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1. Johdanto

Ihmisoikeusliiton toiminta vuon-
na 2017 oli vireää ja näkyvää. Stra-
tegiamme mukaisesti vaikutimme 
viranomaisiin ja muihin keskeisiin 
toimijoihin, jotta kaikkien ihmisten 
perus- ja ihmisoikeudet toteutui-
sivat Suomessa. Ihmisoikeustyön 
temaattiset painopisteet vuoden 
2017 aikana olivat yhdenvertai-
suuden edistäminen ja syrjinnän 
poistaminen, sukupuolittuneen 
väkivallan ennaltaehkäisy sekä talo-
udellisten ja sosiaalisten oikeuksien 
edistäminen. 

Onnistunut ihmisoikeusvai-
kuttaminen vaatii sitkeää ja pit-
käjänteistä työtä eri keinoin. Yh-
teiskuntapoliittisen vaikuttamisen 
lisäksi ryhdyimme uudenlaiseen 
ruohonjuuritason asennevaikutta-
miseen, kun toteutimme julkisen 
liikenteen toimijoiden kanssa STOP! 
Päätepysäkki syrjinnälle -kampan-
jan. Kampanjassa annettiin jouk-
koliikenteen käyttäjille työkaluja 
tukea syrjinnän ja häirinnän uhreja. 
Kampanja toteutettiin helmikuussa 
pääkaupunkiseudulla yhteistyössä 

HSL:n ja HKL:n kanssa, ja se tavoit-
ti peräti kaksi miljoona ihmistä. 
Kampanja nostettiin useissa tilai-
suuksissa esille onnistuneena yh-
teiskunnallisena vaikuttamiskam-
panjana. Kampanja laajennettiin 
Tampereelle, jossa se toteutettiin 
julkisen liikenteen toimijan Nyssen 
kanssa marraskuussa. 

Ihmisoikeuksien edistymisen 
kannalta pitkällä aikavälillä oli mer-
kittävää, että olemme kouluttaneet 
vuosina 2016-17 ihmisoikeuksien 
perusteista yli 1100 kunnallista 
nuorisotyöntekijää Suomen 27 suu-
rimmassa kaupungissa. Hanke to-
teutettiin kaupunkien nuorisotyön 
Kanuuna-verkoston kanssa. Esit-
telimme koulutusprosessia myös 
muiden EU-maiden nuorisotoimen 
edustajille Belgiassa. Muitakin 
ammattiryhmiä kuten opettajia ja 
tulliviranomaisia koulutimme ja 
tarjosimme ihmisoikeudet.net-si-
vuston kautta laajasti tietoa ihmis-
oikeuksista.

Järjestön strategian (2014-17) 
mukaisesti jatkoimme viestinnän 
aktiivista kehittämistä ja vahvistim-
me rooliamme median tuntemana 
asiantuntijatahona. Organisaation 
kehittämisen kannalta tärkeä askel 
oli vapaaehtoistoiminnan vahvista-

minen. Jäsenmäärämme lähes tup-
laantui vuodessa. Tämä oli merkki 
aktiivisen jäsenhankinnan onnis-
tumisesta ja myös ihmisten innos-
tuksesta tulla mukaan Suomeen 
keskittyvään ihmisoikeustyöhön. 
Yksityisen varainhankinnan käyn-
nistäminen oli keskeinen kehittä-
misprosessi, jonka tulokset näkyvät 
tulevina vuosina. 

Toimintaympäristö pysyi haas-
teellisena edellisen vuoden tapaan. 
Suomeen keskittyvälle ihmisoi-
keustyölle oli suuri tarve, mutta 
toimintamahdollisuuksiimme 
vaikutti valtion yleisavustukseen 
kohdistunut epävarmuus. Tästä 
huolimatta teimme vaikuttavaa 
ihmisoikeustyötä ja näkemyksiäm-
me Suomen ihmisoikeustilanteesta 
kysyttiin runsaasti. 

Suomi oli vuonna 2017 YK:n 
jäsenmaiden arvioitavana YK:n 
ihmisoikeusneuvoston Universal 
Periodic Review -kuulemisessa. 
Pääsihteeri Kaari Mattila osallistui 
Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja 
Markku Jokisen kanssa Suomen 
viralliseen valtuuskuntaan riippu-
mattomana tarkkailijana. Vaiku-
timmekin UPR-prosessiin tiivisti 
koko vuoden ajan. 

Osallistuimme Helsinki Pride–kulkueeseen.
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Ihmisoikeusliiton tehtävänä  
on edistää perus- ja ihmisoikeuk-
sia Suomessa, lisätä tietoisuutta 
ihmisoikeuksista ja tuoda ihmisoi-
keusnäkökulmia poliittisiin ja lain-
säädäntöprosesseihin. Annoimme 
lukuisia lausuntoja (ks. liite 1) ja 
teimme muiden järjestöjen kanssa 
yhteisiä kannanottoja sekä Suomen 
ihmisoikeustilanteesta yleisesti 
kuin valikoiduista teemoista.

Osallistuimme jäsenenä ihmis-
oikeuksien kannalta keskeisiin 
kansallisiin neuvottelukuntiin ja 
foorumeihin kuten ihmisoikeuk-
sien valtuuskuntaan, ulkoministe-
riön Ihmisoikeudet ulkopolitiikassa 
-foorumiin, yhdenvertaisuusasioi-
den neuvottelukuntaan, Maahan-
muuttoviraston neuvottelukuntaan, 
etnisten suhteiden neuvottelukun-
taan sekä oikeusministeriön syrjin-
nän seuranta -työryhmään. 

Ihmisoikeusvaikuttamisen te-
hostamiseksi ja tiedonvaihdon li-
säämiseksi Ihmisoikeusliitto jatkoi 
vuonna 2015 käynnistetyn ihmisoi-
keustyötä tekevien järjestöjen ver-
koston vetämistä. Verkosto kokoon-
tui vuoden aikana seitsemän kertaa 
Ihmisoikeusliiton tiloissa. Mukana 
oli 21 järjestöä.

2. Vaikutamme Suomen  
ihmisoikeustilanteeseen

Verkosto antoi yhteisiä kannan-
ottoja mm. YK:n Universial Periodic 
Review -prosessiin ja toiseen kan-
salliseen perus- ja ihmisoikeuksien 
toimintaohjelmaan liittyen. Järjes-
töjen yhteistyö ihmisoikeuskysy-
myksissä on tärkeää tehokkaam-
man vaikuttamisen ja synergian 
takia. Verkoston jäsenille syksyllä 
tekemässämme kyselyssä kaikki 
järjestöt korostivat yhteisen Suo-
meen keskittyvän järjestöverkoston 
tärkeyttä.

a. YHDENVERTAISUUDEN  
EDISTÄMINEN JA  
SYRJINNÄN  
VASTAINEN TYÖ 

STOP! Päätepysäkki  
syrjinnälle –kampanja

Vuoden näkyvin toimintamme 
syrjinnän poistamiseksi oli huikea 
STOP! Päätepysäkki syrjinnälle –kam-
panjamme pääkaupunkiseudulla 
12.–28.2. Yhteistyökumppaneina 
kampanjassa olivat HSL ja HKL sekä 
mainostoimisto 358. Kampanjan 
saama näkyvyys ylitti kaikki odo-
tukset ja palaute oli yksinomaan 
positiivista, minkä arvioimme joh-
tuvan erityisesti huolella pohditusta 
kampanjaviestistä. Kampanjan 
tavoitteena oli, että kanssamatkus-

tajat osoittaisivat tukensa syrjin-
nän ja häirinnän kohteelle. Tähän 
annoimme kampanjassa tiiviit 
ohjeet. Kampanjaviestin suun-
nittelussa oli mukana iso joukko 
syrjintää julkisessa liikenteessä 
itse kokeneita ihmisiä sekä vähem-
mistöjen oikeuksiin keskittyviä 
järjestöjä kuten Seta ja Invalidiliit-
to. Kampanjaa tuki yli 30 kansa-
laisjärjestöä sekä yhdenvertaisuus-
valtuutettu ja etnisten suhteiden 
neuvottelukunta, jotka osaltaan 
levittävät kampanjan sanomaa.

Kampanjan jatko-osa toteutet-
tiin Tampereella 13.–27.11. yhdessä 
Tampereen seudun joukkoliiken-
teen Nyssen kanssa. Tampereen 
kaupunki tuki kampanjaa ja mu-
kana oli myös Tampereella lähes 
20 järjestöä sekä iso joukko vapaa-
ehtoisia eri järjestöistä.

Verkoston jäsenet 
Allianssi, Amnesty International 
Suomen osasto, Ensi- ja Turvakotien 
liitto, Ihmisoikeusliitto, Kuurojen Liitto, 
Kynnys, Lastensuojelun keskusliitto, 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 
Mielenterveyden keskusliitto, 
Naisasialiitto Unioni, Nytkis, 
Pakolaisneuvonta, Pelastakaa Lapset, 
Seta, Suomen Mielenterveysseura, 
Suomen Punainen Risti, Trasek, 
Suomen Unicef, Uskontojen Uhrien 
Tuki, Vammaisfoorumi, Väestöliitto

Michaela Moua oli yksi STOP! Päätepysäkki syrjinnälle –kampanjan vaikuttajista.
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Rasismin vastainen työ

Jatkoimme eduskuntapuolueiden 
sitouttamista rasismia vastaan eu-
rooppalaisen puolueiden rasismin 
vastaisen peruskirja sitoumusten 
mukaisesti. Keväällä 2017 keräsimme 
lähes 4000 allekirjoitusta vetoomuk-
seen rasismista vapaiden kuntavaa-
lien puolesta. Toimitimme vetoo-
muksen allekirjoituksineen kaikkien 
eduskuntapuolueiden puoluetoi-
mistoille kuntavaalien alla. Teimme 
tapaamisista myös lyhyen videon. 
Työllämme oli osaltaan vaikutusta 
siihen, että muutama puolue poisti 
ehdokaslistoiltaan henkilöitä, jotka 
esiintyivät kampanjoissaan peruskir-
jan sitoumusten vastaisesti.  

Olimme kuntavaalien alla muka-
na myös yhdenvertaisuusvaltuutetun, 
Open Knowledge Finland-järjes-
tön ja Aalto-yliopiston tutkijoiden 
hankkeessa, jossa automatisoidut 
ohjelmat perkasivat mahdollista vaa-
likampanjoissa esiintyvää vihapuhet-
ta sosiaalisessa mediassa. Kyseessä 
oli pilottiprojekti, jonka mahdollista 
jatkokäyttöä harkitaan esimerkiksi 
tulevissa eduskuntavaaleissa. Proses-
sin seurauksena yhdenvertaisuusval-
tuutettu teki joitain rikosilmoituksia.

Viharikosten ehkäisy ja  
parempi tunnistaminen 

Vaikutimme eri tilanteissa sen 
puolesta, että poliisi ja muu oikeus-
laitos tehostaisivat työtään vihari-
kosten tunnistamiseksi. Olimme 
ainoana kansalaisjärjestönä muka-
na Tampereella poliisiammattikor-
keakoulun ja ETYJ:n poliiseille ja 
oikeuslaitoksen edustajille suunna-
tussa viharikoskoulutuksessa tark-
kailijan ominaisuudessa.

Levitimme myös Ihmisoikeus-
liiton jo vuonna 2015 julkaisemaa 
ja vuonna 2016 eri kielille kään-
tämää Oliko se viharikos? –esitettä 
eri tahoille. Esitteen jakelun osalta 
teimme edelleen yhteistyötä Rikos-
uhripäivystyksen kanssa. 

Vammaisten oikeudet

Toimme esiin vammaisten 
oikeuksien loukkauksia osana 
keskeisiä vaikuttamisprosesseja 
kuten YK:n ihmisoikeusneuvos-
ton UPR-prosessissa, Päätepysäkki 
syrjinnälle -kampanjassa ja muussa 
viestinnässämme. Ihmisoikeuslii-
to tuki myös järjestönä näkyvästi 
vammaisjärjestöjen Ei myytävänä 

–kansalaisaloitetta sen puolesta, 
että vammaisten ihmisten tarvitse-
mien välttämättömien palvelujen 
kilpailutus jätettäisiin hankintalain 
ulkopuolelle.

Romanien oikeudet

Toimme romaneihin kohdistuvan 
syrjinnän lukuisissa puheenvuo-
roissa ja lausunnoissa ml. UPR-pro-
sessissa. Teimme myös jatko-osan 
kiitettyyn ja sosiaalisessa mediassa 
suosittuun romaninuori-kuvakam-
panjaan. Tällä kertaa kerrottiin, 
mitä vuotta aiemmin haastatelluille 
nuorille romaneille nyt kuului. 

Saamelaisten oikeudet
Toteutimme ulkoministeriön 
Eurooppatiedotuksen tuella saa-
melaisten asemaan liittyvän hank-
keen: Saamelaisten perusoikeudet 
– Mitä Suomi ja EU voivat tehdä? 
Hankkeessa järjestettiin keskustelu-
tilaisuudet Enontekiöllä keskeisille 
viranomais-, luottamus- ja järjestö-
toimijoille saamelaisten palveluista 
erityisesti koulumaailmassa ja 
vanhuspalveluissa. Keskusteluihin 
osallistui paikanpäällä 21 henkeä 
ja etäyhteyksillä 6. Keskustelujen 
ja saamelaisten kotiseutualueella 
järjestettyjen muiden tapaamisten 
antia on käytetty vaikuttamis-

Jasmin Hedman oli yksi romani nuori – 
kampanjaamme osallistujista. 

Niki Rasmus osallistui saamelaisnuori- 
kampanjaamme.
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työmme tukena sekä virallisissa 
lausunnoissa että viranomais-
tapaamisissa. Vierailulla tehtiin 
myös jatkoa sosiaalisen median 
saamelaisnuori–kuvasarjaan sekä 
muita ajankohtaisia artikkeleita 
nettisivuillemme. Hankkeen pää-
tösseminaari Tenojoki! Mihin jäivät 
saamelaisten oikeudet? keräsi jou-
kon eturivin päätöksentekijöitä eri 
ministeriöistä, saamelaiskäräjiltä 
ja yliopistolta ja täyden Euroop-
pa-salin osallistujia keskustele-
maan 2017 voimaan tulleesta Te-
nojoki-sopimuksesta ja sen opeista 
neuvotteluvelvoitteen paremmaksi 
toteutumiseksi tulevaisuudessa. 

Seksuaali- ja sukupuoli- 
vähemmistöjen oikeudet 
 
Jatkoimme transihmisten  
oikeuksien puolesta vaikuttamista 
vaatimalla translain uudistamista 
yhteistyössä mm. Trasekin, Setan 
ja Amnestyn Suomen osaston 
kanssa. Yhteistyöjärjestöt olivat 
päävastuussa sisältöasioista, joi-
den levittämiseen osallistuimme 
viestinnällä.

b. SUKUPUOLITTUNEEN  
VÄKIVALLAN VASTAINEN 
TYÖ (KOKONAINEN)

Sukupuolittuneen väkivallan 
vastainen työmme keskittyi tyttö-
jen sukuelinten silpomisen (FGM) 
ja nk. kunniaan liittyvän väkival-
lan torjumiseen sekä yleisemmin 
maahanmuuttajataustaisten hen-
kilöiden seksuaali- ja lisääntymisoi-
keuksien ja itsemääräämisoikeuden 
edistämiseen. Tavoitteisiimme py-
rimme asennemuutostyön, vertais-
tuen, yhteiskunnallisen vaikuttami-
sen, kouluttamisen ja tiedottamisen 
kautta. Toimimme monipuolisesti 
yhteistyössä niin maahanmuut-
tajataustaisten henkilöiden kuin 
muiden järjestöjen ja viranomaista-
hojenkin kanssa. 

Tietoa itsemääräämis- 
oikeudesta ja tyttöjen  
silpomisesta
Asennemuutostyö tyttöjen suku- 
elinten silpomisen ehkäisemiseksi ja 
itsemääräämisoikeuden vahvistami-
seksi jatkui päätoimintamuotonam-
me. Ennaltaehkäisevän työn lisäksi 

tarjosimme omakielistä vertaistukea 
ja neuvoja ympärileikatuille naisille 
ja heidän puolisoilleen.

Vuonna 2017 keskityimme 
erityisesti Etiopiasta ja Eritreasta 
tulleiden ihmisten ryhmiin, mut-
ta toiminnassamme oli mukana 
myös alun perin muista Afrikan ja 
Lähi-Idän maista Suomeen muutta-
neita. Jatkoimme yhteistyötä myös 
kurdinkielisten parissa yhteistyössä 
mm. Irakin naisten yhdistyksen 

Fekade oli mukana keskusteluryhmissämme tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaiseen 
työhömme liittyen. 

kanssa. Tavoittelimme erityisesti 
äskettäin maahan tulleita muun 
muassa suomen kielen kursseja 
tarjoavan Axxellin kautta.  Pääkau-
punkiseudun lisäksi tavoitimme 
viidellä muulla paikkakunnalla 
asuvia. Järjestimme yhteensä 47 
ryhmätilaisuutta, joissa oli yli 440 
osallistujaa. Toiminnassamme oli 
mukana eri-ikäisiä naisia ja miehiä. 
Miesten osuus kaikista osallistujista 
oli noin 40 prosenttia.
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Järjestimme  
yhteensä 47  
ryhmätilaisuutta, 
joissa oli yli 440 
osallistujaa.

Vaikutimme  
kansallisiin toimiin

Teimme yhteiskunnallista vaikutta-
mistyötä sekä yhdessä muiden ta-
hojen kanssa että itsenäisesti. Lau-
suimme nk. Istanbulin sopimuksen 
(Euroopan neuvoston yleissopimus 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja 
torjumisesta) toimeenpanosta kah-
desti prosessin eri vaiheissa. Lau-
suimme myös YK:n kaikkinaisen 
naisten syrjinnän poistamista kos-
kevan yleissopimuksen (CEDAW) 
täytäntöönpanoa koskevaan Suo-
men kahdeksanteen määräaikais-
raporttiin, sekä luonnokseen hal-
lituksen esitykseksi eduskunnalle 
laiksi kotoutumisen edistämiseksi. 
Lausuimme pyynnöstä hallinto-oi-
keudelle myös kahden kielteisen 
turvapaikkapäätöksen saaneen 

henkilön tapauksessa tyttöjen su-
kuelinten silpomisen ja kunniaan 
liittyvän väkivallan uhasta mahdol-
lisen palautuksen yhteydessä. 

Osallistuimme lisäksi Kepan 
koordinoimaan Agenda 2030 –ra-
porttiin, Lastensuojelun Keskuslii-
ton koordinoimaan Lapsen oikeuk-
sien sopimuksen vaihtoehtoiseen 
raporttiin sekä UN Womenin 
koordinoiman kansallisen 1325-toi-
meenpano-ohjelmaan. 

Työllämme oli merkittäviä vai-
kutuksia Istanbulin sopimuksen 
toimeenpanosuunnitelmaan, johon 
kirjattiin uusi FGM:n vastainen toi-
mintaohjelma vuosille 2018-2020 
sekä Ihmisoikeusliiton yhdessä 
Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
kanssa toteuttama eri alojen ammat-
tilaisten kouluttaminen tyttöjen su-
kuelinten silpomisesta ja kunniaan 
liittyvästä väkivallasta. Asiantun-
temuksellamme vaikutimme myös 
sähköisen neuvolakortin kysymyk-
seen tyttöjen silpomista koskien.  

Vuonna 2016 tekemämme 
selvitys nk. kunniaan liittyvästä 
väkivallasta lisäsi näkyvyyttämme 
aihepiirin asiantuntijana sekä vai-
kuttamistyössämme että koulutuk-
sissamme.

Verkostomme keräsivät 
yhteen alan toimijat
Teimme vaikuttamistyötä myös 
erilaisissa verkostoissa. Jatkoimme 
kunniaan liittyvän väkivallan ja 
FGM:n vastaisten verkostojen koor-
dinointia. Molempiin verkostoihin 
kuuluu eri ministeriöiden, viran-
omaistahojen, poliisin, vastaanot-
tokeskusten ja järjestöjen edustajia. 
Verkostot koetaan saadun palaut-
teen mukaan erittäin hyödyllisiksi. 

Osallistuimme myös muiden 
tahojen verkostoihin, kuten Amnes-
tyn koordinoimaan Joku Raja! –työ-
valiokuntaan, Suomen Pakolaisavun 
koordinoimaan Veto-verkostoon ja 
UN Womenin koordinoimaan Suo-

men 1325-verkostoon. Meidät kut-
suttiin ainoana Suomesta mukaan 
myös End FGM EU –verkostoon, joka 
on EU-maissa FGM-työtä tekevien 
järjestöjen asiantuntijaverkosto. 
Verkosto vaikuttaa muun muassa 
siihen, että Eurooppaan luotaisiin 
yhtenevät käytännöt silpomisen 
lopettamiseksi. 

Koulutukset lisäsivät  
ammattilaisten kykyä 
auttaa uhreja
Koulutimme tyttöjen silpomisesta 
ja kunniaan liittyvästä väkivallasta 
yli 800 henkilöä, muun muassa 
sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita 

FGM-verkostomme kokoaa yhteen tärkeimmät toimijat Suomessa. 
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ja ammattilaisia, Migrin ja vas-
taanottokeskusten henkilökuntaa, 
opettajia, gynekologeja ja juristeja. 
Osaamisen vahvistumisen myötä 
ammattilaiset pystyvät ottamaan 
silpomisen ja kunniaan liittyvän vä-
kivallan puheeksi ennaltaehkäise-
västi ja auttamaan niitä, joihin em. 
loukkaukset ovat jo kohdistuneet 
sekä huomioimaan em. ihmisoike-
usloukkausten merkityksen esimer-
kiksi turvapaikkaprosessissa.

Työmme näkyi mediassa

Työmme tuli näyttävästi esiin niin 
valtamediassa kuin sosiaalisessa-
kin mediassa. Annoimme lukuisia 
haastatteluja sekä silpomisesta että 
kunniaan liittyvästä väkivallasta ja 
profiloiduimme vahvasti teemojen 
johtavaksi asiantuntijaksi Suomessa. 

Julkaisimme esitteen nimeltä 
Kysymyksiä ja vastauksia tyttöjen 
sukuelinten silpomisesta sekä ammat-
tilaisille suunnatun kortin Suojellaan 
yhdessä tyttöjä silpomiselta. Jaoimme 
esitteitä ja kortteja muun muassa 
koulutuksissamme ja Varhaiskasva-
tusmessuilla. 

c. TALOUDELLISET,  
SOSIAALISET JA  
SIVISTYKSELLISET  
OIKEUDET 

Vuoden 2017 aikana nostimme 
laajasti esiin taloudellisten ja sosi-
aalisten ja sivistyksellisten oikeuk-
sien ongelmia Suomessa erityisesti 
perusturvan liian alhaisen tason 
sekä saamelaisten yhdenvertai-
suuden sote-palveluissa. Teimme 
työtä sen eteen, että YK:n ihmisoi-
keusneuvoston Universal Periodic 
Review (UPR) Suomea koskevassa 
vertaisarvioinnissa taloudelliset, 
sosiaaliset ja sivitykselliset oikeudet 
tuotaisiin esiin. Tapasimme vuoden 
aikana kahdesti peruspalveluminis-
teri Pirkko Mattilaa. Tapaamisissa 
kysyimme, mitä Suomi aikoo tehdä 
Euroopan neuvoston suosituksille 
parantaa perusturvan tasoa.

Ihmisoikeusliitto ja Suomen so-
siaalioikeudellinen seura tekivät yh-
dessä Suomea koskevan rinnakkais-
raportin (varjoraportin) Euroopan 
neuvoston sosiaalisten oikeuksien 
komitealle. Raportissa nostimme 
esille mm. perusturvan ihmisoi-
keusnäkökulmasta liian alhaisen 

tason sekä muita toimeentuloon 
liittyviä ihmisoikeuskysymyksiä, 
sekä ongelmia terveyteen liittyvien 
oikeuksien toteutumisessa Suomes-
sa. Jaoimme varjoraporttia laajasti 
viranomaisille ja suurelle yleisölle. 
Myös mediassa esittämämme kri-
tiikki sai huomiota.

Teimme lyhyen selvityksen liit-
tyen vakavaan työhyväksikäyttöön 
Suomessa. Selvityksessä kävimme 
läpi oikeustapauksia, joissa rikos-
nimikkeenä oli ihmiskauppa ja/
tai kiskonnantapainen työsyrjintä 
(ks. luku 3).  Lisäksi veimme viran-
omaisten suuntaan viestiä siitä, 
että ulkomaisten metsämarjanpoi-
mijoiden työoikeuksia loukataan 
Suomessa räikeästi. Toimme asian 
esille mm. keskeisissä kansallisissa 
perus- ja ihmisoikeuksia koske-
neissa tilaisuuksissa kuten toisen 
kansallisen perus- ja ihmisoikeus-
toimintaohjelman julkaisua seuran-
neessa seminaarissa sekä viestin-
nän keinoin.  

Ihmisoikeusliitto toimi Åbo Aka-
demin yhteistyökumppanina EU:n 
perusoikeusviraston (FRA) Suomea 
koskevassa tutkimus- ja selvitys-
työssä. Vuonna 2017 olimme muka-
na toteuttamassa:

Border management and return 
sekä Anti-muslim and anti-migrant 
hatred database –selvityksiä.  

Palkansaajasäätiön rahoituksella 
teimme selvityksen ulkomaalaisen 
työvoiman hyväksikäytöstä. Kävim-
me läpi vakavaa työhyväksikäyttöä 
koskevat oikeustapaukset vuosilta 
2015–2016. Keskityimme tarkastele-
maan niitä tapauksia, joissa oikeus 
oli antanut langettavan tuomion 
työperäisestä ihmiskaupasta tai 
kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. 
Selvityksen pohjalta julkaistiin blo-
giteksti sivuillamme. Marraskuussa 
tapasimme SAK:n, PAM:n ja MA-
RA:n asiantuntijoita, jotka toimivat 
ravintola-alalla tapahtuvan ulko-
maisen työvoiman hyväksikäytön 
parissa. Kerroimme heille selvityk-
sen löydöksistä, jotta he voivat ottaa 
ne huomioon omassa työssään.

3. Tutkimukset  
ja selvitykset
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4. Ihmisoikeuskasvatus  
ja -koulutus 
Nuorisotyöntekijöiden  
koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
tuella yhteistyössä kaupunkimai-
sen nuorisotyön Kanuuna-ver-
koston kanssa vuosina 2016–17 
toteutettu ihmisoikeudet haltuun 
nuorisotyössä -koulutuskiertue Suo-
men suurimmissa kaupungeissa 
vietiin loppuun keväällä 2017. 

Koulutukset tavoittivat 63 % 
suurimpien kaupunkien nuoriso-
toimien henkilökunnasta. Yhteensä 
koulutushankkeen tämän vaiheen 
koulutuksiin on osallistunut 2016–
17 aikana 24 koulutustilaisuudessa 
1128 nuorisotyön ammattilaista, 
joista 655 vuonna 2017 järjestety-
issä 14 koulutuksessa. Koulutukset 
saivat positiivista palautetta sekä 
osallistujilta että nuorisotoimien 
johdosta. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö jatkoi koulutushankkeen 
tukemista vuosille 2017–2018. Jat-
kohankkeen alkuvaiheessa loimme 
uutta koulutusmateriaalia työs-
kentelyyn nuorten kanssa ja kehi-
timme jatkokoulutusta syrjintään, 
häirintään ja vihapuheeseen puut-
tumista. Jatkokoulutuksen kaksi 
testikoulutusta pidettiin syyskuus-

sa Rovaniemellä ja marraskuussa 
Helsingissä. Koulutushanketta käy-
tiin esittelemässä Belgiassa Leuve-
nissa 15.–17.11. järjestetyssä Intercity 
Youth -konferenssissa ja se herätti 
kiinnostusta myös kansainvälisesti.

Muu ihmisoikeuskoulutus 
Asiantuntijamme kouluttivat 
vuonna 2017 ihmisoikeuksien pe-
rusteista pyynnöstä lukuisia tahoja 
kuten tulliviranomaisia, rajavarti-
olaitoksen opiskelijoita, opettajia 
ja opettajaksi opiskelevia, jälkim-
mäisiä ryhmiä yhteensä noin 450. 
Muista järjestöistä koulutimme 
mm Mielenterveysliiton, Väestölii-
ton, Setan ja Trasekin työntekijöitä 
ja jäsenistöä.

Olimme myös mukana Kepan 
koordinoimissa koulutushankkeis-
sa. Osallistumme Koulu maailmaa 
muuttamaan -hankkeessa Ihmis-
oikeudet ja lapsen oikeudet -osion 
toteutukseen ja Maailma koulu 
-hankkeessa opettajaksi opiskele-
vien koulutuspäivien toteutukseen. 
Lisäksi asiantuntijamme koulut-
tivat opettajia mm. Tampereen 
yliopiston täydennyskoulutusko-
konaisuudessa ja Humanistisen 

ammattikorkeakoulun ihmisoike-
uskoulutushankkeessa.

Jatkoimme vaikuttamistyötä 
ihmisoikeuskasvatukseen liittyen 
yhteistyössä järjestökentän ja mui-
den toimijoiden kanssa. Yhteistyötä 
tehtiin myös oppikirjakustantajien 
kanssa. 

Ihmisoikeudet.net 
Jatkoimme ihmisoikeudet.net 
-sivuston ylläpitoa ja esittelimme si-
vustoa opetusalan Educa-messuilla 
tammikuussa 2017. Siellä keräsim-
me samalla opettajilta palautetta 
materiaalin toimivuudesta.

Sivuston markkinointiin saatiin 
UM:n viestintä-ja globaalikasvatus-
tukea, ja toiminnot käynnistettiin 
keväällä 2017. Yhteistyökumppa-
nina oli Amnestyn Suomen osasto. 
Sivuston jalkautusta vasten perus-
tettiin viiden hengen työryhmä, 
joka koostui opettajakokemusta 
omaavista ja loppuvaiheen opetta-
jaopiskelijoista eri puolilta Suomea. 
Työryhmän analyysin ja kerätyn 
käyttäjäpalautteen perusteella si-
vuston käytettävyyttä kehitettiin.

Sivusto oli näkyvästi esillä opet-
tajille ja opettajaksi opiskeleville 

suunnatuissa tapahtumissa Helsin-
gissä, Raumalla, Tampereella, Van-
taan opetustoimen kiky-päivässä 
sekä Maailman opettajien päivän ta-
pahtumassa. Yhteensä tapahtumiin 
osallistui yli 2000 ihmistä. 

Esittelimme sivustoa vuoden ai-
kana sosiaalisessa mediassa ja tiedo-
timme siitä kuukausittain opettajien 
ammatillisissa Facebook-ryhmissä 
(yli 51500 jäsentä). Lisäksi sivustosta 
markkinoitiin Opettaja-lehdessä ja 
eri toimijoiden ja järjestöjen kautta 
suoraan opettajille.

Ihmisoikeudet.net  
tarjosi tietoa ihmis- 
oikeuksista tuhansille 
opettajille ja muille 
kiinnostuneille.



18 19

Vuoden 2017 aikana kasvatim-
me näkyvyyttämme sosiaalisessa 
mediassa, ja myös ns. perinteisessä 
mediassa näkyvyytemme nousi sel-
västi. STOP! Päätepysäkki syrjinnäl-
le -kampanja nosti näkyvyyttämme 
aivan uudella tavalla suuren yleisön 
keskuudessa. Ja mikä tärkeintä; 
kampanjan aiheesta muodostui 
yhteiskunnallinen puheenaihe. 

Medianäkyvyys 

Ihmisoikeusliiton asiantuntijoita 
haastateltiin tai työmme mainittiin 
vuoden aikana ainakin 150 kertaa 
ns. perinteisessä mediassa. 

Näistä Päätepysäkki syrjinnälle 
–kampanja keräsi yli 50 media-
osumaa yksinomaan helmi-maa-
liskuussa 2017. Sekä Helsingin 
Sanomat ja HBL kiittivät kampanjaa 
pääkirjoituksissaan. 

Alkuvuodesta saimme medianä-
kyvyyttä myös vetoomuksellamme 
rasismista vapaista kuntavaaleista. 
Ihmisoikeusliiton koordinoiman 
ihmisoikeustyötä tekevien järjestö-
jen verkoston kannanotto YK-mai-
den antamiin huomioihin Suomen 
ihmisoikeustilanteesta keräsi myös 
useita mediaosumia ja pääsihtee-

5. Viestintä

riämme haastateltiin useisiin TV- ja 
lehtijuttuihin aiheesta.  

Edellisvuotiseen tapaan vähin-
tään kerran kuussa asiantuntijam-
me antoivat haastatteluja liittyen 
tyttöjen sukuelinten silpomisen tai 
kunniaan liittyvän väkivallan vas-
taiseen työhömme. 

Sosiaalinen media

Vuonna 2017 näkyvyyteen sosiaa-
lisessa mediassa jatkoi kasvamista, 
vaikkakin erityisesti Facebookin 
tekemät algoritmimuutokset vai-
kuttivat päivitysten heikompaan 
orgaaniseen näkyvyyteen. Jaoimme 
päivittäin omaa sisältöä kanavis-
samme sekä osallistuimme ajankoh-
taisiin keskusteluihin. Twiittasim-
me aktiivisesti useasta tilaisuudesta 
ja teemoista sekä uudelleentwiitta-
simme sidosryhmien sisältöä. 

Facebook-sivujemme tykkääjien 
määrä nousi 10 000:sta hieman yli 
15 000:een. Twitter-seuraajiemme 
määrä kasvoi suhteessa enemmän 
kuin Facebookin: yli 2000:lla ja 
seuraajia oli vuoden lopussa noin 
8 200. Vuonna 2016 perustetun 
Instagram-tilimme seuraajiemme 
määrä lähes kaksinkertaistui 1800 
seuraajaan.

 

Videot 

Vuonna 2017 tuotimme itse viisi 
videota niin vaikuttamistyötämme 
kuin viestintäämme varten. Vid-
eoiden avulla mm. markkinoitiin 
jäsenyyttämme ja levitettiin tietoa 
rasisminvastaisesta kuntavaalive-
toomuksestamme sekä Tenojoen 
kalastussopimuksen vaikutuksesta 
saamelaisten oikeuksiin.

Uutiskirje

Uutiskirjettä markkinoitiin  
tapahtumissa ja sosiaalisessa medi-
assa. Uutiskirje ilmestyi noin joka 

toinen kuukausi. Vuoden loppuun 
mennessä tilaajamäärä oli kasvanut 
noin 3000:een.

Tapahtumat 

Vuonna 2017 kasvatimme näky-
vyyttämme myös erilaisten tapah-
tumien muodossa. Vuosi alkoi ope-
tusalan Educa-messuilla ja jatkui 
Maailma kylässä -festivaalilla tou-
kokuussa. Kesäkuussa osallistuim-
me Helsinki Pride-kulkueeseen 
ja heinäkuussa SuomiAreenaan 
Porissa. Syyskuussa kerroimme 
työstämme opiskelijoille Helsingin 
ylipiston avajaiskarnevaalissa.  



Opetus- ja 
kulttuuriministeriön
yleisavustus  
220 000 €

Sosiaali- ja  
terveysjärjestöjen  
avustuskeskus(STEA) 
180 250 €

Muut julkiset  
avustukset  
165 920 €

Muu  
rahoitus  
136 660 €

sisältää sopimustuotot,  
koulutus- ja tutkimustuotot,  
jäsenmaksut ja lahjoitukset 
sekä vuokratuotot.  
Jäsenmaksut ja lahjoitukset 
yhteensä 27 850 €
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Taloudellinen tilanne ja  
varainhankinta 
Vuonna 2017 Ihmisoikeusliitto 
pyrki edelleen varmistamaan val-
tion yleisavustuksen jatkumisen 
ja riittävän tason. Keskusteluja 
käytiin opetus- ja kulttuuriministe-
riön, sosiaali- ja terveysministeriön 
alaisen STEAn sekä relevanttien 
kansanedustajien kanssa. Vuodelle 
2018 kohdistuvat tukipäätökset 
olivatkin myönteisiä: opetus- ja 
kulttuuriministeriön leikkauksista 
huolimatta Ihmisoikeusliiton avus-
tus on hieman vuotta 2017 kor-
keampi. Pienempää yleisavustusta 
tulevalle vuodelle saatiin myös 
STEAlta ja ulkoministeriöltä. Vuo-
den 2017 yleisavustus oli 220 000 
euroa, kuten edellisenäkin vuonna.

Hankeavustuksia haettiin 19 eri 
yksityiseltä ja julkiselta rahoittajal-
ta, ja vajaaseen puoleen hakemuk-
sista saatiin myönteinen rahoitus-
päätös. Hankerahoitusta ja muita 
sopimustuottoja saatiin vuonna 
2017 yhteensä noin 431 000 euroa, 
jonkin verran vähemmän kuin 
vuonna 2016.

Yksityistä varainhankintaa kehi-
tettiin vuonna 2017 suunnitelmalli-
sesti. Keskeisiä väyliä olivat tele- ja 
internetmarkkinointi. Viestimme jä-
senillemme ja lahjoittajillemme en-
tistä aktiivisemmin. Lahjoittamisen 
polkua sujuvoitettiin merkittävästi 
ja sähköisen jäsenrekisterin toimin-
toja hyödynnettiin entistä monipuo-
lisemmin. Jäsenmäärämme lähes 
kaksinkertaistui ja oli joulukuussa 
2017 yhteensä 845. Lisäksi meillä oli 
muutamia yhteisöjäseniä, ja saim-
me myös muutamia yhteisöjäseniä 
lisää. Vaikka yksityinen varainhan-
kinta ei vielä ollut mittakaavaltaan 
suurta, se vakiintui tuen tarjoami-
sen kanavaksi ihmisoikeuksista 
kiinnostuneille yksityishenkilöille 
ja yhteisöille sekä uudeksi ihmisoi-
keustyön rahoittamisen väyläksi. 
Jäsenmaksuilla sekä kerta- ja kuu-
kausilahjoituksilla kerätty summa 
oli vuonna 2017 yhteensä hieman 
alle 28 000 euroa. Kasvua edelliseen 
vuoteen oli selvästi, noin 80 %. 

Vuoden 2017 tilinpäätöksen tulos 
oli 21 165 € (-12 731 € vuonna 2016). 

6. Talous- ja  
henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto  
ja johtaminen 

Henkilöstöpolitiikkaa toteutettiin 
Ihmisoikeusliiton henkilöstölin-
jauksen mukaisesti. Henkilöstön 
työhyvinvointia tuettiin ja vahvis-
tettiin esimerkiksi koulutuksin ja 
yhteisillä virkistyspäivillä ja tapah-
tumilla. 

Vapaaehtoistyömahdollisuuk-
sien tarjoamista jatkettiin Ihmis-
oikeusliiton vapaaehtoistyötä 
koskevan linjauksen (vuodelta 
2015) mukaisesti. Vapaaehtoisille 
järjestettiin kaksi uusien iltaa ja 
kaksi koulutusta. Vapaaehtoiset 

olivat aktiivisesti mukana tapahtu-
missa ja kampanjoissa, kuten STOP! 
Päätepysäkki syrjinnälle -jalkautu-
mispäivissä, Maailma kylässä -festi-
vaalilla, Helsinki Pride -kulkueessa, 
vuosiseminaarissamme sekä saa-
melaisten oikeuksia käsittelevässä 
seminaarissa. Vapaaehtoistoimin-
nalle oli enemmän kysyntää kuin 
Ihmisoikeusliitto voi tällä hetkellä 
tarjota, ja vapaaehtoistoiminta 
onkin seuraavien vuosien kehittä-
miskohde. 

Ihmisoikeusliiton johtokunta 
kokoontui 6 kertaa (30.1, 14.3, 15.5, 
6.9, 23.10, 19.12.). Vuosikokous pi-
dettiin 24.4.2017.
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Ihmisoikeusliiton  
johtokunta  
24.4.2017 asti
Reetta Toivanen    
puheenjohtaja

Lena Bremer    
varapuheenjohtaja

Antti Sajantila   
varapuheenjohtaja

Kirsi Tarvainen    
jäsen

Antti Aikio    
 
jäsen

Pentti Arajärvi    
jäsen

Kaisa Koistinen    
jäsen

Liisa Murto    
jäsen

Ilona Nieminen    
jäsen 

Riitta-Leena Paunio    
jäsen

Elina Pirjatanniemi    
jäsen

Ruth Santisteban   
jäsen 

Pamela Slotte   
jäsen

Kirsi Tarvainen   
jäsen

Elisabeth Tigerstedt-Tähtelä   
jäsen

Gun Winter    
jäsen

Ihmisoikeusliiton  
johtokunta  
24.4.2017 alkaen
Reetta Toivanen    
puheenjohtaja

Ilona Nieminen   
varapuheenjohtaja

Antti Sajantila   
varapuheenjohtaja

Antti Aikio    
jäsen

Pentti Arajärvi    
jäsen

Lena Bremer   
jäsen

Kaisa Koistinen    
jäsen

Liisa Murto    
jäsen

Tuomas Ojanen   
jäsen

Elina Pirjatanniemi    
jäsen

Ruth Santisteban   
jäsen 

Pamela Slotte   
jäsen

Kirsi Tarvainen   
jäsen

Saadut avustukset ja sopimustuotot

STEA (sosiaali- ja  
terveysministeriö)
KokoNainen, sukupuolittuneen  
väkivallan vastaisen työn  
toiminta-avustus,  
190 000 euroa 

Ulkoministeriö
Ihmisoikeudet.net-verkkosivusto,  
viestintä- ja globaalikasvatustuki,  
53 000 euroa
Saamelaisten perusoikeudet – mitä 
Suomi ja EU voivat tehdä? -hanke, 
10 000 euroa
Seminaariavustus,  
1 500 euroa

Euroopan unionin 
perusoikeusvirasto 
FRA
Kaksi selvitystä,  
yhteensä 6 000 euroa

Tiina ja Antti  
Herlinin säätiö
Syrjinnän vastaiseen  
hankkeeseen (2016–2017),  
27 900 euroa
Syrjinnän vastaiseen  
hankkeeseen (2017–2018),  
26 400 euroa 

Palkansaajasäätiö
Ulkomaalaisten  
työntekijöiden  
työhyväksikäyttöä  
Suomessa  
koskevaan tutkimukseen,  
10 000 euroa  
(siirtyi vuodelta 2016)Stiftelsen 7nde  

Mars fonden
Sukupuolittuneen väkivallan  
vastaiseen työhön,  
5 000 euroa

Opetus- ja  
kulttuuriministeriö
Yleisavustus,  
220 000 euroa
Ihmisoikeudet haltuun  
nuorisotyössä  
(2017–2018),  
161 000 euroa

Ihmisoikeusliiton toimistolla  
työskenteli 12 henkeä. 
Pääsihteerinä toimi Kaari Mattila.  
Tilintarkastajana toimi Oy Tuokko Ltd. 
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LIITE 1: Ihmisoikeusliiton lausunnot 2017
31.3. Lausunto YK:n rotusyrjinnän vastaiselle komitealle kaikki-

naisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 
(CERD) täytäntöönpanosta Suomessa.

18.4. Lausunto eduskunnalle kansalaisaloitteesta äitiyslaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (KAA 3/2016).

21.6. Lausunto puolustusministeriölle ehdotuksesta sotilastieduste-
lua koskevaksi lainsäädännöksi (työryhmän mietintö).

26.6. Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle 
laiksi kotoutumisen edistämiseksi. 

27.7. YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan 
yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanoa koskeva Suomen 
kahdeksas määräaikaisraportti. Ihmisoikeusliiton lausunto.

29.8. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemis-
tä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuk-
sen, nk. Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma. 

13.9. Lausunto ulkoministeriölle Suomen tavoitteista ja painopis-
teistä YK:n yleiskokouksen 72. istuntokaudella. 

18.9. Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle kansallisesta 
perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta.

21.9. Lausunto koskien Suomen lopullista raporttia YK:n ihmisoi-
keusneuvostolle Universal Periodic Review-prosessissa, Ih-
misoikeusliiton ja International Federation for Human Rights 
(FIDH) yhteislausunto.

19.10. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemis-
tä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuk-
sen, nk. Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma. 
Ihmisoikeusliiton kommentti toimeenpano-ohjelmaan esite-
tyistä toimenpiteistä. 

9.11. Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 
koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvi-
oksi vuodelle 2018 (Ihmisoikeusliiton yleisavustus)

18.12. Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle koskien ihmiskaupan 
kaltaista pakkotyötä ja ihmiskaupan kaltaisen työperäisen 
hyväksikäytön uhrien avunsaantia.

Lausunnot hallinto-oikeudelle
26.5. Lausunto tyttöjen sukuelinten silpomisen uhasta etiopialaisen 

turvapaikanhakijaperheen tilanteessa. Lausunto hallinto-oi-
keudelle Pakolaisneuvonnan pyynnöstä.

24.7. Lausunto hallinto-oikeudelle koskien kunniaan liittyvää väki-
valtaa. Lausunto Helsingin seurakuntayhtymän Ristin suojassa 
– projektin pyynnöstä.

Järjestöjen yhteiset kannanotot ja raportit:
20.1. Lapsen oikeuksien sopimuksen vaihtoehtoinen raportti, 

Lastensuojelun Keskusliiton koordinoima. Ihmisoikeusliiton 
lausunto.

10.3. YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030: Suomi ja Agenda 
2030, kansalaisjärjestöjen seurantaraportti.  Ihmisoikeusliitto 
oli vastuussa osiosta 5 Sukupuolten tasa-arvo. Yhteistyössä Mo-
nika-Naiset liiton, Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkiksen, Plan 
International Suomen, Suomen UN Womenin ja Väestöliiton 
kanssa. 

12.4. Yli 40 järjestön yhteinen kannanotto pakolaiskiintiön nostami-
seksi.

20.4. Ihmisoikeusliiton ja Suomen sosiaalioikeudellisen seuran lau-
sunto (varjoraportti) Euroopan neuvostolle koskien terveyttä, 
sosiaaliturvaa, vanhustenhoitoa sekä köyhyyttä ja syrjäytymis-
tä koskevia Euroopan sosiaalisen peruskirjan artikloja. 

12.6. Kansallinen 1325-toimeenpano-ohjelma, Suomen UN Womenin 
koordinoima. 

23.9. Järjestöjen yhteiskannanotto Suomen UPR-raporttiin ja suosi-
tuksiin liittyen.



Ihmisoikeusliitto ry, 0420188-9     Tilinpäätös 1.1.2017 - 31.12.2017

TULOSLASKELMA

           1.1.2017 - 31.12.2017      1.1.2016 - 31.12.2016
Varsinainen toiminta    
    Tuotot     454 976,30       592 086,15
    Kulut    
        Varsinaisen toiminnan kulut   -121,01       0,00
        Henkilöstökulut    -478 494,26      -633 357,34
        Poistot ja arvonalentumiset   -642,70       -828,59
            Muut kulut    
            Vapaaehtoiset henkilösivukulut  -5 404,41       6 044,47
            Toimitilakulut    -92 668,76       -81 424,78
            Atk-laite ja -ohjelmistokulut  -9 132,70       -7 943,48
            Muut kone- ja kalustokulut  -1 680,30       -2 170,27
            Matkakulut    -16 161,44       -22 251,30
            Edustuskulut    -97,96       -589,15
            Markkinointikulut   -14 525,34       -11 763,36
            Tutkimus- ja kehityskulut   -6 714,01       -19 128,62
            Hallintopalvelut   -15 182,53       -17 648,47
            Muut hallintokulut   -26 647,33       -46 855,47
Tuotto-/kulujäämä   -212 496,45      -245 830,21
Varainhankinta    
    Tuotot     27 854,05       15 591,64
    Kulut     -8 812,06       -2 506,84
Tuotto-/kulujäämä   19 041,99      13 084,80
Sijoitus- ja rahoitustoiminta    
    Kulut     -5 381,94       -10,17
Tuotto-/kulujäämä   -5 380,57       14,91
Yleisavustukset     
    Yleisavustukset    220 000,00      220 000,00
Tilikauden tulos    21 164,97      -12 730,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  21 164,97      -12 730,50
    

 

Ihmisoikeusliitto ry, 0420188-9   Tilinpäätös 1.1.2017 - 31.12.2017
    
TASE     31.12.2017  31.12.2016 
VASTAAVAA    
    PYSYVÄT VASTAAVAT    
        Aineettomat hyödykkeet    
            Aineettomat oikeudet   232,49  224,99 
        Aineettomat hyödykkeet yhteensä  232,49  224,99 
        Aineelliset hyödykkeet    
            Koneet ja kalusto   1 695,59  2 260,79 
        Aineelliset hyödykkeet yhteensä  1 695,59  2 260,79 
    PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 928,08  2 485,78 
    VAIHTUVAT VASTAAVAT    
        Lyhytaikaiset saamiset    
            Myyntisaamiset   12 270,00  1 167,50 
            Muut saamiset    21 392,00  21 392,00 
            Siirtosaamiset    13 972,68  54 988,99
        Lyhytaikaiset saamiset yhteensä  47 634,68 77 548,49
        Rahat ja pankkisaamiset   181 149,15  139 967,28 
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 228 783,83 217 515,77 
VASTAAVAA  YHTEENSÄ   230 711,91 220 001,55 
    

 Ihmisoikeusliitto ry, 0420188-9   Tilinpäätös 1.1.2017 - 31.12.2017

TASE     31.12.2017  31.12.2016 
VASTATTAVAA    
    OMA PÄÄOMA    
        Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 69 809,95  82 540,45 
        Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  21 164,97  -12 730,50 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  90 974,92 69 809,95 
VIERAS PÄÄOMA    
        Lyhytaikainen vieras pääoma    
            Ostovelat    3 935,28  4 156,64 
            Muut velat    7 861,29  10 449,36 
            Siirtovelat    127 940,42 135 585,60
        Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 139 736,99 150 191,60 
    VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  139 736,99 150 191,60 
VASTATTAVAA  YHTEENSÄ  230 711,91 220 001,55 
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LIITE 2: Tilinpäätös



Ihmisoikeusliitto ry, 0420188-9    Tilinpäätös 1.1.2017 - 31.12.2017
   
LIITETIEDOT 

      31.12.2017  31.12.2016 
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA  
KOSKEVAT LIITETIEDOT   
   Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
        Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityksiä koskevien  
        säännösten mukaisesti (PMA 1753/2015)

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
   Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoonsa 
        vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.
        Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu  
        25%:n menojäännöspoistoina.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
   Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet  
        Suunnitelman mukaiset poistot  
            1041 Atk-ohjelmien lisenssimaksut   77,50  74,99
            1161 Koneet ja laitteet    565,20  753,60
        Poistot yhteensä     642,70  828,59
   Julkiset ja muut avustukset yhteensä   650 938,30 779 894,80
   Kokonaistuotot ja kulut  
        Kokonaistuotot     702 831,72  827 702,87
        Kokonaiskulut     -681 666,75 -840 433,37
        Tilikauden yli/alijäämä    21 164,97  -12 730,50
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT  
   Oman pääoman erittely, oma pääoma yhteensä:  
        Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä  
            2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä  69 809,95  82 540,45
        Tilikauden Ylijäämä/Alijäämä   21 164,97  -12 730,50
        Oma pääoma yhteensä    90 974,92  69 809,95
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET  
   Leasingvuokrasopimusvastuut  
        Avoimien leasing-vuokrasopimusten nimellismäärät 706,80  2 120,40
LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA  
TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ  
   Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät  
        Liitetiedot henkilöstöstä    13,00  16,00
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Osallistuimme SPR:n järjestämään rasisminvastaisen päivän tapahtumaan  
Helsingin Narinkkatorilla.

Nuorisotyöntekijöitä Pohjois-Helsingin alueelta osallistui Ihmisoikeudet haltuun 
nuorisotyössä –koulutukseemme.



https://www.instagram.com/ihmisoikeusliitto/?hl=fi
https://www.instagram.com/ihmisoikeusliitto/?hl=fi
https://www.facebook.com/Ihmisoikeusliitto/
https://www.facebook.com/Ihmisoikeusliitto/
https://twitter.com/ihmisoikeus?lang=fi
https://twitter.com/ihmisoikeus?lang=fi
https://ihmisoikeusliitto.fi
https://ihmisoikeusliitto.fi

