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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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Vuonna 2016 SaferGlobessa panostettiin or-
ganisaation rakenteiden ja toimintatapojen sel-
keyttämiseen vuoden 2015 rajun kasvun jälkeen. 
Muutoksen keskiössä oli SaferGloben hallituksen 
vetämä strategiaprosessi, jossa määriteltiin Sa-
ferGloben osaamisalueet ja keskeiset tavoitteet 
vuosille 2016–2020. Strategian myötä myös 
SaferGloben toimintamuoto muuttui ajatushau-
tomoksi, säännöt uusittiin ja SaferGlobelle pal-
kattiin toiminnanjohtaja. Muutimme myös Rauhan-
asemalta uuteen toimistoon Globaalikeskukseen 
Hakaniemeen ja julkaisimme uudet verkkosivut. 

Toimintatapojen selkeyttäminen on tukenut Sa-
ferGloben kasvua ja lisännyt vaikuttavuuttam-
me.  Pyrimme tuomaan entistä selkeämmin esiin 
SaferGloben ainutlaatuisuuden riippumattomana 
ja käytännönläheisenä toimijana, joka tuo ennak-
koluulottomasti yhteen erilaista osaamista rauhan 
ja turvallisuuden edistämiseksi. Muutoksista huoli-
matta toiminnan perustana ovat edelleen asian-
tuntemus ja uuden tiedon tuottaminen. Näemme 
yhä selkeämmin, että SaferGlobea tarvitaan 
itsenäisenä toimijana ja asiantuntemuksen kehit-
täjänä.  

Vuosi 2016 oli toiminnantäyteinen vuosi.  EU-ra-
hoitteisen IECEU-projektin ensimmäiset tulokset 
julkaistiin. SaferGloben tekemät osiot saivat erin-

1. ToiminnanjohTajan kaTsaus

omaista palautetta EU:n komissiolta. Yritysyh-
teistyö jatkui ulkoasiainministeriön rahoittamien 
KonfliktiKompassi-koulutusten myötä ja kulminoitui 
Finnpartnershipin Matchmaking-yhdistämistyöpa-
jaan 16.8.2016. Lokakuussa Suomen asevalvonta-
raportin julkaisu herätti vilkasta yhteiskunnallista 
keskustelua, johon osallistuivat pääministeri, puo-
lustusministeri sekä useat kansanedustajat. Tämän 
lisäksi teimme kaksi Eurooppatiedotus-projektia, 
jotka käsittelivät EU:n kriisinhallintaa ja aseval-
vontaa. Keväällä SaferGlobe teki yhteistyössä 
hollantilaisen The Centre for Conflict and Security 
Law’n kanssa ensimmäisen kansainvälisen projek-
tin ydinterrorismin vastaisesta globaalialoitteesta 
(GICNT:stä). 

Myös SaferGloben kansainvälisyys ja kansainvä-
linen näkyvyys kasvoivat vuonna 2016 huomatta-
vasti. SaferGlobe osallistui niin ISA:n konferenssiin 
Atlantassa kuin Phoenix Peacebuilding Evaluation 
Networkin tapaamiseen Regensburgissa, Saksas-
sa. Toimimme myös Younger Generation Leaders 
Networking -verkoston suomalaisena partnerina 
järjestön organisoimassa konferenssissa Helsin-
gissä.

SaferGloben pitkäjänteinen työ asiantuntijuuden 
kehittämiseksi on luonut uusia mahdollisuuksia ja 
kansainvälistä yhteistyötä.  

mAriA mekri

toiminnAnjohtAjA

kAsvustA toiminnAn tehostAmiseen

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.
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SaferGloben edeltävät 6 toimintavuotta ovat osoittaneet, että SaferGloben toiminnalle on 
tilausta. Vuoden 2016 painopistealueiksi valittiin siksi tutkimuksen ja asiantuntijatyön kehittämi-
nen sekä organisaation vahvistaminen ja vakiinnuttaminen. 

TuTkimus- ja asianTunTijaToiminnan TavoiTTeeT

Tutkimuksen lähtökohtana on laajan ja inhimillisen turvallisuuskäsityksen tarkastelu yhdistämäl-
lä eri tieteenaloja ja toimijoita. Tutkimus on luonteeltaan kriittistä, positiivista ja ratkaisukeskeis-
tä sekä tuo globaalia hyödynnettävyyttä. 

TavoiTe: kansainvälisen yhTeisTyön kehiTTäminen 
Jatketaan Laurea-ammattikorkeakoulun johtamaa 11 osallistujan ja seitsemän maan yhteis-
työhanketta ”Improving the Effectiveness of Capabilities (IEC) in EU conflict prevention”. Laa-
ditaan yhdessä neuvottelukunnan kanssa jatkorahoitushakemus hankkeessa saadun osaamisen 
pohjalta.

TavoiTe: suomalaisen asevalvonTaosaamisen kehiTTäminen
Tuetaan Suomen viranomaisia, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä julkaisemalla Suomen asevalvon-
taraportti. Asekaupan läpinäkyvyyden lisäämiseksi tehdään asevientitietokanta ja tuodaan 
sen sisältö osittain verkkoon vapaasti tarkasteltavaksi. Jatketaan niin raportissa kuin verkkotie-
tokannassa tiedon esittämisen tapojen kehittämistä. 

2. Toiminnan pääTavoiTTeeT  
    vuodelle 2016

Ilta-Sanomat 24.10.2016
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eu:n kriisinhallinnan 
ToiminTaTapojen kehiTTäminen

Hanke: ImprovIng tHe effectIveneSS of capabIlItIeS 
In eU conflIct preventIon (IeceU) (2015–
2018)
raHoIttaja: HorISonttI 2020 -pUIteoHjelma, eU-
roopan UnIonI (grant agreement nro 653371)

Tutkimushankeessa kehitetään EU:n kriisinhallin-
taoperaatioiden vaikuttavuutta. 

”Improving the Effectiveness of Capabilities in EU 
Conflict Preventation” -hankkeen (IECEU) tavoit-
teena on tukea EU:n kriisinhallinnan tehokkuuden 
kehittämistä.  Hankkeessa ollaan tehty useita ta-
paustutkimuksia, joissa pyritään vertailun avulla 
löytämään keinoja, joita hyödyntämällä EU pys-
tyy lisäämään suorittamiensa tehtävien vaikut-

tavuutta tulevaisuudessa. Hanke myös kehittää 
organisaatioiden välistä yhteistyötä ja pyrkii tu-
kemaan kriisinhallinan asiantuntemuksen kehitys-
tä Suomessa. 

Suomalaisvetoista hanketta koordinoi Laurea, ja 
sen tutkimuskonseptin kehittämisestä vastaa Sa-
ferGlobe. Suomesta mukana ovat lisäksi Kriisin-
hallintakeskus ja Puolustusvoimien kansainvälinen 
yksikkö. Hankekonsortioon kuuluu 11 organisaa-
tiota 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. Erityi-
sesti SaferGloben kehittämää vertailevaa viite-
kehystä kehuttiin.

3. TuTkimus- ja 
asianTunTijaToiminTa
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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 asevalvonta-
raportti kertoo maailman sotilasmenojen kehi-
tyksestä ja siitä, miten valtiot ennaltaehkäisevät 
konflikteja valvomalla ja rajoittamalla asekaup-
paa ja sotilaallista toimintaa. Lisäksi kerrotaan, 
minne Suomi vie väkivaltatuotteita ja mistä se 
ostaa aseensa. Raportin taustalla on SaferG-
loben työryhmän vuosia kestänyt tilastollinen ja 
laadullinen tutkimustyö asekaupan ja konfliktien 
seurannan kehittämiseksi. Vuosittain julkaistava 
raportti ilmestyy aina lokakuussa YK:n aseiden-
riisuntaviikolla.

Järjestyksessään 8. asevalvontaraportissa (Suo-
men asevalvontaraportti 2016) jatkettiin raportin 
rakenteen kehittämistä entistä lukijaystävällisem-
mäksi.  Samalla terävöitettiin asevalvontarapor-
tin viestintää. 

Asekaupan osalta nostettiin esiin muun muas-
sa, 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-

alueeksi nousi Lähi-itä. Saharan eteläpuolinen 
Afrikka nousi toiseksi merkittävimmäksi alueeksi 
Etelä-Afrikkaan suuntautuneen panssariajoneu-
voviennin vuoksi. Samoin nostetiin esille Suomen 
patruunavienti Turkkiin. Raportissa kerrotaan, 
että vuonna 2015 sotatuotteita vietiin Suomes-
ta yhteensä 99 miljoonan euron arvosta. Summa 
on kahta edellisvuotta huomattavasti alhaisempi 
mutta silti 2000-luvun keskiarvoa korkeampi. 

Raportti sai jälleen osakseen laajaa mediahuo-
miota. Yli 20 suomalaista mediaa uutisoi rapor-
tistamme. Raportti noteerattiin laajasti poliittisissa 
keskusteluissa. Raporttia käsiteltiin pääministeri 
Sipilän kyselytunnilla, puolustusvaliokunnan pu-
heenjohtaja pyysi puolustusministeriöltä selvitystä 
Suomen aseviennistä, puolustusministeri kommen-
toi useassa yhteydessä Suomen asevientiä ja 7 
kansanedustajaa teki hallitukselle kirjallisen ky-
symyksen Suomen asevientien lain- ja sopimusten 
mukaisuudesta.

Raportin julkaisutilaisuus järjestettiin Eurooppa-
salissa, missä puhujana oli kansanedustaja Erkki 
Tuomioja. Tilaisuus keräsi hyvin yleisöä, ja osoi-
tuksena raportin merkittävyydestä kaikki ase-
viennin 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/
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euroopan unioni aseviejänä 

Hanke: eU:n aSevIentI

raHoIttaja: UlkoaSIaInmInISterIön eUrooppatIedo-
tUS

Vuonna 2016 SaferGlobe julkaisi ensimmäistä 
kertaa tilastokatsauksen Euroopan unionin ase-
vienneistä. Aihetta oli käsitelty vuodesta 2013 
alkaen Suomen asevalvontaraportin yhteydessä. 
Asevalvontaraporteista koostetun tilastoaineiston 
pohjalta päätettiin kehittää aiheesta itsenäinen 
hanke. Hankkeen tulokset julkaistiin marras-joulu-
kuun taitteessa.

Hankkeessa tarkasteltiin EU:n vuoden 2015 ase-
vientejä käyttäen tunnuslukuina viiden maan – Es-
panjan, Ranskan, Ruotsin, Saksan ja Iso-Britannian 
– kansallisissa asevientiraporteissa ilmoitettuja 
vientilupien arvoja. Kansallisten asevientiraport-
tien 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 mie-
lenkiintoista seikkaa EU:n asevienneistä. Ensinnä-
kin Ranska muutti vientilupakäytäntöjään, minkä 
seurauksena vientilupien euromääräinen koko-
naisarvo nousi räjähdysmäisesti. Lisäksi Ranska 
on markkinoinut sotateollisuutensa tuotteita aktii-
visesti ulkomaille ja pyrkinyt siten kasvattamaan 
ulkopoliittista vaikutusvaltaansa. Tämän vuoksi-
Ranskan vientilupien arvo ja toteutunut vienti ovat 
kasvaneet merkittävästi.

Toinen merkittävä seikka on runsaasti kasvanut 
pienaseiden ja ammusten vienti sellaisiin Lä-
hi-idän maihin, jotka ovat Syyrian sisällissodas-
sa tukeneet Syyrian hallitusta vastaan taistelevia 
kapinallisia. Pelkkä viennin arvon kasvu ei kerro 
siitä, että aseita päätyisi Syyriaan. Syyriasta on 
kuitenkin löydetty NATO-standardeihin perustu-
via aseita ja ammuksia, mikä kertoo siitä, että 
länsivalmisteisille aseille ja ammuksille on jatku-
va kysyntä. Tilastojen perusteella on kysyttävä, 
huomioidaanko vientilupia myönnettäessä diver-
sioriskiä.
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selviTys eu:n globaalisTraTegian 
vaikuTuksisTa eu:n 
kriisinhallinTakykyyn

Hanke: eU:n globaalIStrategIa ja krIISInHallInnan 
tUlevaISUUS

raHoIttaja: UlkoaSIaInmInISterIön eUrooppatIedo-
tUS

SaferGlobe on viime vuosina julkaissut useita 
raportteja liittyen EU:n yhteiseen ulko- ja tur-
vallisuuspolitiikkaan, ja vuoden 2016 toinen Eu-
rooppatiedotus-hanke jatkaa tätä perinnettä. 
Laajalle yleisölle suunnattu hanke tiedottaa tur-
vallisuusympäristön muutoksista, kriisinhallinnan 
opetuksista ja kehityksestä sekä analysoi EU:n 
globaalistrategian linjaamien muutosten mer-
kitystä. Lisäksi sisäasiainministeriön Antti Häikiö 
kuvailee haastattelussa Suomen roolia globaa-
listrategian luomisessa. Hankkeessa julkaistiin 
neljän sivun mittainen esite, jossa kuvataan EU:n 
kriisinhallinnan nykytilaa sekä turvallisuusympä-
ristön asettamia vaatimuksia. 

konflikTisensiTiivisTä kouluTusTa 
yriTyksille ja järjesTöille

Hanke: vakaUttavaa keHItyStä HaUraISIIn valtIoIHIn 
-koUlUtUS (2015–2016)
raHoIttaja: vIeStIntä- ja globaalIkaSvatUStUkI, 
UlkoaSIaInmInISterIö

Haurailla alueilla toimivien organisaatioiden on 
osattava suunnitella toimintansa aluekohtaiseen 
kontekstiin sopivaksi ja oltava myös valmiita so-
peuttamaan sitä nopeastikin muuttuvan yhteiskun-
nallisen tilanteen mukaan. SaferGlobe on luonut 
järjestöille ja yrityksille työkalun niiden toimin-
nan konfliktisensitiivisyyden arvioimiseksi osana 
hanke- ja liiketoimintasuunnittelua sekä tähän 
työkaluun liittyvän koulutuskokonaisuuden. Vuon-
na 2016 jatkoimme ulkoasiainministeriön vies-
tintä- ja globaalikasvatustuella ”Vakauttavaa 
kehitystä hauraisiin valtioihin” -koulutushanketta, 
jolla lisättiin tietoisuutta konfliktisensitiivisistä työ-
tavoista sekä liiketoimintamahdollisuuksista hau-
railla alueilla. Koulutusten kohderyhmänä ovat 
kansainvälistä liiketoimintaa opettavat ammatti-
korkeakoulut, pienet ja keskisuuret yritykset sekä 
haurailla alueilla toimivat kansalaisjärjestöt.

Keväällä 2016 pidimme useita koulutuksia, kehi-
timme nettisivujamme ja käänsimme materiaalim-
me englanniksi. Jatkoimme  teeman työstämistä 
ulkoasiainministeriön rahoituksen loputtua, myös 
syksyllä 2016.  

SaferGlobe piti 16.8.2016 KonfliktikKompas-
si-työpajan Finnpartnershipin Matchmaking-yh-
distämistyöpajassa, jossa tarkoituksena oli löy-
tää 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 arvIoI-
mISekSI: www.Saferglobe.fI/Hankkeet/konflIktIkompaS-
SI/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 yh-
teistyön pohjalta vuonna 2006. Sen tarkoituksena 
on estää ydin- ja radioaktiivisten aineiden käyttö 
terroristisiin tarkoituksiin ja varautua tilanteisiin, 
joissa nämä aineet ovat joutuneet valvonnan ulko-
puolelle. SaferGloben projektin tarkoituksena oli, 
kesäkuussa 2016 järjestettyä GICNT:n 10-vuo-
tiskokousta silmällä pitäen, arvioida GICNT:n 
roolia ydinterrorismin torjunnassa, tunnistaa sen 
vahvuuksia ja haasteita sekä pohtia aloitteen 
tulevaisuutta. Hanke toteutettiin yhteistyössä suo-
malaisen SaferGloben ja hollantilaisen Centre for 
Conflict and Security Law - eli CCSL-tutkimusins-
tituutin kanssa. Raportin tilaajina ovat Hollannin 
ja Suomen ulkoministeriöt. Kummatkin maat ovat 
osallistuneet aktiivisesti GICNT:n toimintaan: Hol-
lanti on GICNT:n toimintaa koordinoivan IAG:n 
(Implementation and Assessment Group) puheen-
johtaja, kun taas Suomi johtaa yhtä aloitteen kol-
mesta työryhmästä (Nuclear Detection Working 
Group, NDWG). SaferGlobe kontribuoi myös 
Haagissa 15.–16.6.2016 järjestetyn 10-vuotis-
kokouksen valmistelutyöhön.

TuTkimusTa TyöTTömyyden, 
maahanmuuTon ja Turvallisuuden 
välisisTä yhTeyksisTä

Hanke: työllIStymISen merkItyS tUrvallISUUSnäkö-
kUlmaSta

raHoIttaja: opetUS- ja kUlttUUrImInISterIö

SaferGlobe pyrkii strategiansa mukaisesti tar-
kastelemaan turvallisuutta eri näkökulmista. Sa-
ferGloben tutkimuskentän kannalta yksilötur-
vallisuus ja sosioekonomisten tekijöiden vaikutus 
yksilöiden turvallisuuteen ja väkivaltakäyttäyty-
miseen ovat mielenkiintoisia teemoja. Myös nuori-
son merkitys rauhalle ja turvallisuudelle on tunnis-
tettu viime aikoina yhä selvemmin. 

SaferGloben hankkeessa Työllistymisen merkitys 
turvallisuusnäkökulmasta tarkasteltiin työttömyy-
den roolia eri tyyppisissä väkivaltaisuuksissa. 
Hankkeen osana järjestettiin huhtikuussa seminaa-
ri otsikolla ”Näkökulmia työllisyyteen, turvallisuu-
teen ja maahanmuuttoon – onko näiden välillä 
yhteyttä?”. Seminaarissa aiheesta alustivat eri-
koistutkija Maili Malin Siirtolaisuusinstituutista, yli-
opistotutkija Mikko Aaltonen Helsingin yliopiston 
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista ja 
kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministe-
riöstä. Seminaarin keskustelun ja johtopäätösten 
pohjalta julkaistiin seminaariraportti SaferGlo-
ben nettisivuilla ja painettuna. Seminaariraport-
tia jaettiin SaferGloben verkostojen, sosiaalisen 
median ja seminaarin osallistujien kautta. Semi-
naariraportin julkaisuun liittyen MTV-uutiset teki 
kaksi hankkeen teemaa käsittelevää uutisjuttua.
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muu ToiminTa

16.–19.3.2017 inTernaTional sTudies associa-
Tion, 57. vuosiTTainen konferenssi, aTlanTa, 
georgia, yhdysvallaT
SaferGlobe osallistui International Studies Asso-
ciationin 57. vuosittaiseen konferenssiin Yhdys-
valtain 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 Compara-
tive Study in European Union Crisis Management”.

6.6.–7.6.2016 phoenix peacebuilding eva-
luaTion neTwork, regensburgin yliopisTo, 
saksa
SaferGlobe osallistui Phoenix Peace-evaluati-
on Networking -tapahtumaan Regensburgin yli-
opistossa Saksassa 6.6.–7.6.2016. Tapahtuman 
teemana oli ”Complexity is not synonymous with 
impossibility in the evaluation of peace interven-
tions“. Esittelimme tapahtumassa IECEU-projektin 
löydöksiä. 

4.–7.9.2016 younger generaTion leaders 
neTwork on euro-aTlanTic securiTy -verkos-
Ton Tapaaminen
Toimimme Younger Generation Leaders Network 
on Euro-Atlantic Security-verkoston suomalaise-
na partnerina, kun verkosto järjesti Suomessa 
4.–7.9.2016 tapaamisensa Marina Congress 
Centressä. Tapaamiseen tuli Euroopan johta-
via asiantuntijoita. Suomalaisina asiantuntijoina 
paneelikeskusteluissa  mukana olivat mm. Elina 
Lepomäki, Pekka Sutela, Iikka Korhonen, Tarja 
Cronberg ja Rene Nyberg. SaferGloben toimin-
nanjohtaja Maria Mekri oli tapaamisen pääillal-
lisen kunniavieras.

8.11.2016 nuorisoTuTkimuspäiväT
Järjestimme Nuorisotutkimuksen päiville 
8.11.2016 paneelin teemalla ”Maahanmuutta-
jataustaiset nuoret, rauha ja turvallisuus Suomes-
sa” yhdessä Nonfighting Generation ry:n kanssa. 
Kari Paasonen toimi paneelin puheenjohtajana 
yhdessä Nonfighting Generation ry:n Katri Kyllö-
sen kanssa. Paasonen piti myös esityksen työryh-
mässä “Youth political engagement in Mediterra-
nean”. Esityksessään hän käsitteli työttömyyden 
roolia arabikevään kansannousuissa. 

2.12.2016 slush-oheisTapahTuma ”innovaTi-
on 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 toiminnanjoh-
taja (www.founderspledge.com), joka oli  myös 
yksi Slushin pääpuhujista. Muina puhujina olivat 
Ossi Heinonen Plan International Finlandista, Rit-
ka Heino FCA Investment Ltd:stä, Tatu Lyytinen 
Aalto New Globalista ja Jussi Impiö Suomen Pu-
naisesta rististä. 

8.12.2016 informal aTT workshop, geneve
Elli Kytömäki ja Maria Mekri osallistuivat Ge-
nevessä ATT-työpajaan, jonka tarkoituksena oli 
pohjustaa Suomen puheenjohtajuuskautta ATT:s-
sa. Tapahtuman järjestivät ATT:n puheenjohta-
jamaa Suomi, varapuheenjohtajamaat ja ATT:n 
sihteeristö. 

16.12.2016 cmi:n järjesTämä ”roundTable on 
evaluaTion complexiTy and conflicT” -panee-
likeskusTelu
SaferGlobe toimi CMI:n kumppanina ajankohtai-
sen ”Roundtable on Evaluation Complexity and 
Conflict” -paneelikeskustelun järjestämisessä. 
Osallistuimme myös paneelikeskusteluun.  Keskus-
telu tapahtumassa oli vilkasta. 
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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 kehit-
tämisestä.

Vuonna 2016 hallituksen puheenjohtajana toi-
mi 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. Stra-
tegiassa SaferGloben hallitus linjasi toiminnan 
tavoitteet ja painopisteet vuosille 2016–2020 
ja arvioi toimintaan kohdistuvia uhkia ja mah-
dollisuuksia.
Joulukuussa 2016 uusi ja vanha hallitus kokoon-
tuivat arvioimaan edellisen vuoden toimintaa ja 
luomaan katsauksen tulevaan vuoteen.

4. hallinTo

ToimisTo ToTeuTTaa Toiminnan

Palkatun henkilöstön tehtävänä on suunnitella ja 
toteuttaa toimintaa. Operatiivista toimintaa joh-
taa toiminnanjohtaja. Tämän lisäksi SaferGlo-
bessa on vuosittain useampia työntekijöitä joko 
määräaikaisissa työsuhteissa tai toimeksiannon 
saaneina. Yhteensä SaferGlobe maksoi palk-
kaa tai palkkioita 12 hengelle vuonna 2016. 

Organisaatiorakennetta muutettiin niin, että 
tutkimusjohtajan ja toiminnanjohtajan tehtävät 
yhdistettiin. Muutoksen taustalla oli organisaa-
tiorakenteen tehostaminen, jota edesauttoivat 
myös taloushallinnon yksinkertaistaminen ja säh-
köisten 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 järjestö-
jen kanssa. Tämä yhteinen toimitila on jo tuo-
nut synergiaetuja. Ajatushautomon verkkosivut 
uudistettiin kokonaan ja toimiston tietohallin-
toa kehitettiin ottamalla käyttöön Microsoft 
NGO-tuotteet. Lisäksi SaferGlobelle luotiin uusi 
fellowship-ohjelma, joka selkeyttää SaferG-
loben asiantuntijoiden roolia ja sitouttaa heitä 
SaferGloben toimintaan. 

SaferGloben tilitoimistona toimii Tiliverkko Oy. 
Tilintarkastajana toimii HTM Lotta Kauppila Ti-
lirengas 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 vaikut-
tavuutta omalla asiantuntemuksellaan sekä tar-
vittaessa ratkoa yksittäisen tutkimuksen laatua 
ja etiikkaa koskevat kysymykset. Neuvottelu-
kunnan puheenjohtaja toimii Kari Välimäki ja 
jäseninä Moaffak Ahmed, Tarja Cronberg, Jan-
ne 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 strategi-
aa vuosille 2016–2020. 

Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 29.10.2016. 
Syyskokouksessa hyväksyttiin seuraavan vuo-
den toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä 
valittiin hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen 

jäsenet.  Vuonna 2017 SaferGloben hallituksen 
puheenjohtajana toimii Kari Välimäki ja halli-
tuksen jäseninä Juho Saari, Mirva Salminen, Ka-
levi Suomela, Jyri Wuorisalo sekä varajäseninä 
Johannes Lehtinen ja Kari Paasonen.

yhTeisToiminTa ja edusTukseT

Toimimme yhteistyössä rauhan ja turvallisuu-
den kysymyksistä kiinnostuneiden tahojen kans-
sa. Emme ole muiden yhteisöjen jäseniä mutta 
osallistumme laajasti alan yhteistyöelinten toi-
mintaan. Olemme Anna Lindh -säätiön Suomen 
verkoston jäsen. Lisäksi osallistumme Kehityspo-
liittisen toimikunnan ”Yritykset ja kehitys” -ryh-
män,  ulkoasiainministeriön rauhanvälittämisen 
koordinaatioryhmän, kehitysyhteistyöjärjestöjen 
EU-yhdistyksen Kehys ry:n turvallisuus- ja kehi-
tysryhmän sekä kansalaisjärjestöjen yhteisen 
Pienasekoordinaatioryhmän työhön. 
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SaferGloben taloudellinen tila on vakaa. Pro-
jektipohjaisesta rahoituksesta johtuen SaferG-
loben kerryttämä oma pääoma on kuitenkin 
suhteellisen vaatimaton. Siitä huolimatta Sa-
ferGloben maksuvalmius on hyvä. 

Tilikaudella 1.1.–31.12.2016 yhdistyksen ti-
linpäätös osoitti alijäämää 1388,83  euroa 
(2015: ylijäämä 7 334,00€). Kokonaistuotot 
olivat 134 259,94 euroa ja kokonaiskulut oli-
vat 135 648,77 euroa. Tuotot koostuivat lähes 
kokonaan kohdeavustuksista ja vain noin 2 000 
euroa omasta varanhankinnasta, kuten jäsen-
maksuista ja julkaisumyynnistä. Kulut muodos-
tuivat pääasiassa tutkijoiden ja asiantuntijoiden 
palkoista sekä julkaisukuluista. Hallintokulut 
koostuivat pääasiassa tilitoimiston ja tilintarkas-
tajan palkkioista.

5. Talous
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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/


