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SISÄLLYS       

AJATUKSIA JOTKA MUUTTAVAT MAAILMAA

SaferGloben sääntöjen mukaan sen toiminnan tarkoituksena 
on tuottaa tietoa rauhasta ja turvallisuudesta sekä edistää 
rauhan ja turvallisuuden tutkimusta ja tuntemusta. Toiminnalle 
keskeisiä periaatteita ovat positiivinen käsitys rauhasta ja 
turvallisuudesta sekä inhimillinen turvallisuus.

Säännöt ovat luettavissa verkkosivuillamme.

Tämä julkaisu on SaferGlobe ry:n (jatkossa SaferGlobe) 
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018.

SaferGlobe rekisteröitiin yhdistysrekisteriin vuonna 2010.

SaferGlobe on riippumaton rauhan ja turvallisuuden 
kysymyksiin keskittyvä ajatushautomo, joka tuottaa 
korkeatasoista tutkimusta ja asiantuntijapalveluita. 
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Panostuksemme asiantuntijatyömme näky-
vyyteen sai kiitosta erilaisten kilpailujen nalisti-
paikkojen myötä.

Toimintamme laajeneminen ja sitä myötä 
vaikuttavuuden potentiaalin vahvistuminen näkyy 
myös kansainvälistymisen kasvuna. SaferGlobe on 
nyt mukana rauhanturvaoperaatioiden tuloksel-
lisuutta tarkastelevassa Effectiveness of Peace-
keeping Operations (EPON) -verkostossa, jonka 

Saimme vuonna 2018 nalistipaikat sekä 
Grand One Digital Media digitaalisen median ja 
mainonnan kilpailussa että Finnish Security 
Awardseissa, jossa palkitaan erityisesti turvallisuus- 
ja riskiasiantuntijoita. Näiden hyvin erilaisten 
kilpailujen nalistipaikkojen yhdistelmä kertoo myös 
SaferGloben toiminnan ainutlaatuisuudesta. 
Olemme pystyneet yhdistämään laaja-alaisesti 
teknologian ja rauhanosaamista sekä tukemaan 
vaikuttavuutta muun muassa median kautta.  

SaferGloben vuosi 2018 oli tapahtumarikas. 
Vuoden 2018 aikana SaferGlobe panosti rauhan-
työn asiantuntijuuden näkyvyyteen osallistumalla 
yhteensä 36 tapahtumaan, joista 7 oli kansainvälisiä 
kokouksia tai seminaareja. Melkein kaikissa tapah-
tumissa olimme asiantuntijavieraina puhumassa.  

Vuoden erityisiä huippukohtia oli kolme. 
Ensimmäinen näistä oli IECEU-projektin (Improving 
the Effectivness of Capabilities in EU Conict 
Prevention) viimeinen arviointi Euroopan komission 
tutkimuksen toimeenpanovirastossa, arvioinnissa 
huomioitiin erityisesti SaferGloben havainnot 
käytännönläheisistä kriisinhallinnan menettely-
tapoihin liittyvistä kehittämismahdollisuuksista 
(policy potentials) sekä tekemämme kuvaajat. Toise-
na huippukohtana Kriisinhallinta NYT -tapahtuma toi 
ensimmäistä kertaa yhteen suomalaiset kriisin-
hallintatoimijat ja sai osakseen laajaa kiinnostusta. 
SaferGlobe tuki tapahtuman järjestämistä, sekä 
järjesti itse kaksi paneelikeskustelua tapahtumassa. 
Kolmas erityisen merkittävä hetki oli joulukuussa, 
jolloin järjestimme SPLUSH – Peacetech in Slush        
-tapahtuman yhteistyössä Futuricen ja Funzin kanssa. 
Tapahtuman puhujina olivat Presidentti Tarja 
Halonen, YK:n apulaispääsihteeri Fabrizio 
Hochschild Drummond, yritysenkeli Artturi Tarjanne 
sekä allekirjoittanut. Tilaisuus keräsi ennakko-
ilmoittautumisten kautta salin täyteen ja sen 
seuraaminen oli mahdollista myös netin välityksellä. 

Maria Mekri
toiminnanjohtaja

SaferGloben tulevaisuus on melkein 
kymmenen toimintavuoden jälkeenkin harmillisen 
epävarma. Työmme ja vaikuttavuutemme on 
ainutlaatuista. Ulkoministeriön lausunnossa Safer-
Globesta mainittiin seuraavaa: ”SaferGlobella on 
kasvava kansainvälinen proili ja monipuolinen 
tutkimuskenttä. Tämän tyyppisen tutkimustoiminnan 
vahvistaminen on myös Suomen etujen mukaista.” 
Tästä huolimatta jatkuvuutemme on vaaka-
laudalla, sillä toimintamme tarvitsee järkevän 
perustan, jota emme voi saada muuten kuin 
valtionavustuksen muodossa. 

SaferGloben tutkimuksen lähtökohtana on laajan ja 
inhimillisen turvallisuuskäsityksen tarkastelu 
yhdistämällä eri tieteenaloja ja toimijoita. Tutkimus 
on luonteeltaan kriittistä, positiivista sekä ratkaisu-
keskeistä ja tuo globaalia hyödynnettävyyttä.

Yleisavustus mahdollisti peräti kolmen 
henkilön työskentelyn SaferGloben toimistossa 
syksyllä 2018. Erityiskiitokset Karille ja Tuulille, 
joiden työ mahdollisti viime vuoden aikaan saadun 
asiantuntijatyömme näkyvyyden kasvun. Resurs-
seihimme verrattuna olemme saaneet valtavasti 
aikaiseksi. 

johtajana toimii Norjan Ulkopoliittinen Instituutti. 
Olemme myös allekirjoittaneet aiesopimuksen 
Global Peace Indexin kanssa, tarkoituksenamme 
on kehittää Suomen rauhanindeksi, mikäli saamme 
rahoituksen järjestettyä. Rauhanindeksin kautta 
olisi mahdollista mitata Suomen eri alueiden 
rauhanomaisuutta sekä tuon rauhanomaisuuden 
kehitystä. 

1. Toiminnanjohtajan katsaus

Kunnian ja kansainvälisen yhteistyön vuosi 
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2. Toiminnan päätavoitteet vuodelle 2018

Vuonna 2018 SaferGlobe jatkoi hallituksen 
vuonna 2016 tekemän kolmevuotisen strategian 
toteutusta. Strategian pohjana on kolme tutki-
muksellista pääpainopistettä (a) turvallisuuden 
ulottuvuudet, (b) ase- ja sopimusvalvonta ja (c) 
rauhanrakentaminen ja koniktinehkäisy.

Toimimme aktiivisesti erilaisissa kansainvälisissä 
yhteistyöprojekteissa kuten EU Non-Proliferation 
Networkissä ja ETYJ:n ajatushautomoiden verkos-
tossa, joiden jäsen SaferGlobe on. Pyrimme vah-
vistamaan toimijuuttamme EU:n puiteohjelma-
hankkeissa ja lisäämään mahdollisuuksiamme 
osallistua muihin hankekonsortioihin. Solmimme 
aiesopimuksen Global Peace Indexin kanssa sekä 
liityimme rauhanturvaoperaatioiden tuloksel-
lisuutta tarkastelevassa Effectiveness of Peace-
keeping Operations (EPON) -verkostoon. Kansain-
välistä yhteistyötä tuettiin myös vahvistamalla 
englanninkielistä viestintää.

Vuonna 2018 SaferGlobe kehitti toimin-
taansa ja laajensi näkyvyyttään myös kansain-
välisesti. Tämän lisäksi vuonna 2018 erityisiä 
tavoitteita oli kolme: kansainvälisen yhteistyön 
kehittäminen, toiminnan laajentaminen ja 
rauhantyön näkyväksi tekeminen. 

Tapahtumia: 

27.3.2018
IECEU Review, Brysseli

IECEU-projektin loppuarviointitilaisuus, jossa 
SaferGloben tekemät raportit hyväksyttiin. 
Suullisessa arvioinnissa huomioitiin SaferGloben 
muotoilemien kriisinhallinnan menettelytapojen 
kehittämisehdotusten (ns. policy potentials) 
käytännönläheisyys sekä tekemiemme kuvaajien 
vaikuttavuus. 

SaferGlobe kehitti kaikkia viittä strategiassa 
painotettua tavoitetta vuonna 2018. Tavoitteet 
ovat kansainvälinen yhteistyö, tunnettuuden ja 
luotettavuuden lisääminen, rahoituksen vakiin-
nuttaminen, organisaatiorakenteen vakiinnutta-
minen ja tutkimustoiminnan vakiinnuttaminen.

1. Kansainvälisen yhteistyön 
kehittäminen 

20.4.2018 

3.–4.9.2018 

Maria Mekri toimi puheenjohtajana paneelissa, 
jonka teemana oli ”UNSG's Disarmament 
agenda”. Panelisteina olivat Renata Dwan, 
United Nations Institute for Disarmament 
Research, Cristina Varriale, Royal United 
Services Institute ja Anne Kemppainen, EUDEL 
Geneva.

Phoenix Peacebuilding Evaluation 

Building Security: Trust or Fear -tapahtuma, 
Dublin

Phoenix verkoston tarkoituksena on kehittää 
rauhanprosessien arviointia. Kiovassa Maria 
Mekri esitteli Effectiveness of Peacekeeping 
Operations Technical Pilot (EPOT) -hankkeen 
sekä IECEU:n tuloksia. 

-konferenssi, Brysseli

Maria Mekri osallistui paneelikeskusteluun 
aiheesta ”A changing security environment: new 
threats need new answers” “Building Security: 
Trust or Fear” -tapahtumassa, jonka järjestivät 
IICRR (Institute for International Conict 
Resolution and Reconstruction) ja Quaker Council 
for European Affairs.

-tapaaminen, EUBAM, Kiova

EU Non-Proliferation Consortium 
4.–6.9.2018 
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SaferGlobe osa l l i s t u i  E f fec t i venes s  o f 
Peacekeeping Operations Networkin (EPON) 
työpajaan, joka täsmensi EPONin toimintatapoja 
tulevaisuutta varten. 

2. Toiminnan laajentaminen

17.–19.12.2018 

26.11.2018 

SaferGlobe osallistui Stockholm Security konfe-
renssiin, jossa myös käsiteltiin rauhantek-
nologioita. 

EU:n non-proliferaatio -konsortion vuosittainen 
konferenssi, Brysseli

Rauhanturvaamisen evaluointityöpaja, Oslo

Vuonna 2018 erityisenä painopisteenä oli tiedon 
ja teknologian yhdistäminen rauhantukemisessa. 
Yhd i s t imme tekno log iaa ja  t ie toa mm. 
asevalvontaraportissamme sekä Effectiveness of 
Peacekeeping Operations (EPON) -verkostolle 
tekemässämme teknisessä pilotissa, joka tar-
kastelee rauhanturvaoperaatioiden tulokselli-
suutta. SaferGlobe pyrkii jatkuvasti myös laajen-
tamaan osaamistaan sekä luomaan rohkeasti uusia 
ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää myös kansain-
välisesti. Tämän erityisosaamisen painottaminen 

SaferGlobe osallistui EU:n non-proliferaatio         
-konsortion vuosittaiseen konferenssiin. Aloitus-
puheenvuoron piti EU:n ulkoasioiden ja tur-
vallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica 
Mogherini.

Stockholm Security Conference, Tukholma
19.–20.9.2018 

SaferGloben Maria Mekri piti työpajassa 
puheenvuoron otsikolla ”Creating Better Peace”.

22.1.2018 

14.3.2018

1.2.2018

SaferGloben jäsenet vierailivat Kemiallisen 
aseen kieltosopimuksen instituutti Verinissä, 
jossa instituutin johtaja Paula Vanninen ja 
instituutin muu henkilökunta esittelivät toimin-
taansa saferglobelaisille.

SaferGloben Maria Mekri piti esitelmän SYK:n 
IB-lukiolaisille haasteista tutkimuksen tekemisestä 
haurailla alueilla. 

Ratkaisutyöpaja: Miten pienennät riskejäsi 
toimia koniktiherkillä ja haurailla alueilla, 
Helsinki

UNTIL FINLAND Vision Workshop – Theme 
Peace and Security, Espoo

Maria Mekri piti työpajan Fibs ry:n järjes-
tämässä tapahtumassa. Mukana fasilitaattorina 
oli myös Laura Okkonen Nokialta. 

toivotaan johtavan myös rahoituspohjan laajen-
tamiseen. 

Tapahtumia:

SaferGloben vierailu Veriniin, Helsinki

Vierailu Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun 
IB-lukioon, Helsinki

16.1.2018 
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Tutkija Kari Paasonen piti luennon Suomen ase-
viennistä Turun kaupunginkirjaston pääkirjaston 
tieto-osastolla.

Kuuleminen puolustusvaliokunnassa, Helsinki

14.2.2018

Tapahtumia: 

3. Rauhantyön näkyväksi 
tekeminen

8.2.2018 

SaferGloben toiminnan keskiössä ovat osaavat 
ihmiset, joita SaferGlobe tukee paremmin Fellows- 
verkoston ja neuvottelukunnan kautta. Vuonna 
2018 SaferGlobe pyrki entistä paremmin 
t uomaan  e s i l l e  rauhana s ian t u n t i j u u t ta 
toiminnassaan sekä kasvattamaan moniää-
nisyyttä luomalla selkeitä rooleja toimijoilleen. 

Asevienti-ilta, Helsinki
22.1.2018 & 20.3.2018

7.2.2018 

Futurice PeaceTech Workshop Futuricen 
kanssa, Helsinki

SaferGloben tutkija Kari Paasonen toimi 
alustajana kahdessa Kirkon Ulkomaanavun 
yhteydessä toimivan nuorten vaikuttamisverkosto 
Changemakerin järjestämässä Asevienti-illasssa. 

ETYJ, vammaiset ja laaja turvallisuus, Helsinki

SaferGlobe oli kuultavana eduskunnan puolus-
tusvaliokunnassa. Valiokunta kuuli SaferGlobea 
asiassa ”Puolustustarvikkeiden ja kaksikäyttö-
tuotteiden vientivalvonta; ajankohtaiskatsaus” ja 
ajatushautomoa edusti SaferGloben tutkija Kari 
Paasonen. Valiokunta käsitteli Suomen asevientiä 
melkein kaksi tuntia.

SaferGloben kumppanina toimi Kynnys ry. Tutkija 
Johannes Lehtinen esitteli ”ETYJ, vammaiset ja 
laaja turvallisuus”-projektin tuloksia ulko-
ministeriön virkamiehille Kynnys ry:n järjestä-
mässä keskustelutapahtumassa. 

Suomen asevienti, Turku

Maria Mekri piti alustuksen työpajaan aiheesta 
”What is peacetech?”

22.3.2018

13.3.2018
Aseidenriisunnan ja -valvonnan 
ajankohtaiset kysymykset, Helsinki

Tutkija Kari Paasonen puhui Suomen aseviennin 
kehityksestä SDP:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen 
työryhmän järjestämässä yleisölle avoimessa 
seminaarissa.

26.3.2018
Suomen rauhantutkimusyhdistyksen 
kevätseminaari, Helsinki

SaferGloben Jarmo Pykälä oli puhumassa 
Tieteiden talolla järjestetyssä paneelissa, jonka 
teemana oli aseviennin politiikka. 

5.4.2018 

SaferGloben ja Futuricen yhteistyösssä 
toteuttama digitaalinen asevalvontaraportt oli 
nalisti digitaalisen median GrandOne             
-kilpailussa.

GrandOne-naali, Helsinki
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Maria Mekri oli keskustelemassa Politiikasta         
-verkkolehden Politiikasta taidetta -tilaisuudessa, 
jossa käsiteltiin taiteilija Darren Cullenin töiden 
teemojen kautta sitä, miltä sota oikeasti näyttää.

24.5.2018 

SaferGlobe oli järjestämässä Kriisinhallinta NYT   
-tapahtumaa yhdessä viranomaisten, yritysten ja 
järjestöjen kanssa. Tapahtuma onnistui täysin yli 
odotusten ja kokosi satoja kriisinhallinnasta 
kiinnostuneita ensimmäistä kertaa yhteen.  
SaferGlobe esitteli tilaisuudessa toimintaansa 
sekä järjesti kaksi erillistä paneelikeskustelua, 
joiden teemoina olivat ”Ulkopuolinen arviointi 
kriisinhallinnassa” (panelisteina Petri Nurmi 
VTV:ltä ja Oskari Eronen CMI:ltä, moderaattorina 
Maria Mekri) ja ”Peacetech – teknologian 
hyödyntäminen koniktien ehkäisyssä tai 
vähentämisessä” (EN) (panelisteina Tuomas 
Paasonen, Futurice ja Maria Mekri, mode 
raattorina Aape Pohjavirta, Funzi). 

17., 18. ja 20.7.2018
SuomiAreena, Pori

Kriisinhallinta NYT -tapahtuma, Helsinki
17.5.2018

17.7. SaferGloben tutkija Kari Paasonen osallistui 
Patrian järjestämään paneeliin aiheesta ”Puolus-
tusmateriaalin vienti muuttuvassa maailmassa ja 
viennin merkitys kotimaan huoltovarmuudelle”.

Pax – puhutaan rauhasta -näyttelyn 
keskustelutilaisuus, Vantaa

18.7. SaferGloben järjesti Laajan turvallisuuden 
verkosto WISEn, Kriisinhallintakeskuksen ja YK-
liiton kanssa paneelikeskustelun ”Puhuuko Suomi 
enää rauhaa?”. Keskustelemassa olivat Kriisin-
hallintakeskuksen johtaja Kirsi Henriksson, YK:n 
rauhanturvaoperaatio UNDOF:n apulaiskomen-
taja, prikaatikenraali Mauri Koskela, Suomen 
YK-liiton puheenjohtaja, MEP Sirpa Pietikäinen ja 
kansanedustaja Tytti Tuppurainen. Juontajana 
toimi Rauli Virtanen.

14.9.2018

20.7. Maria Mekri osallistui feministisen 
puolueen paneelikeskusteluun, jonka aiheena oli 
” Ihmisiä rajalla (Divided by borders)”

SaferGlobe esitteli toimintaansa yhdessä Human 
Security Finlandin kanssa. 

Rauhanlähettiläs-koulutus, Helsinki

7.–8.9.2018 
Kokonaisturvallisuus 2018 -messut, Lahti

SaferGloben tutkija Kari Paasonen piti esityksen 
Suomen aseviennistä rauhanjärjestö Sadan-
komitean nuorille suunnatussa Rauhanlähettiläs-
koulutuksessa.
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19.9.2018 
PeaceTech-seminaari, Helsinki 

SaferGlobe, Kirkon Ulkomaanapu, CMI ja Suomen 
lähetysseura jär jest ivät 19.9.  työpajan 
rauhanteknologioista rauhanrakennuksen tukena 
osana Suomen lähetysseuran järjestämää Helsinki 
Peace Talks -viikkoa. 

Finnish Security Awards -tapahtuma, Helsinki

16.10.2018 

Maria Mekri piti WISEn vuosittain järjestettävässä 
turvallisuusakatemiassa puheen otsikolla ”Rauhan-
rakentamisen tulevaisuus”

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti valitsi yhdessä 
yhteistyökumppaniensa kanssa SaferGloben 
kolmen nalistin joukkoon Finnish Security Awards  
-kilpailussa Vuoden turvallisuustutkija -kategori-
assa. 

WISEn turvallisuusakatemia, Helsinki

11th European Forum for Geography and 
Statistics conference, Helsinki 

10.10.2018 

EFGS -konferenssi on Euroopan johtava tilasto-
tiedon ja geospatiaalisen tiedon yhdistämistä 
käsittelevä konferenssi. SaferGlobella oli tilaisuu-
dessa posteri, joka esitteli SaferGloben digitali-
soidun asevalvontaraportin sisältöä, suunnittelu-
prosessia ja vastaanottoa.

12.10.2018 

30.10.2018 

Demokratia-akatemia, Helsinki

SaferGloben tutkija Kari Paasonen moderoi 
paneelikeskustelun, joka käsitteli Suomen 
asevientiä ja -valvontaa ihmisoikeuksien, demok-
ratian ja Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden 
näkökulmasta. Demokratia-akatemia oli Puolu-
eiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – 
Demo ry:n järjestämä kaikkien eduskunta-
puolueiden poliittisten naisjärjestöjen edustajille 
suunnattu koulutuskokonaisuus.

SaferGloben tutkija Kari Paasonen osallistui 
panelistina Puhutaan Jemenistä -tapahtuman 
”Mikä on Suomen rool i” -keskusteluun. 
Tapah t uman  j ä r j e s t i  CM I : n  kokoama 
rauhanryhmä Lennonit.

SaferGloben vuosikokous, Helsinki

1.11.2018 

25.10.2018
Keskustelutilaisuus Suomen aseviennistä, 
Helsinki

SaferGloben tutkija Kari Paasonen esitteli 
t i la i suudessa SaferGloben päiv i tet tyä 
tietokantaa Suomen aseviennistä, ensimmäistä 
kertaa tietokannassa oli mukana tiedot 
kaksikäyttö-tuotteiden vientiluvista. Tilaisuuden 
järjesti Suomen Sadankomitea yhteistyössä 
Amnestyn Suomen osaston, Pelastakaa Lasten, 
Suomen Rauhanliiton sekä Suomen YK-liiton 
kanssa.

23.10.2018 
Puhutaan Jemenistä, Helsinki
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Saudi-Arabia ja Suomen asekauppa, Helsinki

SaferGloben tutkija Kari Paasonen alusti Suomen 
aseviennistä Saudi-Arabiaan ja osallistui tämän 
jälkeen paneelikeskusteluun. Tilaisuuden järjesti-
vät Vapaus valita toisin -kansalaisliike, Rauhan-
liitto ja Sadankomitea.

SaferGlobe toteutti vuoden aikana Eurooppa-
tiedotus-hankkeen, jossa tarkastelimme Euroopan 
un i on i n  t u r vapa i kkapo l i t i i k kaa  laa jan 
turvallisuuden näkökulmasta. Eurooppasalissa 
järjestetyssä tilaisuudessa hankkeessa toimineet 

28.11.2018
Euroopan unionin turvapaikkapolitiikka ja 
laaja turvallisuus -paneeli, Helsinki

22.11.2018

3.12.2018 

SaferGloben tutkijat Johannes Lehtinen ja Kari 
Paasonen esittelivät hankkeen, jonka jälkeen 
käytiin paneelikeskustelu. Paneelikeskusteluun 
osallistuivat Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön 
(IOM) Suomen, Viron, Tanskan ja Ruotsin 
osastojen aluevastaava Simo Kohonen, hallitus-
neuvos Annikki Vanamo-Alho Sisäministeriön 
maahanmuutto-osastolta sekä Amnesty Inter-
national Suomen osaston oikeudellinen asian-
tuntija Kaisa Korhonen.

Splush, Helsinki

SaferGlobe, Futurice ja Funzi järjestivät Slushin 
sivutapahtuman Splush (eli Peace in Slush), joka 
yhdisti rauhantoimijoita, yritystoimijoita ja 
innovaatiotoimijoita. Tapahtuman paneelissa 
puhuivat presidentti Tarja Halonen, YK:n 
varapääsihteeri Fabrizio Hochschild Drummond, 
Artturi Tarjanne ja Maria Mekri. Tapahtumaan oli 
kymmenien ihmisten odotuslista kutsulistan lisäksi. 
Paneel in  v ideo on nähtäv i s sä s ivu l la :  
www.peacetech.
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EU:n kriisinhallinnan toimintatapojen 
kehittäminen

Suomalaisvetoista hanketta koordinoi 
Laurea, ja sen tutkimuskonseptin kehittämisestä 
vastasi SaferGlobe. Suomesta mukana ovat lisäksi 
Kriisinhallintakeskus ja Puolustusvoimien kansain-
välinen yksikkö. Hankekonsortioon kuului 11 
organisaatiota seitsemästä eri maasta, jotka ovat 
Suomen lisäksi Itävalta, Hollanti, Slovenia, Tanska, 
Belgia ja Irlanti. 

Vuonna 2018 SaferGlobe pyrki lisäämään 
projektin vaikuttavuutta. Projektin viimeisessä 
arviointikokouksessa 27.3.2018 Brysselissä 
hyväksyttiin kaikki SaferGloben tekemät raportit 
sekä huomioitiin SaferGloben muotoilemien 
ehdotusten (ns. policy potentials) käytännön-
läheisyys. SaferGloben tekemiä visualisaatioita ja 
kuvioita käytettiin laajasti projektia esiteltäessä. 

Rahoittaja: Horisontti 2020 -puiteohjelma, 
Euroopan unioni (Grant Agreement nro 653371)

”Improving the Effectiveness of Capabilities in EU 
Conict Preventation” -hankkeen (IECEU) tavoit-
teena on tukea EU:n kriisinhallinnan tehokkuuden 
kehittämistä. Hankkeessa tehtyjen tapaustut-
kimusten vertailun kautta projektissa löydettiin 
useita keinoja, joita hyödyntämällä EU pystyy 
lisäämään suorittamiensa tehtävien vaikuttavuutta 
tulevaisuudessa. Hanke myös kehitti organisaa-
tioiden välistä yhteistyötä ja pyrki tukemaan krii-
sinhallinan asiantuntemuksen kehitystä Suomessa. 

Hanke: Improving the Effectiveness of Capabilities 
in EU Conict Prevention (IECEU) (2015–2018)

Kumppanit: ZiF (Center for International 
Peacekeeping Operations, Berlin) ja Futurice

Hanke: Effectiveness of Peacekeeping 
Operations (EPON) Technical Pilot (EPOT)

SaferGlobe on mukana laajassa, kansain-
välisessä, rauhanturvaamisen tehokkuutta 
tutkivassa EPON-verkostossa, jonka koordinaat-
torina toimii Norjan Ulkopoliittinen Instituutti 
NUPI. Tehokkuuden mittaamisen haasteena on 
ollut erityisesti paikallisten vaikutusten määrit-
tely ja niiden mittaaminen huomioiden vaikeat ja 
kompleksiset olosuhteet haurailla alueilla. 
Paikallisen vaikuttavuuden mittaamisen haasteet 
ovat olleet osasyynä siihen, että usein 
rauhanturvaamisessa ollaan mietitty vain 
mahdaatin toteutusta ja resurssien käyttöä, eikä 
niinkään paikallisia vaikutuksia. Rauhan-
turvaamisen tarkoituksena on kuitenkin nimen-
omaan turvata rauha paikallisille, eli olisi 
tärkeää kehittää tapoja, joilla voidaan toden-
taa, onko näin tehty. Samalla rauhanturvaamista 
voisi kehittää esimerkiksi kopioimalla ja räätä-
löimällä hyviä käytänteitä ja ennakoimalla 
mahdollisia ongelmakohtia. 

EPON-verkostossa SaferGlobe on tukenut 
verkoston yhteisen metodologian luomista sekä 
kehittänyt verkostolle sopivaa teknologiaa. 
Yhdessä Saksan Kriisinhallintakeskuksen (ZiF:n) 
ja Futuricen kanssa SaferGlobe on myös 
kehittänyt projektille digitaalista työkalua, joka 
ilmentää rauhanturvaamisen kompleksisuutta. 
Tämä tekninen pilotti (EPOT) pyrkii havain-
nollistamaan rauhanturvaamisen monimuotoi-
suutta sekä mahdollistamaan jonkinlaisen 
kvalitatiivisen vertailun. Tekninen pilotti 
julkaistaan keväällä 2019. 

Miten kuvataan rauhanturvaamisen 
kompleksisuutta?

https://effectivepeaceops.net/

3. Tutkimus- ja asiantuntijatoiminta
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Vuonna 2018 SaferGlobe kehitti edelleen Suomen 
asevalvontaraporttia, joka julkaistiin digitaa-
lisessa muodossa ensimmäistä kertaa vuonna 
2017. Tilastotiedot vuoden 2017 aseviennistä 
raporttiin lisättiin kesäkuussa, lisäksi raportissa 
julkaistiin uusia artikkeleita. Aiempien vuosien 
tapaan SaferGloben tilastojen julkaisu uutisoitiin 
lukuisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa 
medioissa, kuten Helsingin Sanomissa, Ylellä ja 
MTV:llä. Raportin digitalisoinnin yksi keskeisistä 
tavoitteista oli mahdollistaa aineiston julkaisu 
ajantasaisemmin ja useamman kerran vuoden 
aikana. Vuosi 2018 osoitti, että digitalisoitu 
raportti täytti tämän tavoitteen mainiosti. Raportin 
tarjoamia tietoja myös laajennettiin aiemmasta, 
kun ensimmäistä kertaa SaferGlobe toi saataville 
tilaston kaksikäyttötuotteille myönnetyistä vienti-
luvista. Aiemmin tiedot kaksikäyttötuotteiden 

Keskustelu Suomen aseviennin 
ympärillä yltyi

Verkkosivu: www.armscontrol.saferglobe.

Hanke: Suomen asevalvontaraportti 
(vuosittainen)

vientiluvista ovat olleet saatavilla ainoastaan 
tietopyynnöllä ulkoministeriöstä. Myös sivustolta 
ladattavan tietokannan sisällön kuvaavasta 
metadatasta julkaistiin aiempaa kattavampi ja 
parempi versio.

Vuoden 2018 aikana Suomen ase-
viennistä erityisesti Lähi-itään käytiin runsaasti 
yhteiskunnallista keskustelua. Marraskuussa 
Suomen hallitus linjasi, että uusia asevientilupia 
Jemenissä sotiviin Saudi-Arabiaan ja Arabi-
emiirikuntiin ei enää myönnetä. SaferGlobe oli 
kiinnittänyt huomiota Suomen kasvaneeseen 
asevientiin Lähi-itään jo vuosina 2016 ja 2017. 
Kuten vuosikertomuksen aiemmilta sivuilta 
selviää, aseviennin ympärillä käyty runsas 
keskustelu näkyi myös monina tilaisuuksina, joissa 
SaferGlobe oli alustamassa, keskustelemassa tai 
moderoimassa keskustelua aseviennistä. 
SaferGlobe kommentoi myös lukuisia kertoja 
asekauppaan ja asevalvontaan liittyviä kysy-
myksiä asiantuntijana niin lehdissä, televisiossa 
kuin radiossakin.

Positiivista oli myös, että toimittajat, 
järjesöt ja poliitikot löysivät digitalisoidun 
asevalvontaraportin tiedot ja hyödynsivät niitä 
artikkeleissaan, tiedotteissaan ja kannan-
otoissaan. SaferGlobe oli myös monissa tilai-
suuksissa esittelemässä digitalisoitua aseval-
vontaraporttia, muun muassa ollessaan edus-
kunnan puolustusvaliokunnan kuultavana.



Euroopan unionin turvapaikkapolitiikka 
ja laaja turvallisuus

Rahoittaja: Ulkoasiainministeriön 
Eurooppatiedotus

Hanke: EU:n globaalistrategia ja kriisinhallinnan 
tulevaisuus

SaferGlobe toteutti syksyn 2018 aikana tiedotus-
projektin, jossa tarkasteltiin Euroopan unionin 
turvapaikkapolitiikkaa laajan turvallisuuden 
näkökulmasta. Hanke toteutettiin ulkoministeriön 
Eurooppatiedotuksen tuella. Hankkeen toteuttivat 
SaferGloben tutkijat Johannes Lehtinen ja Kari 
Paasonen. Hankkeessa avustivat myös Safer-
Globen harjoittelija Tuuli Veikkanen sekä toimin-
nanjohtaja Maria Mekri. 

Hankkeessa julkaistiin kolme julkaisua 
SaferGloben Policy Brief -sarjassa. Julkaisut 
tarkastelivat EU:n turvapaikkapolitiikan sisäistä ja 
ulkoista ulottuvuutta (PB 2/2018 ja PB 4/2018) 
sekä tur vapaikanhakijoiden lähtömaiden 
olosuhteita ja turvapaikanhakijoiden matkallaan 
kohtaamia tilanteita (PB 3/2018). Hankkeessa 
tuotetut Policy Briet julkaistiin syksyn 2018 
aikana.

Eri politiikkatoimia sekä turvapaikan-
hakijoiden asemaa analysoitiin laajan turvalli-
suuden näkökulmasta. Erityisesti korostettiin 
tarvetta ymmärtää turvallisuus laajassa merki-
tyksessä, joka huomioi turvapaikanhakijoiden 
perus- ja ihmisoikeudet. Julkaisuja mainostettiin 
SaferGloben Twitter- ja Facebook-tileillä. Lisäksi 
julkaisuihin sisältyviä infograikoita julkaistiin 
erikseen sosiaalisessa mediassa. Julkaisuja 
välitettiin myös yhteiskuntaopin opetusmate-
riaaliksi lukiotasolle.

Tapahtuma tavoitti Facebookin kautta 
lähes 400 henkeä ja paikalla oli noin 50 
henkilöä. Tilaisuudessa esitellyt julkaisut ja käyty 
keskustelu saivat yleisöltä ja paneelin kaikilta 
osallistujilta osakseen hyvin myönteistä palau-
tetta. Erityisesti kiitettiin hankkeen rakentavaa ja 
neutraalia lähestymistapaa poliittisesti herk-
kään aiheeseen. 

Hankkeen päätöstilaisuus järjestettiin 
28.11. Eurooppasalissa. Tilaisuudessa esiteltiin 
hankkeen keskeiset tulokset ja käytiin paneeli-
keskustelu hankkeen kannalta keskeisten sidos-
ryhmien kanssa. Panelisteina olivat hallinto-
neuvos Annikki Vanamo-Alho sisäministeriöstä, 
aluevastaava Simo Kohonen IOM:stä, oikeu-
dellinen asiantuntija Kaisa Korhonen Amnesty 
Internationalista sekä tutkija Johannes Lehtinen 
SaferGlobesta. Paneelin vetäjänä toimi tutkija 
Kari Paasonen SaferGlobesta.

Maat, joista yli 10 000 henkeä haki turvapaikkaa 
EU:sta vuosina 2015–2016

Syyt, joiden vuoksi Eurooppaan pyrkivät ovat kertoneet 
lähteneensä entisistä asuinmaistaan.
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4.1. Hallitus tukee toimintaedellytysten 
kehitystä

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain mukaisesti 
vastata yhdistyksen toiminnan lain- ja sääntöjen 
mukaisuudesta. Lisäksi hallituksen tehtävänä on 
tukea organisaation toimintaedellytysten kehittä-
misestä.

Vuonna 2018 hallituksen puheenjohtajana 
toimi Kari Välimäki. Sihteerinä toimi toimin-
nanjohtaja Maria Mekri. Hallituksen varapuheen-
johtajana toimi Jarmo Pykälä, jäseninä Johannes 
Lehtinen, Kari Paasonen (18.7.2018 saakka), ja 
Mirva Salminen, Jyri Wuorisalo sekä varajäseninä 
Linda Luhtala ja Johannes Puukki.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. 
Tämän lisäksi joulukuussa 2018 uusi ja vanha 
hallitus kokoontuivat arvioimaan edellisen vuoden 
toimintaa ja luomaan katsauksen tulevaan 
vuoteen.

Ajatushautomon ylintä päätösvaltaa käyttävät 
yhdistyksen varsinainen kokous (vuosikokous) ja 
hallitus.  Palkatun henkilöstön tehtävänä on suunnitella ja 

toteuttaa toimintaa. Operatiivista toimintaa 
johtaa toiminnanjohtaja. Tämän lisäksi Safer-
Globessa on vuosittain useampia työntekijöitä 
joko määräaikaisissa työsuhteissa tai toimeksi-
annon saaneina. Yhteensä SaferGlobe maksoi 
palkkaa tai palkkioita kuudelle henkilölle. 

SaferGloben tilitoimistona toimii Tiliverkko 
Oy. Tilintarkastajana toimii HTM Lotta Kauppila 
Tilirengas Oy:stä. 

Henkilöstö (työsuhde tai työkorvauksia)

Connal, Alexander, projketiassistentti

4.2 Toimisto toteuttaa toiminnan

Lehtinen, Johannes, tutkija
Mekri, Maria, toiminnanjohtaja 
Paasonen, Kari, tutkija 

sekä

Suominen, Sara, kielentarkastaja

Veikkanen, Tuuli, harjoittelija

Ranki, Venla, projektiassistentti

4. Hallinto
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Heli Santala

Sirpa Virta

Janne Hukkinen
Tapio Lappi-Seppälä

Oskari Eronen

Arto Nokkala

Tintti Karppinen

Kristiina Rintakoski
Juho Saari

Thomas Elfgren

SaferGlobella oli vuoden lopussa jäseniä 76, 
joista 5 oli yhteisöjä. 

Teija Mankkinen

Hanna-Miina Sihvonen

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 30.10.2018. 
Vuosikokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 tilin-
päätös sekä vuosikertomus, hyväksyttiin seuraa-
van vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
sekä valittiin hallituksen puheenjohtaja, hallituksen 
jäsenet, tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 
Vuonna 2019 SaferGloben hallituksen puheen-
johtajana toimii Kari Välimäki ja hallituksen 
jäseninä Hanna Ojanen, Helka Lamminkoski, Jyri 
Wuorisalo, Johannes Puukki ja Johannes Lehtinen 
sekä varajäseninä Linda Luhtala ja Kari Paasonen. 
Tilintarkastajana jatkaa Tilintarkastusrengas Oy, 
jossa päävastuullinen tilintarkasta HTM Lotta 
Kauppila. 

Tarja Cronberg
Moaffak Ahmed

SaferGloben neuvottelukunnan jäseninä 
kaudella 2018–2021 toimivat:

SaferGloben neuvottelukunnan tehtävänä on 
edistää SaferGloben toimintaa ja sen vaikut-
tavuutta omalla asiantuntemuksellaan. 

4.3 Neuvottelukunta

Toimimme laajasti yhteistyössä rauhan ja 
turvallisuuden kysymyksistä kiinnostuneiden 
tahojen kanssa niin Suomessa kuin kansain-
välisesti erilaisissa konsortioissa, mutta emme ole 
muiden yhdistysten jäseniä. Vuonna 2018 
solmimme aiesopimuksen Global Peace Indexin 
kanssa, jonka tarkoituksena on kehittää Suomen 
Rauhan Indeksi. Olemme mukana Norjan 
Ulkopoliittisen Instituutin NUPIn johtamassa 
Effectiveness of Peacekeeping Operations 
(EPON) -verkostossa, olemme lisäksi Anna Lindh   
-säätiön Suomen verkoston jäsen. Lisäksi 
osallistumme mm. Kehityspoliittisen toimikunnan 
”Yritykset ja kehitys” -ryhmän, ulkoministeriön 
rauhanvälittämisen koordinaatioryhmän sekä 
kansalaisjärjestöjen yhteisen Pienasekoor-
dinaatioryhmän työhön. 

4.4. Yhteistoiminta ja edustukset
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Tilikaudella 1.1.–31.12.2018 yhdistyksen 
tilinpäätös osoitti alijäämää 3 443,75 euroa 
(2017: ylijäämä 8 000,35 €). Kokonaistuotot 
olivat 118 611,03 euroa (2017: 154 617,03 €) ja 
kokonaiskulut olivat 122 054,78 euroa (2017: 
146 616,68 €). Tuotot koostuivat toiminta-
avustuksista (40 000 €), kohdeavustuksista (7 
5476,03 €) ja vain noin 3 000 euroa omasta 
varanhankinnasta, kuten jäsenmaksuista ja 
puhujapalkkioista. Kulut muodostuivat pääasiassa 
henkilöstö-, hallinto-, viestintä-, julkaisu- ja 
toimitilakuluista. 

SaferGloben taloudellinen tila on tyydyttävä. 
Projektipohjaisesta rahoituksesta johtuen 
SaferGloben kerryttämä oma pääoma on 
kuitenkin suhteellisen vaatimaton ja tulevien 
vuosien taloustilanne riippuu valtionavustuksen 
määristä. Tästä huolimatta SaferGloben 
maksuvalmius on hyvä. 

4. Talous

Kuvat:

Sara Salmani (8), Tuuli Veikkanen (9).

Helena Laukko (sivu 7), Maria Mekri (1, 6, 7, 12, 14), 
Niina Mäki (3, 13), Kari Paasonen (8, 11), 
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WWW.SAFERGLOBE.FI/

WWW.FACEBOOK.COM/SAFERGLOBE

TWITTER.COM/SAFERGLOBEFI

AJATUKSIA JOTKA MUUTTAVAT MAAILMAA

INSTAGRAM.COM/SAFERGLOBE
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