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TOIMINTASUUNNITELMA 2015 
 
 
 

 
1. JOHDANTO 
 

Ihmisoikeusliitto on vuonna 1979 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleinen 
ihmisoikeusjärjestö. Järjestön tehtävänä on seurata Suomen ihmisoikeustilannetta, edistää perus- 
ja ihmisoikeuksien  tunnettavuutta,  vaikuttaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen Suomessa 
ja kansainvälisesti sekä ennaltaehkäistä valikoituja ihmisoikeusloukkauksia yhteisö- ja asiakastyön 
kautta. Ihmisoikeusliitto seuraa ainoana yleisenä ihmisoikeusjärjestönä kokonaisvaltaisesti 
Suomen ihmisoikeustilannetta sekä vaikuttaa siihen asiantuntijatyön, oman tutkimuksen ja siitä 
nousevan vaikuttamistyön, viestinnän ja ihmisoikeuskasvatuksen sekä ennaltaehkäisevän 
hanketyön kautta. Ihmisoikeusliiton vuosien 2014-17 strategian mukaisesti olemme vaikuttava, 
asiantunteva ja näkyvä ihmisoikeusjärjestö.  
 
Ihmisoikeusliiton työn painopisteet perustuvat kartoitukseen Suomen ihmisoikeustilanteesta ja eri 
ihmisoikeuskysymysten muista toimijoista. Ihmisoikeusliitto keskittyy ihmisoikeusongelmiin, joissa 
Suomessa on vain vähän juuri ihmisoikeuksien näkökulmasta työtä tekeviä kansalaisyhteiskunnan 
toimijoita sekä kysymyksiin, joita olemme itse tutkineet. Lisäksi ne ovat kysymyksiä, joissa on 
strategisesti juuri nyt tärkeää toimia,  mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden relevanttien 
järjestöjen kanssa. Painopisteiden lisäksi Ihmisoikeusliitto reagoi tarvittaessa myös mahdollisiin 
esiin nouseviin, ajankohtaisiin kysymyksiin viestinnän ja vaikuttamisen keinoin. 
 
Vuonna 2015 vaikutamme sen puolesta, että Suomen hallitus valmistaisi toisen kansallisen perus- 
ja ihmisoikeuksien toimintaohjelman ja siitä tulisi ensimmäistä ohjelmaa vahvempi ja 
tavoitteellisempi. Ihmisoikeusliitto organisoi myös järjestöjen yhteisvaikuttamista. Tämä on jatkoa 
sille, että Ihmisoikeusliiton edustajat toimivat vuosina 2012-13 Suomen ensimmäiseen kansallisen 
perus- ja ihmisoikeuksien toimintaohjelmaan liittyneen, oikeusministeriön asettaman 
kansalaistoimijoiden paneelin puheenjohtajana. Siinä toiminnassa nousi tarve järjestöjen 
keskinäisen koordinaation jatkamiseksi. 
 
Vuonna 2015 Ihmisoikeusliitto jatkaa työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja alkuvuonna 
Suomen romanien oikeuksien edistämiseksi. Työ sukupuolittuneen väkivallan 
ennaltaehkäisemiseksi jatkuu KokoNainen ja Kitke!-hankkeiden kautta.  Vuonna 2015 
käynnistämme kunniaan liittyvän väkivallan ilmiön perusselvityksen Suomessa. 
 
Vuonna 2015 kampanjoimme talvella ja keväällä Suomen tulevan hallitusohjelman sekä sitä 
seuraavien hallituksen toimenpideohjelmien sisältöihin. Teemoja, joita nostanemme esille ovat 
mm. pakkoavioliiton mitätöintiä koskeva lainsäädäntö, metsämarjanpoimijoiden oikeudet, nk. 
paperittomien terveyspalvelut, TSS-oikeudet sekä kansallisen perus- ja 
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ihmisoikeustoimintaohjelman tarve. 
 
Ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen osalta haemme jatkoa järjestöjen yhteiselle, 
Ihmisoikeusliiton hallinoimalle ja koordinoimalle ihmisoikeudet.net –hankkeelle. Koulutamme 
pyynnöstä strategisesti tärkeitä tahoja ja tarjoamme myös itse koulutusta esimerkiksi uusille, 
perusoikeuksien kannalta kriittisille ammattiryhmille.  
 
Taloustilanteen vahvistamiseksi vuonna 2015 käytämme aikaa yksityisen varainhankinnan 
vahvistamiseen. Jatkamme myös heti alkuvuodesta ponnisteluja Ihmisoikeusliiton yleisavustuksen 
tason nostamiseksi. Organisatorisena kehittämispainopisteenä jatkamme viestinnän 
vahvistamista. Kehitämme jäsenistön osallistamista ja sitouttamista eri keinoin. Käynnistämme 
myös systemaattisen vapaaehtoistyöntekijöiden ottamisen mukaan toimintaan tammikuussa 2015 
hyväksyttävän vapaaehtoistyön linjauksen mukaisesti.  
 
Ihmisoikeusliiton keskeiset arvot ja työn periaatteet eli oikeudenmukaisuus, kaikkien ihmisten 
yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys sekä erilaisuuden kunnioitus ohjaavat sekä työn tavoitteita että 
toimintaamme ja henkilöstön, luottamushenkilöiden ja jäsenistön suhteita.  
 

2. IHMISOIKEUSTYÖN PAINOPISTEET  

KESKEISIIN POLITIIKKA- JA LAINVALMISTELUPROSESSEIHIN VAIKUTTAMINEN 

Vaikutamme lukuisiin perus- ja ihmisoikeuksien kannalta keskeisiin lainvalmisteluprosesseihin sekä 
politiikkaohjelma-prosessseihin. Vuonna 2015 fokuksessa on erityisesti tuleva hallitusohjelma, 
mutta sen lisäksi vastaamme arviolta 10-20 viranomaisten lausuntopyyntöön lainvalmistelu-, 
politiikkaprosessi sekä kansainvälisiin sopimuskysymyksiin liittyen. Lisäksi vaikutamme tiiviisti sen 
puolesta, että tuleva hallitus valmistelee Suomen toisen kansallisen perus- ja 
ihmisoikeustoimintaohjelman ja kokoamme eri järjestöjä yhteen tässä asiassa.  

Osallistumme jäsenenä ihmisoikeuksien kannalta keskeisiin tahoihin, kuten kansainväliseen 
ihmisoikeusasioiden neuvottelukuntaan, ihmisoikeuskeskuksen valtuuskuntaan ja sen työjaostoon 
sekä useisiin temaattisiin neuvottelukuntiin (ETNO, Vähemmistöasioiden neuvottelukunta jne).  

YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMINEN JA SYRJINNÄN VASTAINEN TYÖ  
 
Viharikokset: Ihmisoikeusliitto vaikuttaa siihen, että ihmisoikeudet integroitaisiin systemaattisesti 
poliisien opetussuunnitelmiin ja poliisit saavat tietoa eri vähemmistöistä ja sitä kautta viharikosten 
tunnistaminen paranee. Vaikuttamistyö sisältää säännöllistä yhteydenpitoa poliisijohtoon ja 
poliisiammattikorkeakouluun.  
 
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet: Jatkamme vaikuttamistyötä yhteistyössä 
Trasekin, Setan, Amnestyn ja Sateenkaariperheet ry:n kanssa erityisesti transihmisten oikeuksien 
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puolesta. 
 
Romanien oikeudet ja romanien syrjinnän vähentäminen: Kolmivuotinen Yhteisöstä voimavaraksi 
-hanke päätetään keväällä 2015. Hankkeen keräämän tiedon perusteella tehdään esite romaneille, 
jossa kerrotaan perusoikeuksista ja siitä, mitä tehdä jos kokee syrjintää. Sekä 
ihmisoikeuskoulutuksissa että hankkeen neuvovaan puhelimeen tulleista yhteydenotoista on 
selvinnyt, että vaikka romaneilla on paljon arjen syrjintäkokemuksia, monikaan ei tunnista 
syrjintää tai tiedän sen olevan laissa kiellettyä. On myös ilmennyt huolestuttavan paljon viitteitä 
siitä, että moni romani on tavallaan niin turtunut läpi elämän kestäneeseen syrjintään, ettei sitä 
tunnisteta. Tieto syrjinnän vastaisesta lainsäädännöstä on puutteellista.  
 
Esitteen suunnittelussa kiinnitetään huomiota kohderyhmän tarpeisiin. Esitteessä käsitellään myös 
romaniyhteisön sisällä tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia.  
 
Kevään 2015 aikana kerromme hankkeen kannalta relevanteille toimijoille, millaisia tuloksia 
olemme hankkeessa saaneet aikaan. Kaikille toimijoille annetaan lyhyt (n. 1 A4) kirjallinen selvitys 
hankkeen keskeisistä tuloksista heidän toimialaltaan (esim. lapsitoimijoille lasten oikeuksien 
toteutumisesta).  
 
 
SUKUPUOLITTUNUT VÄKIVALTA  
 
KokoNainen - Tyttöjen sukuelinten silpomisen/ympärileikkauksen ennaltaehkäisy 
 
 
KokoNainen –hankkeen  päätavoite on, ettei Suomessa asuvia tyttöjä ympärileikata Suomessa tai 
muualla. Osatavoite 1 on, että Suomessa asuvat maahanmuuttajat, joiden kotimaissa tehdään 
tyttöjen ympärileikkauksia, tietävät ympärileikkauksiin liittyvistä ihmisoikeusnäkökulmista, 
Suomen lainsäädännöstä, terveyshaitoista ja muista seikoista, jotka voivat vaikuttaa perinteestä 
luopumiseen. Osatavoite 2 on, että tyttöjen ympärileikkausten vastainen työ järjestetään 
Suomessa pysyvällä tavalla kansallisen tyttöjen ympärileikkauksen vastaisen toimintaohjelman 
mukaisesti. Erona KokoNaisen aiempaan työhön on se, että ammattilaisten koulutus ei ole enää 
Ihmisoikeusliiton toimintamuoto, vaan vaikutamme siihen, että viranomaiset järjestävät sen 
kansallisen toimintaohjelman sekä mm. Suomen  YK:lta saamien suositusten mukaisesti. 
 
Tärkein työmuotomme vuonna 2015 on pitkäjänteinen ennaltaehkäisevä asennemuutostyö.  
Siihen pyritään jatkamalla ryhmiä ja lisäämällä erityisesti miesten määrää ryhmissä sekä 
sekaryhmien (miehiä ja naisia eri etnisistä ryhmistä) määrää. Marraskuussa Kitken! kanssa pidetyn 
yhteisseminaarin seurauksena erityisesti etiopialaistaustaiset toivoivat keskusteluryhmiä, joiden 
aiheina olisivat tasa-arvo, lasten kasvatus ja ihmisoikeudet. Koska em. teemat ovat tärkeitä 
tyttöjen ympärileikkausten vastaisessa asenneilmapiirissä, järjestämme näitä ryhmiä ainakin 
etiopialaistaustaisten — ja mahdollisuuksien mukaan muidenkin KokoNaisen kohderyhmiin 
kuuluvien — kanssa. 
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Vaikutamme myös viranomaisiin, jotta tyttöjen ympärileikkausten vastainen toimintaohjelma 
resursoitaisiin ja toimeenpanoa tehostettaisiin valtakunnallisesti. Osallistumme edelleen 
toimintaohjelman seuranta- ja arviointiryhmään ja pidämme jatkuvaa yhteyttä THL:ään. 
Tapaamme alkuvuonna työ- ja elinkeinoministeriön uuden Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
väkeä. Osatavoitteen 2 etenemistä seuraamme osana vaikuttamistyötämme tekemällä kyselyn 
ryhmiin osallistuville siitä, onko ammattihenkilöstö ottanut ympärileikkauksen puheeksi 
neuvolassa, päivähoidossa tai muualla. 
 
Vaikutamme yhdessä Kitke!-hankkeen kanssa siihen, että tyttöjen ympärileikkaukset ja kunniaan 
liittyvä väkivalta huomioitaisiin tehokkaammin maahanmuuttajien kotouttamisessa. Levitämme 
tietoa tyttöjen ympärileikkauksista viestinnän keinoin Ihmisoikeusliiton kotisivujen ja sosiaalisen 
median kautta. Kirjoitamme mielipidekirjoituksen valtakunnalliseen mediaan tyttöjen 
ympärileikkausten vastaisena päivänä 6. helmikuuta.  
 
Ihmisoikeusliitto järjestää syksyllä 2016 Helsingissä joka toinen vuosi pidettävän FOKO (Forskning 
om kvinnelig omskaering) -verkoston konferenssin. Työ konferenssin järjestämiseksi ja rahoituksen 
hakemiseksi alkaa jo vuonna 2015.  
 
Hankehallintoa ja -seurantaa vahvistetaan kaikilla tasoilla. KokoNainen –hankkeen evaluaatio 
toteutetaan talvella 2016 ja evaluaatiota valmistellaan sekä haetaan siihen rahoitusta. 
 
 
KITKE! – Kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy   
 
Jatkamme Ihmisoikeusliitossa kokonaisvaltaista työtä kunniaan liittyvän väkivallan 
ennaltaehkäisemiseksi. Teemme työtä tehdään niin yksilötasolla, yhteisöjen tasolla kuin 
yhteiskunnallisten rakenteiden ja lainsäädännön muuttamiseksi. Ennaltaehkäisevän työn kannalta 
keskeiseksi nousee maahanmuuttajayhteisöjen osallistuminen ja osallistaminen — pyrimmekin 
lisäämään työtä eri maahanmuuttajayhteisöjen parissa. Vaikutamme myös siihen, että 
viranomaiset ottaisivat käyttöön STM:n kehittämän koulutuspaketin, jota viranomaiset eivät ole 
käytännössä lainkaan käyttäneet. 
 
Yhteisötyö ja koulutus: Jatkamme yhteistyötä tuttujen kumppaneiden, mm. yhteisötyön 
verkoston kanssa. Järjestämme työpajoja ja jatkamme niitä myös vasta maahan tulleiden 
pakolaisten kanssa ainakin Sipoossa. Jatkamme myös Positiivinen miesmalli –yhteistyötä Mona-
turvakodissa Monika-Naisten Liiton kanssa. 
 
Vuonna 2015 panostamme erityisesti nuorten parissa työskentelyyn, mikä on ollut yhteisötyön 
verkoston toive, sekä lisäämme työn valtakunnallisuutta. Laajennamme työtämme edelleen 
erityisesti arabiankielisten (naisten) pariin. Uutena muotona ensi vuonna on niin kutsuttu 
lähettiläskoulutus, johon valitaan henkilöitä, jotka haluavat edistää asennemuutosta omissa 
yhteisöissään. He saavat koulutusta mm. ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja kunniaan liittyvien 
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konfliktien ehkäisystä. Aiempien suurten yhteisöseminaarien sijaan Keskitymme enenevästi 
erityisesti pienehköihin, vastavuoroisiin keskustelutilaisuuksiin (kuten dialogityöpajat 
arabiankielisille naisille ja kurdinkielisille sekä nuorten miniseminaari). Koulutuksissamme 
keskitymme erityisesti muiden järjestöjen, ml. maahanmuuttajajärjestöjen vapaaehtoisiin. 
 
 
Vaikuttamistyö:  Jatkamme vaikuttamistyötä erityisesti STM:n ja TEM:n suuntaan, jotta haitalliset 
perinteet huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja ihmisoikeusnäkökulmasta viranomaisten työssä ja 
että kunniaan liittyvälle väkivallalle löytyy vastuutaho ja riittävät resurssit. Vahvistamme 
vaikuttamistyötä myös yleisemmin sukupuolittuneen väkivallan parissa ja tiivistämme yhteistyötä 
KokoNaisen kanssa. Annamme lausuntoja lainvalmistelu- ja politiikkaohjelmaprosesseihin. 
Osallistumme myös keskeisiin naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn verkostoihin. 
Jatkamme Ihmisoikeusliiton 2014 perustaman kunniaan liittyvän väkivallan vastaisen verkoston 
vetämistä. Aiheina verkoston kokouksissa ovat mm. pakkoavioliitot ja niiden mitätöinti, kunniaan 
liittyvä väkivalta poliisin työssä sekä uskonnolliset yhteisöt ja kunniakäsitykset. 
 
Laajennamme vaikuttamistyötämme maahanmuuttovirastoon ja oikeusministeriöön. Olemme 
yhteydessä kotouttamisen osaamiskeskukseen, jotta kunniaan liittyvä väkivalta huomioitaisiin 
tehokkaammin kotoutumis-prosesseissa. Olemme myös tukena kunniaan liittyvän väkivallan 
selvityksessä, jonka Ihmisoikeusliitto aloittaa alkuvuodesta. Jatkamme kunniaan liittyvän väkivallan 
vastaisen  
 
Viestintä: Kunniaan liittyvä väkivalta on sensitiivinen aihe, johon liittyy paljon väärinkäsityksiä. 
Aihepiiristä tiedottaminen Ihmisoikeusliiton blogin, sosiaalisen median sekä valtavirran median 
sekä mielipidekirjoitusten avulla on tärkeä osa työtä.  
 
Seuranta ja arviointi: Tehostamme raportointia ja hankehallintoa.  Olemme luoneet 
tuloksellisuutta mittaavan loogisen viitekehyksen, jossa hankkeen tavoitteet avataan 
yksityiskohtaisesti ja niille kehitetään määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita. Kunniaan liittyvän 
väkivallan vastaisella verkostolla on tärkeä rooli hankkeemme asiantuntijuuden lisäämisessä ja 
työn suunnittelussa. Sen pöytäkirjat muodostavat osan seurannassa kerättävästä materiaalista. 
 
TYÖRIISTO JA –HYVÄKSIKÄYTTÖ  
 
Vuonna 2015 Euroopan perusoikeusvirasto FRA julkaisee ulkomaisten työntekijöiden työriistoa 
koskevan laajan tutkimuksen, johon Ihmisoikeusliitto teki v. 2014 Suomea koskevan osuuden. 
Julkaisun viestiminen Suomessa mm. julkaisutilaisuudella sekä siihen liittyvä vaikuttamistyö ovat 
tämän osa-alueen keskeinen työmuoto. Lisäksi järjestämme syksyllä 2015 muutaman vuoden 
tauon jälkeen Ihmisoikeusliiton perus- ja ihmisoikeusfoorumin samasta aiheesta.  
 
Vaikutamme mm. hallitusohjelmavalmisteluissa sekä muutenkin työ- ja elinkeinoministeriön 
suuntaan, että ulkomaisten metsämarjanpoimijoiden työ saatettaisiin työsopimusten piiriin. 
Teemme aiheessa yhteistyötä mm. SAK:n kanssa.  Viranomaisvaikuttamisen lisäksi kampajoimme 
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myös julkisesti aiheesta. Verkostoitumista ammattiliittojen ja muiden relevanttien tahojen kanssa 
tiivistetään muutenkin. Toimimme myös järjestöjen ihmiskauppa-ryhmässä sekä viestimme ja 
lausumme aiheesta. 
 
Haemme Työsuojelurahastolta täsmennetyllä hakemuksella rahoitusta ulkomaalaisten työriistoa 
koskevalle tutkimukselle, jolle ei saatu v. 2014 hauissa rahoitusta. Hakupäätös vaikuttaa 
keskeisesti työn laajuteen. 
 
 
TSS-OIKEUDET  
 
Strategiamme mukaisesti vaikutamme siihen, että taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset 
oikeudet toteutuvat Suomessa samalla kun sosiaali- ja terveyspalvelut käyvät läpi isoja 
rakenteellisia muutoksia. Vaikutamme eduskuntavaaleihin ja tulevaan hallitusohjelmaan liittyen 
vaikuttamista valikoituihin peruspalvelu-kysymyksiin. TSS-oikeuksista tiedotamme ja vaikutamme 
erityisesti perusturvan tason sekä paperittomien terveyspalvelujen saannin kysymyksiin. 
 
Matala yleisavustuksen taso vaikeuttaa kuitenkin tätä vaikuttamistyötä, sillä hyvin laajan kentän 
haltuunotto ja aktiivinen vaikuttaminen lainsäädäntöön ja kuntien käytäntöihin vaatisi 
kokopäiväistä, tähän keskittyvän asiantuntijan työpanosta esimerkiksi fokusoidun hankkeen 
kautta, johon haemmekin keväällä rahoitusta.  
 
Verkostoidumme keväällä mm. Sosiaalioikeudellisen seuran kanssa, ja viestimme aiheesta 
yhdessä. Lisäksi  järjestämme Sosiaalifoorumissa huhtikuussa oman seminaarin aiheesta, 
fokuksessa erityisesti perusturvan taso ja Suomen Euroopan Neuvostolta saama huomautus. Myös 
Ihmisoikeusliiton vuosikokousseminaari toukokuussa keskittyy TSS-oikeuksiin. Lisäksi osallistumme 
sekä THL:n että Sosiaalioikeudellisen seuran tilaisuuksiin aihepiiristä puhujana. 

 

IHMISOIKEUSPUOLUSTAJAT 

Jatkamme erityisesti kansainvälisen ihmisoikeusasioiden neuvottelukunnan IONKin kautta 
vaikuttamistyötä sen eteen, että ulkoministeriön ohjeistus ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi 
toteutetaan. Lisäksi tehdään rajattua viestintä- ja vaikuttamistyötä 1-2 FIDH:n työssä keskeisen 
vaarassa tai vangittuna olevan ihmisoikeuspuolustajan hyväksi. Olemme mukana 
perustajajäsenenä KIOSin hallituksessa, ja osallistumme syksyllä 2015 ihmisoikeuspuolustajia 
koskevaan KIOSin vuosiseminaariin.  
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3. TUTKIMUSTYÖ  

 
Vuoden 2015 alussa on käynnissä tai alkamassa kolme selvitystä yhteistyössä Euroopan unionin 
perusoikeusviraston (FRA) kanssa. Selvitykset koskevat maahanmuuttajien inkluusiota ja 
osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan, oikeutta tietoon rikosoikeudellisissa prosesseissa 
sekä biometrisen tiedon keräämistä rajavalvonnassa.  
 
Vuoden 2015 aikana FRA on ilmoittanut julkaisevansa useita edeltävinä vuosina tehtyjä 
tutkimuksia (mm. työriistosta ja lasten kuulemisesta oikeusprosesseissa). Julkaisujen pohjalta 
tehdään vaikuttamistyötä ja viestintää.  
 
FRA:n tutkimustoimeksiantojen lisäksi teemme kunniaan liittyvän väkivallan perusselvityksen. 
Ihmisoikeusliitto on pitkään vaikuttanut viranomaisiin tällaisen selvityksen toteuttamiseksi 
viranomaisresurssein. Koska viranomaiset korostavat, ettei heillä ole eikä tule oleman tähän 
resursseja (Suomen hallitusohjelmasta  huolimatta), teemme nyt tämän kartoituksen itse.  
 
FRA julkaisee toukokuussa lasten kuulemista oikeusprosesseissa koskevan tutkimuksen (alun perin 
kaavailtu jo vuodelle 2013) sekä kesäkuussa ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä koskevan 
tutkimuksen. Järjestämme näistä julkaisuista miniseminaarin (lapset) ja julkaisutilaisuuden 
(työriisto) sekä tiedotamme muutenkin laajasti julkaisuista. 
 
Tutkimus- ja selvitystyön orgnisatorisena painopisteenä vuonna 2015 on tutkimustyön pohjalta 
tehtävän vaikuttamistyön kehittäminen ja tutkimuksellisten jatkumoiden luominen. Tämän lisäksi 
haetaan eri kanavista tutkimusrahoitusta, jotta tutkimustyömme ei nojaisi liikaa FRA:n varaan. 

 
 
4. IHMISOIKEUSKASVATUS JA -KOULUTUS 

 
Ihmisoikeudet.net –hanke osallistuu tammikuussa 2015 Educa-messuille. Verkkokurssi pilotoidaan 
Tampereen Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja hankekoordinaattori käy käynnistämässä 
kurssin. Nykyinen hankekausi päättyy tammikuussa 2015. Ihmisoikeudet.net –hankkeelle on 
haettu jatkorahoitusta ulkoasianministeriöstä. Rahoituspäätökset tulevat keväällä 2015. 
Jatkohankkeessa ovat mukana Ihmisoikeusliiton lisäksi Amnestyn Suomen osasto, maailma.net, 
Väestöliitto ja Taksvärkki.  
 
Vuosina 2015 – 2016 hankkeessa on tarkoitus tehdä ihmisoikeudet.net verkkosivuston 
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viestinnällistä ja pedagogista kehittämistyötä. Tavoitteena on, että sivusto palvelee opettajia ja 
opettajaksi opiskelevia entistä paremmin. Hankkeen toiminnoilla parannetaan opettajien ja 
opettajaksi opiskelevien ihmisoikeustuntemusta ja heidän edellytyksiä ihmisoikeuskasvatuksen 
toteuttamiseen omassa opetusryhmässään. Hankkeen keskeiset toiminnot tulevalla hankekaudella 
ovat verkkosivujen tekninen uusiminen ja sisällön kehittäminen, ihmisoikeudet.net -sivuston 
markkinointi, verkkokurssin päivittäminen ja juurruttaminen, koulutukset sekä vaikuttamistyö.  
 
Ihmisoikeusliitto toteuttaa myös opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella hankkeen, jossa 
toteutetaan verkkopohjainen kurssi ihmisoikeusajattelusta kahdessa ammattikorkeakoulussa, 
Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (HUMAK) ja Tampereen ammattikorkeakoulun 
opettajakorkeakoulussa (TAMK). Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten ja nuorten kanssa 
työskentelevien ihmisoikeustietoutta ja sitä kautta kehittää nuorille tarjottavaa 
ihmisoikeuskasvatusta. 

 

5. VIESTINTÄ  

Eduskuntavaalit ja tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttaminen sekä jäsenistön kasvattaminen ja 
sitouttaminen ovat viestinnän keskeisiä toimintoja vuonna 2015. Jäsenistöä palvellaan nykyistä 
paremmin alkuvuodesta lanseerattavalla sähköisellä jäsenkirjeellä. Myös viestinnän 
vapaaehtoisuuden muotoja testataan.  

Huhtikuussa 2015 järjestettävät eduskuntavaalit sekä niitä seuraavat hallitusohjelmaneuvottelut 
ovat alkuvuoden suurin viestinnällinen ponnistus. Viestintä keskitetään ennalta sovittuihin 
rajattuihin teemoihin niin, joissa viestintä tukee muuta vaikuttamistyötä teemojen saamiseksi 
mukaan varsinaiseen hallitusohjelmaan ja/tai sitä seuraaviin nk. toimenpideohjelmiin. Nostamme 
myös esille FRA:lle tekemiemme lapsen oikeuksia ja työriistoa koskevien tutkimusten tuloksia. 
Tarjoamme haastatteluja relevanteille medioille sekä järjestämme mahdollisesti 
julkistamistilaisuuden lapsen oikeudesta tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeusprosesseissa.  

Sosiaalisen median osalta tavoitteena on kasvattaa sitoutuneiden seuraajien määrää sosiaalisessa 
mediassa (fb 4000 ’tykkääjää’ ja twitter 4000 tykkääjää) ja jalkauttaa seuraaminen jäsenyydeksi. 
Vuonna 2014 avatusta blogista saatiin hyviä kokemuksia. Blogia päivitetään 15-20 kertaa vuoden 
2015 aikana. Nettisivuja päivitetään teknisesti alkuvuonna 2015 paremmin vastaamaan 
tarpeitamme 

Viestinnän kohderyhmät ja yhteistyötahot 

Henkilökunnan osalta vuonna 2015 keskitytään henkilöstön kouluttamiseen tiimeittäin, niin että 
jokainen osaa antaa haastattelun omasta asiantuntemusalueestaan. Tavoitteena on, että 
hankkeiden työntekijät ovat esillä kohderyhmiään kiinnostavissa medioissa. Hankkeille luodaan ja 
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päivitetään tarvittavat materiaalit. 

Jäsenistön osalta sähköinen jäsenkirje alkaa ilmestyä keväällä 2015. Tavoitteena olisi, että se 

ilmestyisi kuusi kertaa vuonna 2015. Materiaali jäsenkirjeeseen tulee osittain blogista, lisäksi 

jäsenkirje sisältää ajankohtaista asiaa meidän toiminnastamme sekä FIDHin toiminnasta. 

Jäsenkirjettä on alustavasti hahmoteltu vuonna 2014. 

 

Kun osallistumme yhteisiin julkilausumiin muiden järjestöjen kanssa. Tällöin tarkka läpikäynti 

ennalta on tärkeää. Järjestämme vuoden aikana toimittaja-aamiaisen ja taustatapaamisia 

kiinnostuneiden toimittajien kanssa. 

 

Suurta yleisöä palvelemme aktiivisella läsnäololla sosiaalisessa mediassa, kansantajuisilla 

blogikirjoituksilla sekä omilla yleisönosastokirjoituksilla. Jäsenistöä aktivoidaan mm.  testaamalla 

somepäivitysten lahjoittamista ja erilaisilla profiilikuviin liitettävillä badgeilla yms. 

 

6. ORGANISAATION KEHITTÄMINEN JA TALOUSHALLINTO 

 

Taloustilanteen vahvistamiseksi vaikutamme OKM:n ja muun valtionhallinnon suuntaan, teemme 

säätiövarainhankinnnan vuosikalenterin sekä 2-3 lahjoittajakirjettä. Yksityisen varainhankinnan 

kehittäminen käynnistetään ja kokeillaan valikoituja toimia. Vuoden 2015 talousarvio osoittaa n. 

9000 euron voittoa. Vuosina 2015-17 tulee ottaa huomioon vuoden 2014 tilikauden alijäämä (n. 53 

700 euroa) ja pyrkiä oman pääoman vahvistamiseen vuosittain. Oman pääoma on tärkeää saada 

vuoden 2015 aikana vastaamaan vähintään yhden kuukauden toimintakuluja eli noin 75 000 

euroon.  

 

Henkilöstön osaamista vahvistetaan kartoittamalla työntekijöiden koulutustarpeita ja tarjoamalla 

sopivia koulutuksia ja kursseja ja temaattista ihmisoikeuskoulutusta. Jatkamme myös suomen ja 

ruotsin kielen keskusteluryhmiä.  

 

Vuoden 2015 keskitytään Ihmisoikeusliiton strategian mukaisesti tapaa jäsenistön osallistamiseen 

ja sitouttamiseen.  Jäsenistön määrää pyritään lisäämään ja kehitetään jäsenille 

osallistumismahdollisuuksia. Keväällä käynnistetään uusi sähköinen uutiskirje, uudistetaan 

jäsenrekisteri ja tarkistetaan jäsenmäärä sekä järjestetään vuoden aikana 2-3 jäsentilaisuutta. 

Tarjotaan jäsenille myös aiempaa enemmän mahdollisuuksiai osallistua toimintaan vapaaehtoisena 

uuden vapaaehtoistyön linjauksen mukaisesti.  

 
Ihmisoikeusliitolla on vuoden 2015 alusa yhteistyösopimukset seuraavien tahojen kanssa: Forum 
Capita Oy (toimitilat), Diacor (työterveydenhuolto), Zimios Oy (verkko- ja IT-palvelut), Tilitoimisto 
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Mansikka Oy (kirjanpito), Tuokko Tilintarkastus Oy (tilintarkastus), Helsingin Op Pankki Oyj 
(pankkipalvelut), Integral Oy (puhelinjärjestelmä), Helsingin toimistosiivous Oy (siivouspalvelut).  
 
Vuonna 2015 kilpailutetaan tilintarkastuspalvelut (kevät) ja selvitetään kirjanpidon ja 
taloushallinnon sähköistämistä.  Taloushallinnon sähköistämisen yhteydessä huomioidaan 
jäsenrekisterin integroiminen osaksi taloushallinnon järjestelmiä.  


