
TOIMINTAKERTOMUS 
JA TILINPÄÄTÖS 2020 



SISÄLLYS 

3 
4 
6 
8 
18 

1. Toiminnanjohtajan katsaus
2. Toiminnan päätavoitteet vuodelle 2020
3. SaferGloben strategia 2021-2025
4. Tiedontuotanto- ja asiantuntijatoiminta
5. Hallinto
6. Talous
7. Liitteet

21 

Tämä julkaisu on SaferGlobe ry:n (jatkossa SaferGlobe) toimintakertomus ja 
tilinpäätös vuodelta 2020. 

SaferGlobe on riippumaton suomalainen ajatushautomo, joka tuottaa tietoa 
ja kehittää työvälineitä kestävän rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi.   

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

Säännöt ovat luettavissa verkkosivuillamme. 

SaferGlobe rekisteröitiin yhdistysrekisteriin vuonna 2010. 



1. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS
KYMMENEN VUOTTA TOIMINTAA – HÄMMENNYKSEN JA 
 MAHDOLLISUUKSIEN VUOSI

SaferGlobe täytti 13.8.2020 kymmenen vuotta. Näihin kymmeneen vuoteen on mahtunut 
onnistumisia, haasteita, kasvua, kehitystä ja periksiantamattomuutta. SaferGloben rooli Suomen 
ainoana riippumattomana rauhan ja turvallisuuden ajatushautomona on vahva ja vahvistuu vuosi 
vuodelta. Juhlimme 10-vuotista taivaltamme koko vuoden aina 13.8.2021 saakka.

Vuoden 2020 alkua väritti SaferGlobessa koko maailman tapaan koronapandemia. 
Alkuvuotta leimasivatkin sekä taloudellinen epävarmuus että koronan aiheuttama 
hämmennys.  Kaikki etukäteen suunnitellut tapahtumat jouduttiin perumaan eikä 
pandemiaan sopivat toimintatavat olleet vielä kenelläkään selvillä.  

SaferGloben digitaalisuuteen kannustava työtapa sekä ymmärrys kriisi- ja poikkeustilanteista 
mahdollisti kuitenkin toiminnan mukauttamisen uuteen tilanteeseen nopeasti. 
Menestyksekäs reagointi pandemian tuomiin muutoksiin heijastui hengästyttävänä 
loppuvuotena, jolloin digitalisaation kasvun tuomat mahdollisuudet alkoivat 
kirkastumaan toiminnassamme varsinkin kansainvälisen yhteistyön laajentuessa. Ymmärrys 
työmme arvolle on myös kasvanut globaalien haasteiden ja hajanaisuuden kasvaessa. 
Matalan tason konfliktit ovat entistä lähempänä meitä kaikkia, jolloin ennaltaehkäisyn rooli 
korostuu korostumistaan. 

Pandemiasta huolimatta SaferGloben toiminta jatkuu 
vahvana. Uusi strategia, laajemmat kansainväliset 
verkostot ja ennen kaikkea  osaavat tekijät luovat pohjaa 
sille, että SaferGlobe on valmis kasvattamaan ja 
kehittämään toimintaansa entisestään. Intoa ja osaamista 
uuden vuosikymmenen työhön tulee lisäämään uusien 
asiantuntijoiden haku alkuvuodesta 2021. 

Tehdään SaferGloben toiminnan toisesta vuosikymmenestä 
vähintään yhtä menestyksekäs kuin ensimmäisestä.

Maria Mekri 

Toiminnanjohtaja 
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T O I M I N N A N  

PÄ ÄTAVO I T T E E T 

2 0 2 0  

• Muuttuvaan
toimintaympäristöön
sopeutuminen

• Asiantuntijuuden ja
rahoituspohjan
monipuolistaminen

• Verkostojen kasvattaminen
ja kehittäminen

2. TOIMINNAN
P ÄÄTAVOITTE ET
VUODELLE 2020
SaferGlobe toteutti vuonna 2020 viimeistä vuotta hallituksen 
vuosille 2016–2020 laatimaa strategiaa. Strategiassa on eritelty 
kolme osaamisaluetta, jotka ovat (a) turvallisuuden ulottuvuudet, 
(b) ase- ja sopimusvalvonta ja (c) rauhanrakentaminen ja 
konfliktinehkäisy. Vuonna 2020 SaferGlobella oli toimintaa kaikilla 
osaamisalueilla. Strategiassa on määritelty myös viisi 
organisatorista tavoitetta, jotka ovat kansainvälinen yhteistyö, 
tunnettuuden ja luotettavuuden lisääminen, rahoituksen 
vakiinnuttaminen, organisaatiorakenteen vakiinnuttaminen ja 
tutkimustoiminnan vakiinnuttaminen.

Lisäksi vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa asetettiin 
toiminnalle kolme erityistä tavoitetta. Nämä tavoitteet ja niihin 
liittyviä toimia kuvataan alla. Kokonaisuutena sekä strategiaa että 
toimintasuunnitelman tavoitteita pystyttiin edistämään hyvin ottaen 
huomioon koronapandemian mukanaan tuomat haasteet sekä 
toiminnan vähäiset henkilöstö- ja talousresurssit.  

1 .  M U U T T U V A A N  T O I M I N T A  -
Y M P Ä R I S T Ö Ö N  S O P E U T U M I N E N

SaferGloben hallitus yhteistyössä jäsenien, neuvottelukunnan sekä 
työntekijöiden kanssa laatii ajatushautomolle strategian, joka 
alkaa vuoden 2021 alusta. Arvioimme vuoteen 2020 päättyvän 
strategian onnistumista sekä toimeenpanoa osa-alueittain ja 
kokonaisuutena. Uuden strategian on tarkoitus ohjata SaferGloben 
organisatorista ja tiedontuottamuksellista kehitystä sekä 
tunnistaa uudet toimintaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet. 

2 .  A S I A N T U N T I J U U D E N  J A
R A H O I T U S P O H J A N  
M O N I P U O L I S T A M I N E N

SaferGlobe monipuolistaa asiantuntijuuttaan strategian 
määrittämillä tutkimuksellisilla painopistealueilla. Vuonna 2020 
nostimme ilmastoturvallisuuden sekä rauhanteknologiat entistä 
keskeisemmiksi teemoiksi työssämme.
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Tämänkin vuoksi kiinnitimme huomiota rauhan ja 
turvallisuuden inklusiivisuuteen. SaferGlobe kehitti eteenpäin 
suunnitteilla olevia ja uusia hankkeita sekä haki määrätietoisesti 
rahoitusta näille projekteille. 

Aloitimme 10-vuotisjuhlintamme, jota päätimme jatkaa koko 
juhlavuotemme eli 13.08.2021 saakka. 10-vuotisjuhlintamme 
myötä olemme luoneet mahdollisuuksia suomalaisille asiantuntijoille 
osallistua entistä enemmän kansainvälisiin verkostoihin. 
Vakiinnutimme asiantuntijaohjelmamme, jonka myötä SaferGloben 
aktiivisten toimijoiden määrä kasvaa huomattavasti ja voimme 
toimia entistä moniäänisemmin.  

Työ taloudellisen pohjan vakauttamiselle jatkui koko vuoden 2020 
ja jatkuu edelleen. Olemme entistä huolellisemmin perehtyneet  
erilaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin rahoituslähteisiin sekä 
kasvattaneet ymmärrystämme eri rahoituskanavien käyttöä varten.

3 .  V E  R K O S T O J E N  K A S V A T T A M I N E N  J A  
K E H I T T Ä M I N E N

SaferGloben jäsenistö itsessään on monipuolinen verkosto rauhan 
ja turvallisuuden asiantuntijoita. Lisäksi SaferGlobe on verkottunut 
hyvin alalla toimiviin viranomaisiin, järjestöihin ja tutkimuslaitoksiin 
niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Olemme esimerkiksi jäsen 
ETYJ:n ajatushautomoiden ja akateemisten instituutioiden 
verkostossa sekä ainoa suomalainen jäsen eurooppalaisten 
ajatushautomoiden EU Non-Proliferation and Disarmament 
-konsortiossa. 

Kansainvälisesti kasvatimme toimintaamme vuonna 2020. 
Harvinaisena suomalaisena toimijana SaferGlobe oli Geneven 
rauhanviikoilla sekä puhujana työpajassa että digitaalisen 
sisällön tuottajana podcastilla, jonka otsikkona oli 
”Entrepreneurship and Peace”.  Tämän lisäksi toimimme entistä 
aktiivisemmin EU:n Non-Proliferation and Disarmament -konsortion 
jäsenenä ja olemme hakeneet EPLOn (European Peacebuilding 
Liaison Office) jäsenyyttä.  

Kansallisesti olemme kasvattaneet yhteistyötä erityisesti toimijoiden 
kanssa, jotka tukevat Agenda2030:n toteutumista ja joiden kanssa 
voimme luoda uutta osaamista ja synergioita. Liityimme FINGOon 
ja olemme luoneet yhteistyötä kehitystoimijoiden kanssa. Tämän 
lisäksi SaferGlobella on nyt aiesopimus Abilis-säätiön kanssa, jonka 
tarkoituksena on korostaa vammaisten osallisuutta haurailla 
alueilla. 
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3 . SAFERGLOBEN STRATEGIA 2021-2025

SaferGloben hallitus loi vuonna 2020 uuden viisivuotisen strategian, jonka pohjana toimii entistä haastavampi 
ja kompleksisempi turvallisuustilanne.  

TAVOITTEEMME 

SaferGlobe luo rauhanomaisempaa maailmaa tuottamalla tietoa ja työvälineitä tukemaan 
rauhaa ja turvallisuutta. Tavoitteenamme on saavuttaa kansainvälisesti tunnettu asema rauhaa 
ja turvallisuutta edistävänä ajatushautomona, jonka toiminnan pohjalta tehdään 
parempia päätöksiä. SaferGlobe pyrkii edistämään vakaiden, toimivien ja hyvinvoivien 
yhteiskuntien rakentamista. Tuemme  osallistavuutta, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, 
ihmisoikeusperustaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Työmme painottaa lisäksi YK:n kestävän 
kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n tavoitteita korostaen erityisesti tavoitetta 16. 
Tavoitteen 16 pyrkimyksenä on ”edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy 
oikeuspalveluiden pariin sekä rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla”. 

ARVOMME JA TOIMINTATAPAMME 

Riippumattomuus 

SaferGlobe on riippumaton toimija. 

Läpinäkyvyys ja luotettavuus 

SaferGloben toiminta ja tiedontuotanto on avointa. Tuottamaamme tietoa on helppo käyttää ja 
sen laatuun voi luottaa. 

Uudistuvuus 

SaferGlobe toimii kehittäjänä tuoden esille uusia ajatuksia ja ajatusmalleja. Pyrkimyksenämme on 
tukea ennakointia, katseiden suuntaamista tulevaisuuteen sekä näin moninaisten ilmiöiden ja 
riippuvuuksien tunnistamista. 
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TOIMINNALLISET KOHTEEMME 2021 – 2025 

1. Rauhanrakentaminen ja konfliktien ehkäiseminen

2. Ase- ja sopimusvalvonta

3. Rauhanteknologiat

4. Muuttuva turvallisuus sekä ilmasto- ja ympäristöturvallisuus

ORGANISATORISET TAVOITTEEMME 2021–2025 

1. Kansainvälisen yhteistyön laajentaminen

2. Organisaatiorakenteen lujittaminen

3. Rahoituksen vahvistaminen

4. Tunnettuvuuuden lisääminen

Visualisointi SaferGloben 
toiminnan kohteista 2021-2025.
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4.  TIEDONTUOTANTO JA
ASIANTUNTIJATOIMINTA

4.1. Rauhanrakentaminen ja konfliktien ehkäisy

SaferGlobe jatkoi työtänsä konfliktinehkäisyssä ja rauhanvälityksessä. Vuonna 2020 nostimme 
erityisesti esille seuraavia teemoja:  

Yrittäjyys haurailla alueilla 

SaferGlobe osallistui Kymppi-hankkeen keskusteluun vastuullisesta liiketoiminnasta 
konfliktiherkissä maissa. Tämän lisäksi SaferGlobe tuotti podcastin yrittäjyydestä haurailla 
alueilla Geneven rauhanviikolle sekä osallistui puhujana webinaariin Briefing 3: Entrepreneurship 
for peace: The role of start-ups and female leadership in economic transformation. 

Kolmoisneksus, konfliktianalyysi ja konfliktisensitiivisyys 

SaferGlobebe tukee sekä kolmoisneksuksen (eli humanitaarisen avun, kehitysavun ja 
rauhan leikkuupinnan jalkautusta) että kolmoisneksukseen liittyvien konfliktianalyysin ja 
konfliktisensitiivisten toimintojen kehitystä. Konfliktianalyysiin liittyen SaferGlobe piti 
yhteiskehittelytyöpajan, jossa kehiteltiin konfliktianalyysia suomalaisten toimijoiden käyttöön. 
Tarkoituksenamme on jatkaa tätä yhteiskehittelyä.  

Vammaisinkluusio ja kolmoisneksus

SaferGlobe solmi aiesopimuksen Abilis-säätiön kanssa tarkoituksenaan tukea 
vammaisten osallisuutta. Tämän yhteistyön myötä SaferGlobe puhui mm. Fidan, Abiliksen ja 

järjestämässäKehityspoliittisen toimikunnan  webinaarissa Hauraista haavoittuvimmat: 
kohti onnistunutta vammaisinkluusiota hauraissa valtioissa. Abiliksen kanssa tehtävää yhteistyötä 
kehitämme edelleen. 

Yhteistyö 1325- ja 2250-teemoissa

Vuonna 2020 laajensimme yhteistyötä järjestötoimijoiden 1325-verkoston sekä 
Allianssin koordinoiman 2250-verkoston kanssa sekä toimme tuottamamme tiedon entistä 
paremmin heidän käyttöönsä. Aiempaan yhteistyöhömme on kuulunut muun muassa 
toimiminen puhujavieraana ja panelistina 2250-verkoston järjestämässä päätöslauselman 
merkkipäivän seminaarissa. 
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Vuoden huippukohtiin kuului 9.12.2020 Allianssin ja Suomen YK-liiton 2250-päätöslauselman 
viisivuotiswebinaari, jossa SaferGloben toiminnanjohtaja Maria Mekri puhui.

4.2. Ase- ja sopimusvalvonta

SaferGlobe julkaisi asevalvontaraportin digitaalisessa muodossa, nosti esille haasteita asevalvonnan 
läpinäkyvyydessä sekä tarkasteli ihmisoikeuksien ja aseviennin suhdetta EU:n tasolla. 
Asevalvontaraportti nousi jälleen otsikoihin maamme suurimmissa uutismedioissa. SaferGlobe tuki  
Sadankomitean tiedontuotantoa Afrikka ja rauha -hankkeessa, joka keskittyi asevientiin 
Afrikkaan.    Ihmisoikeuksien ja aseviennin suhteesta kertomamme selvitys on saanut EU-tason 
kiinnostusta osakseen. Tätä yhteistyötä olemme kehittämässä EU:n parlamentin ja GRIP:n (Groupe 
de recherche et d’information sur la paix et la sécurité) kanssa. EU:n Non-Proliferaatio konsortion 
myötä olemme keskittyneet entistä enemmän asevalvontaan liittyvään kansainväliseen lainsäädäntöön.  

4.3. Rauhanteknologia

Työkalun kehittäminen rauhanoperaatioiden vaikuttavuuden visualisoimiseen 

SaferGlobe on partnerina Norjan ulkopoliittisen instituutin (NUPI) johtamassa kansainvälisessä EPON-
verkostossa (Effectiveness of Peace Operations Network). Tämä verkosto sai Norjan ulkoministeriöltä 
vuosille 2019–2022 NORGLOBAL-rahoitusta, josta myös SaferGlobe saa osuuden. Yhdessä Futurice-
ohjelmistoyhtiön ja saksalaisen ZIF:n (Center for International Peace Operations) kanssa jatkamme 
verkkopohjaisen pilottityökalun kehittelyä, jolla voidaan visualisoida rauhanoperaa-
tioiden vaikuttavuutta. 

Rauhanvälityksen teknologia 

SaferGlobe on kartoittanut rauhanvälitykseen käytettävien teknologioiden vahvuuksia ja 
heikkouksia tarkoituksenaan tukea tuloksellista rauhanvälitystä teknologiatuen kautta. 
Olemme myös kehittämässä innovaatiomekanismeja, joiden kautta voimme tuoda 
teknologiakehityksestä tuttuja toimintatapoja rauhanvälitykseen.  Kiinnostuksemme kohteena on 
ollut erityisesti osallistavuus rauhanteknologioiden kehityksessä (ns. 9 digitaalista 
periaatetta), jota on työstetty myös rauhanteknologian koordinaatioryhmän kanssa. 

Ratkiksen kokoonkutsujana toimiminen 

SaferGlobe on jatkanut Ratkiksen eli rauhanteknologian koordinaatioryhmän (Higher Level Finnish 
Advisory Panel of Peace Technologies) kokoonkutsujana. Ratkiksen jäseninä ovat CMI, FELM, KUA, 
Futurice, UM:n rauhanvälityskeskus ja SaferGlobe. Ryhmän tarkoituksena on tukea 
rauhanteknologioiden kehitystä.
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4.4. Muuttuva turvallisuus

Vuonna 2020 kohdistimme huomiomme koronan mukanaan tuomiin muutoksiin kansainväliseen 
yhteistyöhön ja kansainväliseen järjestelmään, erityisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja 
ilmastoturvallisuuteen.  

Koronan tuomat muutokset kansainväliseen yhteistyöhön ja kansainväliseen järjestelmään  

Uutena teemana olemme nostaneet esiin koronan mukaan tuomia kansainvälisiä muutoksia, jotka 
heikentävät yhteiskuntien vakautta. Yhtenä suurena muutoksena on kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden kasvu. Tätä aihetta käsittelimme Research Initiative on Organized Crime (RIOC:n) kanssa 
yhteistyössä pitämässämme webinaarissa, jonka puhujana oli mm. Denise Mazzolani, joka on 
ETYJ:n Deputy Head of the Strategic Police Matters Unit and Adviser on Cybercrime, Transnational 
Threats Department. 

Ilmastoturvallisuus 

SaferGlobe on mukana Human Security Finland/Savonia-ammattikorkeakoulun johtamassa 
ilmastoturvallisuuden yhteistyöverkostossa. Verkoston tavoitteena on ilmastoturvallisuuden nostaminen 
alueelliseen turvallisuustyöhön, kokonaisvaltainen kriisinhallinta ja ilmastoturvallisuuden 
huomioiminen päätöksenteossa. Tavoitteita toteutetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöllä sekä 
koulutuksella. Tavoitteena on myös lisätä ilmastoturvallisuuden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta 
kansainvälisessä yhteistyössä. 

Eurooppalainen Suomi ry:n Aku Aarva (vasemmalla) ja SaferGloben tutkijat Ronja 
Karkinen ja Kari Paasonen nauhoittamassa Euroopan Suunta -podcastia liittyen EU:n 
aseviennin ja ihmisoikeuksien edistämisen suhteeseen.
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Hanke: 

Ihmisoikeudet ja oikeus-
valtiokehitys EU:n 
asevientipolitiikassa

Rahoittaja:
Ulkoministeriö, Eurooppa-
tiedotus

Tutkijat:

Ronja Karkinen, Kari Paasonen 
& Timmy Trümpler

I H M I S O I K E U D E T  J A  O I K E U S V A L T I O K E H I T Y S
E U : N  A S E V I E N T I P O L I T I I K A S S A

Euroopan unionin yhteinen kanta määrittelee kaikkien eurooppalaisten 
maiden asevientiä. Yhteisen kannan mukaan EU-maat 
huomioivat vastaanottajamaan ihmisoikeustilanteen harkitessaan 
vientilupien myöntämistä. Osa Euroopan unionin jäsenmaiden 
aseviennistä suuntautuu maihin, joissa ihmisoikeustilanne on erittäin 
heikko, mikä herättää vaatimuksia viennin vahvemmasta valvonnasta 
unionin tasolla. Runsasta keskustelua on käyty esimerkiksi 
viennistä Saudi-Arabiaan, jossa ihmisoikeuksien kunnioitus on 
vähäistä ja joka myös osallistuu Jemenin sotaan. SaferGloben 
tarkasteleman ajanjakson aikana, vuosina 2003–2018, ei ole 
tapahtunut merkittäviä muutoksia siinä, kuinka suuri osuus EU-
maiden myöntämistä asevientiluvista on suuntautunut 
ihmisoikeustilanteeltaan heikkoihin valtioihin. Laajemmin kysymys 
EU:n roolista aseviennissä kytkeytyy unionin viime vuosina 
kasvaneisiin pyrkimyksiin puolustusyhteistyön syventämisestä.

Hankkeessa SaferGlobe julkaisi kaksi selvitystä: EU:n asevientipolitiikan 
keinot ja haasteet ihmisoikeuksien ja oikeusvaltiokehityksen 
huomioimisessa ja EU-maiden asevienti ja ihmisoikeudet viennin 
kohdemaissa 2003–2018. Hankkeeseen liittyvä webinaari, jossa 
puhuivat kansanedustajat Ville Kaunisto ja Eveliina Heinäluoma sekä 
SaferGloben tutkijat Kari Paasonen ja Ronja Karkinen järjestettiin 
yhteistyössä Eurooppalaisen Suomi ry:n kanssa 
26.11.2020. Julkaisutilaisuus tavoitti Facebook-tapahtuman kautta 
9325 henkilöä ja sai 285 tapahtumavastausta. Ronja Karkinen ja Kari 
Paasonen olivat myös vieraina Eurooppalaisen Suomen Euroopan 
suunta -podcastissa, joka julkaistiin marraskuussa 2020. 

Ihmisoikeuksien, EU:n 
myöntämien asevientilupien ja 
kielteisten vientilupapäätösten 
kehitys sekä asevientikiellot 
eräissä maissa.
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Hanke:

Suomen asevalvonta 
(vuosittainen)

Hankkeen verkkosivut:

www.armscontrol.saferglobe.fi 

Mediassa:

Yle Uutiset 26.10.2020 

Helsingin Sanomat 26.10.2020

A S E V I E N N I N  L Ä P I N Ä K Y V Y Y S  M I E T I T Y T T Ä Ä  
S U O M E N  A S E V A L V O N T A R A P O R T I S S A  2 0 2 0

SaferGloben asevalvontaraportti nousi jälleen otsikoihin maamme 
suurimmissa uutismedioissa. Syksyllä SaferGloben 
asevalvontaraporttiin päivitettiin  tuoreimmat tilastotiedot Suomen 
aseviennistä sekä tuotettiin  artikkeli Suomen aseviennin 
läpinäkyvyydestä.  

Eri viranomaiset raportoivat tietoja Suomen aseviennistä erikseen ja 
eri tavoin. Esimerkiksi siviiliaseina voidaan viedä pienaseita ja 
patruunoita myös sotilaille. Näistä syistä johtuen on hankala 
hahmottaa Suomen aseviennin kokonaiskuvaa ja arvioida Suomen 
asevientipolitiikkaa. Vuonna 2019 suomalaisyritykset veivät 
sotatuotteita 113,2 miljoonan euron ja siviiliaseita 84,0 miljoonan 
euron arvosta. Sotatuotteet on kehitetty ensisijaisesti 
sotilaskäyttöön, siviiliaseita taas viedään metsästys- ja 
ampumaurheilukäyttöön. Yhteenlaskettu viennin arvo oli 197,2 
miljoonaa euroa, mikä oli suunnilleen edellisvuosien tasoa. 
Suomen vuosittainen asevienti on kuitenkin noin kaksinkertaistunut 
verrattuna vuodesta 2002 alkavan tilaston alkuvuosiin.  

Vuonna 2019 Suomi vei asetarvikkeita Pohjois-Afrikkaan ensimmäistä 
kertaa seitsemään vuoteen, kun Tunisiaan vietiin patruunoita. Suomi 
myönsi myös lupia tarkkuuskiväärien viennille Algeriaan ja 
viestintäteknologian esittelylle Egyptin puolustusministeriölle. Suomen 
asevienti Pohjois-Afrikan valtioihin pysähtyi vuonna 2012 aluetta 
ravistelleiden arabikevään vallankumousten jälkeen. 

Puolustusministeriö vastaa vientiluvista sotatuotteille, poliisihallitus taas 
vientiluvista siviiliaseille. Lainsäädännöstä johtuen esimerkiksi 
pistooleita, haulikoita ja patruunoita viedään siviiliasevientinä myös 
viranomaisille, kuten sotilaille ja poliiseille. Puolustusministeriö antaa 
tiedot siitä, mikä yritys tai viranomainen on vientiluvassa tuotteen 
vastaanottajana. Poliisihallitus on puolestaan katsonut siviiliaseiden 
vientiluvat salaisiksi. Puolustusministeriön ja poliisihallituksen lisäksi 
vientilupia käsitteleviä vastuuviranomaisia ovat ulkoministeriö, jonka 
vastuulla ovat kaksikäyttötuotteet ja sisäministeriön poliisiosasto, joka 
vastaa kidutusvälineiden vientiluvista. Kaikki antavat tietoa 
vastuullansa olevien tuotteiden viennistä erilailla ja erikseen.  
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https://yle.fi/uutiset/3-11612906
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006699634.html
www.armscontrol.saferglobe.fi


T O I M I N T A  2 0 2 0

15.12.2020 Kymppi-hankkeen keskustelu: Vastuullista liiketoimintaa konfliktiherkissä maissa 

Järjestäjät: Kymppi-hanke (Diakonissalaitos, Filantropia, Filoksenia, Suomen Karitas) 

Puhujina: Maria Mekri, Aaro Rytkönen & Harri Sarjanoja

Hauraat alueet ovat alttiita levottomuuksille ja konflikteille, ja valtioiden toimintakyky on 
niillä heikko. Niillä toimii yhä enemmän yrityksiä, joiden on toiminnassaan pystyttävä 
huomioimaan alueiden erityisolosuhteet. Kymppi-hankkeen aamutilaisuudessa keskusteltiin 
konfliktisensitiivisen liiketoiminnan erityispiirteistä ja mahdollisuuksista sekä kuul-
tiin käytännön kokemuksia Somalimaasta.

9.12.2020 YK:n 2250 -päätöslauselman viisivuotiswebinaari 

Järjestäjät: Allianssi ja Suomen YK-liitto 

Webinaarissa keskusteltiin YK:n nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman tärkeydestä sekä 
toimeenpanon tilanteesta Suomessa. Asiantuntijoina mukana olivat muun muassa SaferGloben 
Maria Mekri ja professori Marko Lehti TAPRI:sta.

26.11.2020 Ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate ja EU:n asevienti--- sopusointuinen ristiriita? 

Järjestäjät: SaferGlobe ja Eurooppalainen Suomi ry 

Webinaarissa esiteltiin hankkeen julkaisut sekä keskusteltiin asiantuntijoiden kanssa ihmisoikeuksista 
ja oikeusvaltiokehityksestä EU:n asevientipolitiikassa. Tilaisuudessa puhuivat SaferGloben 
toiminnanjohtajan Maria Mekrin 
ja Eurooppalaisen Suomen 
toiminnanjohtajan Aku Aarvan 
lisäksi SaferGloben tutkijat Ronja 
Karkinen ja Kari Paasonen. 
Paneelikeskusteluun osallistuivat 
kansanedustajat Ville Kaunisto ja 
Eveliina Heinäluoma sekä Ronja 
Karkinen. Juontajana toimi Kari 
Paasonen.  Tallenne webinaarista 
on nähtävissä YouTubessa.
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https://www.youtube.com/watch?v=8k-XLLeLzTY


19.11.2020 Asiantuntijawebinaari: Covid-19, Fragility and Organized Crime 

Järjestäjät: SaferGlobe ja Research Initiative on Organized Crime (RIOC) 

Järjestäytyneen rikollisuuden mahdollisuudet lisääntyvät yhteiskunnallisen haavoittuvuuden 
kasvaessa. Webinaari keskittyi käytännön lähestymistapoihin rikollisten väärinkäytösten 
torjumiseksi nykyisessä maailmantilanteessa. Juontajana toimi SaferGloben toiminnan-
johtaja Maria Mekri. Puhujina olivat Denise Mazzolani, Deputy Head of the Strategic Police 
Matters Unit and Adviser on Cybercrime, OSCE; Tanja Tamminen, President of the 
Board, Research Initiative on Organised Crime (RIOC); Paulius Klikunas, Senior Adviser on 
Financial Crimes Investigation, EU Advisory Mission in Ukraine.

5.11.2020 Konfliktianalyysi-työpaja 

Järjestäjä: SaferGlobe  

Fasilitaattori: Niina Mäki 

Konfliktianalyysi-työpajassa mietimme yhdessä minkälainen konfliktianalyysi tukisi eri 
organisaatioiden toimintaa haurailla alueilla parhaiten. Esimerkiksi mille näyttäisi 
tulevaisuuden konfliktianalyysi, joka on jatkuvaa, helposti hyödynnettävää ja tukisi toimintaa 
aina strategisesta suunnittelusta evaluaatioon asti? Kuinka tätä kohti päästään? Mitä 
mahdollisuuksia ja haasteita tunnistamme? Voisimmeko saada apua digitaalisista työkaluista? 

3.11.2020 Geneve Peace Weeks Digital Series: Entrepreneuship for Peace podcast

Geneven rauhanviikon podcastissa korostettiin paikallisen yrittäjyyden roolia rauhanrakentajina. 
Juontajina toimivat Jukka-Pekka Heikkilä (Aalto yliopisto) ja Maria Mekri (SaferGlobe).

Vieraina podcastissa olivat Nour Atrissi 
(TeensWhoCode) ja Yusuf M. Mubarak 
(Suomi-Somalia Seura). 

Podcast oli osa arvostetun Geneven 
rauhanviikon virallista digitaalista 
ohjelmistoa ja se on kuunneltavissa 
esimerkiksi Spotifysta.
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https://open.spotify.com/episode/0wk3Fca6Hi8F2p2NPH5C2Z?fbclid=IwAR3VAKcyDZE9Mny8Cd7vtPRbS7VVGpEoS2eqZtsCvjOK5uqocSEbCBppoQI


2.11.2020 Webinaari: Hauraista haavoittuvimmat: kohti onnistunutta vammaisinkluusiota 
hauraissa valtioissa 

Järjestäjinä: Fida, Abilis ja Kehityspoliittinen toimikunta 

Tilaisuuden aikana pohdittiin muun muassa, kuinka järjestöt pureutuvat paikallisten 
kumppaniensa kanssa moniperustaiseen syrjintään, millaisia mahdollisuuksia äärimmäisen 
hauraissa maissa on toimia, ja mitä tuloksia on jo nähtävissä - miksi ja miten Suomi on työssä 
mukana. Asiantuntijapuheenvuorojen ja videotervehdysten kautta etsittiin vastausta siihen, 
miten haavoittuvat ihmisryhmät hauraissa maissa voivat ja miten vammaisten ihmisten 
osallisuutta tuetaan. 

Maria Mekri puhui paneelissa yhdessä Kehityspoliittisen toimikunnan varapuheenjohtajan 
kansanedustaja Kimmo Kiljusen sekä Abiliksen toiminnanjohtajan Marjo Heinosen kanssa. 

26.10.2020 Webinaari:  Briefing 3: Entrepreneurship for peace: The role of start-ups and female 
leadership in economic transformation

Järjestäjät: Geneve Peacebuilding Platform, Tragedy Assistance Program for Survivors 
International, Uppsala Rotary Peace Center ja  SaferGlobe 

Moderaattori: Dr. Achim Wennmann, Executive Coordinator, Geneva Peacebuilding Platform

Webinaari tarkasteli erilaisia polkuja yrittäjyyden vahvistamiseksi konfliktin jälkeisten 
yhteisöjen taloudellisessa muutoksessa. Webinaari keskittyi varsinkin kenttäkokemuksiin siitä, miten 
start-uppeja ja yrityksiä tuetaan konfliktinjälkeisissä maissa.  

Puhujina: Bonnie Carroll (Tragedy Assistance Program for Survivors International), Karen Bernstein 
(SurgiBox) ja Maria Mekri (SaferGlobe) 
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26.10.2020 Asevalvontaraportin julkaisu 

SaferGlobe lisäsi vuosittaiseen asevalvontaraporttiinsa tuoreimmat, vuoden 2019 tilastotiedot 
Suomen aseviennistä sekä julkaisi artikkelin Suomen aseviennin läpinäkyvyydestä. Raportti 
herätti kiinnostusta mediassa ja siitä uutisoitiin esimerkiksi Ylen uutisissa ja 
Helsingin Sanomissa. Suomen asevalvontatiedot ovat tarkasteltavissa SaferGloben 
verkkosivuilla visualisoituna ja ne on mahdollista ladata myös tilastoina.

https://saferglobe.fi/armsreport/


28.8.2020  Turun Eurooppa-foorumin keskustelu aiheesta "Onko EU:sta suurvallaksi?"  

Järjestäjä: Eurooppanuoret 

Moderaattori: Iiris Asunmaa (Eurooppanuoret)

Puhujat: Sini Paukkunen (ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusosasto) ja tutkija  Johannes Lehtinen 
(SaferGlobe) 

30.5.2020 The Ulkopolitistin podcast: Viekö Suomi aseita konfliktialueille?  

SaferGloben Kari Paasonen oli vieraana The Ulkopolitistin podcastissa yhdessä väitöskirjatutkija 
Mikko Räkköläisen kanssa. Podcastissa luotiin katsaus suomalaiseen puolustustarvikevientiin. Samalla 
nostettiin esiin tämän teollisuuden alan keskeisiä toimijoita ja arvioitiin Suomen roolia globaalissa 
ase- ja puolustustarvikekaupassa. Podcast on kuunneltavissa The Ulkopolitistin sivuilta.

27.3.2020 SaferGloben asiantuntija Mirva Salminen asetettiin Ihmisoikeusvaltuuskunnan 
jäseneksi. 

Mirva Salminen, joka on SaferGloben asiantuntija sekä Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkija, 
asetettiin Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäseneksi kaudelle 2020-2024. 
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24.9.2020  Nuorten rauhanviikon seminaari 

Järjestäjä: Suomen YK-nuoret 

Maria Mekri oli yksi Nuorten rauhanviikon seminaarin 
keynote-puhujista teemanaan rauhanalan kasvu ja rauhan 
ekosysteemi. Muut puhujat olivat ulkoministeri Pekka 
Haavisto ja kansanedustaja Bella Forsgrén. Nuorten 
rauhanviikko on Suomen YK-nuorten järjestämä vuosittainen 
tapahtumaviikko, joka tavoittaa satoja nuoria ympäri 
Suomen. 

https://ulkopolitist.fi/2020/05/30/podcast-vieko-suomi-aseita-konfliktialueille/


19.10.2020 Lausunto eduskunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle valtion talousarviosta 
2021 liittyen kansainväliseen kehitysyhteistyöhön 

Lausunnossaan SaferGlobe toteaa, että vaikka kehitysyhteistyön määrärahojen kasvu 
on kiitettävää, ei nykybudjetointi mahdollista tarvittavan suomalaisen osaamisen kehittymistä 
tietyiltä erityisaloilta kuten konfliktien ennaltaehkäisystä tai haurailla alueilla toimimisesta.  
SaferGlobe esittää, että budjettilinjaa 24.90.50 kasvatetaan heikentämisen sijaan niin, 
että Suomi pystyy tukemaan kansainvälisestikin kiinnostavaa tiedontuotantoa. Tällä 
hetkellä rahoituksen pienen määrän lisäksi sen poukkoilevaisuus, harkinnanvaraisuus sekä 
ehdot tekevät toiminnan pitkäaikaisen suunnittelun ja hyvänä työnantajana toimimisen 
erittäin haastavaksi monelle pienemmälle kansalaisjärjestölle ja erillissäätiölle. 
Toivottavaa olisikin, että valtion budjetti mahdollistaisi paremmin Suomen kansainvälisen 
vaikuttavuuden ja suomalaisen osaamisen kiinnostavuuden ainutlaatuisella ja vahvalla 
tiedontuotannolla rauhan ja konfliktin teemoista. 

14.10.2020 Lausunto sisäministeriölle sisäisen turvallisuuden selonteon kehittämisestä 

Lausunnossaan sisäministeriölle SaferGlobe toteaa, että tulevaisuudessa sisäisen turvallisuuden 
uhat tulevat olemaan entistä monitahoisempia ja vaativat yksilöidympiä, joustavampia ja 
ketterämpiä ratkaisuja. Lausunnossa korostetaan neljän pääteeman ottamista poliittisen 
päätöksenteon keskiöön: ennaltaehkäisy ja pitkälinjaisuus, asiakaslähtöisyys ja 
siiloutumisen purkaminen, kompleksisiin tilanteisiin varautumisen jalkauttaminen sekä 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ja avoimuus uudelle. Huomiota on kiinnitettävä 
erityisesti sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden sekä turvallisuustoimijoiden ja 
sosiaalipalveluiden tuottajien välille jääviin katvealueisiin. Lisäksi turvallisuusuhkien 
ennaltaehkäisyyn tarvitaan entistä laajemmin toimijoita, mikä vaatii osaltaan uudenlaista 
resurssointia. 

9.9.2020 Asiantuntijalausunto puolustusministeriön julkaisemasta asevientiraportista  

Lausunnossaan SaferGlobe toteaa tietoja sotatuotteiden eli puolustustarvikkeiden viennistä 
olevan saatavilla verraten hyvin. Vuoden 2019 raportti sisälsi myös ensimmäistä kertaa tiedot 
myönteisistä ja kielteisistä ennakkolausunnoista, joita viranomaiset ovat antaneet 
sotatuotteiden vientiluvista. Suomi voisi kuitenkin kehittää aseviennin raportoinnin 
läpinäkyvyyttä. Sotatuotteiden vientiraporttiin voisi esimerkiksi sisällyttää tiedot kielteisistä 
lupapäätöksistä sekä niiden syistä. Suurimpia ongelmia on kuitenkin, että nykyisellään 
kokonaiskuvaa aseviennistä on vaikea saada, koska vastuuviranomaisia on niin 
monia. Siviiliaseiden vastuuviranomaisena toimiva poliisihallitus ei ole pystynyt toimittamaan 
tilastoa siviiliaseiden vientiluvista, kun SaferGlobe on sitä tietopyynnöllä kysynyt.  

17

LAUSUNNOT



5.  HALLINTO
Ajatushautomon ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen varsinainen kokous (vuosikokous) ja 
hallitus.   

5.1. Hallitus tukee toimintaedellytysten kehitystä 

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

Vuonna 2020 hallituksen puheenjohtajana toimi Kari Välimäki. Sihteerinä toimi toiminnanjohtajan 
sijainen Kari Paasonen (31.7.2020 saakka) ja tämän jälkeen toiminnanjohtaja Maria Mekri. 
Hallituksen jäseninä olivat Helka Lamminkoski, Johannes Lehtinen, Hanna Ojanen, Jyri Wuorisalo 
sekä Johannes Puukki.  

Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa.

5.2 Toimisto toteuttaa toiminnan 

Palkatun henkilöstön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa toimintaa. Operatiivista toimintaa johtaa 
toiminnanjohtaja. Tämän lisäksi SaferGlobessa on vuosittain useampia työntekijöitä joko 
määräaikaisissa työsuhteissa tai toimeksiannon saaneina. Yhteensä SaferGlobe maksoi palkkaa tai 
palkkioita yhdeksälle henkilölle vuonna 2020. Toiminnanjohtajan sijaisena toimi 28.7. saakka Kari 
Paasonen. Maria Mekri palasi toiminnanjohtajaksi 29.7.  

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

Henkilöstö (työsuhde tai työkorvauksia) 

Karkinen, Ronja, tutkija 

Käräjäoja, Nico, viestintäkoordinaattori 

Lehtinen, Johannes, tutkija 

Mekri, Maria, toiminnanjohtaja  

Nyholm, Elina, avustuskoordinaattori 

Ojanen, Hanna, tutkija 

Paasonen, Kari, tutkija

Salminen, Mirva, tutkija

Trümpler, Timmy, tutkija 
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5.3 Neuvottelukunta 

SaferGloben neuvottelukunnan tehtävänä on edistää SaferGloben toimintaa ja sen 
vaikuttavuutta omalla asiantuntemuksellaan. SaferGloben neuvottelukunta kokoontui vuoden 
aikana kerran.  

SaferGloben neuvottelukunnan jäseninä kaudella 2018-2021 toimivat:  

Teija Mankkinen 

Arto Nokkala 

Kristiina Rintakoski 

Juho Saari 

Heli Santala 

Hanna-Miina Sihvonen 

Moaffak Ahmed  

Tarja Cronberg  

Thomas Elfgren  

Oskari Eronen  

Janne Hukkinen  

Tapio Lappi-Seppälä 

Tintti Karppinen 

5.4 Asiantuntijat 

SaferGloben asiantuntijaohjelman tarkoituksena on kehittää rauhanosaamista. Vuonna 2020 
asiantuntijaohjelmassa oli mukana viisi asiantuntijaa:  Mira Kajo, Johannes Lehtinen, Kari 
Paasonen, Timmy Trümpler ja Mirva Salminen. 

5.5 Vuosikokous ja jäsenet 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 8.12.2020. Vuosikokouksessa vahvistettiin 
vuoden 2019 tilinpäätös sekä vuosikertomus, hyväksyttiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma 
ja talousarvio sekä valittiin hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, tilintarkastaja ja 
varatilintarkastaja. 

Vuonna 2021 SaferGloben hallituksen puheenjohtajana toimii Kari Välimäki ja hallituksen 
jäseninä Kari Paasonen, Hanna Ojanen, Helka Lamminkoski, Jyri Wuorisalo ja Johannes Lehtinen. 
Hallituksen varajäseniksi valittiin Johannes Puukki ja Tuomo Melasuo.  

SaferGlobella oli vuoden lopussa 67 jäsentä, joista 5 oli yhteisöjä.
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5.6 Yhteistoiminta ja edustukset 

Toimimme laajasti yhteistyössä rauhan ja 
turvallisuuden kysymyksistä kiinnostuneiden 
tahojen kanssa niin Suomessa kuin 
kansainvälisesti erilaisissa verkostoissa ja 
työryhmissä.  Pyrimme jatkuvasti kehittämään ja 
laajentamaan yhteistoimintaverkostojamme.

Olemme ainoa suomalainen jäsen EU 
NonProliferation and Disarmament 
Consortiumissa. Olemme mukana myös Norjan 
ulkopoliittisen instituutin (NUPI) johtamassa 
kansainvälisessä EPON (Effectiveness of Peace 
Operations Network) -verkostossa sekä 
OSCE Network of Think Tanks and 
Academic Institutions -verkostossa. 

Toimimme UM:n rauhanvälityskeskuksen, Crisis 
Management Initiativen (CMI), 
Kriisinhallintakeskuksen, Kirkon ulkomaanavun, 
Futuricen ja Suomen lähetysseuran kanssa 
yhteisen rauhanteknologioihin paneutuvan 
työryhmän Ratkiksen eli High Level Finnish 
Advisory Panel on Peace Technologies 
kokoonkutsujana. 
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Meillä on aiesopimukset Eurooppalainen 
Suomi ry:n, Abilis-säätiön sekä Institute of 
Economics  and Peacen kanssa. Eurooppalainen 
Suomi ry:n kanssa yhteistyö liittyy EU:n 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkimukseen. 
Abilis-säätiön kanssa yhteistyö liittyy 
rauhaan ja vammaisuuteen. Yhteisinä 
teemoina ovat mm. vammaisten osallisuus 
haurailla alueilla, rauhanprosesseissa 
sekä kolmoisneksuksen toteutuksessa 
sekä ihmisoikeus ja yksilöperusteinen 
rauhanrakentaminen. IEP:n kanssa olemme 
sopineet yhteistyöstä liittyen eurooppalaisiin 
rauhanindekseihin.  

SaferGlobe on jäsen ulkoministeriön alaisessa 
rauhanvälityksen kansallisessa 
koordinaatioryhmässä. SaferGlobe on 
edustettuna Europpalainen Suomi ryn:n 
hallituksessa. Olemme jäseniä Peace One Day -
järjestön koordinoimassa kansainvälisessä 
Partnership for Peace -verkostossa ja Anna 
Lindh -säätiön Suomen verkostossa. Lisäksi 
osallistumme 2250- ja 1325-verkostojen 
yhteistyöhön sekä pienasekoordinaatioryhmän 
työhön.

Kuvakaappaus Geneven 
rauhanviikkoon liittyvästä 
webinaarista. Puhumassa 
Augustine Achu (TAPS 
International). SaferGlobelta 
mukana toiminnanjohtaja Maria 
Mekri.



6. TALOUS
SaferGloben taloudellinen tila on tyydyttävä. Vuoden 2019 taloushaasteiden jälkeen 
kokonaistuottomme lähes kolminkertaistuivat, mutta eivät silti ole vielä vuoden 2018 
tasolla.  Omaa pääomaa SaferGlobella on vähän (6 486,16 euroa) mikä tarkoittaa 
haavoittuvuutta uusien taloushaasteiden edessä. Samalla kuitenkin SaferGlobe on tasoittanut 
taloustilanteensa ja onnistunut hankkimaan entistä enemmän rahoitusta. SaferGloben 
maksuvalmius on hyvä.  

Tilikaudella 1.1.–31.12.2020 yhdistyksen tilinpäätös osoitti ylijäämää 3230,91 euroa (2019 
aliäämää 14 942,93 euroa). Kokonaistuotot olivat 86 840,99 euroa ja kokonaiskulut 
olivat 83 610,09 euroa. Tuotot koostuivat pitkälti kohdeavustuksista sekä 
yleisavustuksista. Oma varainhankintamme, n. 8000 euroa, koostui pääasiallisesti 
jäsenmaksuista ja asiantuntijapalveluiden myynnistä. Kulut muodostuivat pääasiassa 
tutkijoiden ja asiantuntijoiden palkoista sekä julkaisukuluista.  Edeltävään vuoteen verrattuna 
koronan myötä tullut nopea digitalisaatio näkyi myös kasvaneina tietoliikenne- ja 
lisenssikuluina. Hallintokulut koostuivat pääasiassa tilitoimiston ja tilintarkastajan palkkioista. 

Sosiaalisessa mediassa 
julkaistu visualisointi 
SaferGloben 
asevalvontaraportin 
tuloksista liittyen 
aseviennin 
läpinäkyvyyteen.
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twitter.com/SaferGlobe

linkedin.com/company/saferglobe

facebook.com/SaferGlobe

instagram.com/saferglobe

WWW.SAFERGLOBE.FI

https://twitter.com/SaferGlobe
https://www.linkedin.com/company/saferglobe/
www.facebook.com/saferglobe
www.instagram.com/saferglobe
www.saferglobe.fi
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