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Tämä julkaisu on SaferGlobe Finland ry:n, jatkossa 
SaferGlobe, toiminnasta kertova toimintakertomus ja 
tilinpäätös vuodelta 2015.

SaferGlobe on riippumaton tutkimusverkosto, joka tuottaa 
korkeatasoista tutkimusta ja asiantuntijapalveluita kestävän 
rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. 

Sääntöjen mukaan sen toiminnan tarkoituksena on edistää 
yhteiskunnallisten ja kansainvälisten asioiden tuntemusta, 
ristiriitojen rauhanomaista ratkaisua, luottamuksen 
edistämiseen, aseiden riisuntaa ja inhimilliseen turvallisuuteen 
perustuvaa turvallisuuspolitiikkaa. Säännöt ovat luettavissa 
verkkosivuillamme.

SaferGlobe päätettiin perustaa vuonna 2009 ja 
yhdistysrekisteriin se rekisteröitiin vuonna 2010.
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Kahden viimeisen vuoden aikana useat poliittiset 
ja taloudelliset muutokset ovat heikentäneet 
turvallisuutta ja rauhaa niin Suomessa, Euroopan 
Unionissa kuin koko maailmassa. Muutosten 
näkyvimpiä tapahtumia ovat olleet Syyrian 
sota ja pakolaisuus sekä EU-alueen taloudelliset 
vaikeudet. Mikään niistä ei ole yksittäinen 
tapahtuma vaan pitkän prosessin ja usean tekijän 
yhteisvaikutuksen tulos. Taustalla on esimerkiksi 
Arabikeväästä alkanut vaatimus demokratisoida 
Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän maita sekä 
tehdä sosiaalisia ja taloudellisia uudistuksia 
että Yhdysvaltain talousmarkkinoilta alkanut 
finanssikriisi. 

SaferGlobe pyrki vuonna 2015 tukemaan 
rauhaa ja vakautta edistäviä prosesseja 
kolmella hankkeella. Niistä merkittävin 
on vuosina 2015-2018 toteutettava EU:n 
kriisinhallinnan tehokkuutta kehittävä IECEU-
hanke. Laurea ammattikorkeakoulun johtamassa 
monikansallisessa konsortiossa SaferGloben 
tehtävä on kehittää metodologiaa eri 
kriisinhallintaoperaatioiden tuloksellisuuden 
mittaamiseen. Tämä on SaferGlobelle erittäin 
merkittävä ja samalla myös haastava hanke.

Toinen merkittävä projekti oli YK:n kansainvälistä 
asekauppasopimusta (Arms Trade Treaty, ATT) 
tukenut Pohjoismaiden asevalvontajärjestelmiä 
vertaillut selvitys. Kymmenet valtiot ratifioivat 
parhaillaan asekauppasopimusta omiin lakeihinsa 
ja kehittävät samalla viranomaisten seuranta- ja 
raportointijärjestelmiä. Juuri nämä viranomaisten 
käytännön toimenpiteet tulevat määrittämään 
paljon, kuinka hyvin sopimus onnistuu estämään 
asevirtoja konflikteihin. Tässä on syytä muistaa, 
että laittomia aseita tulee laillisista aseista, jotka 
tavalla tai toisella uitetaan laillisen kaupan 
ulkopuolelle. Siksi juuri laillisen kaupan seuranta- 
ja valvontamekanismit ovat tärkeitä.

Kolmas projekti pyrki vastaamaan suomalaisten 
yritysten ja järjestöjen kasvaneeseen toimintaan 
konfliktialueilla, jolloin ne ovat – tahtoivat 
tai eivät – osa konfliktin toimintaympäristöä. 
Parhaimmillaan niiden toiminta auttaa 

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.

MUUTOSTEN VUOSI
vakauttamaan tilannetta ja edistämään rauhaa. 
Ilman analyysia oma toiminta taas voi jo ihan 
vahingossa ylläpitää konfliktia tukemalla sen 
dynamiikkaa. Kehitimme Konfliktikompassi-
työkalun ympärille koulutuksia, joilla lisätään 
yritysten ja järjestöjen tietoisuutta aiheesta sekä 
siten kykyä kehittää omaa toimintaansa.

Vuosi 2015 oli SaferGloben viides varsinainen 
toimintavuosi ja pitkään tehty pohjatyö 
toiminnan laajentamiseksi tuotti tulosta. Teimme 
vaikuttavampia ja kansainvälisempiä projekteja 
kuin aiemmin. Samalla liikevaihtomme eli 
kokonaistuottomme kaksinkertaistuivat noin 
130,000 euroon. Kasvu toi esille organisatorisia 
haasteita ja tarvetta toimintojen kehittämiselle 
erityisesti projekti- ja taloushallinnossa. Kasvun 
myötä SaferGloben vastuu työnantajana, 
partnerina ja rauhan- ja turvallisuuden toimijana 
on myös kasvanut. Olemme nyt keskisuuri toimija, 
jolla oli vuoden aikana tapahtumia Meksikossa, 
Rovaniemellä ja Lappeenrannassa. Vuosi kertoo, 
että kasvupotentiaalia on yhä, kunhan pidämme 
yllä korkea laatua, josta SaferGlobe tunnetaan.  

Vuonna 2016 toteutamme strategiaprosessin 
ja valitsemme osaamisalat, joille tulemme 
keskittymään ja joilla voimme parhaiten tukea 
rauhaa ja turvallisuutta. Samalla kehitämme 
edelleen organisaatiota ja sen asiantuntemusta. 
Haasteena on löytää yleisrahoitusta, jonka turvin 
tutkimus- ja asiantuntijatoimintaa sekä niiden 
taustalla olevia tukitoimintoja voidaan ylläpitää, 
että kehittää. 

mAriA mekri, tutkimusjohtAjA

jArmo Pykälä, hAllituksen PuheenjohtAjA
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SaferGloben edeltävät neljä toimintavuotta ovat osoittaneet sen toiminnalle 
olevan tilausta. Vuoden 2015 painopistealueiksi valittiin sen takia tutkimuksen 
ja asiantuntijatyön kehittäminen sekä organisaation vahvistaminen ja 
vakiinnuttaminen. Seuraavassa on poimittu vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta 
keskeiset painopisteet ja tavoitteet.

1. TUTKIMUS- JA ASIANTUNTIJATOIMINTA

”Vuonna 2015 SaferGloben tutkimustoiminta analysoi yksilöiden ja 
organisaatioiden käyttäytymistä fyysisessä, sähköisessä ja verkottautuneessa 
ympäristössä niin yksilöturvallisuuden kuin talouspolitiikan näkökulmasta”.

”Pyrimme syventämään asiantuntijatyötä [eri] hallinnonalojen kanssa. 
Jatkamme ja laajennamme kansalaisjärjestöjen tiedontuotannon tukemista. (…) 
Pyrimme löytämään perinteisen kirjallisen raporttijulkaisun rinnalle uudenlaisia 
ja kansansivistystyötä edistäviä tiedon esittämisen tapoja.”

TIEDON ESITTÄMIS- JA LEVITTÄMISTAPOJEN KEHITTÄMINEN: ”Jatketaan 
vaihtoehtoisten tiedon esittämisen tapojen kehittämistä rakentamalla raportista 
[Suomen asevalvontaraportti] verkkopohjaista julkaisua ja tietokantaa. 
Nostetaan esille ydinaseiden mahdollisen käytön humanitaarisia vaikutuksia 
raportissa julkaistavalla artikkelilla”.

KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN JA NÄKYVYYDEN KASVATTAMINEN: ”Osallistutaan 
Laurea ammattikorkeakoulun johtamaan kuuden osallistujan ja neljän maan 
yhteistyöhankkeeseen (…). Toteutetaan Arms Transfer Control System selvitys ja 
vahvistetaan pohjoismaisia yhteistyöverkostoja asevalvonta-alan viranomaisiin 
ja tutkimuslaitoksiin. Edistetään kansainvälistä tietoisuutta SaferGloben 
osaamisesta esittelemällä projektia YK:n piirissä.”

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN MYYNTI: ”(…)Rakennetaan projektin [Arms 
Transfers Control Systems] pohjalta YK:n asekauppasopimuksen implementointia 
ruohonjuuritason viranomaistyössä tukevia asiantuntijapalveluita.

TOIMINNAN PÄÄTAVOITTEET 
VUODELLE 2015
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2. RESURSSIT JA HALLINTO

OSAAMISEN KASVATTAMINEN: ”Tärkeimpänä sisäisenä tavoitteena on 
kasvattaa tutkimusverkoston osaamista. Tätä toteutetaan monipuolistamalla 
jäsenrakennetta etsimällä mukaan myös muiden ammattialojen kuin vain 
tutkimuksen osaajia, varttuneita ammattilaisia ja maahanmuuttajia. (…) 
jatketaan asevalvonnan sanaston kirjoittamista ja uusien projektien myötä 
myös niissä tarvittavan termitietopankin kirjoittamista”.

TUTKIMUSVERKOSTON VAHVISTAMINEN: ”Tehdään pitkän tähtäimen suunnitelma 
yhdessä neuvottelukunnan kanssa. (…) järjestetään aktiivisille jäsenille 
koulutusviikonloppu. Vuokrataan pieni kokous-, toimisto- ja varastotila (…).

TOIMINNAN TURVAAVAN YLEISRAHOITUKSEN HANKKIMINEN: ”Pyritään 
hankkimaan vähintään 30 000 euron yleisrahoitus. (…) Kehitetään 
yleisrahoituksen käyttöä tehostamalla ja priorisoimalla työntekijöiden 
työtehtäviä (…) ja kehitetään budjetointia ja talous- ja projektihallintoa”.

TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA: ”Hyödynnetään enemmän neuvottelukunnan 
osaamista”.

HALLITUS: ”Toiminnan kasvaessa hallitukseen tarvitaan jäseniä, jotka voivat 
omalla ammattitaidollaan edistää tutkimusverkoston kehittymistä”.

OPERATIIVINEN JOHTO: ”Operatiivisen toiminnan hoitamiseksi tarvitaan 
päätoiminen johtaja.”

Lähde: ToiminTasuunniTeLma 2015, hyväksyTTy 16.10.2014.
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EU:N KRIISINHALLINNAN 
TOIMINTATAPOJEN 
KEHITTÄMINEN

HANKE: Improving the Effectiveness of 
Capabilities in EU Conflict Preventation (IECEU) 
(2015-2018)

RAHOITTAJA: Horisontti 2020 puiteohjelma, 
Euroopan Unioni (Grant Agreement nro 
653371).

SaferGlobe ja Laurea ammattikorkeakoulu 
Oy:n suunnittelemassa tutkimushankeessa ke-
hitetään EU:n kriisinhallintaoperaatioiden vai-
kuttavuutta. 

Improving the Effectiveness of Capabilities in 
EU conflict preventation (IECEU) hankkeen ta-
voitteeksi on asetettu uusien lähestymistapojen 
sekä ratkaisujen kehittäminen, jotta EU kykynee 
vastaamaan yhä paremmin tulevaisuuden haas-
teisiin sekä kriiseihin. Tarkastelun kohteena on 
erityisesti EU:n kyky ehkäistä konflikteja, suorit-
taa siviili- ja sotilaallista kriisinhallintaa sekä 

 TUTKIMUS- JA ASIANTUNTIJATOIMINTA

rakentaa rauhaa. Hankkeessa analysoidaan 
siviilikriisinhallinnan missioiden ja kriisinhal-
lintaoperaatioiden vaikuttavuutta. Kattavan 
analyysin kautta voidaan löytää keinoja, joita 
hyödyntämällä EU pystyy lisäämään suorittam-
iensa tehtävien vaikuttavuutta tulevaisuudessa. 
Hanke myös kehittää organisaatioiden välistä 
yhteistyötä ja pyrkii laatimaan suosituksia, joid-
en avulla EU pystyy takaamaan yhteiskunnallis-
en vakauden pitkällä aikavälillä.

Suomalaisvetoista hanketta koordinoi Laurea 
ja sen tutkimuskonseptin kehittämisestä vastaa 
SaferGlobe. Suomesta mukana ovat lisäksi Kri-
isinhallintakeskus ja Puolustusvoimien kansain-
välinen yksikkö. Hankekonsortioon kuuluu yksi-
toista organisaatiota seitsemästä eri maasta, 
jotka ovat Suomen lisäksi Itävälta, Hollanti, Slo-
venia, Tanska, Irlanti ja Belgia.

SaferGlobe järjesti tutkimuskonseptin kehit-
tämiseksi kaikille partnereille työpajan San-
tahaminassa 27.-28.7.2015. Conceptual 
Framework workshopissa kehitettiin yhdessä 
analyyttinen työkalu, jolla partnerin voivat 
analysoida tekemiään tapaustutkimuksia. Tut-
kimuskonseptin kehittäminen oli SaferGlobelle 
mielenkiintoinen haaste ja se sekä koko IE-
CEU-projekti sitoivat paljon organisaation vo-
imavaroja vuoden aikana. Se vahvisti organ-
isaation osaamista EU-projektien hallinnasta ja 
toi kansainvälisiä kontakteja.

Tutustu hankkeeseen: www.IECEU-project.com
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KONFLIKTISENSITIIVISIÄ 
TYÖTAPOJA YRITYKSILLE JA 
JÄRJESTÖILLE

HANKE: Vakauttavaa kehitystä hauraisiin 
valtioihin (2015-2016)

RAHOITTAJA: Viestintä- ja 
globaalikasvatustuki, Ulkoasiainministeriö

Arviolta miljardi ihmistä asuu haurailla alueilla, 
joiden haasteena ovat poliittiset ja sosioekon-
omiset jännitteet, jotka voivat myös eskaloitua 
väkivaltaisiksi konflikteiksi. Haurailla alueilla 
toimii aiempaa enemmän kansalaisjärjestöjä ja 
yrityksiä, mikä tarkoittaa, että niiden on otetta-
va toiminta-alueen konteksti huomioon kaikessa 
toiminnassaan. 

Varautumisen ja sopeutumisen tavoitteena on 
niin oman toiminnan suojaaminen riskienhal-
linnalla kuin toiminnan vaikutusten kontrollointi 
toiminta-alueella eli konfliktisensitiivisyys. Or-
ganisaation oma toiminta on osa hauraan al-
ueen kontekstia ja vaikuttaa alueeseen suoraan 
tai välillisesti – tahdottiin sitä tai ei. Parhaim-
millaan hankkeet ja liiketoiminta vakauttavat 
yhteiskuntaa ja rakentavat kestävää kehitystä. 
Vakavimmillaan hankkeiden ja liiketoiminnan 
negatiiviset vaikutukset voivat osaltaan pitkit-
tää alueella vallitsevaa konfliktia tai edesaut-
taa sen leviämistä.

Haurailla alueilla toimivien organisaatioiden 
on osattava suunnitella toimintansa aluekohtai-
seen kontekstiin sopivaksi ja oltava valmiita 
myös sopeuttamaan sitä nopeastikin muuttuvan 
yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. Olemme 
tehneet järjestöille ja yrityksille työkalun niiden 
toiminnan konfliktisensitiivisyyden arvioimiseksi 
osana hanke- ja liiketoimintasuunnittelua. Jat-
koimme tätä Ulkoasiainministeriön Kehitys- ja 
viestintäkasvatustuella toteutettua hanketta 
vuonna 2015 toteuttamalla saman tuen avulla 
koulutuksia.

”Vakauttavaa kehitystä hauraisiin valtioihin” 
koulutushankkeella lisättiin tietoisuutta konflik-
tisensitiivisistä työtavoista sekä liiketoimintam-
ahdollisuuksista haurailla alueilla. Koulutusten 
kohderyhmänä ovat kansainvälistä liiketoimint-
aa opettavat ammattikorkeakoulut, pk-yrityk-
set sekä haurailla alueilla toimivat kansalais-
järjestöt. Järjestimme syksyllä 2015 neljä 
koulutusta: 

- Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi
- Savonia ammattikorkeakoulun, Kuopio 
- Saimaan ammattikorkeakoulu,   
 Lappeenranta
- Kehitysyhteistyön palveluskeskus Kepa,  
 Helsinki (järjestöille englanniksi).

Koulutukset keräsivät paljon positiivista pa-
lautetta. Etenkin koulutuksiin osallistuneet am-
mattikorkeakouluopiskelijat kokivat saaneensa 
uusia näkökulmia kansainvälisen liiketoiminnan 
opintoihinsa.

Koulutusten lisäksi myös konfliktikompassi-si-
vustoa päivitettiin ja teemaan liittyvä tiedo-
tusmateriaali käännätettiin englannin kielelle. 
Hankkeen kokonaiskoulutustavoite on järjestää 
yhteensä yhdeksän koulutusta, joista viisi kou-
lutusta jäi järjestettäväksi vuonna 2016. Minis-
teriöltä anottiin ja saatiin lupa käyttää rahoitus-
ta myös sen vuoden puolella.

• Lue lisää: www.saferglobe.fi/hankkeet/ 
 konfliktikompassi/

• Työkalu organisaatiosi    
 Konfliktisensitiivisyyden arvioimiseksi:   
 www.saferglobe.fi
 /hankkeet/konfliktikompassi/sovellus/ 
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ASEKAUPPA LÄHI-IDÄN 
KONFLIKTEISSA OSALLISINA 
OLEVILLE KASVOI

HANKE: Suomen asevalvonta (vuosittainen)

RAHOITTAJA: SaferGlobe, Amnesty International 
Suomen osasto, Suomen Sadankomitea, Suomen 
Rauhanliitto, Lääkärin Sosiaalinen Vastuu 

SaferGloben kehittämä Suomen asevalvontara-
portti kertoo maailman sotilasmenojen kehityk-
sestä ja siitä, miten valtiot ennaltaehkäisivät 
konflikteja valvomalla ja rajoittamalla aseka-
uppaa sekä sotilaallista toimintaa. Lisäksi ker-
rotaan minne Suomi vie väkivaltatuotteita ja 
mistä se ostaa aseensa sekä ketkä sijoittivat 
sotateollisuuteen. Raportin taustalla on Safer-
Globen työryhmän vuosia kestänyt tilastollinen 
ja laadullinen asiantuntijatyö asekaupan ja 
konfliktien seurannan kehittämiseksi. Vuosittain 

julkaistava raportti ilmestyy aina lokakuussa 
YK:n Aseidenriisuntaviikolla.

Järjestyksessään seitsemännessä asevalvon-
taraportissa (Suomen asevalvontaraportti 
2015) jatkettiin raportin rakenteen kehittämistä 
entistä lukijaystävällisemmäksi. Raportin julkai-
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sua verkossa ei voitu edistää toimintasuunnitel-
man tavoitteiden mukaisesti johtuen resurssipu-
lasta. Tämä työ käynnistettiin kuitenkin keväällä 
2016.

Asevalvonnan osalta nostettiin esiin muun 
muassa Iranin ydinasesopimuksen merkityksen 
ja Suomen asevalvontajärjestelmän vahvuu-
det sekä kehittämistarpeet. Asekaupan osalta 
raportissa tarkasteltiin Patrian kranaatinheitin-
vientejä Saudi-Arabiaan ja Arabiemiirikuntiin. 
Suomalaisten puolustusalan yritysten intressinä 
näyttää jatkossakin olevan yhteistyön jatkami-
nen alueen valtioiden kanssa. Uutena teema-
na toimme raportin osaksi Suomen asetuonnin 
tarkastelun. Suomen asetuonnissa olennaiselta 
teemalta näyttää sotilaallisen yhteistyön kehit-
täminen valittujen kumppanimaiden kanssa.

Raportti sai jälleen osakseen laajaa mediahuo-
miota. Yli 20 suomalaista mediaa uutisoi rapor-
tistamme. Elli Kytömäki oli vieraana MTV3:n 
Huomenta Suomi -lähetyksessä ja Johannes Le-
htistä haastateltiin Ylen Uutisiin. 

Toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaises-
ti Asevalvontaraportista julkaistiin etukäteen 
elokuussa 2015 asevientiä ja asetuontia sekä 
niissä mukana olevien valtioiden rauhano-
maisuudesta kertovia datan visualisointeja. 

Tästä uutisoitiin MTV3:n uutisissa, jossa Ville 
Uusitupa ja Kari Paasonen analysoivat tietoja.

Raportin julkaisutilaisuus järjestettiin Kirjasto 
10:ssä Helsingissä. Tilaisuus keräsi hyvin yleisöä 
ja tunnustuksena raportin merkittävyydelle kai-
kki alan viranomaiset olivat tilaisuudessa pai-
kalla. Ulkoministeriön asevalvontayksikön pääl-
likkö Sannamaaria Vanamo osallistui Johannes 
Lehtisen ja Elli Kytömäen kanssa paneelikeskus-
teluun Suomen asevalvonnasta.

Johannes Lehtinen luennoi Tampereen Rauhan-
tutkimuskeskuksen maisteriopiskelijoille ase-
kaupan muutoksesta joulukuussa. Tilaisuuteen 
osallistui noin 20 opiskelijaa.

• Lue lisää asekaupan termeistä ja 
 tietolähteistä: www.saferglobe.fi/
 hankkeet/asevalvonta/laatuseloste/

• Tilaa raportti: https://holvi.com/shop/ 
 saferglobe/
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YK:N KANSAINVÄLISESTÄ 
ASEKAUPPASOPIMUKSESTA 
SAADAAN TEHOKAS VAIN 
VIRANOMAISTEN HYVILLÄ 
KÄYTÄNNÖILLÄ

HANKE: Nordic Arms Transfer Controls and the 
Arms Trade Treaty - Strengths and Challenges

RAHOITTAJA: Suunnittelu- ja tutkimusyksikkö, 
Ulkoasiainministeriö (2014-2015)

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) solmi ensimmäisen 
kansainvälisen tavanomaisten aseiden kauppaa 
(Arms Trade Treaty, ATT) säätelevän sopimuk-
sen vuonna 2013. Sopimus tuo globaalin mini-
standardin aseiden vientivalvontajärjestelmille. 
Sopimuksen toimivuus riippuu lopulta keskeisesti 
siitä, miten viranomaiset käytännössä toimivat 
valvoessaan asekauppaa. Yksittäistä sopimuk-
sessa asetettua sääntöä voidaan valvoa monel-
la eri tavalla, mutta jotkin tavat ovat toimivam-
pia kuin toiset. Vaikka sopimus tuo globaalin 
minimistandardin aseiden vientivalvonnalle se 
ei kuitenkaan muuta sitä, että sopimusta sov-
eltavat kymmenet eri valtiot. Niistä vain osa on 
merkittävä tekijä maailmanlaajuisessa asekau-
passa ja kaikilla on myös erilaiset sotilaalliset, 
taloudelliset ja poliittiset intressit. 

SaferGlobe halusi selvittää miten pohjoismaat 
ovat järjestäneet oman aseiden viennin val-
vontansa ja voiko niistä löytää sellaisia hyviä 
käytäntöjä, joita voidaan käyttää vastaamaan 
vientivalvonnan tulevaisuuden haasteisiin ja 
tukemaan globaalilla tasolla kansainvälisen 
asekauppasopimuksen toimeenpanoa. Tut-
kimuksessa pyrittiin tekemään pohjoismaiset 
järjestelmät konkreettisesti ymmärrettäviksi esit-
telemällä niiden eroavaisuuksia, vahvuuksia ja 
parannusmahdollisuuksia. Tavoitteena oli myös 
lisätä ymmärrystä ja ennakointikykyä asekaup-
pasopimuksen tulevaisuuden vaikutuksista. Pro-
jekti koostui taustatutkimuksesta, sen pohjalta 

kirjoitetusta tutkimusraportista, kahdesta hank-
keen tematiikkaa tukevasta seminaarista sekä 
tutkimusraportin tunnettuutta lisäävistä toimista. 

Tutkimusraportin tekoa tukemaan ja edistämään 
sen tunnettuutta järjestettiin Helsingissä 14.4. 
kaksi tapahtumaa: aamun Pyöreän pöydän kes-
kustelu viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden 
kesken sekä iltapäivän julkinen seminaari Arms 
Control in Fragile Contexts – Horn of Africa. 
Tapahtumiin osallistui yhteensä noin 80 asian-
tuntijaa ja muuta kiinnostuneen yleisön edusta-
jaa. Iltapäivän seminaarissa oli mukana myös 
suomalaisia median edustajia ja siitä raportoiti-
in sekä TV-uutisissa että lehdistössä. Iltapäivän 
tilaisuuden avasi ulkoministeri Erkki Tuomio-
ja, joka korosti puheenvuorossaan asekaupan 
kansainvälisen säätelyn tärkeyttä ja Suomen si-
toutumista yhteisten sääntöjen muodostamiseen 
ja noudattamiseen. Elli Kytömäki esitteli Saf-
erGloben tutkimusta ja sen alustavia tuloksia, 
jonka jälkeen tilaisuuden avainpuhuja, englan-
tilainen tutkiva toimittaja Brian Johnson-Thomas 
piti esityksen Afrikan sarveen kohdistuvan ase-
viennin haasteista.
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Projektin loppuraportti esiteltiin Meksikon Can-
cunissa 24.-27.8. pidetyn YK:n asekauppa-
sopimuksen ensimmäisen osapuolikokoukseen 
yhteydessä järjestetyssä lounasseminaaris-
sa, johon kutsuttiin kaikki kokouksen osallistu-
jat. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Ruotsin 
ATT-suurlähettiläs Paul Beijer ja sen avasi ul-
koministeri Timo Soinin poliittinen valtiosihteeri 
Samuli Virtanen. Esityksiä seurasi vilkas kesk-
ustelu, jossa tuotiin esille muun muassa aseiden 
tuonnin problematiikkaa, Pohjoismaiden ja Sa-
haran eteläpuolisen Afrikan asekauppasuhteita 
sekä aseiden viennin jälkeisen valvonnan haas-
teita. 

Tulokset esiteltiin myös Etyjin Turvallisuusfooru-
min FSC:n asekauppasopimuksesta järjestetyssä 
turvallisuusdialogissa syyskuussa 2015. 

Projekti oli kansainvälisestikin ensimmäinen 
laatuaan ja sai innostuneen vastaanoton. Jou-
lukuussa 2014 voimaan astunut asekauppasop-
imus antoi erinomaiset edellytykset hankkeen 
toteuttamiseen juuri vuoden 2015 aikana, ja 
tutkimuksen kohteena olleet erityiskäsitteet, ku-
ten uudelleenvienti, kauttakulku ja loppukäytön 
määrittely tukivat hyvin kansainvälisestikin me-
neillään olevia keskusteluita ja lisäsivät hank-
keen kiinnostavuutta ja uutuusarvoa. Projektin 
loppuraportti on saanut kansainvälistäkin huo-
miota ja runsaasti positiivista palautetta. Pro-
jekti toteutti erinomaisesti toimintasuunnitelman 
tavoitetta. Projektin pohjalta ei kuitenkaan 
päästy kehittämään asiantuntijapalveluita, ko-
ska tarvittavaa liiketoimintaosaamista ei saatu 
SaferGloben käyttöön.

Lue raportti: http://www.saferglobe.
fi/2015/07/nordic-arms-transfer-controls-
and-the-arms-trade-treaty-strenghts-and-chal-
lenges/
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SaferGlobella oli vuoden lopussa jäseniä 80. 
Niistä osa oli kannatusjäseniä.

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 23.3.2015. 
Kevätkokouksessa hyväksyttiin edellisen vuo-
den toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen 
yhteydessä 

Yhdistyksen syyskokous järjestettiin 11.11.2015. 
Syyskokouksessa hyväksyttiin seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin 
hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. 
Kokouksen yhteydessä järjestettiin Vakauttavaa 
kehitystä hauraisiin valtioihin -hankkeen koulu-
tus.

Toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaises-
ti työntekijöiden työtehtäviä priorisoitiin ja ti-
likauden aikana otettiin käyttöön sähköinen 
Heeros-taloushallinto. Tämän ansiosta esime-
rkiksi laskujen maksu automatisoitiin. Uudistus 
toteutettiin yhdessä Tiliverkko Oy:n kanssa, 
jonne kirjanpito ja palkanlaskenta on ulkoistet-
tu. Tilintarkastajana toimi HTM Lotta Kauppila 
Tilirengas Oy:stä. 

HALLITUS TUKEE TOIMINTAEDELLYTYSTEN 
KEHITYSTÄ

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain mukaisesti 
vastata yhdistyksen toiminnan lain ja sääntöjen 
mukaisuudesta. Lisäksi hallituksen tehtävänä 
on tukea organisaation toimintaedellytyksien 
kehittämisestä.

Hallituksen puheenjohtaja toimi Jarmo Pykälä, 
varapuheenjohtajana Kalevi Suomela ja jäseniä 
Johannes Lehtinen, Eekku Aromaa ja uusina 
jäseninä Ari Kerkkänen ja Harriet Lonka. Si-
hteerinä toimi viranpuolesta tammikuusta tou-

HALLINTO

kokuuhun projektiassistentti Nora Westerlund ja 
loppuvuoden ajan tutkimusjohtaja Maria Mekri.

Hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän ker-
taa, joista osa oli sähköpostikokouksia. Vuotta 
leimasi organisaation kasvu ja henkilövaihdok-
set sekä ison tutkimushankkeen käynnistäminen. 
Syksyllä kokoonnuttiin seuraavan vuoden hal-
lituksen kanssa ja päätettiin käynnistää strate-
giatyö SaferGloben tulevaisuuden linjaamisek-
si.
 
NEUVOTTELUKUNTAA KATSOO TULEVAISUUTEEN

Tieteellisen neuvottelukunnan tehtävänä on 
ohjata toimintaamme strategisella suunnitte-
lulla ja tukea tutkimussuunnitelmien laatimista, 
edistää tutkimuksen viemistä käytäntöön sekä 
tarvittaessa ratkoa tutkimuksiin liittyvät tieteel-
liset ja eettiset kysymykset.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja toimii Kari 
Välimäki ja jäseninä Moaffak Ahmed, Tarja 
Cronberg, Janne Hukkinen, Pirjo Jukarainen, Ari 
Kerkkänen, Pirkko Lahti, Arto Nokkala, Jarna 
Petman ja Veli-Matti Värri. Paul Lillrank jäi vuo-
den aikana toiminnasta pois.

Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana ker-
ran. Kokouksessa käytiin toimintakatsauksen 
lisäksi EU-tutkimushanketta.

TOIMISTO TOTEUTTAA TOIMINNAN

Palkatun henkilöstön tehtävänä on suunnitella ja 
toteuttaa toimintaa. Osa työskentelee määräai-
kaisessa työsuhteessa ja osa on saanut toimek-
siannon. Operatiivista toimintaa johtaa tutki-
musjohtaja.
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Toimiston toiminnassa tapahtui merkittäviä 
muutoksia vuosien 2014-2015 vaihteessa, 
kun toiminnanjohtaja siirtyi toisen työantajan 
palvelukseen ja tutkimusjohtaja jäi perhevap-
aalle. Toimistoon palkattiin osa-aikainen pro-
jektiassistentti hoitamaan juoksevaa hallintoa 
ja avustamaan tutkimusprojektien toteuttami-
sessa. Hän toimi tehtävässään vuoden loppuun 
asti. Tutkimusjohtaja palasi töihin alkukesästä 
ja toimi pääasiassa IECEU-projektin vastuutut-
kijana. Samaan aikaan organisaatiorakennetta 
muutettiin niin, että toiminnanjohtajan tehtävät 
yhdistettiin tutkimusjohtajan tehtäviin. Muutok-
sen taustalla olivat haasteet yleisrahoituksen 
löytämisessä, että taloushallinnon ulkoistamisel-
la ja sähköistämisellä aikaan saatu toiminnan 
tehostuminen. Toimintasuunnitelman tavoitteiden 
mukaisesti toimiston vuokraamiseen ja yleisra-
hoituksen hankkimiseen panostettiin vuoden ai-
kana. Kumpikin asia toteutui kevään 2016 ai-
kana.

henkiLösTö 

Projektihenkilöstö (työsuhde, työkorvauksia tai 
laskutus yrityksen lukuun)

Tutkimusjohtaja Maria Mekri
Projektiassistentti Nora Westerlund
Dosentti Arto Nokkala: Improving the 
Effectiveness of Capabilities in EU conflict 
preventation
Professori Hanna Ojala: Improving the 
Effectiveness of Capabilities in EU conflict 
preventation
Asiantuntija Ari Kerkkänen: Improving the 
Effectiveness of Capabilities in EU conflict 
preventation
Projektitutkija Timmy Trumpler: Improving the 
Effectiveness of Capabilities in EU conflict 
preventation
Projektitutkija Mirva Salminen: Improving the 
Effectiveness of Capabilities in EU conflict 
preventation

Projektitutkija Elli Kytömäki: Nordic Arms 
Transfer Controls and the Arms Trade Treaty
Projektitutkija Kari Paasonen: Suomen 
asevalvontaraportti 2015
Projektitutkija Johannes Lehtinen: Suomen 
asevalvontaraportti 2015
Projektitutkija Aino Friman: Vakauttavaa 
kehitystä hauraisiin valtioihin

YHTEISTOIMINTA JA EDUSTUKSET

Toimimme yhteistyössä kaikkien rauhan ja turval-
lisuuden kysymyksistä kiinnostuneiden kanssa. 
Emme ole muiden yhteisöjen jäseniä eikä meillä 
ei ole virallisia yhteistyökumppaneita, mutta 
osallistumme alan yhteistyöelinten toimintaan. 
Olemme Anna Lindh Säätiön Suomen verkoston 
jäsen. Lisäksi osallistumme Ulkoasiainministeriön 
rauhanvälittämisen koordinaatioryhmän, Kehit-
ysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen Kehys ry:n 
Turvallisuus- ja kehitysryhmän sekä kansalais-
järjestöjen yhteisen Pienasekoordinaatioryhmän 
työhön. Edustajamme jäi pois Loviisan Rauhan-
foorumin neuvottelukunnasta.
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Tilikaudella 1.1.-31.12.2015 yhdistyksen tilin-
päätös osoitti ylijäämää 7,334.00 euroa (2014: 
4,855.82 €). Kokonaistuotot olivat 131,758,77 
euroa (2014: 52,422.15) ja kokonaiskulut oli-
vat 124,424.77 euroa (2014: 47,566.33). 

Tuotot koostuivat lähes kokonaan kohdeavustuk-
sista ja vain noin 3,500 euroa omasta varanhan-
kinnasta kuten jäsenmaksuista sekä mainos- ja 
julkaisumyynnistä. Kulut muodostuivat pääasias-
sa tutkijoiden ja asiantuntijoiden palkoista sekä 
julkaisukuluista. Hallintokulut koostuivat pääasi-
assa tilitoimiston ja tilintarkastajan palkkioista.

Hyvää tulosta selittää toiminnan merkittävä 
kasvu useilla isoilla projekteilla joiden seurauk-
sena talouden suunnittelu ja ennakointi olivat 
aiempaa vaikeampia. Tämän johdosta taloussu-
unnittelua kehitettiin keväällä 2016. Ylijäämään 
vaikutti edellisen lisäksi keskeisesti kaksi yleis-
avustusta. Itämerikeskussäätiöltä (nykyisin Leo 
Mechelin säätiö) saatiin 5.000,00 euron ylei-
savustus vuonna 2014, mutta siitä maksettiin 
3,000.00 euroa vasta vuonna 2015. Toiseksi 
Horisontti 2020-hankkeeseen liittyen saati-
in aivan vuoden lopussa Suomen Akatemialta 
1,323.00 euron strategisen tutkimuksen avustus 
organisaation toimintaedellytysten tukemiseksi. 

Ylijäämän ansiosta taseeseen saatiin kerrytet-
tyä hieman ylijäämään kattamaan tulevien ti-
likausien mahdollisia tappioita. SaferGloben 
talous parani merkittävästi ja taseen loppu-
summa vahvistui 109,989,05 euroon (2014: 
29,242,78).  Maksuvalmius oli erinomainen, 
noin 74,000 euroa.

Seuraavalla tilikaudella, vuonna 2016, Safer-
Globen haasteena on jatkaa hankehallinnon 
ja sitä tukevan taloushallinnon sekä viestinnän 
kehittämistä, että löytää yleisrahoituslähteitä 
näiden tukitoimintojen kustannusten kattamisek-
si. 

Organisaation tulee myös käydä läpi strate-
giaprosessi ja sen tulosten mukaisesti valikoida 
ne toiminta-alueet, joilla asiantuntijatoimintaa 
kehitetään seuraavina vuosina. Tavoitteena on 
varmistaa toimintaedellytykset jatkuminen myös 
merkittävän IECEU-hankkeen jälkeisenä aikana 
keväästä 2018 lähtien.

TALOUS
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AjAtuksiA jotkA muuttAvAt mAAilmAA

WWW.SAFERGLOBE.FI/

VERKKOKAUPPA:
HOLVI.COM/SHOP/SAFERGLOBE/

WWW.FACEBOOK.COM/SAFERGLOBE

TWITTER.COM/SAFERGLOBEFI


