
Amnestyn Suomen osaston toimintasuunnitelma 2018-2019 

Suunnitelma pohjautuu vuonna 2016 hyväksyttyyn strategiaan vuosille 2016-2019. Vuoden 2016 lopun 

ja 2017 alun säästötarpeiden johdosta olemme leikanneet strategiassa listattuja kunnianhimoisia 

organisaation sisäisiä tavoitteita ja myös supistaneet ihmisoikeustyön aiheita päätavoitteiden 

ulkopuolella. 

1. Päätavoitteet ja integroitu kampanjointi 

BRAVE-kampanja 

Kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuspuolustajien toimintaa rajoitetaan laeilla ja käytännöillä eri puolilla 

maailmaa. Monet joutuvat ihmisoikeuksia puolustaessaan itse ihmisoikeusloukkausten kohteeksi. 

Mobilisoimme ihmisiä toimimaan näiden henkilöiden puolesta. 

Päätavoitteet: 

1. Suomen viranomaiset käyttävät entistä aktiivisemmin EU:n ihmisoikeuspuolustajia koskevissa 

suuntaviivoissa ja Suomen omassa ohjeistuksessa esitettyjä keinoja ihmisoikeuspuolustajien 

tukemiseen ja edistävät näkyvästi hyviä käytäntöjä EU:ssa. 

2. Kansainväliseen BRAVE-kampanjaan liittyvän vaikuttamistyön ja vetoomustoiminnan kautta 

vaarassa olevien yksittäisten ihmisoikeuspuolustajien tilanne ja laajemmin kansalaisyhteiskuntien 

toimintamahdollisuudet paranevat. 

3. Kotimaassa ihmisoikeuspuolustajien työstä tulee kampanjamme myötä laajemmin tunnettua ja 

Suomessa tavoitteitamme ajavat ihmisoikeuspuolustajat saavat kampanjastamme näkyvää tukea. 

Naisiin kohdistuva väkivalta 

Seksuaalinen väkivalta ja vaino ovat sukupuoleen perustuvaa syrjintää, jonka haluamme jättää historiaan. 

Suomessa olemme kampanjoimalla naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa vastaan 

saaneet aikaan merkittäviä muutoksia, jotka ovat vahvistaneet seksuaalista väkivaltaa kokeneiden 

oikeuksia. Konkreettisista saavutuksista huolimatta työ on kesken. 

Päätavoitteet: 

1. Sairaaloiden yhteydessä toimivia seksuaalista väkivaltaa kokeneiden tukemiseen tarkoitettuja ns. 

SERI-keskuksia perustetaan muuallekin kuin Helsinkiin. Istanbulin sopimuksen toimeenpanon 

yhteydessä jokaiseen maakuntaan perustetaan sekä seksuaaliseen väkivaltaan erikoistunut 

matalan kynnyksen palvelukeskus että turvakoti. 

2. Seksuaalirikoslainsäädäntöä muutetaan siten, että rikosmäärittelyn lähtökohdaksi tulee 

seksuaalinen itsemääräämisoikeus, että lait tunnistavat seksuaalisen väkivallan haavoittavuuden 

ja monimuotoisuuden ja että tutkintaan saadaan yleisellä tasolla läpinäkyvyyttä. 

3. Kannamme kortemme Amnestyn aiheeseen liittyvään kansainväliseen kampanjointiin. 

Turvassa-kampanja 

Maailmassa on enemmän pakolaisia kuin koskaan. Pitkittyneet konfliktit ja monen maan heikentynyt 

ihmisoikeustilanne ovat lisänneet pakenevien ihmisten määrää miljoonilla viime vuosina. Suomen 

hallituksen pakolais- ja turvapaikkapolitiikan ääneen lausuttuna tavoitteena on vähentää Suomeen 

saapuvien turvapaikanhakijoiden määrää. EU valmistelee yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista. 

Esityksissä on monia kohtia, jotka heikentävät turvaa hakevien ihmisten oikeuksia. Tulijoiden määrän 

rajoittamisen sijaan tulisi keskittyä pakolaisten suojeluun. 



Päätavoitteet: 

1. Eduskuntavaalien alla haemme ihmisoikeusperusteista lähestymistä pakolaistilanteen 

ratkaisemiseksi. Keskustelu pakolaisista on myönteistä, rakentavaa ja asiallista. 

2. Etsimme tapoja muuttaa ihmisten asenteita myönteisemmiksi pakolaisia ja turvapaikanhakijoita 

kohtaan. Maahanmuuttokeskustelu kehittyy faktapitoisemmaksi. 

3. Suomi ottaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeudet nykyistä paremmin huomioon 

ulkomaalaislaissa. Suomi ajaa oikeuslähtöistä turvapaikkapolitiikkaa EU:ssa ja osallistuu 

globaaliin vastuunjakoon. 

 

2. Muut teemat 

Ihmisoikeuskasvatus 

Jos ihmiset eivät tunne oikeuksiaan, he eivät voi vaatia niitä itselleen eivätkä muille. Ihmisoikeuksia 

koskevan tiedon levittäminen on sekä tavoite itsessään että keino saada aikaan ihmisoikeusmuutosta. 

Ihmisoikeuskasvatus on integroitu kaikkiin osaston päähankkeisiin. 

Päätavoitteet: 

1. Opetussuunnitelmien ihmisoikeustavoitteet toteutuvat yhä paremmin kouluissa, ja opettajilla ja 

oppikirjoissa on yhä enemmän ihmisoikeustietoa, joka kannustaa toimintaan. 

2. Yhä useammat koulut tarttuvat Amnestyn kouluille suunnattuihin kampanjoihin. 

3. Aktivistit ja tukijat oppivat ihmisoikeuksista kampanjoidemme kautta ja osaavat toimia 

tavoitteidemme toteutumiseksi. 

Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus 

Sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää 

on kaikkialla maailmassa. Suomessa transihmisten mahdollisuus vahvistaa juridinen sukupuoli edellyttää 

heiltä tällä hetkellä toimenpiteitä, jotka ovat vastoin perus- ja ihmisoikeuksia. 

Päätavoitteet: 

1. Tavoitteena on itsemääräämisoikeuteen perustuva translaki, joka mahdollistaa sukupuolen 

juridisen vahvistamisen henkilön omalla ilmoituksella. 

2. Strategisesti arvioidaan muita vaikuttamispaikkoja. Esimerkiksi äitiyslaissa on tunnustettava 

naisparien vanhemmuus heti lapsen syntymähetkestä. 

Ihmisoikeusjärjestelmän vahvistaminen 

Vaikka Suomessa on viime vuosina luotu uusia ihmisoikeusrakenteita ja -asiakirjoja, samaan aikaan 

hallituksen sitoutuminen ihmisoikeuksien edistämiseen on rapautunut. Edistämisen sijaan 

ihmisoikeuksia on kavennettu ja paikoin on menty minimitasolle tai jopa sen alle. Hallitus ei enää 

tavoittele edelläkävijyyttä ihmisoikeuskysymyksissä. 

Päätavoitteet: 

1. Vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeinen hallitus sitoutuu selkeästi ihmisoikeuksien 

edistämiseen ohjelmassaan. Hallitus laatii kunnianhimoiset linjaukset niin kansalliselle kuin 

kansainväliselle ihmisoikeuspolitiikalleen ja toteuttaa niitä aktiivisesti. Ihmisoikeusrakenteita, 

kuten ihmisoikeuskeskusta ja sen yhteydessä toimivaa ihmisoikeusvaltuuskuntaa, kehitetään 



entistä vaikutusvaltaisemmiksi toimijoiksi. Ihmisoikeusvaikutusten arviointi otetaan osaksi 

hallituksen ja viranomaisten päätöksentekoa.  

2. Suomi kunnioittaa ihmisoikeuksia verkossa ja kansallista turvallisuutta suojaavissa toimissa. 

Lainsäädäntöhankkeissa verkkovalvontatoimivaltuuksien kehittämiseksi kunnioitetaan perus- ja 

ihmisoikeuksia eikä Suomeen luoda yksityisyyden suojaa murentavaa massavalvontaohjelmaa. 

Talous- ja sosiaalioikeudet 

1. Suunnitelmakauden aikana teemme selvityksen siitä, millä tavalla Amnestyn Suomen osaston 

tulisi toimia talous- ja sosiaalioikeuksien edistämiseksi ja niiden loukkauksia vastaan Suomessa 

vuodesta 2020 eteenpäin. 

 

3. Amnesty kasvavana ihmisoikeusliikkeenä 

Aktivismi 

Amnestyn aktivismi on muuttunut paikallisryhmien työstä monen tasoiseen verkkoaktivismiin ja -

vaikuttamiseen sekä entistä yksilöllisempien osallistumisen tapojen kehittämiseen. Olemme luoneet 

uusia toimintamalleja ja viestintäkanavia sen varmistamiseksi, että jokaisella halukkaalla on 

mahdollisuus päästä mukaan edistämään ihmisoikeuksia. Tämä hyvässä vauhdissa oleva työ jatkuu 

tulevina vuosina. 

Päätavoitteet: 

1. Sidomme aktivismimme tiiviisti pääkampanjoidemme tavoitteiden saavuttamiseen. 

2. Vastaamme kysymykseen: “Mitä voin tehdä nyt, kun olen jo allekirjoittanut vetoomuksen?” 

3. Kehitämme yksilötyötä entistä strategisemmaksi. 

Viestintä 

Varmistamme, että säilymme ajankohtaisena toimijana: puhuttelemme meitä tuntevia kiinnostavilla 

analyyseilla päivänpolttavista, prioriteettiteemoihin liittyvistä aiheista sekä tavoittelemme uusia ihmisiä 

ihmisoikeuksien ääreen helposti omaksuttavalla sisällöllä. 

Päätavoitteet: 

1. Amnestyn viestintä on tukijoidemme, sosiaalisen median seuraajiemme ja ihmisoikeuksille 

myönteisen yleisön mielestä kiinnostavaa ja ajankohtaista. 

2. Amnestyn viestintä (viesti ihmisoikeuksista ja niiden merkityksestä) tavoittaa uusia yleisöjä. 

3. Vakiinnutamme tavoittavuutemme perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa. Saamme 

kuukausittain osumia valtakunnan suurimmissa medioissa (Yle, Helsingin Sanomat, Hbl, 

suurimmat maakuntalehdet). Facebookissa tavoitamme 500.000 ihmistä kuukaudessa. 

Twitterissä seuraajamäärämme kasvaa toimintasuunnitelmakauden aikana 20.000 ihmiseen ja 

Instagram-tiliämme seuraa vuoden 2019 lopussa 15.000 ihmistä. 

Markkinointi 

Päätavoitteet: 

1. Markkinoinnin keinoin tukea varainhankinnan kasvutavoitteita 

2. Luoda, yhtenäistää ja vahvistaa Amnestyn brändiä. Tutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista 

tunnistaa Amnestyn logon, mutta heillä ei ole tietoa siitä mitä teemme. Kasvutavoitteiden 



turvaamiseksi ja uusien yleisöjen tavoittamiseksi on tärkeää, että Amnestyn viesti on selkeä, 

puhutteleva ja yhdenmukainen.  

3. Luoda matalan kynnyksen osallistumiskeinoja uusien yleisöjen tavoittamiseksi 

Kasvu 

Päätavoitteet: 

1. Kerätä varainhankinnalla budjetissa määritellyn tulotavoitteen: Vuonna 2018 4 531 000 euroa. 

2. Kasvattaa kuukausilahjoittajien laatua ja määrää: 4800 uutta kuukausilahjoittajaa joista 40% 

rekrytoitu muualta kuin feissauksen kautta.  

3. Monipuolistaa varainhankintakanavia: yksi onnistunut säätiöhakemus vuodessa, 150 000 euroa 

kertalahjoituksina (digi + tilisiirto), säännöllinen testamenttimarkkinointi. 

Vahvempi organisaatio 

Päätavoitteet: 

1. Sitoutunut ja osaava henkilökunta toimii sovituilla työaloilla ja edistää niiden päämääriä 

suunnitelmallisesti ja hyvässä yhteistyössä. Henkilöstön työpanos kohdistuu prioriteettiteemoihin 

ja työn tulokset vastaavat toimintasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Henkilöstö arvioi 

yhteistyön ja tiedonkulun hyviksi. 

2. Ammattitaitoinen johtaminen mahdollistaa organisaation oikea-aikaisen toiminnan, voimavarojen 

optimaalisen kohdentamisen ja työtapojen jatkuvan kehittämisen. Kampanjat ja vaikuttamistyö 

toteutuvat aikataulussa ja niille varatun budjetin puitteissa. Digitaaliset yhteistyöalustat ja -

ohjelmat ovat aktiivisessa käytössä. Henkilöstö arvioi johtamisen ja esimiestyön hyviksi. 

3. Jäsenrekisteri kerää ja tuottaa kampanjointiin ja varainhankintaan tarvittavat tiedot. 

Tietosuojalain ehdot täyttyvät. 

4. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kaikessa toiminnassamme. 

 

 


