
1

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2017



2

SISÄLLYS       

AJATUKSIA JOTKA MUUTTAVAT MAAILMAA

Tämä julkaisu on SaferGlobe ry:n (jatkossa SaferGlobe) 
toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017.

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. Toiminnan 
keskeisiä arvoja ovat positiivinen käsitys rauhasta ja 
turvallisuudesta sekä inhimillinen turvallisuus.

Säännöt ovat luettavissa verkkosivuiltamme.

SaferGlobe päätettiin perustaa vuonna 2009, ja se 
rekisteröitiin yhdistysrekisteriin vuonna 2010.

1. Toiminnanjohtajan katsaus 3
2. Toiminnan päätavoitteet vuodelle 2017 4
3.  Tutkimus- ja asiantuntijatoiminta 5
4. Hallinto 13
5. Talous 15



3

Vuosi 2017 oli SaferGlobelle vaikuttavuuden 
kasvun ja kansainvälistymisen vuosi. Olemme 
monessa mukana niin Suomessa kuin kansain-
välisestikin. 

Haluan nostaa SaferGloben toiminnasta esille 
seuraavat asiat:

1) IECEU-projektin vertaileva tutkimus kriisin-
hallinnan tehokkuudesta

 Käyt täen luomaansa tu tk imusmal l ia , 
SaferGlobe analysoi kymmenen EU:n kriisin-
hallintaoperaatiota ja -missiota, tehden näin 
myös kansainvälisesti ainutlaatuista vertai-
levaa tutkimusta. Tämä analyysi loi myös 
pohjan IECEU-projektin suostituksille kriisin-
hallinnan tehostamiseksi.  

2) Asevalvontaraportin digitalisoiminen
 Pitkäaikainen haaveemme digitalisoida 

asevalvontaraportti niin, että tietokantamme 
ja tietomme olisivat helposti saatavilla, onnistui 
yhteistyössä Futuricen Chilicorn Social Impact 
Fundin kanssa. Nykyinen asevalvontaraportti 
(www.armscontrol.saferglobe.) on esimerkki 
suomalaisesta läpinäkyvyydestä ja yhteistyö-
mahdollisuuksista.  Raportin kautta aseval-
vontaraportin asevientitiedot ovat ladat-
tavissa tietokantana mutta myös itse koodaus 
on kopioitavussa ja mukailtavissa. Digitalisoitu 
asevalvontaraportti toimii jo laajasti tieto-
lähteenä medialle ja päättäjille.

3) Asekauppasopimuksen Suomen puheenjohta-
juuskauden tukeminen

 Olimme osana Suomen valtuuskuntaa osa-
puolikokouksessa Genevessä, jonne tuotimme 
myös raportin. Tämän raportin julkaisimme 
kokouksen sivutapahtumassa, jossa olivat läsnä 
asekauppasopimuksen nykyinen, entinen ja 
tuleva puheenjohtaja. Tuimme puheenjohta-
juuskauden näkyvyyttä Suomessa myös 
jär jestämällä tapahtuman ja luomalla 
sosiaalisen median kampanjan.

4) Rauhanteknologioiden ja rauhanteknologian 
kehittäminen alana

 Digitalisoidun asevalvontaraportin lisäksi 
SaferGlobe on kehittänyt uutta Parempaa  
rauhaa -nimistä rauhanoperaatioiden 
arviointimekanismia yhdessä Nor jan 
ulkopoliittisen instituutin ohjaaman konsortion 
(Effective peace operations) kanssa. Lisäksi 
olemme olleet mukana PeaceTech Forumissa 
ja PeaceTech Leaguessa, tukeneet YK:n 
UNTIL-innovaatiolaboratorion rauhan ja 
turvallisuuden painopistettä sekä järjes-
täneet Peace, tech and brunch -tapahtuman 
yhdessä Human Security Finlandin kanssa. 

Suomen kansainväliset vahvuudet eli moni-
toimijayhteistyö, asiantuntijuus ja teknologia 
heijastuvat myös entistä selvemmin meidän 
työhömme ja luovat pohjaa uusille innovaatioille 
ja jännittäville mahdollisuuksille. Odotamme 
innolla, mitä vuosi 2018 tuo mukanaan tällä 
nopeasti kasvavalla alalla.
       

Maria Mekri
toiminnanjohtaja

SaferGlobe tuottaa korkealaatuista tutkimusta ja 
työkaluja rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi.

1. Toiminnanjohtajan katsaus

Kasvua, kansainvälisyyttä ja vaikuttavuutta
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Vuonna 2017 SaferGlobella oli kolme päätavoitetta:

1)  Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen ja uusien kumppanuuksien 
löytäminen

 SaferGlobessa jatketaan Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoimaa 
”Improving  the  effectiveness  of  capabilities  (IEC)  in  EU  conict  prevention”   
-hanketta ja työskennellään kansainvälisen näkyvyyden lisäämiseksi sekä 
hankkeelle että SaferGlobelle. Tätä kansainvälistä yhteistyötä halutaan tukea 
myös mm. lisäämällä yhteistyötä ja verkostoitumista muiden ajatushautomoiden 
kanssa sekä kehittämällä englanninkielistä viestintää. Tavoitteessa onnistuimme 
hyvin. 

2)  Tunnettavuuden ja luotettavuuden lisääminen

 SaferGlobessa halutaan kehittää ja syventää osaamista ja lisätä ajatushautomon 
tunnettavuutta paitsi tekemällä hyviä projekteja myös lisäämällä viestimistä sekä 
itse SaferGlobesta että sen projekteista. Luotettavuuttaan SaferGlobe 
suunnittelee lisäävänsä vakiinnuttamalla toimintatapojaan ja -menetelmiään sekä 
panemalla toimeen laadunvalvontamenetelmänsä. Tavoitteessa onnistuimme 
hyvin

3)  Hyvän työyhteisön luominen

 SaferGloben toiminnan keskiössä ovat osaavat ihmiset. Kasvun myötä työyhteisö 
on muuttunut pienestä kaveriporukasta laajemmaksi ammattilaisten verkostoksi ja 
hiljalleen työyhteisöksi. SaferGloben haasteena on toiminnan projektipohjaisuus, 
joka rajoittaa työntekijöiden sitouttamista, sekä hyvin rajattu määrä resursseja 
itse organisaation kehittämiseksi. Vuonna 2017 SaferGloben tavoitteena on 
nostaa keskiöön työntekijät ja luoda hyvä pohja työyhteisölle. Tavoitteessa 
onnistuimme kohtalaisesti. Loimme hyviä toimintatapoja mutta projektirahoitus luo 
haasteensa myös työyhteisölle. 

2. Toiminnan päätavoitteet vuodelle 2017
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EU:n kriisinhallinnan 
toimintatapojen kehittäminen

Hanke: Improving the effectiveness of capabilities in 
EU conict prevention (IECEU) (2015–2018)
Rahoittaja: Horisontti 2020 -puiteohjelma, Euroopan 
unioni (Grant agreement nro 653371)
www-sivu: www.ieceu-project.com
Julkaisut: 
• D5.1 The effectiveness of EU capabilities and 

current situation of pooling and sharing
 http://www.ieceu-project.com/?page_id=3754
• D7.1 The improvement of the effectiveness of EU 

capabilities
 http://www.ieceu-project.com/?page_id=3737
• IECEU's ve ndings from the comparative 

analysis of EU's crisis management
 https://saferglobe./2017/11/ieceus-ve-

ndings-from-the-comparative-analysis-of-eus-
crisis-management/

• Chapter 5. Comparing apples and airplanes: case 
study analysis in IECEU in Hyttinen et al., 
”Improving the effectiveness of capabilities (IEC) 
in EU conict prevention”, Laurea publications, 
2017.

 http://www.ieceu-project.com/?page_id=7466

”Improving the effectiveness of capabilities in EU 
conict preventation” -hankkeen (IECEU) tavoitteena 
on tukea EU:n kriisinhall innan tehokkuuden 
kehittämistä. Hankkeessa on tehty useita tapaus-
tutkimuksia, joita vertailemalla löydetään keinoja, 

joil la voidaan lisätä EU:n kriisinhall innan 
vaikuttavuutta tulevaisuudessa. Hanke myös 
kehittää organisaatioiden välistä yhteistyötä, ja 
sen tavoitteena on tukea kriisinhallinnan asian-
tuntemuksen kehitystä Suomessa.

Suomalaisvetoista hanketta koordinoi Laurea-
ammattikorkeakoulu, ja sen tutkimuskonseptin 
kehittämisestä vastaa SaferGlobe. Suomesta 
mukana ovat lisäksi Kriisinhallintakeskus ja Puolus-
tusvoimien kansainvälinen yksikkö. Hanke-
konsortioon kuuluu 11 organisaatiota seitsemästä 
eri maasta, jotka ovat Suomen lisäksi Itävalta, 
Hollanti, Slovenia, Tanska, Belgia ja Irlanti. 

Vuonna 2017 SaferGlobe tuotti projektin vertai-
levan tutkimuksen kriisinhallinnan tehokkuudesta. 
Tutkimuksessa vertailtiin kymmentä eri tapaus-
tutkimusta, ja se tuotti ainutlaatuista tietoa 
kriisinhallinnasta. Tutkimuksen perusteella voidaan 
mm. sanoa, että Euroopan unionin kriisinhallinnan 
erityisiä vahvuuksia ovat kyky yhteistyöhön muiden 
toimijoiden kanssa sekä kriisinhallintahenkilöstön 
korkea taso. Vertailevassa tutkimuksessa toiminnan 
heikkouksina esille nousi erityisesti suunnitteluun ja 
yhteistoiminnan (interoperability) edistämiseen 
liittyviä tekijöitä. 

Tämän vertailevan tutkimuksen pohjalta Safer-
Globe laati 56 kohtaa sisältävän tehostamis-
mahdollisuuksien listan, jonka pohjalta IECEU-
konsortio loi SaferGloben johtamana omat 
suosituksensa tehokkuuden lisäämiseksi.

3. Tutkimus- ja asiantuntijatoiminta

Six capabilities
Years of Activity of the Operations and Missions under Study

http://www.ieceu-project.com
http://www.ieceu-project.com/?page_id=3754
http://www.ieceu-project.com/?page_id=3737
https://saferglobe.fi/2017/11/ieceus-five-findings-from-the-comparative-analysis-of-eus-crisis-management/
https://saferglobe.fi/2017/11/ieceus-five-findings-from-the-comparative-analysis-of-eus-crisis-management/
https://saferglobe.fi/2017/11/ieceus-five-findings-from-the-comparative-analysis-of-eus-crisis-management/
http://www.ieceu-project.com/?page_id=7466
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Suomen asevalvontaraportin 
digitalisoiminen avaa uusia 
ulottuvuuksia

Hanke: Suomen asevalvontaraportti, 
digitalisoiminenyhteistyössä Futurice oy:n kanssa
Kumppanit: Futurice oy:n pro bono -ohjelma 
Chilicorn 
www-sivu: www.armscontrol.saferglobe. 

SaferGloben kehittämä Suomen asevalvonta-
raportti kertoo maailman sotilasmenojen kehityk-
sestä ja siitä, miten valtiot ennaltaehkäisevät 
konikteja valvomalla ja rajoittamalla ase-
kauppaa ja sotilaallista toimintaa. Lisäksi 
asevalvontaraportissa kerrotaan, minne Suomi vie 
väkivaltatuotteita ja mistä se ostaa aseensa. 
Raportin taustalla on SaferGloben työryhmän 
vuosia kestänyt tilastollinen ja laadullinen 
tutkimustyö asekaupan ja koniktien seurannan 
kehittämiseksi. Vuosittain julkaistava raportti 
ilmestyy aina lokakuussa YK:n aseidenriisunta-
viikolla.

Vuonna 2017 SaferGlobe julkaisi asevalvonta-
raportin ensimmäistä kertaa avoimella verkko-
sivustolla, jolta Suomen asevientiä voi nyt 
tarkastella kaikille avoimelta interaktiiviselta 
kartalta. Lisäksi sivuilta on ladattavissa tietokanta 
Suomen yli 4 000 yksittäisestä vientitapahtumasta 
vuosina 2002–2016. Tietokanta tarjoaa uutta 
tietoa Suomen aseviennistä. Se esimerkiksi kertoo, 
että suomalaisyritykset ovat vieneet siviiliaseita ja 
sotatuotteita vuosina 2002–2016 yhteensä 2,2 
miljardin euron arvosta ja kaikkiaan 109:ään eri 
maahan. Euromääräisesti tarkasteltuna sekä 
siviiliaseiden että sotatuotteiden vuosittainen vienti 
on yli kaksinkertaistunut viimeisten 15 vuoden 

aikana. Myös vientimaiden lukumäärä on ollut 
kasvussa.

Uusi sivusto kokoaa yhteen siviiliase- ja sota-
tuotevientiä koskevat tiedot, jotka ovat aiemmin 
olleet saatavissa vain erillään. Sivusto ja 
tietokanta tarjoavat mahdollisuuden tarkastella 
asevientiä entistä helpommin, yksityiskohtai-
semmin ja monipuolisemmin. SaferGlobe on 
toteuttanut verkkosivuston yhteistyössä ohjelmis-
toyhtiö Futuricen yhteiskuntavastuuohjelman 
Chilicorn Fundin kanssa, ja sivusto onkin 
ainutlaatuinen esimerkki rauhanteknologiasta.

Raportin julkaisutilaisuus järjestettiin Postitalossa, 
ja tilaisuuden puhujana oli puolustusvaliokunnan 
puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva.  
Raportti on saanut osakseen laajaa media-
huomiota, ja se on yleisesti käytetty työkalu 
Suomen asekaupan tarkastelussa.

http://www.armscontrol.saferglobe.fi
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Suomen sotatuote- ja 
siviiliaseviennin kehitys vuosina 
2002–2016

Hanke: Suomen asevalvonta (vuosittainen)
Rahoittaja: SaferGlobe
Julkaisu ladattavissa: 
https://saferglobe./wp-
content/uploads/2017/10/SaferGlobepolicy_b
rief_2-2017_suomen_asevienti_2002-2016.pdf

Suomalaisyritykset ovat vieneet siviiliaseita ja 
sotatuotteita vuosien 2002–2016 aikana 
yhteensä 2,2 miljardin euron arvosta ja kaikkiaan 
109:ään eri maahan. Euromääräisesti tarkas-
teltuna sekä siviiliaseiden että sotatuotteiden 
vuosittainen vienti on yli kaksinkertaistunut 
ajanjakson aikana. Vuosina 2002–2013 
Suomesta vietiin aseita eniten Eurooppaan ja 
Pohjois-Amerikkaan. Nyt merkittävimmäksi 
vientialueeksi on noussut Lähi-itä.

Euroopan unionin aseviennit 
2016: noususuhdannetta ja 
poliittisia haasteita 

Hanke: EU:n asevienti
Rahoittaja: ulkoministeriön Eurooppatiedotus
Julkaisu ladattavissa:
https://saferglobe./wp-
content/uploads/2017/10/policy_brief_1 
2017_euroopan_unionin_aseviennit_2016.pdf

SaferGlobe julkaisi tilastokatsauksen Euroopan 
unionin asevienneistä. Aihetta oli käsitelty 
vuodesta 2013 alkaen Suomen asevalvonta-
raportin yhteydessä. Asevalvontaraporteista 
koostetun tilastoaineiston pohjalta päätettiin 
kehittää aiheesta itsenäinen hanke. Hankkeen 
tulokset julkaistiin marras-joulukuun taitteessa.

Hankkeessa tarkasteltiin EU:n vuoden 2016 
asevientejä käyttäen tunnuslukuina viiden maan 
– Espanjan, Ranskan, Ruotsin, Saksan ja Ison-

Britannian – kansallisissa asevienti-
raporteissa ilmoitettuja vientilupien 
arvoja. Kansallisten asevientira-
porttien käyttäminen mahdollistaa 
ajantasaisemman analyysin kuin EU:n 
vuosiraportteihin perustuva analyysi. 
EU:n raportit on julkistettu viime 
vuosina vasta lähes puolitoista vuotta 
tarkasteluvuoden päättymisen jäl-
keen.

Tilastotarkastelun tuloksena kävi ilmi, 
että vaikka vuonna 2016 EU-maiden 
asevienti supistui noin 5 %:lla, 
pidemmällä ajalla asevientien määrä 
on noussut huomattavasti viimeisen 
vuosikymmenen aikana tutkituissa 
viidessä eurooppalaisessa maassa. 
Niistä erityisesti Ruotsin asevienti on 
kasvanut, ollen 98,6 % isompi vuosina 
2013–2016 (2,19 mrd. €) kuin 
vuosina 2008 –2012 (1,10 mrd. €).

Euromääräisesti suurimmat vienti-
kohteet olivat Yhdistyneet arabi-
emiirikunnat, Saudi-Arabia ja Intia. 
Ongelmal l i s ina v ient ikohte ina 
pidettiiin erityisesti Saudi-Arabiaa ja 
Turkkia, joihin molempiin evättiin 
vientilupia.

Suomen siviili- ja sotatuotevienti vuosina 2002–2016
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Asevalvontasopimuksen 
puheenjohtajuuskausi ja 
sopimuksen universalisaation 
tukeminen

Hanke: ATT
Rahoittaja: SaferGlobe, ulkoasianministeriö
Julkaisu ladattavissa:
https://www.saferglobe./wp-
content/uploads/2017/09/att_universalization_
web.pdf

SaferGloben tuottamaraportti ”Arms trade treaty 
signatory states – gaps and possibilities for treaty 
universalization” keskittyy pohtimaan kansain-
välisen asekauppasopimuksen (Arms Trade Treaty, 
ATT) universalisaatioon liittyviä ongelmia: miksi 
lähes 40 maata on allekirjoittanut sopimuksen 
mutta ei ole vielä liittynyt siihen? Miten sopimuksen 
laajennuspyrkimyksiä voitaisiin tehokkaimmin 
edistää?

Asekauppasopimukseen oli syyskuuhun 2017 
mennessä liittynyt 92 YK:n jäsenvaltiota. Lisäksi on 
joukko maita, jotka parhaillaan työstävät kansal-
lisia toimiaan liittyäkseen siihen mahdollisimman 
pian.

Merkittävimpiä allekirjoittajamaiden liittymistä 
hidastavia tekijöitä ovat tutkimuksen mukaan 
turvallisuuspoliittiset tekijät, puutteelliset tiedot 
valvonnan tärkeydestä ja vaadituista järjestel-
mistä, ongelmat tiedonkulussa, sisäpoliittisten 
tekijöiden ja prosessien aiheuttamat haasteet 
sekä puolustusteollisuuden ilmaisema huoli 
kaupan valvonnan lisäämisen mahdollisesti 
mukanaan tuomista rajoitteista. Raportissa 
esitellään joukko ehdotuksia, joita maat itse tai 
kansainvälinen yhteisö voisivat käyttää tuke-
maan ATT:n universalisaatiota.

Number of Signatory States and States Parties in ATT from June 2013 to May 2017
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Vammaisuus ja laaja turvallisuus 
Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestön (Etyj) 
toiminnassa

Hanke: Etyjin laaja turvallisuus
Rahoittaja: ulkoasiainministeriö
Kumppanit: Kynnys ry
Julkaisu ladattavissa: 
https://saferglobe./wp-
content/uploads/2018/01/policy_brief_4-
2017_vammaisuus_ja_laaja_turvallisuus_etyjin_t
oiminnassa.pdf

SaferGlobe toteutti yhteistyössä Kynnys ry:n kans-
sa selvityksen vammaisten asemasta suhteessa 
laajaan turvallisuuteen Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestön (Etyj) toiminnassa. Kynnys ry on 
suomalainen eri tavoin vammaisten ihmisten ihmis- 
ja perusoikeusjärjestö. Etyj perustaa toimintansa 
laajaan turvallisuuskäsitykseen. Vammaisten 
oikeudet sisältyvät erityisesti turvallisuuden 
inhimilliseen ulottuvuuteen.

Selvityksessä tarkasteltiin Etyjin toimintaan 
erityisesti vammaisten poliittisen osallistumisen ja 
syrjimättömyyden puolesta tehtävän työn alalla. 
Lisäksi selvityksessä esiteltiin vammaisten oikeuk-
sien sopimusperustaa ja Suomen toimintaa Etyjissä 
vammaisten oikeuksien edistäjänä. 

Selvityksen erityisenä painopisteenä tarkasteltiin 
vammaisten henkilöiden asemaa Ukrainan 
koniktin keskellä ja tapaa, jolla Etyj on huomioinut 
vammaisten aseman osana toimintaansa 
Ukrainassa. Selvityksessä hyödynnettiin Etyjin 
asiakirja-aineiston ohella Kynnyksen Ukrainassa 
tekemiä haastatteluja sekä Etyjin työntekijöiden 
haastatteluja.

Selvityksen perusteella laadittiin SaferGloben 
policy brief 4/2017 -julkaisu, jota esiteltiin 
yhteisessä tilaisuudessa ulkoasianministeriön 
kanssa 7.2.2018.

Parempaa rauhaa -projekti

SaferGlobe pyrkii toiminnassaan luomaan uusia 
työkaluja rauhantukemiseen. IECEU-projektissa 
SaferGlobe loi tehokkuustutkimukseen käytet-
tävän vertailevan tutkimuksen mallin EU:n 
kriisinhallinnalle. Tätä samaa mallia SaferGlobe 
pyrkii nyt laajentamaan yleisesti käytettäväksi 
rauhanoperaatioiden evaluointiin. Vuonna 2017 
SaferGlobe loi pohjan jatkokehittelylle ja kehitti 
projektin kumppanuuksia. Onnistuessaan projekti 
loisi täysin ainutlaatuista vertailevaa tietoa 
rauhanoperaatioista, mutta jo nyt edetessään 
projekti on luonut pohjaa tulevalle yhteistyölle. 
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Muu toiminta

31.1.2017 
Asekauppa kansainvälisessä politiikassa  –
paneelikeskustelu, Helsinki 

Järjestäjä: Politiikasta.-verkkolehti.
Paneelissa pohdittiin asekaupan laajoja nyky-
trendejä ja Suomen yhteyksiä kansainväliseen 
asekauppaan. Lisäksi tarkasteltiin pyrkimyksiä 
hallita ja valvoa kansainvälistä asekauppaa. 
Paneelin osallistujina olivat SaferGloben tutkija 
Johannes Lehtinen, Sadankomitean puheenjohtaja 
Timo Mielonen ja Feministisen ajatushautomo 
Hatun johtaja Saara Särmä. Puhetta johti 
Politiikasta.-lehden toimituskunnan jäsen Tapio 
Juntunen.

17.2.2017 
Tampere peace perspectives, Tampere

Tampere peace perspectives on Interaktio ry:n ja 
TIPSY ry:n järjestämä opiskelijakonferenssi 
Tampereen yliopistolla. Vuonna 2017 Maria 
Mekri oli konferenssin pääpuhujana ja puhui 
Suomen mahdollisuuksista rauhan tukijana.

27.3.2017 
Policy dialogue: improving the effectiveness of 
EU capabilities in conict prevention, European 
security and defence college, Brysseli

IECEU-konsortio sekä European Security and 
Defence College järjestivät keskustelutilaisuuden 

EU:n kriisinhallinnasta vastaaville virkamiehille. 
SaferGloben Maria Mekri toimi alustajana ja 
puheenjohtajana yhteensopivuutta (inter-
operability) koskevassa paneelikeskustelussa.

8.5.2017 
The arms trade treaty and beyond: 
enhancing international security, Tampere

Järjestäjät: SaferGlobe, Finnish Association of 
International Affairs ja Tampereen yliopiston 
politiikan tutkimuksen ainejärjestö Iltakoulu.
Tilaisuudessa käsiteltiin kansainvälisen ase-
kauppasopimuksen nykytilaa ja tulevaisuutta. 
SaferGloben toiminnanjohtaja Maria Mekri 
lausui tilaisuuden avaussananat. Tilaisuudessa 
kuultiin ministeri Erkki Tuomiojan ja suurlähettiläs 
Klaus Korhosen esitykset asekauppasopimuksen 
nykytilanteesta sekä osallistuivat paneelikes-
kusteluun. Paneelikeskustelun puheenjohtajana 
toimi  SaferGloben tutkija Johannes Lehtinen, 
paneeliin osallistuivat myös Rauhanliiton 
toiminnanjohtaja Laura Lodenius ja SaferGloben 
juniori tutkija Eetu Kreivi. 

17.5.2017 
Taustakeskustelu ministeri Risikon kanssa 
kriisinhallinnasta, Helsinki

SaferGloben, Fincentin, CMC Finlandin ja 
Laurean edustajat olivat ministeri Risikon luona 
puhumassa kriisinhallinnan tulevaisuudesta. 
Risikon mukaan kriisinhallinta on ”hiomaton 
timantti”.
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18.5.2017 
PeaceTech Forum, Helsinki

Järjestäjät: Stanford Peace Innovation, Peace 
Invaders, Helsinki Think Company. 
Tapahtuman paneelikeskusteluun rauhanteknolo-
giasta osallistuivat Pekka Haavisto (European 
Institute of Peace), Maria Mekri (SaferGlobe), 
Mark Nelson (Stanford peace innovation lab), 
Timo Honkela (Helsingin yliopisto), Mika Välitalo 
(Plan International), Mikaeli Langinvainio 
(Inforglobe) ja Hani Tarabichi (Aalto-yliopisto). 
Keskustelun moderaattorina toimi Aape Pohjavirta 
(Funzi).

30.5.2017 
Phoenix peacebuilding network -tapaamiseen, 
Oslo, 
31.5.2017–1.6.2017 
Researching the effectiveness of peacebuilding 
operations, NUPI, Oslo

SaferGlobe osallistui kaksiosaiseen seminaariin, 
jonka tarkoituksena on luoda rauhanoperaa-
tioiden arviointiin kansainvälinen konsortio. 
Tarkoituksena on myös luoda mekanismi rauhan-
operaatioiden arvioinnille. 

7.6.2017 
High level workshop on crisis management, 
Helsinki

Järjestäjät: WISE ja ulkoasiainministeriö.
SaferGloben edustaja piti puheenvuoron siviili-
kriisinhallinnan tehokkuudesta.

15.6.2017 
Harmonising EU arms export controls in an 
increasingly fractured world. Impossible 
dream or achievable vision? COARM-NGO 
conference, Brysseli

SaferGloben tutkija Timmy Trümpler osallistui 
konferenssiin Brysselissä. Vuoden 2017 Tavan-
omaisten aseiden viennin työryhmän (COARM) 
kansalaisjärjestökokouksessa käsiteltiin ennen 
kaikkea EU:n jäsenmaiden asevientipolitiikan 
keskinäistä harmonisointia. Alustukset ja keskus-
telut paljastivat merkittäviä eroja käytännössä, 
politiikassa ja raportoinnissa.

25.7.2017 
PeaceTech League, Helsinki Think Company, 
Helsinki

SaferGlobe toimi mentorina PeaceTech Leaguessa 
ja tuki rauhanteknologian projektien syntymistä.

6.9.2017 
Development or security, which comes rst?, 
kansainvälinen konferenssi, Tallinna

SaferGloben Maria Mekri osallistui paneeli-
keskusteluun kansalaisjärjestö Mondon, Viron 
va l t i o n  j a  E u ro o p a n  u n i o n i n  k a n s s a 
Media4Development-tapahtumassa, jonka 
teemana oli “Lessons learned from civil–military 
cooperation”.  Paneelin puheenjohtajana toimi 
Hannes Hanso, joka työskentelee Viron 
puolustusvaliokunnan puheenjohtajana. Muut 
osallistujat olivat EU:n Liberian-delegaation 
johtaja Tiina Intelman, Itävallan asevoimien 
päällikön humanitaarinen neuvonantaja, 
prikaatinkenraali Alois A. Hirschmugl  ja YK:n 
entinen Afganistanin-apulaiserityisedustaja 
Mark Bowden.

11.9.–12.9.2017 
Asekauppasopimuksen kolmas 
osapuolikokous, Geneve

SaferGlobe oli osana Suomen valtuuskuntaa 
asekauppasopimuksen kolmannessa osapuoli-
kokouksessa, jonka puheenjohtajana Suomi toimi.
SaferGlobe järjesti kolmannessa asekauppa-
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sopimuksen osapuolikokouksessa Genevessä 
sivutapahtuman, jonka puhujina olivat suur-
lähettiläs ja asekauppasopimuksen puheenjohtaja 
Klaus Korhonen, suurlähettiläs ja asekauppa-
sopimuksen entinen puheenjohtaja Emmanual 
Imohe sekä SaferGloben asiantuntija Elli Kytö-
mäki. Tapahtumassa julkaistiin myös SaferGloben 
tuottama raportti.

24.10.2017 
Digitalisoidun asevalvontaraportin julkaisu, 
Helsinki

27.10.2017 
WISEn Turvallisuuspoliittinen Akatemia, 
Helsinki

SaferGlobe piti WISEn järjestämässä 
perinteisessä turvallisuuspoliittisessa 
akatemiassa Kulttuurikeskus Soassa 
työpajan aiheesta “Rauhantyön 
päivittäminen 2020-luvulle”.

8.11.2017 
IECEU and WOSCAP Final 
Conference, Brysseli

Osana IECEU- ja WOSCAP-projekteja 
järjestettiin yhteinen loppukonferenssi 
Brysselissä, jonne tuli paljon EU:n 
johtavia virkamiehiä puhumaan 
kriisinhallinnasta. Maria Mekri piti 
paneelissa puheenvuoron otsikolla 
“How to enhance the effectiveness of 
EU CSDP missions and SSR”.

1.12.2017 
Kehityspoliittinen vaikuttajaohjelma 
puolueiden nuoriso- ja opiskelijapoliitikoille, 
Helsinki

SaferGlobe piti työpajan rauhantyön tulevai-
suudesta UNDP:n, Demo Finlandin ja ulkoasiain-
ministeriön järjestämässä kehityspoliittisessa 
vaikuttajaohjelmassa, jonka osaanottajat olivat 
puolueiden nuoriso- ja opiskelijapoliitikkoja.

2.12.2017 
Peace, tech and brunch, Helsinki

SaferGlobe ja Human Security Finland järjestivät 
rauhanteknologiateemaisen brunssitapahtuman 
Rauhanasemalla. Tapahtuman puhujina olivat Kirsi 
Hyttinen (Laurea), Helka Lamminkoski (4Front), 
Ozzeir Khan (UN Innovation Lab), Kari Paasonen 

(SaferGlobe), Hani Tarabichi (Aalto-yliopisto), 
Sebi Tauciac (Futurice), Aape Pohjavirta (Funzi), 
Jyri Soppela (WHO:n konsultti) ja Anna 
Sutherland (PeaceTracker). Tervetuliaissanat 
lausuivat Maria Mekri ja Jyri Wuorisalo. 
Tapahtuma loi pohjaa YK:n innovaatio-
laboratorioyhteistyölle.

8.12.2017 
Nuoret, rauha ja turvallisuus tänään -
seminaari, Helsinki

Allianssi ry:n ja ulkoasiainministeriön järjestämä 
keskustelutilaisuus YK:n päätöslauselmasta 2250 
Nuoret, rauha ja turvallisuus päätöslauselman 
vuosipäivänä. SaferGloben tutkija Kari 

Paasonen piti seminaarissa esitelmän siitä, mitä 
tutkimuksen näkökulmasta tiedämme nuorten, 
rauhan ja turvallisuuden välisestä suhteesta. 
Paasonen oli myös puhujana paneelikeskus-
telussa.

12.12.2017–13.12.2017
EU non-proliferation and disarmament 
consortium conference, Brysseli 

SaferGlobe on ainoa suomalainen jäsen EU:n 
Non-proliferation and disarmament -konsorti-
ossa, jonka vuosittainen konferenssi on joulu-
kuussa Brysselissä. Konferenssin järjesti tänä 
vuonna SIPRI, ja mukana oli edustajia paitsi 
EU:sta, NATOsta ja YK:sta myös lukuisista ajatus-
hautomoista ja muista instituutioista.
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4. Hallinto

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

SaferGloben uusi sääntöjään tekemällä sääntö-
muutoksen, joka rekisteröitiin 16.2.2017.  Sääntö-
muutoksen myötä SaferGkiben virallinen nimi 
muuttui SaferGlobe Finland ry:stä SaferGlobe 
ry:ksi. Samalla SaferGlobe siirtyi yhteen vuosi-
kokoukseen sekä yhdisti erilaiset jäsentyypit 
varsinaiseksi jäsenyydeksi. SaferGloben toimin-
nan tarkoitus myös yksinkertaistettiin ja on nyt 
säännöissä ”tuottaa tietoa rauhasta ja turval-
lisuudesta sekä edistää rauhan ja turvallisuuden 
tutkimusta ja tuntemusta”. Uudet säännöt ovat 
kokonaisuudessa nähtäville SaferGloben www-
sivuilla. 

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 kehit-
tämistä.

Vuonna 2017 hallituksen 
puheenjohtajana toimi Kari 
Välimäki. Jäseninä olivat 
Juho Saari, Mirva Salminen, 
Kalevi Suomela, Jyri Wuori-
salo, Kari Paasonen (vara-
jäsen) ja Johannes Lehtinen 
(varajäsen). Sihteerinä toimi 
toiminnanjohtaja Maria 
Mekri.

Hallitus kokoontui vuoden 
aikana 6 kertaa, joista 1 oli 
sähköpostikokous. 

4.2. Toimisto toteuttaa 
toiminnan

Palkatun henkilöstön tehtä-
vänä on suunnitel la ja 
toteuttaa toimintaa. Opera-
tiivista toimintaa johtaa 

toiminnanjohtaja. Lisäksi SaferGlobella on 
vuosittain useampia työntekijöitä joko mää-
räaikaisissa työsuhteissa tai toimeksiannon 
saaneina. Yhteensä SaferGlobe maksoi palkkaa 
tai palkkiota 11 hengelle vuonna 2017. 

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

Henkilöstö (työsuhde tai työkorvauksia)

Connal, Alexander, assistentti
Kreivi, Eetu, tutkimusassistentti
Lehtinen, Johannes, tutkija
Mekri, Maria, toiminnanjohtaja 
Kytömäki, Elli, tutkija
Paasonen, Kari, tutkija 
Pykälä, Jarmo, tutkija
Salminen, Mirva, tutkija
Sasioglu, Mert, tutkimusavustaja ja taittaja
Suominen, Sara, kielentarkastaja
Trümpler, Timmy, tutkija  
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4.3. Asiantuntijaverkosto

SaferGloben asiantuntijaverkosto koostuu 
keskeisistä osaajistamme, joiden näköiseksi 
toimintamme muovautuu. Asiantuntijaverkoston 
jäsenet olivat vuonna 2017:
Lehtinen, Johannes, tutkija ja koordinaattori
Kreivi, Eetu, tutkimusassistentti
Kytömäki, Elli, asiantuntija (20.10.2017 saakka)
Paasonen, Kari, tutkija
Salminen, Mirva, muuttuvan turvallisuuden 
asiantuntija
Trümpler, Timmy, tutkija

4.4. Neuvottelukunta

SaferGloben neuvottelukunnan tehtävänä on 
edistää SaferGloben toimintaa ja sen vaikut-
tavuutta omalla asiantuntemuksellaan sekä 
tarvittaessa ratkoa yksittäisen tutkimuksen laatua 
ja etiikkaa koskevat kysymykset. Neuvottelu-
kunnan kokoonpano uusittiin vuoden lopulla. 
Uudistetun neuvottelukunnan toimikausi on 
2018–2021. 

4.5. Jäsenet

SaferGlobella oli vuoden lopussa 76 jäsentä, 
joista 6 on yhteisöjä.  Jäsenmäärä pysyi suurin 
piirtein samana kuin edellisenä vuonna.

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 30.11.2017. 
Vuosikokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja 
toimintakertomus sekä seuraavan vuoden toimin-

tasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin 
hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. 
Vuonna 2018 SaferGloben hallituksen puheen-
johtajana toimii Kari Välimäki ja hallituksen 
jäseninä Johannes Lehtinen, Kari Paasonen, 
Mirva Salminen, Jarmo Pykälä, Jyri Wuorisalo 
sekä varajäseninä Linda-Lotta Luhtala ja 
Johannes Puukki. 

4.6. 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 kehityspo-
liittisen toimikunnan yritykset ja kehitys -ryhmän, 
ulkoasiainministeriön rauhanvälittämisen koor-
dinaatioryhmän ja kehitysyhteistyöjärjestöjen 
EU-yhdistyksen Kehys ry:n turvallisuus- ja kehitys-
ryhmän toimintaan. SaferGlobe on myös jäsen 
seuraavissa verkostoissa:

EU non-proliferation consortium – The European 
network of non-proliferation think tanks 
https://www.nonproliferation.eu/

OSCE Network of think tanks and academic 
institutions
http://osce-network.net/

Phoenix peacebuilding evaluation network

https://www.nonproliferation.eu/
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5. Talous

Tilikaudella 1.1.–31.12.2017 SaferGlobe ry:n 
tilinpäätös  osoitti   ylijäämää  8.000,35 €  (2016: 
-1.388,83 €). Ylijäämä muodostui projekti-
rahoituksien jaksotuksista. Kokonaistuotot olivat 
154.617,03 € ja kokonaiskulut olivat 146.616,68 
€. Tuotot koostuivat pääosiltaan hankerahoi-
tuksista. Yleisavustusta saatiin 35.000 € Ulko-
ministeriöltä ja 4.000 € Opetus- ja Kulttuuri-
ministeriön rauhantyön edistämisen määrä-
rahoista. Omaa varainhankintaa, joka koostui 
jäsenmaksuista ja julkaisumyynnistä, kertyi noin 
2.000 €. Varsinaisen toiminnan kulut muodostuivat 
pääasiassa tutkijoiden ja asiantuntijoiden 
palkoista sekä julkaisukuluista. Hallintokulut 
koostuivat pääasiassa toimiston vuokrasta ja 
taloushallinnosta. SaferGloben maksuvalmius on 
hyvä.

SaferGloben taloudellinen tila oli tilikaudella 
2017 hyvä. Talous kuitenkin pohjautuu lähes 
kokonaan hankerahoituksille, mikä tekee toiminnan 
jatkuvuuden turvaamisesta ja kehittämisestä 
haastavaa. Merkittävin hankerahoitus eli IECEU 
päättyy keväällä 2018, jonka jälkeen talou-
dellinen tilanne heikkenee merkittävästi
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WWW.SAFERGLOBE.FI/

WWW.FACEBOOK.COM/SAFERGLOBE

TWITTER.COM/SAFERGLOBEFI

AJATUKSIA JOTKA MUUTTAVAT MAAILMAA
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