä Iranin mielenosoituksista. Vuoden 

aikana valmisteltiin painopisteidemme ydinviestejä, jotta näistä käytäviin keskusteluihin päästäisiin näkyville.  

Amnesty sai suomalaisessa printti- ja digimediassa 3 710 mainintaa. Seurannastamme ei löydy edellisten 

vuosien printtilehdistä saatuja osumia, joten täydellistä vertailua ei voi tehdä. Digimediassa kasvua kuitenkin 

on havaittavissa (vuonna 2022: 2 730 mainintaa, vuonna 2021: 1 900 mainintaa). Niin mediaosumien kuin 

someosumien määrään vaikutti elokuinen Ukrainan joukkojen toimintaa käsitellyt pidempi kansainvälinen tie-

dote ja sitä seurannut keskustelu, johon yleisö reagoi ennennäkemättömällä volyymillä. 

Sosiaalinen media ja markkinointi: Facebookissa seuraajamäärä pysyi 82 000 paikkeilla. Myös Twitterin seu-

raajamäärä pysyi noin 15 500 seuraajassa. Instagram kasvoi vuoden aikana noin 1 700 seuraajalla ja seuraa-

jien määrä oli vuoden lopussa 23 000. LinkedIn-seuraajamäärä on kivunnut jo 1 432 seuraajaan. Syksyn ai-

kana ryhdyimme käyttämään ns. Instagram Reelsejä. Reels-videot menestyivät hyvin ja niiden avulla tavoi-

timme myös uusia yleisöjä erityisesti Iranin mielenosoituksista kertovilla postauksilla. 

Viimeistelimme kanavastrategiaamme ja sometyötä yhtenäistettiin sen mukaisesti. Strategiaa jalkautetaan ja 

työskentely puhunnan parissa tulee jatkumaan vuonna 2023. 



Vuoden aikana saimme Sanoman bannerien kautta viesteillemme miljoonia näyttökertoja Venäjä/Ukraina-, 

Iran-, Kirjeitä vapaudelle- sekä Qatar-vetoomuksilla. Teimme perinteistä printtimainontaa Iso Numerossa, Voi-

massa, Kuvittaja-lehdessä sekä Maailman Kuvalehdessä Translaki-vetoomuksella. Voimaan teimme lisäksi 

mainoksen myös Qatarin MM-kisoista. Saimme myös maksuttomia ulkomainospaikkoja Oulusta. Vahvistimme 

yhteistyötä somevaikuttajien kanssa mm. translaista. Maksettua vaikuttajayhteistyötä tehtiin myös yhdeksän 

vaikuttajan kanssa Kirjeitä vapaudelle -kampanjassa syksyllä. 

Syksyn aikana panostimme vaikuttamisviestintään erityisesti eduskuntavaaleista ja kehitimme vaikuttamisvies-

tinnän menetelmiä ja seurantaa. Eduskuntavaalikampanjan suunnittelu aloitettiin, ja kampanjassa tullaan 

keskittymään tutkimukseen, vaikuttamistyöhön, viestintään sekä aktivistien ja tukijoiden aktivointiin.  

Amnesty.fi-sivustolla vieraili vuoden aikana 217 864 henkilöä. Näistä peräti 86,7 prosenttia rekisteröityi uu-

siksi kävijöiksi eli kävivät ensimmäistä kertaa sivuillamme. Yhteensä käyttäjät generoivat 288 878 istuntoa 

sivustolla, eli sama yksittäinen kävijä kävi sivuilla keskimäärin 1 tai 2 kertaa (keskiarvo 1,33) vuoden sisällä. 

Vaikka sivustolle tuotiin runsaasti uusia kävijöitä, vain harva on toistaiseksi sitoutunut syvemmin toimin-

taamme tai vastannut jatkopyyntöihimme esimerkiksi yksittäisen vetoomuksen allekirjoittamisen jälkeen.  

Verkkosivuille saatiin uusia kävijöitä pitkälti verkkovetoomusten avulla. Vuoden aikana avattiin 17 uutta vetoo-

musta ja jatkettiin työtä neljällä jo aiemmin avatulla vetoomuksella. Verkkovetoomukset ja -tukiviestit keräsi-

vät vuonna 2022 yhteensä 168 412 allekirjoitusta ja ne toivat Amnestyn toimintaan mukaan 23 872 uutta 

osallistujaa.  

Uusia kävijöitä kiinnostivat etenkin medioissa muutenkin näkyvät ajankohtaiset aiheet, suurimpana Venäjän 

Ukrainaa vastaan helmikuussa aloittama hyökkäyssota. Amnestyn vetoomus sotatoimien lopettamiseksi Ukrai-

nassa oli vuoden suosituin yksittäinen laskeutumissivu. Myös ajankohtaiset Iranin mielenosoituksiin ja Mahsa 

(Jina) Aminin kuolemaan sekä Qatarin MM-kisojen siirtotyöläisten riistoon kantaa ottaneet vetoomukset ja pa-

rempaa translakia vaatinut vetoomuksemme olivat suosittuja laskeutumissivuja. Muita hakukonetuloksissa ja 

verkkosivuanalytiikassa korostuneita aiheita olivat kuolemanrangaistus ja aborttioikeudet. Eniten konvertoivaa 

liikennettä saatiin odotetusti omilta uutiskirjeiltämme sekä maksetusta Facebook-mainonnasta. 

Suosituin yksittäiseen teemaan liittynyt lahjoitussivu koski Ukrainaa. Siellä istuntoja oli 1 927 kpl ja konver-

sioaste huikeat 52 %, eli 1 009 istuntoa johti lahjoituksen tekemiseen. 

Varainhankinta ja markkinointi 

Tavoitteemme: 

• Saavutamme vuosittain budjetissa olevat varainhankinnan tulot 

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

rainhankintaa 

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

nustehokkuutta. 

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

mista ja parannamme lahjoittajapysyvyyttä. 

• Laajemmalla yleisöllä on positiivinen mielikuva Amnestystä. Kehitämme mielikuvaa järjestöstä näky-

mällä työmme kautta, strategisesti, myös omien kanaviemme ulkopuolella. 

Mitä teimme: 

Keräsimme yhteensä 5 661 696 euroa, joka on 102 028 euroa (1,8 prosenttia) yli budjetoidun tavoitteen ja 

252 577 euroa (4,7 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2021. Varainhankinnan tulos oli Amnestyn historian 

paras. On kuitenkin huomioitavaa, että varainhankinnan vuosi oli hyvin poikkeuksellinen ja jäimme plusmerk-

kisestä tuloksesta huolimatta tilanteeseen, jossa vuoden 2023 näkymät ovat haastavat. 

Tulojen ylitys tavoitteisiin nähden johtui Ukrainan sotaan liittyvästä digivarainhankinnasta ja paperikirjeestä, 

sekä saamastamme testamenttilahjoituksesta. Nämä kolme kategoriaa ylittivät tavoitteensa yhteensä noin 

300 000 eurolla. Ilman niitä olisimme jääneet tavoitteestamme 200 000 euroa. Tavoitteiden alitus muissa 

kategorioissa johtuu siitä, että niin moni kuukausilahjoittaja lopetti lahjoituksensa Ukrainan joukkojen 



toiminnasta kertovan kansainvälisen tiedotteen aiheuttaman kielteisen julkisuuden takia, sekä siitä, että katu-

rekrytoinnille asettamamme tavoitteet osoittautuivat liian korkeiksi ja jäimme kauas niiden saavuttamisesta. 

Digivarainhankintamme sujui erinomaisesti läpi vuoden. Se toi yhteensä 748 kuukausilahjoittajaa (tavoite oli 

600) ja noin 293 000 euroa kertalahjoituksina. Valtaosa tästä on erittäin hyvin toimivan sähköpostimarkki-

nointimme ansiota.  

Sekä ulkoistetussa että omassa F2F-työssä (eli katurekrytoinnissa) vuosi oli haastava, johtuen pitkälti alalla 

vallitsevasta työntekijäpulasta. Ulkoistettu feissaus toi meille yhteensä 2 143 uutta kuukausilahjoittajaa ja 

oma feissaus toi 139 kuukausilahjoittajaa. Luvut olivat tavoitteisiin nähden heikkoja. 

Televarainhankinta toi meille 700 uutta kuukausilahjoittajaa. Jäimme tavoitteestamme, mutta toisaalta kuu-

kausilahjoitusten korotukset puhelimitse sujuivat hyvin. Saimme korotuksia 13 552 euron arvosta, joka on 11 

prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.  

Vuosijäsenmaksut kasvoivat hieman ja toivat 165 402 euroa. Kolme paperipostissa lähetettyä lahjoituspyyntö-

kirjettä toivat yhteensä 245 248 euroa. Säätiöapurahoja saimme 24 605 euron arvosta. Kuukausilahjoitukset 

ovat edelleen varainhankintamme kivijalka. Kuukausimaksujen summa oli 4 592 227 euroa. 

Kulupuolella käytimme suunniteltua vähemmän rahaa, joten varainhankinnan nettotulos 4 145 492 euroa oli 

vuonna 2022 erityisen hyvä: 13,8prosenttia yli budjetin ja 15,7 prosenttia yli vuoden 2021 tuloksen. 

Vahva organisaatio 

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 teimme: 

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

meille tärkeistä painopisteteemoista. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Puheenjohtajana toimi ennen vuosikokousta Sonja 

Finér ja sen jälkeen Esa Iivonen. 

Virtuaalisena järjestettyyn kansainväliseen globaalikokoukseen osallistuivat puheenjohtajan lisäksi ihmisoi-

keustyön johtaja Niina Laajapuro, johtokunnasta Minna Saunders ja nuorisodelegaattina Sophie Tammi. 

Toimiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitettiin erityisesti antirasismi-näkökulmaa painottaen. 

Päivitystyötä edisti erillinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä. Päivitystyön yhteydessä koko toimistolle 

teetettiin yhdenvertaisuuskysely, jonka tuloksia läpikäytiin yhdessä keskustellen. Keskustelun pohjalta poimit-

tiin toimintavuosien 2023–24 toimenpiteet, joiden myötä mm. tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmästä teh-

dään pysyvä taho tukemaan tätä työtä toimistossa. Matkaohje päivitettiin alkuvuodesta. 

Toimistolle tarjottiin useita antirasismikoulutuksia, joissa muutamat olivat yhteistyössä Deidein kanssa. 

Koronarajoituksia seurattiin läpi vuoden. Toimistolla siirryttiin kesällä hybridityömalliin, jossa noin kahdesti 

viikossa on toivottava käydä toimistolla. 

Toimiston tilat järjestettiin uusiksi ja syksyllä teetetyn työtyytyväisyyskyselyn perusteella työntekijät olivat tyy-

tyväisiä uusiin työpisteisiinsä. Myös muutoin työtyytyväisyyskyselyn tulos oli hyvä. 

Vuoden aikana perustimme kaksi uutta tointa: vaikuttamisviestinnän asiantuntijan ja ilmasto- ja ihmisoikeus-

kysymyksien asiantuntijan. Näiden lisäksi kuusi uutta työntekijää palkattiin muualle lähteneiden tilalle. Yksi 

työntekijä jäi vuoden aikana vanhempainvapaalle ja hänen tilalleen palkattiin sijainen. 


