Yhdistyksen sääntöjen mukainen
toimintakertomus 2020

Sisällys
Yhteenveto vuodestamme   . ...................................................... 1
Vaikutimme Suomen ihmisoikeustilanteeseen ............................ 3
Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vastainen työ ............................................... 4
Sukupuolittuneen väkivallan vastainen työ .................................................................. 6
Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet ........................................................................... 8

Ihmisoikeustietoisuuden lisääminen Suomessa .......................... 10
Viestintä   ........................................................................... 14
Hallinto ja organisaation kehittäminen .................................... 15
Liitteet    ............................................................................. 18

Liite 1 Ihmisoikeusliiton johtokunta 2020 .................................................................. 18
Liite 2 Saadut avustukset ja sopimustuotot 2020 ........................................................... 18
Liite 3 Ihmisoikeusliiton lausunnot 2020 .................................................................... 19

Yhteenveto vuodestamme
Ihmisoikeusliiton tehtävänä on edistää perus- ja
ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa ja lisätä
tietoisuutta ihmisoikeuksista. Ihmisoikeusjärjestönä tehtävämme on erityisesti vaatia Suomen
valtiota toteuttamaan velvoittavat
ihmisoikeussitomukset.
Vuosi 2020 oli koronapandemian takia poikkeuksellinen, mutta toimintamme toteutui silti
monelta osin suunnitelmien mukaisesti. Vaikutimme lukuisissa prosesseissa sen puolesta, että
viranomaiset turvaisivat perus- ja ihmisoikeudet. Strategiamme mukaisesti ihmisoikeustyön
temaattiset painopisteet olivat:
1) yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän
poistaminen, 2) taloudellisten ja sosiaalisten
oikeuksien edistäminen, 3) sukupuolittuneen
väkivallan ennaltaehkäisy sekä 4) ihmisoikeustietoisuuden edistäminen.
Taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien osalta
tärkeä ponnistus oli 24 järjestön yhteisen varjoraportin valmistaminen YK:n taloudellisten,
sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sopimuksen toteutumista valvovalle komitealle.
Ihmisoikeusliitto kokosi raportin, joka oli ensimmäinen järjestöjen yhteisraportti TSS-oikeuksien
sopimukseen Suomesta. Raportissa esille nostettuja ongelmia olivat esimerkiksi puutteet sosiaaliturvan tasossa ja yhdenvertaisessa pääsyssä
terveydenhuoltoon.
Ihmisoikeusliitto vaikutti myös suoraan Suomen
hallitukseen, jotta hallitus nostaisi perusturvan tasoa ja turvaisi siten oikeuden riittävään
toimeentuloon. Lähes 10 000 ihmistä allekirjoitti vetoomuksemme perusturvan tason nostamiseksi. Vetoomus luovutettiin elokuussa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle ja
valtiovarainministeri Matti Vanhaselle
elokuussa.

Jatkoimme pitkäaikaista tyttöjen sukuelinten
silpomisen (FGM) sekä nk. kunniaan liittyvän
väkivallan vastaista työtämme. Syksyllä julkaisimme ensimmäisen Suomessa tehdyn selvityksen somalitaustaisten miesten tiedoista ja
asenteista sekä heidän roolistaan tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaisessa työssä.

Ihmisoikeusliitto vaikutti myös
suoraan Suomen hallitukseen,
jotta hallitus nostaisi
perusturvan tasoa ja turvaisi
siten oikeuden riittävään
toimeentuloon.
Suomen hallitus on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisesti kuuroihin ja viittomakielisiin
ihmisiin kohdistuneiden historian vääryyksien
sovintoprosessin. Ihmisoikeusliitto oli tässä
asiassa yhdessä Kuurojen Liiton kanssa aloitteellinen. Jatkoimme asiassa yhteistyötä Kuurojen Liiton kanssa mm. sen puolesta, että viittomakieliset ja heitä edustavat tahot ovat tiivisti
mukana prosessin joka vaiheessa ja että valtio
turvaa prosessille riittävät resurssit.
Ihmisoikeuskoulutuksen puolella jatkoimme
kuntien nuorisotyöntekijöiden kouluttamista
sekä romani- ja saamelaisnuorten kouluttamista
ihmisoikeuksista ja ihmisoikeusvaikuttamisesta
’Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä’ –hankkeen kautta. Urheilutoimijoiden keskuudessa
käynnistimme ’Ihmisoikeudet haltuun urheilussa’ –pilottihankkeen, jossa koulutettiin urheilun
toimijoita ihmisoikeuksista ja levitettiin tietoa
ihmisoikeuskysymyksistä urheilussa. Hanke
otettiin urheilun toimijoiden parissa erinomaisesti vastaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö
rahoittaa molempia hankkeita, joita voidaan
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pitää kansallisesti merkittävinä ponnistuksina
keskeisten toimijoiden osaamisen lisäämiseksi
siitä, mitä ihmisoikeudet ovat ja mitä ne
eivät ole.
Jäsenet ovat tärkeä osa Ihmisoikeusliittoa,
vapaaehtoiset puolestaan tukevat työtämme
merkittävästi. Haluamme tarjota jäsenille ja
vapaaehtoisille mielekkäitä osallistumis- ja
toimintamahdollisuuksia. Heille järjestettiin
yhdeksän keskustelu- ja koulutustilaisuutta
aiheena muun muassa
alkuperäiskansa
saamelaisten
oikeudet, urheilun ihmisoikeuskysymykset
ja
ihmisoikeudet ja koronapandemia. Koronapandemian myötä osa
suunnitelluista jäsenja vapaaehtoistilaisuuksista peruuntui, mutta
toisaalta etäyhteyksillä toteutetut tilaisuudet
mahdollistivat osallistumisen ympäri maata ja
osallistujia oli kaikissa tilaisuuksissa runsaasti.
Järjestöön liittyi vuoden aikana 108 uutta jäsentä
ja kaksi kannatusjäsentä. Toimintaan tuli myös
mukaan 10 uutta vapaaehtoista.

Pidimme tiivistä yhteyttä kansainväliseen ihmisoikeusjärjestöjen kattojärjestöön FIDH:iin (International Federation for Human Rights), jonka
jäsen Ihmisoikeusliitto ainoana Suomesta on.
Pääsihteeri Kaari Mattila on FIDH:n johtokunnan
ja sen työvaliokunnan jäsen.
Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti monin tavoin työntekoon. Koko henkilöstö
työskenteli maaliskuun puolesta välistä 2020
alkaen etäyhteksin, ja joitain tilaisuuksia ja
prosesseja
jouduimme
peruuttamaan tai siirtämään.
Pystyimme
kuitenkin toteuttamaan
pääosan
suunnitteluista toimista ja henkilöstö osoitti huomattavaa
kykyä mukautua tilanteeseen ja keksiä luovia
uusia ratkaisuja. Järjestön keskeinen prioriteetti vuonna 2020 oli henkilöstön hyvinvoinnin ja
jaksamisen tukeminen poikkeuksellisessa
tilanteessa.

Jäsenet ovat tärkeä osa
Ihmisoikeusliittoa, vapaaehtoiset
puolestaan tukevat työtämme
merkittävästi.

Ihmisoikeusliiton vaikuttamistyön päällikkö Heli Markkula, Suomen köyhyyden vastaisen verkoston
EAPN-Finin Jaana Saikkonen ja Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila.

Ihmisoikeusliitto
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Ihmisoikeusliitto järjesti YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bacheletin ja Suomen ihmisoikeustilannetta
seuraavien järjestöjen tapaamisen.

Vaikutimme Suomen
ihmisoikeustilanteeseen
Ihmisoikeusliitto pyrkii vaikuttamaaan sekä
yleisellä tasolla kansalliseen ihmisoikeuspolitiikkaan, että tiettyihin temaattisiin kysymyksiin. Yleisessä vaikuttamistyössä korostui
vaikuttaminen Suomen ihmisoikeusrakenteiden
vahvistamiseksi. Vaadimme ja kannustimme
hallitusta muun muassa tekemään mahdollisimman kunnianhimoisen kolmannen kansallisen
perus- ja ihmisoikeuksien toimintaohjelman
sekä hallituksen ihmisoikeusselonteon. Oleellinen osa työtä oli lukuisten lausuntojen antaminen (ks. liite 3).
Osallistuimme jäsenenä ihmisoikeuksien kannalta keskeisiin kansallisiin neuvottelukuntiin
ja foorumeihin, näitä olivat mm. eduskunnan
ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta, yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta ja
kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta.
Järjestöjen yhteistyö ihmisoikeuskysymyksissä
on tärkeää niin tehokkaamman vaikuttamisen,
synergian kuin keskinäisen tuen takia. Ihmisoikeusliitto jatkoi ihmisoikeustyötä tekevien
järjestöjen verkoston koordinoimista. Verkosto
kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja mukana
oli 20 järjestöä. Verkosto on tavannut vuodesta
2018 eri ministeriöitä sen seuraamiseksi, miten
ne panevat toimeen omalla sektorillaan Suomen
valtion vuonna 2017 YK:n jäsenmailta saamat
UPR-suositukset (Universal Periodic Review).

Vuonna 2020 verkosto seurasi ja vaikutti erityisesti siihen, miten viranomaiset toimeenpanevat kolmatta kansallista perus- ja ihmisoikeuksien toimintaohjelmaa. Ihmisoikeusliitto esitti
verkoston yhteisen puheenvuoron toimintaohjelmaa koskevassa kuulemistilaisuudessa sekä
lausui toimintaohjelman sisällöstä.
Helmikuussa
YK:n
ihmisoikeusvaltuutetun
toimisto pyysi Ihmisoikeusliittoa järjestämään
YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bacheletin
ja ihmisoikeustilannetta seuraavien järjestöjen
tapaamisen. Bachelet halusi Suomen vierailunsa
aikana kuulla kansalaisjärjestöiltä näkemyksiä
Suomen ihmisoikeustilanteesta. Ihmisoikeusliitolla oli samassa yhteydessä myös oma tapaaminen ihmisoikeusvaltuutetun kanssa.
YK:n ihmisoikeusneuvoston alaiselle yleismaailmallisen ihmisoikeustarkastelun (Universal
Periodic Review, UPR) työryhmälle lähetimme
näkemyksemme Suomen UPR-suositusten toteutumisesta, jonka pohjana oli Suomen valtion
laatima vapaaehtoinen välikausiraportti.
Osallistuimme puheenvuorolla mielenilmaukseen koskien seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin kohdistuvia vakavia heikennyksiä Puolassa.
Lisäksi osallistuimme virtuaalisesti Black Lives
Matter-mielenilmaukseen.
Koronapandemian
takia julkiset mielenilmaukset ja tempaukset
olivat muuten vuonna 2020 tavallista huomattavasti vähäisemmässä roolissa.
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Yhdenvertaisuuden edistäminen
ja syrjinnän vastainen työ

Yhdenvertaisuuden edistäminen oli mukana
läpileikkaavana
teemana
Ihmisoikeusliiton
toiminnassa kuten lausunnoissa ja raporteissa,
koulutuksissa ja tilaisuuksien järjestelyissä.
Seurasimme yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen etenemistä ja vaikutimme siihen sopivissa kohdissa. Vuosi 2020 oli lainsäädännän
uudistamistarpeiden
arviointivaihe,
jolloin
julkaistiin OM:n tilaama selvitys aiheesta. Osallistuimme selvitystä koskevaan seminaariin ja
toimme siellä esiin lain uudistamistarpeita.
Lisäksi olimme haastateltavana situation testing
-menetelmästä, jonka säätelyä harkitaan yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen yhteydessä.
Syrjintä ja häirintä julkisissa tiloissa -seminaari
siirrettiin vuoteen 2021 koronapandemian takia.

Jatkoimme vähemmistöryhmiin
kohdistuneiden historiallisten
vääryyksien käsittelyä
Hallitusohjelmaassa on kirjaus kuuroihin
kohdistuneiden oikeudenloukkauksien sovintoprosessista. Ihmisoikeusliiton aiempi aktiivisuus asiassa ja yhteistyö Kuurojen Liiton kanssa
vaikutti osaltaan valtiollisen prosessin käynnistymiseen. Vuonna 2020 jatkoimme erityisesti
Kuurojen Liiton kanssa yhteistyötä prosessin
edistämiseksi ja edustajamme kutsuttiin Kuurojen Liiton perustamaan työryhmään, joka seuraa
ja vaikuttaa prosessiin. Edustajamme osallistui
myös oikeusministeriön ja Viitotut muistot-tutkimushankkeen järjestämään aihetta koskevaan
avausseminaariin puhujana.

Edistimme vähemmistöjen oikeuksia

Korostimme
saamelaisten
itsehallintoa
kieleen ja kulttuuriin liittyvissä asioissa

Toimme vähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän
esille lukuisissa puheenvuoroissa ja lausunnoissa, kuten sisäisen turvallisuuden selontekoa
koskevassa lausunnossa. Korostimme esimerkiksi TSS (taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet) -varjoraportissa tarvetta ihmisoikeuksiin pohjaavalle romanipolitiikalle, joka
huomioi romaneihin kohdistuvan rakenteellisen
syrjinnän. Koulutimme Romaninuorten neuvoston pyynnöstä romaninuoria ihmisoikeuksista ja
vaikuttamisesta. Koulutuksiin osallistui yhteensä 15 nuorta vuonna 2020.

Nostimme alkuperäiskansa saamelaisten oikeuksien loukkauksia esiin erityisesti lausunnoissamme kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia
valvoville komiteoille. Nostimme esiin puutteita
viranomaisten toimissa vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen hankkimisessa
saamelaisiin kohdistuvassa päätöksenteossa
esimerkiksi puhujana kaivoshanketta koskevassa paneelikeskustelussa. Tapasimme saamelaiskäräjien uuden puheenjohtajan Tuomas Aslak
Juuson sekä koulutimme vapaaehtoisiamme
saamelaisten oikeuksista.

Annoimme lausuntomme työryhmämietinnöstä koskien henkilötunnuksen muutosta sekä
asetuksesta viittomakieliasiain neuvottelukunnan perustamiseksi. Lisäksi annoimme lausunnon antisemitistisestä liikehdinnästä YK:n
erityisraportoijalle.

Koulutimme Romaninuorten
neuvoston pyynnöstä
romaninuoria ihmisoikeuksista
ja vaikuttamisesta.
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Edistimme seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen oikeuksia
yhteistyössä eri tahojen kanssa
Jatkoimme transihmisten oikeuksien puolesta
vaikuttamista vaatimalla translain uudistamista yhteistyössä mm. Trasekin, Setan ja Amnestyn Suomen osaston kanssa. Teimme yhteistyötä
myös kansainvälisten ihmisoikeussopimusten
valvontaan liittyen. Osallistuimme Setan koordinoimaan Sateenkaaripoliittisen vaikuttamistyön
verkostoon.

Vaikutimme vammaisten henkilöiden
oikeuksien toteutumiseen
Toimme esiin vammaisten ihmisten oikeuksien loukkauksia osana keskeisiä vaikuttamisprosesseja kuten lausunnoissamme YK:lle ja
viestinnässämme. Jatkoimme vaikuttamistyötä kehitysvammaisten ihmisten työoikeukisen toteuttamiseksi (ks. seuraava kohta TS-oikeudet). Lisäksi Ihmisoikeusliiton edustaja oli
mukana ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisessa
vammaisten ihmisoikeuskomiteassa (2/2020
asti).

Ihmisoikeusliitto
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Sukupuolittuneen väkivallan vastainen työ
Sukupuolittuneen väkivallan vastainen työmme
keskittyi tyttöjen sukuelinten silpomisen (FGM)
ja nk. kunniaan liittyvän väkivallan torjumiseen
Suomessa. Työmme muotoja ovat asennemuutostyö, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kouluttaminen sekä tiedottaminen.
Muutimme asenteita tyttöjen sukuelinten
silpomisen ehkäisemiseksi ja
itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi
Keskeinen toimintamuotomme oli asennemuutostyö tyttöjen sukuelinten silpomisen (FGM) ja
nk. kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisemiseksi sekä naisten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi Suomessa. Koronapandemia vaikutti merkittävästi työmme tähän osa-alueeseen.
Ryhmätapaamiset järjestettiin kokonaan virtuaalisesti ja niitä pidettiin yhteensä 24. Henkilökohtaisia keskusteluja pidettiin 123; kasvokkain
järjestetyt tapaamiset vähenivät huomattavasti ja pääosa kekusteluista käytiin puhelimessa.
Ryhmissä ja henkilökohtaisissa tapaamisissa
keskusteltiin tyttöjen sukuelinten silpomisesta, nk. kunniaan liittyvästä väkivallasta ja itsemääräämisoikeudesta. Tämän lisäksi autoimme
sukuelinten silpomisen läpikäyneitä henkilöitä
hoidon ja tuen piiriin.
Vaikka tavoittamiemme henkilöiden määrä laski
pandemian vuoksi, toimintaamme hakeutui
kuitenkin paljon uusia, hiljattain maahan tulleita henkilöitä. Saimme työstämme osallistujilta
hyvää palautetta ja he ilmaisivat luottamuksensa
toimintaamme kohtaan.
Vuonna 2020 toimimme pääosin amharankielisten henkilöiden parissa. Asennemuutostyön tueksi käännätimme tyttöjen sukuelinten
silpomisesta perustietoa tarjoavan FGM-kortin
englanniksi ja tigrinjaksi. Aiemmin kortti on
julkaistu suomeksi, amharaksi ja somaliksi.

Vaadimme valtiota tehostamaan
nk. kunniaan liittyvään väkivaltaan
puuttumista
Annoimme viisi lausuntoa ja kannanottoa (ks.
liite 3). Ne koskivat pakkoavioliittojen kumoamista ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista sekä tyttöjen sukuelinten silpomisen ja pakkoavioliiton uhkaa.
Osallistuimme naisiin kohdistuvan väkivallan
raportoijan tehtävää koskevaan
kuulemistilaisuuteen.
Verkostomme keräsivät yhteen alan
keskeiset toimijat
Pidimme kunniaan liittyvän väkivallan ja FGM:n
vastaisten verkostojen kokoukset. Verkostoihin
kuuluu muun muassa eri ministeriöiden, viranomaistahojen kuten poliisin sekä kansalaisjärjestöjen edustajia. Verkostot koetaan saadun
palautteen mukaan erittäin hyödyllisiksi.
Osallistuimme myös muihin verkostoihin, kuten
NAPE-järjestötyöryhmään (STM) ja Veto-verkostoon (Suomen Pakolaisapu). Kuulumme ainoana
järjestönä Suomesta End FGM EU –verkostoon,
joka on EU-maissa FGM-työtä tekevien järjestöjen kansainvälinen asiantuntijaverkosto. Yhteistyömme muun muassa Monika-Naiset liiton,
Daisy Ladiesin ja Irakin naisten yhdistyksen
kanssa jatkui.

24
ryhmätapaamista
123
henkilökohtaista
keskustelua
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”Nyt uskallan puuttua” – Vahvistimme
ammattilaisten osaamista silpomisesta ja nk.
kunniaan liittyvästä väkivallasta
Pidimme viisi koulutusta FGM:stä ja kunniaan
liittyvästä väkivallasta. Yhtä lukuun ottamatta
koulutukset toteutettiin koronapandemian takia
virtuaalisesti ja niihin osallistui yheensä 406
henkilöä. Osallistujina oli muun muassa Nollalinjan ja turvakotien sekä Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöitä, sote-ammattilaisia ja opiskelijoita.
Kouluttamisen lisäksi neuvoimme eri alojen
viranhaltijoita ja muita ammattilaisia tyttöjen
sukuelinten silpomista koskevissa tapauksissa.
Selvitimme sitä, toteutuuko ammattilaisten
velvollisuus ottaa puheeksi tyttöjen sukuelinten silpominen asiakkaidensa kanssa. Tiedustelimme 67:ltä muun muassa yhteisötyöhömme
osallistuneelta naiselta, ovatko ammattilaiset

kysyneet heiltä, ovatko naiset itse käyneet läpi
sukuelinten silpomisen tai aikovatko he ympärileikkauttaa tyttärensä. Jokainen vastaaja oli
synnyttänyt Suomessa muutaman viime vuoden
aikana. Vastauksista kävi ilmi, että puheeksiotto on huolestuttavan puutteellista. Julkaisimme
aiheesta blogikirjoituksen.
Miesten asenteet ja osallistuminen tyttöjen
sukuelinten silpomisen ehkäisyssä
– julkaisimme selvityksen
Julkaisimme
selvityksen
somalitaustaisten
miesten tiedosta ja näkemyksistä tyttöjen sukuelinten silpomisesta Suomessa. Selvitys perustui 29 eri-ikäisen miehen teemahaastatteluihin. Esittelimme tuloksia median lisäksi muun
muassa vetämässämme FGM-verkostossa ja
eurooppalaisen End FGM EU:n vuosikokouksessa. Selvityksen valmistelua rahoitti
Helsingin kaupunki.
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Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet
Vuonna 2020 jatkoimme monin keinoin taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien (TS)
toteutumisen puutteiden esillä pitämistä sekä
vaikuttamista sen puolesta, että viranomaiset
toteuttaisivat täysimääräisesti nämä oikeudet. Erityisesti teimme työtä sen puolesta, että
hallituksen talousarvioesitykseen sisällytettäisiin perusturvaetuuksien tason korottaminen.
Pyrimme lisäämään ymmärrystä siitä, että
taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteuttaminen ei ole poliittinen arvovalintakysymys
vaan valtiolla on oikeudellinen velvollisuus
turvata nämä oikeudet yhtä lailla kuin paremmin tunnetut kansalais- ja poliittiset oikeudet
kuten äänioikeus tai sananvapus.
Helmikuussa järjestimme Sosten ry:n kanssa
yhteistyössä Sosiaaliset ihmisoikeudet ja Suomi
-seminaarin, jossa luotiin kattava katsaus
siihen, mitä taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet
ovat sekä viranhaltijoiden velvollisuuksiin.

Vaadimme oikeutta riittävään
toimeentuloon
Jatkoimme monin keinoin työtä sen puolesta,
että hallitus sisällyttäisi valtion talousarvioon
perusturvaetuuksien korotukset. Tapasimme
vuoden 2020 alussa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen. Tämän jälkeen
toteutimme uuden vetoomuksen perusturvan
tason nostamisen puolesta. Oikeus riittävään
toimeentuloon on ihmisoikeus -nettivetoomus
keräsi yli 10 000 allekirjoitusta. Luovutimme
vetoomuksen elokuussa ministeri Aino-Kaisa
Pekoselle ja syyskuusssa valtiovarainministeri
Matti Vanhaselle budjettineuvottelujen kynnyksellä. Mukana näissä tapaamisisssa oli yhteistyökumppanimme Suomen köyhyyden vastaisen
verkoston EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmästä.

Ihmisoikeusliitto tapasi Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin kanssa valtiovarainministeri Matti
Vanhasen ja valtiosihteeri Maria Kaisa Aulan ja luovutti vetoomuksen oikeudesta riittävään toimeentuloon.
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Budjettineuvottelut keskittyivät koronapandemian vuoksi lisätalousarvioesityksiin, eikä
perusturvaan saatu korotuksia vuoden 2020
alusta voimaan tulleiden pienten korotusten jälkeen. Pystyimme kuitenkin osaltamme
vaikuttamaan siihen, että köyhimpien ihmisten
oikeudet olivat esillä budjettineuvotteluissa ja
esimerkiksi toimeentulotukeen saatiin väliaikainen epidemiakorotus.
Valmistimme STEA:n tuella kolme policy brief
–katsausta koronan vaikutuksista taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumiseen.
Niistä ensimmäinen julkaistiin 2020. ’Valtion
on turvattava oikeus riittävään toimeentuloon
myös koronapandemian aikana’. Levitimme sitä
päättäjille ja viranhaltijoille. Kaksi muuta policy
briefiä julkaistaan vuoden 2021
alkupuoliskolla.

Valmistelimme
järjestöjen ensimmäisen
yhteisen varjoraportin
sosiaalisista
ja taloudellisista
oikeuksista YK:lle.

Valmistelimme järjestöjen ensimmäisen
yhteisen varjoraportin sosiaalisista ja
taloudellisista oikeuksista YK:lle
Valmistelimme ja koordinoimme 24 suomalaisen järjestön yhteisen varjoraportin YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten (TSS)
oikeuksien komitealle. Varjoraportti välitti
komitealle kansalaisjärjestöjen keräämiä tietoja
siitä, että monet taloudelliset ja sosiaaliset
oikeudet jäävät Suomessa toteutumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi puutteet sosiaaliturvan
tasossa ja yhdenvertaisessa pääsyssä
terveydenhuoltoon.
Aiemmin järjestöt Suomessa ovat valmistaneet yhteisiä varjoraportteja mm. YK:n naisten
syrjinnän kieltävän yleissopimuksen ja YK:n
lapsen oikeuksien yleissopimuksen toimeenpanosta, mutta YK:n TSS-komitealle raportti oli
Suomesta ensimmäinen laatuaan. Julkaisimme
raportin myös suomeksi ja se sai laajaa mediahuomiota. Edustajamme oli muun muassa YLE:n
ja MTV:n aamu tv:ssä haastateltavana aiheesta.

Vaadimme kehitysvammaisten
työhyväksikäytön lopettamista
Strategiamme mukaisesti toimimme myös sen
puolesta, että kehitysvammaiset ihmiset saisivat palkkaa tekemästään työstä. Tavoitteemme on, että nykyisenkaltainen työtoiminta ja
muut mahdolliset kehitysvammaisten ihmisten
palkattomat työmuodot arvioidaan ja järjestelmä uudistetaan Suomessa perusteellisesti.
Jatkoimme vuonna 2020 kehitysvammaisten
työoikeuksien turvaamisen asian esillä pitämistä. Edellisenä vuonna 2019 toteuttamamme
Palkkaa työstä -kampanjan viestit ja vaatimukset olivat edelleen ajankohtaisia. Jaoimme
kampanjan materiaaleja sosiaalisessa mediassa
erityisesti joulukuussa. Kampanjassa toimme
esille työtoiminnan epäkohtia sekä vaadimme
kehitysvammaisten ihmisten työoikeuksien
turvaamista työsuhteen tunnusmerkit täyttävästä työstä. Kehitysvammaisten ihmisten työoikeuksien loukkauksia toimme esiin myös järjestöjen yhteisessä varjoraportissa.
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Ihmisoikeustietoisuuden
lisääminen Suomessa
Jatkoimme ihmisoikeuskasvatukseen liittyvää
vaikuttamistyötä yhdessä järjestöjen ja muiden
toimijoiden kanssa. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tapaamisissa toimme esiin eri viranhaltijoiden systemaattisen ja pakollisen ihmisoikeuskoulutuksen tarvetta. Vaadimme sekä
kansallisissa että kansainvälisten sopimusten
valvontaan liittyvissä lausunnoissamme viranomaisilta ja valtiolta lisäpanostuksia ihmisoikeuskasvatukseen ja -koulutukseen.
Nostimme viranhaltijoiden osaamisen kehittämisen tarpeen esille myös valtiovarainministeri Matti Vanhasen ja valtiosihteeri Maria-Kaisa Aulan tapaamisessa syyskuussa. Ajatus sai
vastakaikua, mitä voimme pitää tärkeänä askeleena vuosien työssämme sen puolesta, että
valtio vahvistaisi viranhaltijoiden ihmisoikeusosaamista. Konkreettinen seuraus keskustelusta oli, että meidät pyydettiin pitämään alustus
ihmisoikeuksista valtiovarainministeriön viran-

haltijoille heidän koulutuspäiväänsä. Jatkamme
vaikuttamista sen puolesta, että niin VM kuin
muut ministeriöt sisällyttäisivät systemaattisesti
viranhaltijoiden täydennyskoulutuksiin ihmisoikeusosaamista.
Kolmen alla kuvatun erityisen koulutushankkeen
lisäksi
asiantuntijamme
kouluttivat
vuonna 2020 ihmisoikeuksien perusteista pyynnöstä myös muutamia muita tahoja kuten Stop
huumeille ry:n vertaisohjaajia. Koulutuksia
pyydettiin enemmän kuin pystyimme
tarjoamaan.
Jatkoimme ihmisoikeudet.net -sivuston ylläpitoa. Edellisenä vuonna käynnistämämme sivuston päivitys- ja kehittämistyö saatiin päätökseen vuonna 2020, ja tiedotimme uudistuneista
sivuista kevään aikana laajalti. Tätä kehittämistyötä tuki Tradeka.

Ihmisoikeusliitto 10

’Ihmisoikeudet haltuun urheilussa’ –hanke
alkoi vauhdilla koronasta huolimatta
Vuoden 2020 alussa pääsi vauhtiin ‘Ihmisoikeudet haltuun urheilussa’-hanke, jota rahoittaa
opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeeseen
rekrytoitiin kokopäiväinen asiantuntija ja lisäksi
kaksi muuta Ihmisoikeusliiton työntekijää käytti
työaikaansa hankkeeseen: nämä kolme työntekijää muodostivat uuden urheilutiimin. Hankkeen
ydintoiminnot olivat koulutusten valmistelu ja
koulutusten käynnistäminen, viestintä urheilun
ja ihmsioikeuksien kysymyksistä sekä vaikuttaminen relevanteilla foorumeilla. Vuonna 2020
koulutusta pilotoitiin ja kehitettiin yhdessä
lukuisten urheilun toimijoiden kanssa.
Yhteensä urheilun toimijoille järjestettiin 13
koulutustilaisuutta ihmisoikeuksien perusteista. Niissä oli yhteensä noin 200 osallistujaa.
Kaikissa koulutuksissa käsiteltiin ihmisoikeuksia yleisesti. Lisäksi osassa koulutuksissa keskityttiin johonkin teemaan kuten yhdenvertaisuus, seksuaalinen häirintä, lapsen oikeudet
tai kansainvälisiin urheilutapahtumiin liittyvät
ihmisoikeuskysymykset. Koulutettavia tahoja
olivat Paralympiakomitea, SUEK, Suomen urheiluliitto, kamppailulajien lajiliitot (7:n lajin

yhteiskoulutus), Suomen Valmentajat ja SAVAL
sekä Monaliiku. Koulutuksiin osallistui tässä
ensimmäisessä vaiheessa erityisesti urheilujärjestöjen henkilöstöä ja luottamushenkilöitä.
Kaikki koulutukset järjestettiin tiiviissä yhteistyössä koulutettavan tahon kanssa. Useimmille
tahoille pidettiin kaksi koulutusta viikon välein.
Koronarajoitusten takia lähes kaikki koulutukset
järjestettiin etäyhteydellä hyödyntäen monipuolisesti erilaisia interaktiivisia verkkotyökaluja.
Kaksi koulutustilaisuuksista toteutettiin yhteistyössä Olympiakomitean kanssa osana OK:n
vastuullisuusklinikka-sarjaa, aiheina yhdenvertaisuus sekä kansainvälisten urheilutapahtumien ihmisoikeuskysymykset.
Kaikista koulutuksista kerättiin palautetta,
joka huomioitiin koulutusten kehittämistyössä.
Palaute oli erinomaista, ja vahvisti myös sen,
että urheilun toimijoilla on suuri tarve kokonaisvaltaisen osaamisen lisäämiselle
ihmisoikeuksista.
Hankkeessa toteutettiin myös aktiivista viestintää; yksi tavoite on lisätä tietoa urheilun
ja ihmisoikeuksien yhteyksistä sekä urheilun
toimijoiden että nk. suuren yleisön parissa.
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Hankkeessa verkostoiduttiin laajasti eri urheilun toimijoiden kuten lajiliittojen, urheilijoiden
ja tutkijoiden kanssa ja käytiin kahdenkeskisiä
keskusteluja urheilujärjestöjen johdon ja urheilijoiden kanssa. Ihmisoikeusliitto verkostoitui
muidenkin urheilun parissa tomivien asiantuntijatahojen kanssa (mm. Väestöliiton Et ole yksin
-hanke, Punainen kortti rasismille, På samma
linjen -hanke, Olympiakomitean LiikuNaiset-verkosto). Syksyn aikana hankkeessa muodostettiin
ihmisoikeuksista kiinnostuneista urheilijoista
koostuva ryhmä, jolle fasilitoitiin keskustelua
ajankohtaisista ihmisoikeusaiheista. Myös tälle
verkostolle oli osallistujien mukaan suuri tarve
ja tilaus.
Lisäksi vaikutettiin tuomalla urheilun ja ihmisoikeuksien yhteyksiä esille keskeisillä foorumeilla, esim. urheilun eettisten asioiden
neuvottelukunnassa ja neuvottelukunnan vuosiseminaarissa.

Yhteistyö on ollut hyvin positiivista. Urheiluyhteisö on osoittanut vahvaa kiinnostusta
ihmisoikeustiedon lisäämiseen ja halukkuutta
yhteistyöhön Ihmisoikeusliiton kanssa. Ennakko-oletusten mukaisesti pyyntöjä koulutuksista
ja muusta yhteistyöstä on tullut jatkuvasti lisää.
Osaan pyynnöistä emme ole vielä pilottihankkeen aikana pystyneet vastaamaan, urheilutoimijoilta on tullut koulutusten jälkeen
muun muassa toiveita tiiviimmästä
asiantuntijakonsultaatiosta.
Nuorisotyöntekijät ja nuoret saivat
valtakunnallisesti ihmisoikeustietoa
Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä -hankkeessa kolmannessa vaiheessa (2019-2021)
jatkettiin nuorisotyöntekijöiden ja nuorten
ihmisoikeuskoulutuksia monessa muodossa.
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Yhteensä vuonna 2020 järjestimme 12 eri koulutusta nuorisotyöntekijöille. Koulutimme myös
Kanuunan yhdenvertaisuusverkoston jäseniä
ihmisoikeuksista. Yhteensä koulutimme 169
nuorisotyöntekijää.
Toiminnalla oli myös kansainvälistä merkittävyyttä: keväällä järjestimme opetushallituksen
kanssa yhteistyössä kolmipäiväisen koulutuksen, joka kokosi yhteen monipuolisen joukon
nuorten parissa toimivia ihmisiä eri puolilta Eurooppaa perehtymään ihmisoikeuksiin.
Koulutukseen osallistui 27 nuorten kanssa työskentelevää henkilöä 14 eri Euroopan maasta.
Vuoden 2020 aikana järjestimme romaninuorille ja saamelaisnuorille kaksi koulutustilaisuutta ihmisoikeuksista sekä ihmisoikeusvaikuttamisesta. Niihin osallistui yhteensä 8
saamelaisnuorta ja 13 romaninuorta. Koulutukset toteutettiin yhteistyössä Saamelaiskäräjien

nuorisoneuvoston ja Suomen saamelaisnuoret
ry:n sekä Suomen romaniyhdistyksen Au mensa
-hankkeen kanssa. Au mensa IV-hankkeen
loppuseminaarissa pidimme myös puheenvuoron. Valmistimme lisäksi nuorisotyöntekijöille suunnattuja materiaaleja ihmisoikeudet.net
-sivustolle.
Oppituntimateriaali syrjinnästä
puuttumisesta yläkouluihin

ja

siihen

Kesällä 2020 aloitimme työstämään oppituntimateriaalia syrjinnästä yläkoulujen käyttöön
osana oikeusministeriön koordinoimaa, EU-rahoitteista Yhdessä-hanketta. Toteutimme opettajien ja yläkoululaisten kanssa fokusryhmiä,
joissa materiaalia työstettiin yhdessä. Oppituntimateriaalia on kehitetty mm. opetushallituksen, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun toimistojen kanssa ja se julkaistaan
vuonna 2021.

Järjestimme ihmisoikeuskoulutuksen, johon osallistui 27 nuorten kanssa työskentelevää henkilöä
14 Euroopan maasta.
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Viestintä
Ihmisoikeusliitto viesti aktiivisesti ihmisoikeuskysymyksistä. Uudistetut nettisivut avattiin vuoden 2020 alussa ja niitä kehitettiin koko
vuoden ajan, erityisesti sivuston saavutettavuutta ja hakukoneoptiomointia parannettiin.
Sosiaalisen median kanavista Instagram oli
selvässä nousussa.
Koronavuosi vähensi merkittävästi näkyvyyttämme niin sanotussa perinteisessä mediassa.
Asiantuntijamme esiintyivät kuitenkin mediassa
ja antoivat haastatteluja koskien muun muassa
taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia, erityisesti
oikeutta riittävään toimeentuloon, nk. kunniaan
liittyvää väkivaltaa ja tyttöjen sukuelinten silpomista sekä urheilun ihmisoikeuskysymyksiä.
Mediaosumia kertyi vuoden aikana yhteensä 74
kappaletta.
Sosiaalinen media: Vuonna 2020 näkyvyys
kaikissa sosiaalisen median kanavissa jatkoi
kasvamista. Voimakkaimmin kasvoi näkyvyytemme Instagramissa, jossa seuraajamäärämme
lähes tuplaantui.
Facebookin muutokset ovat vaikuttaneet siihen,
että sivujen tykkääjämäärä ei juuri kasva ja päivitysten orgaaninen näkyvyys vähenee.
Järjestöjen some-kanavien lisäksi asiantuntijamme tviittasivat säännöllisesti omilta tileiltään
asiantuntijuusaiheistaan ja lisäsivät siten
näkyvyyttämme ja vaikuttavuuttamme.

Mediaosumien määrä perinteisessä
mediassa:
74
Ihmisoikeusliitto.fi kävijämäärä:
101 400
Ihmisoikeudet.net kävijämäärä:
95 600
Facebook-sivujen tykkääjien määrä:
18300
Twitter-tilin seuraajamäärä:
12 200
Instagram-tilin seuraajamäärä:
7090

Sosiaalisen median
seuraajamäärien kasvu:
20 000

2017

2018

2019

2020

15 000

10 000

5000

1000
Facebook

Twitter

Instagram
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Hallinto ja organisaation kehittäminen
Talous ja varainhankinta
Järjestön taloudenpitoa kehitettiin ja ylläpidettiin hyvien hallinto- ja kirjanpitotapojen
mukaisesti. Tärkeimmät rahoituslähteet olivat
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
STEA:n myöntämä yleisavustus, kohdennetut
yleisavustukset oikeusministeriöltä ja ulkoministeriöltä, sekä STEA:n ja OKM:n myöntämät
toiminta- ja hankeavustukset. Lisäksi järjestön
rahoitus koostui sopimustuotoista sekä yksityisestä varainhankinnasta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) aiempina vuosina myöntämä kohdennettu yleisavustus
siirtyi vuonna 2020 oikeusministeriön alaisuuteen. Siirto ei vaikuttanut avustuksen tasoon.
Ihmisoikeusliitto pyrki edelleen varmistamaan
valtion yleisavustuksen jatkumisen ja riittävän tason. Yleisavustuksen tasoon ja jatkuvuuteen liittyvät epävarmuudet haastavat nykyisen
laadukkaan toiminnan suunnittelu- ja kehittämismahdollisuudet pitkällä
aikajänteellä.
Yksityisen varainhankinnan kehittämistä jatkettiin suunnitelmallisesti. Keskeisiä väyliä olivat

Tulorakenne 2020:

tele- ja internetmarkkinointi sekä pienimuotoisemmin MobilePay- ja tekstiviestilahjoitukset.
Järjestön nettisivuille lisättiin tietoa merkkipäiväkeräysten perustamisesta. Lisäksi parannettiin sivustolla olevan lahjoitus-lomakkeen
teknistä saavutettavuutta.
Poliisihallitus myönsi järjestölle uuden rahankeräyslain mukaisen toistaiseksi voimassa olevan
rahankeräysluvan, joka astui voimaan 1.9.2020.
Ihmisoikeusliitto jatkoi Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n jäsenenä. VaLa on varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen
yhteistyöverkosto, joka edistää hyvän hallinnon
ja hyvän varainhankinnan periaatteita.
Vuoden 2020 tilinpäätöksen tulos oli 13 763 € (9
355 € vuonna 2019).
Ihmisoikeusliiton
Tuokko Ltd.

tilintarkastajana

toimi

Oy

Henkilöstöhallinto ja johtaminen
Ihmisoikeusliiton johtokunta kokoontui vuonna
2020 kuusi kertaa ja lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous. Vuoden ensimmäinen johtokunnan

Ihmisoikeusliitto jatkoi
Vastuullinen Lahjoittaminen
VaLa ry:n jäsenenä.

Julkiset avustukset 90%
756 600 €

Varainhankinta 5%
(jäsemaksut ja lahjoitukset)
38 600 €
Muut tuotot 5%
42 700 €

Ihmisoikeusliitto 15

kokous ehdittiin pitää lähitapaamisena mutta
kaikki muut kokouksen järjestettiin Covid19 pandemiasta johtuen etäyhteyksien avulla.
Johtokunnan puheenjohtajana toimi 1.1.-31.12.
Maija Jäppinen ja varapuheenjohtajina Antti
Sajantila ja Anneli Vuorinen (johtokunnan muut
jäsenet ks. liite 1).
Yhdistyksen sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidettiin 19.8. ja 10.12. Myös ne
järjestettiin etäyhteyksien välityksellä Covid-19
pandemian vuoksi. Yhdistysten sääntömääräisiä
kokouksia koskeva väliaikainen laki mahdollisti
kevätkokouksen tavallista myöhäisemmän ajankohdan ja etäosallistumisen kokouksiin.
Ihmisoikeusliiton toimistolla työskenteli vuonna
2020 keskimäärin 13 henkilöä. Järjestön pääsihteerinä toimi Kaari Mattila. Henkilöstöpolitiikkaa toteutettiin Ihmisoikeusliiton henkilöstölinjauksen, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolinjauksen
sekä työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti.
Covid-19 epidemiasta johtuen koko henkilöstö
teki maaliskuusta alkaen pääsääntöisesti etätöitä. Ihmisoikeusliitto loi uusia rakenteita henkilöstön jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi poikkeusolosuhteiden aikana. Etätyöskentelyn

helpottamiseksi työntekijöille mm. toimitettiin
ergonomiavälineitä kotiin, järjestettiin työterveyshuollon kanssa luento jaksamisesta pitkittyneessä poikkeustilanteessa, toimitettiin silloin
tällöin lounas/kakku-tervehdyksiä korvaamaan
toimistolla usein pidettäviä yhteisiä kahvihetkiä
sekä pidettiin yhteisiä henkilöstö- ja virkistyspäiviä etäyhteyksien välityksellä.
Henkilöstö kouluttautui myös poikkeusvuotena
ja osallistui oman alansa ja tehtävänsä mukaisiin koulutuksiin. Koska useat asiantuntijamme
kouluttavat myös itse muita tahoja osana työnkuvaansa, perustimme nopeasti etäkoulutuksen erityisiin kysymyksiin perehtyneen sisäisen
ryhmän ja useampi kouluttajamme osallistui
koulutuksiin aiheesta. Myös säännöllinen viittomakielen opetus henkistölle jatkui etäyhteyksin
ja siihen osallistui noin 10 työntekijää.
Jäsenistö ja vapaaehtoiset
Ihmisoikeusliiton henkilöjäsenmäärä oli joulukuussa 2020 yhteensä 1106. Kannatusjäsenten
määrä nousi yhdeksään Suomen Setlementtiliitto ry:n ja Näkövammaisten liitto ry:n liityttyä
Ihmisoikeusliiton kannatusjäseniksi.

Vaikuttamistyön päällikkömme Heli Markkula ja ihmisoikeuksien asiantuntijamme Aija Salo pitävät
etäkoulutusta ihmisoikeuksista romaninuorille.
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Jäsenille ja vapaaehtoisille viestittiin aktiivisesti
uutiskirjeiden, sosiaalisen median, sähköpostin ja kirjeiden välityksellä. Koronapandemiasta
johtuen vapaaehtois- ja jäsentoiminnan tapaamiset ja teemaillat siirtyivät maaliskuusta alkaen
etäyhteyksillä toteutettavaksi. Etäyhteyksillä
järjestetyt tilaisuudet mahdollistivat osallistuminen ympäri Suomea ja jäsenet hyödynsivät
mahdollisuutta kiitettävästi. Tämä olikin jäsenja vapaaehtoistoiminnan merkittävä positiivinen
muutos vuonna 2020. Toisaalta tilaisuuksista
kerätyn palautteen perusteella osa osallistujista
koki etäyhteyksien käytön opettelun
haastavaksi.
Loppuvuodesta toteutettiin jäsenille suunnattu
lyhyt sähköinen kysely, johon vastasi 9 % sen
saaneista (yhteensä 83 vastausta). Kyselyssä
selvitettiin jäsenyyden merkitystä. Vastauksissa
korostui joukkovoiman merkitys sekä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolustaminen. Kyselyn vastauksia hyödynnetään mm. järjestön jäsenhankinnassa.
Vuoden 2020 aikana toteutettiin myös vapaaehtoisille suunnattu sähköinen kysely, jonka
tavoitteena oli selvittää toivottuja viestintätapoja sekä toiveita koulutusteemoista. Kyselyyn
vastasi 13 % sen saaneista (yhteensä 9 vastausta). Kyselyn tuloksia käytetään vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä.

Jäsenille ja vapaaehtoisille järjestettiin syksyllä
ihmisoikeuksien teemailta, joka käsitteli ihmisoikeuskysymyksiä urheilussa. Keväälle suunniteltu toinen teemailta jouduttiin perumaan
koronapandemiasta johtuen. Lisäksi jäsenillä oli
mahdollisuus osallistua kevät- ja syyskokouksiin sekä keväällä järjestettyyn infotilaisuuteen
koskien vapaaehtoistoimintaa Ihmisoikeusliitossa. Kevätkokouksen esitelmän piti professori
Martin Scheinin. Aiheena oli korona ja ihmisoikeudet. Syyskokouksen yhteydessä pidettiin
keskustelu saamelaisia ja viittomakielisiä koskevista käynnissä olevista valtiollisista totuus- ja
sovintoprosesseista. Alustukset pitivät tutkija
Helga West ja Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja
Markku Jokinen.
Vapaaehtoisille järjestettiin lisäksi kaksi koulutusta ja kaksi temaattista tilaisuutta leffakerhojen muodossa. Lähitapahtumien peruuntumisen
myötä vapaaehtoisten tehtävät painottuivat mm.
käännösapuun ja some-tehtäviin. Ihmisoikeusliiton omiin tapahtumiin jäsenet osallistuivat
yhteensä 71 kertaa ja vapaaehtoiset 76 kertaa.
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Liitteet
Liite 1 Ihmisoikeusliiton johtokunta 2020
Maija Jäppinen

puheenjohtaja

Antti Sajantila

varapuheenjohtaja

Anneli Vuorinen

varapuheenjohtaja

Pentti Arajärvi

jäsen

Lena Bremer

jäsen

Kaisa Koistinen

jäsen (eronnut omasta pyynnöstä 3.6.2020)

Liisa Murto

jäsen

Aleksi Pahkala

jäsen

Elina Pirjatanniemi

jäsen

Pamela Slotte

jäsen

Kirsi Tarvainen

jäsen

Tuomas Tuure

jäsen

Liite 2 Saadut avustukset ja sopimustuotot 2020
Oikeusministeriö
- Kohdennettu yleisavustus, 230 000 euroa
- All in for Equality/ Yhdessä –hanke (2020-			
2021), 64 000 euroa
Opetus- ja kulttuuriministeriö
- Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä -hanke 		
(2019–2021), 373 000 euroa
- Ihmisoikeudet haltuun urheilussa -hanke 			
(2019-2021), 100 000 euroa
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
STEA (sosiaali- ja terveysministeriö)
- Yleisavustus, 137 610 euroa
- KokoNainen, sukupuolittuneen väkivallan 		
vastaisen työn toiminta-avustus,
175 000 euroa

Ulkoministeriö
- Kohdennettu yleisavustus, 20 000 euroa
- Eurooppa-tiedotus (2020-2021), 15 000 euroa
Osuuskunta Tradeka
- Apuraha ihmisoikeudet.net –sivuston
sisältöjen päivittämiseen ja saavutettavuuden 		
lisäämiseen (2019-2020), 24 000 euroa
Kuluttajaosuutoiminnan säätiö
- Ihmisoikeudet haltuun urheilussa –kampanja 		
(2020-2021), 40 000 euroa
Ihmisoikeuskeskus
- TSS-varjoraportin valmistelun koordinointi
ja laatiminen, 12 000 euroa
- Ihmisoikeudet haltuun urheilussa –kampanja 		
(2020-2021), 15 000 euroa
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Liite 3 Ihmisoikeusliiton lausunnot 2020
23.1

Lausunto YK:n ihmisoikeusneuvoston 		
alaiselle UPR-työryhmälle (Universal 		
Periodic Review) yleismaailmallisesta 		
		ihmisoikeustarkastelusta.
Aiheena Suomen välikausiraportti
koskien valtion vuonna 2017 saatuja 		
suosituksia.
10.2

Lausunto antisemitistisestä
liikehdinnästä YK:n rasismin
nykymuotoihin, rasistiseen syrjintään ja 		
muukalaisvihaan keskittyvälle
erityisraportoijalle.
2.3.

Lausunto oikeusministeriölle
pakkoavioliiton mitätöintiä ja ulkomailla 		
alaikäisenä solmitun avioliiton
tunnustamista käsittelevästä
arviomuistiosta.

27.8. Lausunto Itä-Suomen hallintooikeudelle tyttöjen ja naisten sukuelinten 		
silpomisen riskistä
Somaliassa/Somalimaassa.
19.10 Lausunto sisäisen turvallisuuden
selonteon valmistelua varten
sisäministeriölle.

4.12. Lausunto oikeusministeriölle koskien 		
luonnosta hallituksen esitykseksi 			
liittyen pakottamalla solmitun avioliiton 		
kumoamiseen.
8.12

Lausunto oikeusministeriölle
luonnoksesta hallituksen esitykseksi 		
eduskunnalle laiksi
vanhusasiavaltuutetusta.

3.3.

Lausunto maahanmuuttovirastolle
koskien tyttöjen sukuelinten silpomisen 		
riskiä Irakissa.

20.12. Lausunto maahanmuuttovirastolle
koskien tyttöjen sukuelinten silpomisen 		
ja pakkoavioliiton uhka Dagestanissa.

4.6

Lausunto koskien henkilötunnuksen 		
uudistamista valtiovarainministeriölle.

Järjestöjen yhteiset kannanotot ja raportit

22.6

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta 		
viittomakieliasiain neuvottelukunnan 		
		perustamiseksi.
1.7

Lausunto valtioneuvoston
ihmisoikeusselonteosta
oikeusministeriölle.

30.9. Suosituksia pää- ja ulkoministerille
liittyen YK:n yleiskokoukseen ja
Peking+25 -prosessiin.
Seksuaalioikeusverkosto.
22.9

Ihmisoikeusliiton koordinoima 24
järjestön yhteinen varjoraportti YK:n 		
taloudellisten, sosiaalisten ja
sivistyksellisten oikeuksien
(TSS) komitealle.

Ihmisoikeusliitto 19

