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Tämä julkaisu on SaferGlobe ry:n (jatkossa SaferGlobe)
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016.
SaferGlobe on riippumaton rauhan ja turvallisuuden
kysymyksiin keskittyvä ajatushautomo, joka tuottaa
korkeatasoista tutkimusta ja asiantuntijapalveluita.
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 päätettiin perustaa vuonna 2009, ja se
rekisteröitiin yhdistysrekisteriin vuonna 2010.
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1. Toiminnanjohtajan katsaus
Kasvusta toiminnan tehostamiseen
Vuonna 2016 SaferGlobessa panostettiin organisaation rakenteiden ja toimintatapojen selkeyttämiseen vuoden 2015 rajun kasvun jälkeen.
Muutoksen keskiössä oli SaferGloben hallituksen
vetämä strategiaprosessi, jossa määriteltiin SaferGloben osaamisalueet ja keskeiset tavoitteet
vuosille 2016–2020. Strategian myötä myös
SaferGloben toimintamuoto muuttui ajatushautomoksi, säännöt uusittiin ja SaferGlobelle palkattiin toiminnanjohtaja. Muutimme myös Rauhanasemalta uuteen toimistoon Globaalikeskukseen
Hakaniemeen ja julkaisimme uudet verkkosivut.
Toimintatapojen selkeyttäminen on tukenut SaferGloben kasvua ja lisännyt vaikuttavuuttamme. Pyrimme tuomaan entistä selkeämmin esiin
SaferGloben ainutlaatuisuuden riippumattomana
ja käytännönläheisenä toimijana, joka tuo ennakkoluulottomasti yhteen erilaista osaamista rauhan
ja turvallisuuden edistämiseksi. Muutoksista huolimatta toiminnan perustana ovat edelleen asiantuntemus ja uuden tiedon tuottaminen. Näemme
yhä selkeämmin, että SaferGlobea tarvitaan
itsenäisenä toimijana ja asiantuntemuksen kehittäjänä.
Vuosi 2016 oli toiminnantäyteinen vuosi. EU-rahoitteisen IECEU-projektin ensimmäiset tulokset
julkaistiin. SaferGloben tekemät osiot saivat erin-

omaista palautetta EU:n komissiolta. Yritysyhteistyö jatkui ulkoasiainministeriön rahoittamien
KonfliktiKompassi-koulutusten myötä ja kulminoitui
Finnpartnershipin Matchmaking-yhdistämistyöpajaan 16.8.2016. Lokakuussa Suomen asevalvontaraportin julkaisu herätti vilkasta yhteiskunnallista
keskustelua, johon osallistuivat pääministeri, puolustusministeri sekä useat kansanedustajat. Tämän
lisäksi teimme kaksi Eurooppatiedotus-projektia,
jotka käsittelivät EU:n kriisinhallintaa ja asevalvontaa. Keväällä SaferGlobe teki yhteistyössä
hollantilaisen The Centre for Conflict and Security
Law’n kanssa ensimmäisen kansainvälisen projektin ydinterrorismin vastaisesta globaalialoitteesta
(GICNT:stä).
Myös SaferGloben kansainvälisyys ja kansainvälinen näkyvyys kasvoivat vuonna 2016 huomattavasti. SaferGlobe osallistui niin ISA:n konferenssiin
Atlantassa kuin Phoenix Peacebuilding Evaluation
Networkin tapaamiseen Regensburgissa, Saksassa. Toimimme myös Younger Generation Leaders
Networking -verkoston suomalaisena partnerina
järjestön organisoimassa konferenssissa Helsingissä.
SaferGloben pitkäjänteinen työ asiantuntijuuden
kehittämiseksi on luonut uusia mahdollisuuksia ja
kansainvälistä yhteistyötä.

Maria Mekri
toiminnanjohtaja

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

3

2. Toiminnan päätavoitteet
vuodelle 2016
SaferGloben edeltävät 6 toimintavuotta ovat osoittaneet, että SaferGloben toiminnalle on
tilausta. Vuoden 2016 painopistealueiksi valittiin siksi tutkimuksen ja asiantuntijatyön kehittäminen sekä organisaation vahvistaminen ja vakiinnuttaminen.

Tutkimus- ja asiantuntijatoiminnan tavoitteet
Tutkimuksen lähtökohtana on laajan ja inhimillisen turvallisuuskäsityksen tarkastelu yhdistämällä eri tieteenaloja ja toimijoita. Tutkimus on luonteeltaan kriittistä, positiivista ja ratkaisukeskeistä sekä tuo globaalia hyödynnettävyyttä.
Tavoite: kansainvälisen yhteistyön kehittäminen
Jatketaan Laurea-ammattikorkeakoulun johtamaa 11 osallistujan ja seitsemän maan yhteistyöhanketta ”Improving the Effectiveness of Capabilities (IEC) in EU conflict prevention”. Laaditaan yhdessä neuvottelukunnan kanssa jatkorahoitushakemus hankkeessa saadun osaamisen
pohjalta.
Tavoite: suomalaisen asevalvontaosaamisen kehittäminen
Tuetaan Suomen viranomaisia, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä julkaisemalla Suomen asevalvontaraportti. Asekaupan läpinäkyvyyden lisäämiseksi tehdään asevientitietokanta ja tuodaan
sen sisältö osittain verkkoon vapaasti tarkasteltavaksi. Jatketaan niin raportissa kuin verkkotietokannassa tiedon esittämisen tapojen kehittämistä.

Ilta-Sanomat 24.10.2016
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3. Tutkimus- ja
asiantuntijatoiminta
EU:n kriisinhallinnan
toimintatapojen kehittäminen
Hanke: Improving the Effectiveness of Capabilities
in EU Conflict Prevention (IECEU) (2015–
2018)
Rahoittaja: Horisontti 2020 -puiteohjelma, Euroopan unioni (Grant Agreement nro 653371)
Tutkimushankeessa kehitetään EU:n kriisinhallintaoperaatioiden vaikuttavuutta.
”Improving the Effectiveness of Capabilities in EU
Conflict Preventation” -hankkeen (IECEU) tavoitteena on tukea EU:n kriisinhallinnan tehokkuuden
kehittämistä. Hankkeessa ollaan tehty useita tapaustutkimuksia, joissa pyritään vertailun avulla
löytämään keinoja, joita hyödyntämällä EU pystyy lisäämään suorittamiensa tehtävien vaikut-

tavuutta tulevaisuudessa. Hanke myös kehittää
organisaatioiden välistä yhteistyötä ja pyrkii tukemaan kriisinhallinan asiantuntemuksen kehitystä Suomessa.
Suomalaisvetoista hanketta koordinoi Laurea, ja
sen tutkimuskonseptin kehittämisestä vastaa SaferGlobe. Suomesta mukana ovat lisäksi Kriisinhallintakeskus ja Puolustusvoimien kansainvälinen
yksikkö. Hankekonsortioon kuuluu 11 organisaatiota seitsemästä eri maasta, jotka ovat Suomen
lisäksi Itävalta, Hollanti, Slovenia, Tanska, Belgia
ja Irlanti.
Vuonna 2016 SaferGlobe sai ensimmäiset EU:n
kommission lausunnot tekemästään työstä. Erityisesti SaferGloben kehittämää vertailevaa viitekehystä kehuttiin.
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Suomen asevalvontaraportti saavutti
huomiota ylintä valtiojohtoa myöten
Hanke: Suomen asevalvonta (vuosittainen)
Rahoittaja: SaferGlobe, Amnesty International
Suomen osasto, Suomen Sadankomitea, Suomen
Rauhanliitto, Lääkärin sosiaalinen vastuu
SaferGloben kehittämä Suomen asevalvontaraportti kertoo maailman sotilasmenojen kehityksestä ja siitä, miten valtiot ennaltaehkäisevät
konflikteja valvomalla ja rajoittamalla asekauppaa ja sotilaallista toimintaa. Lisäksi kerrotaan,
minne Suomi vie väkivaltatuotteita ja mistä se
ostaa aseensa. Raportin taustalla on SaferGloben työryhmän vuosia kestänyt tilastollinen ja
laadullinen tutkimustyö asekaupan ja konfliktien
seurannan kehittämiseksi. Vuosittain julkaistava
raportti ilmestyy aina lokakuussa YK:n aseidenriisuntaviikolla.
Järjestyksessään 8. asevalvontaraportissa (Suomen asevalvontaraportti 2016) jatkettiin raportin
rakenteen kehittämistä entistä lukijaystävällisemmäksi. Samalla terävöitettiin asevalvontaraportin viestintää.
Asekaupan osalta nostettiin esiin muun muassa, että vuonna 2015 Euroopan unioni ei ollut
Suomen sotatuoteviennin euromääräisesti suurin
kohdealue. Näin tapahtui ensimmäistä kertaa
vuonna 2002 alkaneen tilastointijakson aikana.
Vuonna 2015 Suomen merkittävimmäksi vienti-
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alueeksi nousi Lähi-itä. Saharan eteläpuolinen
Afrikka nousi toiseksi merkittävimmäksi alueeksi
Etelä-Afrikkaan suuntautuneen panssariajoneuvoviennin vuoksi. Samoin nostetiin esille Suomen
patruunavienti Turkkiin. Raportissa kerrotaan,
että vuonna 2015 sotatuotteita vietiin Suomesta yhteensä 99 miljoonan euron arvosta. Summa
on kahta edellisvuotta huomattavasti alhaisempi
mutta silti 2000-luvun keskiarvoa korkeampi.
Raportti sai jälleen osakseen laajaa mediahuomiota. Yli 20 suomalaista mediaa uutisoi raportistamme. Raportti noteerattiin laajasti poliittisissa
keskusteluissa. Raporttia käsiteltiin pääministeri
Sipilän kyselytunnilla, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja pyysi puolustusministeriöltä selvitystä
Suomen aseviennistä, puolustusministeri kommentoi useassa yhteydessä Suomen asevientiä ja 7
kansanedustajaa teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen Suomen asevientien lain- ja sopimusten
mukaisuudesta.
Raportin julkaisutilaisuus järjestettiin Eurooppasalissa, missä puhujana oli kansanedustaja Erkki
Tuomioja. Tilaisuus keräsi hyvin yleisöä, ja osoituksena raportin merkittävyydestä kaikki aseviennin kannalta keskeiset viranomaistahot olivat
tilaisuudessa edustettuina.
Lue lisää asekaupan termeistä ja tietolähteistä:
www.saferglobe.fi/hankkeet/			
asevalvonta/laatuseloste/

Tilaa raportti: https://holvi.com/shop/		
saferglobe/

Euroopan unioni aseviejänä
Hanke: EU:n asevienti
Rahoittaja: ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus

Vuonna 2016 SaferGlobe julkaisi ensimmäistä
kertaa tilastokatsauksen Euroopan unionin asevienneistä. Aihetta oli käsitelty vuodesta 2013
alkaen Suomen asevalvontaraportin yhteydessä.
Asevalvontaraporteista koostetun tilastoaineiston
pohjalta päätettiin kehittää aiheesta itsenäinen
hanke. Hankkeen tulokset julkaistiin marras-joulukuun taitteessa.
Hankkeessa tarkasteltiin EU:n vuoden 2015 asevientejä käyttäen tunnuslukuina viiden maan – Espanjan, Ranskan, Ruotsin, Saksan ja Iso-Britannian
– kansallisissa asevientiraporteissa ilmoitettuja
vientilupien arvoja. Kansallisten asevientiraporttien käyttäminen mahdollistaa ajantasaisemman
analyysin kuin EU:n vuosiraportteihin perustuva
analyysi. EU:n raportit on julkistettu viime vuosina
vasta lähes puolitoista vuotta tarkasteluvuoden
päättymisen jälkeen.
Tilastotarkastelun tuloksena nousi esiin kaksi mielenkiintoista seikkaa EU:n asevienneistä. Ensinnäkin Ranska muutti vientilupakäytäntöjään, minkä
seurauksena vientilupien euromääräinen kokonaisarvo nousi räjähdysmäisesti. Lisäksi Ranska
on markkinoinut sotateollisuutensa tuotteita aktiivisesti ulkomaille ja pyrkinyt siten kasvattamaan
ulkopoliittista vaikutusvaltaansa. Tämän vuoksiRanskan vientilupien arvo ja toteutunut vienti ovat
kasvaneet merkittävästi.
Toinen merkittävä seikka on runsaasti kasvanut
pienaseiden ja ammusten vienti sellaisiin Lähi-idän maihin, jotka ovat Syyrian sisällissodassa tukeneet Syyrian hallitusta vastaan taistelevia
kapinallisia. Pelkkä viennin arvon kasvu ei kerro
siitä, että aseita päätyisi Syyriaan. Syyriasta on
kuitenkin löydetty NATO-standardeihin perustuvia aseita ja ammuksia, mikä kertoo siitä, että
länsivalmisteisille aseille ja ammuksille on jatkuva kysyntä. Tilastojen perusteella on kysyttävä,
huomioidaanko vientilupia myönnettäessä diversioriskiä.
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Selvitys EU:n globaalistrategian
vaikutuksista EU:n
kriisinhallintakykyyn

Konfliktisensitiivistä koulutusta
yrityksille ja järjestöille

tulevaisuus

Hanke: Vakauttavaa kehitystä hauraisiin valtioihin
-koulutus (2015–2016)
Rahoittaja: viestintä- ja globaalikasvatustuki,

Rahoittaja: ulkoasiainministeriön Eurooppatiedo-

ulkoasiainministeriö

Hanke: EU:n globaalistrategia ja kriisinhallinnan

tus

SaferGlobe on viime vuosina julkaissut useita
raportteja liittyen EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, ja vuoden 2016 toinen Eurooppatiedotus-hanke jatkaa tätä perinnettä.
Laajalle yleisölle suunnattu hanke tiedottaa turvallisuusympäristön muutoksista, kriisinhallinnan
opetuksista ja kehityksestä sekä analysoi EU:n
globaalistrategian linjaamien muutosten merkitystä. Lisäksi sisäasiainministeriön Antti Häikiö
kuvailee haastattelussa Suomen roolia globaalistrategian luomisessa. Hankkeessa julkaistiin
neljän sivun mittainen esite, jossa kuvataan EU:n
kriisinhallinnan nykytilaa sekä turvallisuusympäristön asettamia vaatimuksia.

Haurailla alueilla toimivien organisaatioiden on
osattava suunnitella toimintansa aluekohtaiseen
kontekstiin sopivaksi ja oltava myös valmiita sopeuttamaan sitä nopeastikin muuttuvan yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. SaferGlobe on luonut
järjestöille ja yrityksille työkalun niiden toiminnan konfliktisensitiivisyyden arvioimiseksi osana
hanke- ja liiketoimintasuunnittelua sekä tähän
työkaluun liittyvän koulutuskokonaisuuden. Vuonna 2016 jatkoimme ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella ”Vakauttavaa
kehitystä hauraisiin valtioihin” -koulutushanketta,
jolla lisättiin tietoisuutta konfliktisensitiivisistä työtavoista sekä liiketoimintamahdollisuuksista haurailla alueilla. Koulutusten kohderyhmänä ovat
kansainvälistä liiketoimintaa opettavat ammattikorkeakoulut, pienet ja keskisuuret yritykset sekä
haurailla alueilla toimivat kansalaisjärjestöt.
Keväällä 2016 pidimme useita koulutuksia, kehitimme nettisivujamme ja käänsimme materiaalimme englanniksi. Jatkoimme teeman työstämistä
ulkoasiainministeriön rahoituksen loputtua, myös
syksyllä 2016.
SaferGlobe piti 16.8.2016 KonfliktikKompassi-työpajan Finnpartnershipin Matchmaking-yhdistämistyöpajassa, jossa tarkoituksena oli löytää yritysyhteistyömahdollisuuksia Somaliassa ja
Afganistanissa.
Pidimme myös luennon Salon kansalaisopistolla
23.11.2016 otsikolla ”Yritykset rauhan tukijoina”.
Lue lisää:
www.saferglobe.fi/hankkeet/konfliktikompassi/

Työkalu organisaatiosi konfliktisensitiivisyyden arvioimiseksi: www.saferglobe.fi/hankkeet/konfliktikompassi/sovellus/
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Kymmenen vuotta ydinterrorismin
vastaista työtä
Ydinterrorismin vastainen globaalialoite (The
Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism,
GICNT) perustettiin Venäjän ja Yhdysvaltain yhteistyön pohjalta vuonna 2006. Sen tarkoituksena
on estää ydin- ja radioaktiivisten aineiden käyttö
terroristisiin tarkoituksiin ja varautua tilanteisiin,
joissa nämä aineet ovat joutuneet valvonnan ulkopuolelle. SaferGloben projektin tarkoituksena oli,
kesäkuussa 2016 järjestettyä GICNT:n 10-vuotiskokousta silmällä pitäen, arvioida GICNT:n
roolia ydinterrorismin torjunnassa, tunnistaa sen
vahvuuksia ja haasteita sekä pohtia aloitteen
tulevaisuutta. Hanke toteutettiin yhteistyössä suomalaisen SaferGloben ja hollantilaisen Centre for
Conflict and Security Law - eli CCSL-tutkimusinstituutin kanssa. Raportin tilaajina ovat Hollannin
ja Suomen ulkoministeriöt. Kummatkin maat ovat
osallistuneet aktiivisesti GICNT:n toimintaan: Hollanti on GICNT:n toimintaa koordinoivan IAG:n
(Implementation and Assessment Group) puheenjohtaja, kun taas Suomi johtaa yhtä aloitteen kolmesta työryhmästä (Nuclear Detection Working
Group, NDWG). SaferGlobe kontribuoi myös
Haagissa 15.–16.6.2016 järjestetyn 10-vuotiskokouksen valmistelutyöhön.

Tutkimusta työttömyyden,
maahanmuuton ja turvallisuuden
välisistä yhteyksistä
Hanke: Työllistymisen merkitys turvallisuusnäkökulmasta

Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö
SaferGlobe pyrkii strategiansa mukaisesti tarkastelemaan turvallisuutta eri näkökulmista. SaferGloben tutkimuskentän kannalta yksilöturvallisuus ja sosioekonomisten tekijöiden vaikutus
yksilöiden turvallisuuteen ja väkivaltakäyttäytymiseen ovat mielenkiintoisia teemoja. Myös nuorison merkitys rauhalle ja turvallisuudelle on tunnistettu viime aikoina yhä selvemmin.
SaferGloben hankkeessa Työllistymisen merkitys
turvallisuusnäkökulmasta tarkasteltiin työttömyyden roolia eri tyyppisissä väkivaltaisuuksissa.
Hankkeen osana järjestettiin huhtikuussa seminaari otsikolla ”Näkökulmia työllisyyteen, turvallisuuteen ja maahanmuuttoon – onko näiden välillä
yhteyttä?”. Seminaarissa aiheesta alustivat erikoistutkija Maili Malin Siirtolaisuusinstituutista, yliopistotutkija Mikko Aaltonen Helsingin yliopiston
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista ja
kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä. Seminaarin keskustelun ja johtopäätösten
pohjalta julkaistiin seminaariraportti SaferGloben nettisivuilla ja painettuna. Seminaariraporttia jaettiin SaferGloben verkostojen, sosiaalisen
median ja seminaarin osallistujien kautta. Seminaariraportin julkaisuun liittyen MTV-uutiset teki
kaksi hankkeen teemaa käsittelevää uutisjuttua.
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Muu toiminta
16.–19.3.2017 International Studies Association, 57. vuosittainen konferenssi, Atlanta,
Georgia, Yhdysvallat
SaferGlobe osallistui International Studies Associationin 57. vuosittaiseen konferenssiin Yhdysvaltain Atlantassa, Georgian osavaltiossa 16.–
19.3.2016. Konferenssin teemana oli ”Exploring
Peace”. Maria Mekri ja Mirva Salminen pitivät
konferenssissa esitelmän otsikolla ”Charting the
Impossible: Creating a Framework for Comparative Study in European Union Crisis Management”.

8.11.2016 Nuorisotutkimuspäivät
Järjestimme
Nuorisotutkimuksen
päiville
8.11.2016 paneelin teemalla ”Maahanmuuttajataustaiset nuoret, rauha ja turvallisuus Suomessa” yhdessä Nonfighting Generation ry:n kanssa.
Kari Paasonen toimi paneelin puheenjohtajana
yhdessä Nonfighting Generation ry:n Katri Kyllösen kanssa. Paasonen piti myös esityksen työryhmässä “Youth political engagement in Mediterranean”. Esityksessään hän käsitteli työttömyyden
roolia arabikevään kansannousuissa.

6.6.–7.6.2016 Phoenix Peacebuilding Evaluation Network, Regensburgin yliopisto,
Saksa
SaferGlobe osallistui Phoenix Peace-evaluation Networking -tapahtumaan Regensburgin yliopistossa Saksassa 6.6.–7.6.2016. Tapahtuman
teemana oli ”Complexity is not synonymous with
impossibility in the evaluation of peace interventions“. Esittelimme tapahtumassa IECEU-projektin
löydöksiä.

2.12.2016 Slush-oheistapahtuma ”Innovation in Context”, Rauhanasema.
Järjestimme
KEPAn
kanssa
yhteistyössä
Slush-oheistapahtuman ”Innovation in Context”
2.12.2017, jonka myötä nostimme esiin rauhaa
tukevan yritystoiminnan merkitystä kehitysmaissa.
Tapahtuman pääpuhujana oli David Goldberg,
the Founders Pledgen perustaja ja toiminnanjohtaja (www.founderspledge.com), joka oli myös
yksi Slushin pääpuhujista. Muina puhujina olivat
Ossi Heinonen Plan International Finlandista, Ritka Heino FCA Investment Ltd:stä, Tatu Lyytinen
Aalto New Globalista ja Jussi Impiö Suomen Punaisesta rististä.

4.–7.9.2016 Younger Generation Leaders
Network on Euro-Atlantic Security -verkoston tapaaminen
Toimimme Younger Generation Leaders Network
on Euro-Atlantic Security-verkoston suomalaisena partnerina, kun verkosto järjesti Suomessa
4.–7.9.2016 tapaamisensa Marina Congress
Centressä. Tapaamiseen tuli Euroopan johtavia asiantuntijoita. Suomalaisina asiantuntijoina
paneelikeskusteluissa mukana olivat mm. Elina
Lepomäki, Pekka Sutela, Iikka Korhonen, Tarja
Cronberg ja Rene Nyberg. SaferGloben toiminnanjohtaja Maria Mekri oli tapaamisen pääillallisen kunniavieras.
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8.12.2016 Informal ATT Workshop, Geneve
Elli Kytömäki ja Maria Mekri osallistuivat Genevessä ATT-työpajaan, jonka tarkoituksena oli
pohjustaa Suomen puheenjohtajuuskautta ATT:ssa. Tapahtuman järjestivät ATT:n puheenjohtajamaa Suomi, varapuheenjohtajamaat ja ATT:n
sihteeristö.
16.12.2016 CMI:n järjestämä ”Roundtable on
Evaluation Complexity and Conflict” -paneelikeskustelu
SaferGlobe toimi CMI:n kumppanina ajankohtaisen ”Roundtable on Evaluation Complexity and
Conflict” -paneelikeskustelun järjestämisessä.
Osallistuimme myös paneelikeskusteluun. Keskustelu tapahtumassa oli vilkasta.

4. hallinto
Ajatushautomon ylintä päätösvaltaa käyttävät
yhdistyksen varsinainen kokous (vuosikokous) ja
hallitus.

Hallitus tukee toimintaedellytysten
kehitystä
Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain mukaisesti
vastata yhdistyksen toiminnan lain- ja sääntöjen
mukaisuudesta. Lisäksi hallituksen tehtävänä on
tukea organisaation toimintaedellytysten kehittämisestä.
Vuonna 2016 hallituksen puheenjohtajana toimi Jarmo Pykälä, varapuheenjohtajana Senja
Hägglund ja jäseninä Ari Kerkkänen (31.5.2016
saakka), Johannes Lehtinen, Harriet Lonka, Kari
Paasonen, Mirva Salminen ja Kalevi Suomela
(varajäsen). Sihteerinä toimi toiminnanjohtaja
Maria Mekri.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa,
joista osa oli sähköpostikokouksia. Keskeinen
osa hallituksen työskentelyä vuonna 2016 oli
SaferGloben uuden strategian luominen. Strategiassa SaferGloben hallitus linjasi toiminnan
tavoitteet ja painopisteet vuosille 2016–2020
ja arvioi toimintaan kohdistuvia uhkia ja mahdollisuuksia.
Joulukuussa 2016 uusi ja vanha hallitus kokoontuivat arvioimaan edellisen vuoden toimintaa ja
luomaan katsauksen tulevaan vuoteen.

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 12 hengelle vuonna 2016.
Organisaatiorakennetta muutettiin niin, että
tutkimusjohtajan ja toiminnanjohtajan tehtävät
yhdistettiin. Muutoksen taustalla oli organisaatiorakenteen tehostaminen, jota edesauttoivat
myös taloushallinnon yksinkertaistaminen ja sähköisten työkalujen käyttöönotto.
SaferGloben perustoimintaa kehitettiin vuoden
2016 aikana toimintasuunnitelman tavoitteiden
mukaisesti. Keväällä 2016 SaferGlobe muutti
uusiin tiloihin Globaalikeskukseen Hakaniemeen
ja jakaa nyt toimitilat useiden muiden järjestöjen kanssa. Tämä yhteinen toimitila on jo tuonut synergiaetuja. Ajatushautomon verkkosivut
uudistettiin kokonaan ja toimiston tietohallintoa kehitettiin ottamalla käyttöön Microsoft
NGO-tuotteet. Lisäksi SaferGlobelle luotiin uusi
fellowship-ohjelma, joka selkeyttää SaferGloben asiantuntijoiden roolia ja sitouttaa heitä
SaferGloben toimintaan.
SaferGloben tilitoimistona toimii Tiliverkko Oy.
Tilintarkastajana toimii HTM Lotta Kauppila Tilirengas Oy:stä.
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Henkilöstö
Henkilöstö (työsuhde tai työkorvauksia)
Connal, Alexander, kääntäjä
Erästö, Tytti, tutkija
Friman, Aino, projektityöntekijä
Honkanen, Heli, taloushallinnankehittäjä
Lehtinen, Johannes, tutkija
Lonka, Harriet, kouluttaja
Mekri, Maria, toiminnanjohtaja
Noro, Johanna, kielentarkastaja
Paasonen, Kari, tutkija
Pykälä, Jarmo, hallinto
Salminen, Mirva, tutkija
Sasioglu, Mert, tutkimusavustaja ja taittaja
Trümpler, Timmy, tutkija
Vuori, Tuuli, tiedottaja

Neuvottelukunta
SaferGloben neuvottelukunnan tehtävänä on
edistää SaferGloben toimintaa ja sen vaikuttavuutta omalla asiantuntemuksellaan sekä tarvittaessa ratkoa yksittäisen tutkimuksen laatua
ja etiikkaa koskevat kysymykset. Neuvottelukunnan puheenjohtaja toimii Kari Välimäki ja
jäseninä Moaffak Ahmed, Tarja Cronberg, Janne Hukkinen, Pirjo Jukarainen, Pirkko Lahti, Arto
Nokkala, Jarna Petman ja Veli-Matti Värri.
SaferGlobella oli vuoden lopussa jäseniä 69,
joista 6 on yhteisöjä.
Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 30.5.2016.
Kokouksessa valmisteltiin SaferGloben strategiaa vuosille 2016–2020.
Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 29.10.2016.
Syyskokouksessa hyväksyttiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
valittiin hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen
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jäsenet. Vuonna 2017 SaferGloben hallituksen
puheenjohtajana toimii Kari Välimäki ja hallituksen jäseninä Juho Saari, Mirva Salminen, Kalevi Suomela, Jyri Wuorisalo sekä varajäseninä
Johannes Lehtinen ja Kari Paasonen.

Yhteistoiminta ja edustukset
Toimimme yhteistyössä rauhan ja turvallisuuden kysymyksistä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Emme ole muiden yhteisöjen jäseniä mutta
osallistumme laajasti alan yhteistyöelinten toimintaan. Olemme Anna Lindh -säätiön Suomen
verkoston jäsen. Lisäksi osallistumme Kehityspoliittisen toimikunnan ”Yritykset ja kehitys” -ryhmän, ulkoasiainministeriön rauhanvälittämisen
koordinaatioryhmän, kehitysyhteistyöjärjestöjen
EU-yhdistyksen Kehys ry:n turvallisuus- ja kehitysryhmän sekä kansalaisjärjestöjen yhteisen
Pienasekoordinaatioryhmän työhön.

5. Talous
SaferGloben taloudellinen tila on vakaa. Projektipohjaisesta rahoituksesta johtuen SaferGloben kerryttämä oma pääoma on kuitenkin
suhteellisen vaatimaton. Siitä huolimatta SaferGloben maksuvalmius on hyvä.
Tilikaudella 1.1.–31.12.2016 yhdistyksen tilinpäätös osoitti alijäämää 1388,83 euroa
(2015: ylijäämä 7 334,00€). Kokonaistuotot
olivat 134 259,94 euroa ja kokonaiskulut olivat 135 648,77 euroa. Tuotot koostuivat lähes
kokonaan kohdeavustuksista ja vain noin 2 000
euroa omasta varanhankinnasta, kuten jäsenmaksuista ja julkaisumyynnistä. Kulut muodostuivat pääasiassa tutkijoiden ja asiantuntijoiden
palkoista sekä julkaisukuluista. Hallintokulut
koostuivat pääasiassa tilitoimiston ja tilintarkastajan palkkioista.
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Ajatuksia jotka muuttavat maailmaa

SaferGlobe
Globaalikeskus
Siltasaarenkatu 4 (7. krs)
00530 HELSINKI
toimisto@saferglobe.fi
+358 (0)40 778 8523
www.saferglobe.fi/
Y-tunnus 2373293-3

www.facebook.com/SaferGlobe

twitter.com/saferglobe

Verkkokauppa:
holvi.com/shop/saferglobe/
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