
Suomen UN Women

Strategia
UN Women globaalisti ja Suomessa

UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) 
on YK:n tasa-arvojärjestö, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa naisten ja 
tyttöjen ihmisoikeuksia ja asemaa globaalisti.

UN Women on maailman johtava naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja ihmisoikeuksia 
ajava järjestö. UN Womenilla on yli 200 kehityshanketta yli 90 maassa.

UN Women Suomi on YK:n UN Womenin kansallinen komitea. Yhdistys tukee UN Womenin 
päämääriä keräämällä varoja UN Womenin työhön ja tekee varainhankintaa tukevaa  
viestintä- ja vaikuttamistyötä.

Työmme tarkoitus

Tavoitteenamme on maailma, jossa on yhtä arvokasta syntyä tytöksi kuin pojaksi, ja jossa 
kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet.

• Rakennamme maailmaa, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus
• Tarjoamme naisille mahdollisuuden ihmisarvoiseen työhön ja omien tulojen hankkimiseen
• Vahvistamme demokratiaa, ihmisoikeuksia ja naisten osallistumista päätöksentekoon
• Tuemme tyttöjä ja naisia konflikteissa, katastrofeissa ja rauhanrakennuksessa

UN Women Finland - Visio 2025

• UN Women Suomi on vetovoimaisin tasa-arvoa edistävä toimija Suomessa
• Varainhankinta on monipuolista ja kestävällä pohjalla
• UN Women Suomella on vahva organisaatio ja aktiivinen jäsenistö, joka tukee  

UN Womenin toimintaa koko maassa



Strategisten tavoitteiden mittaaminen

Kasvu mitataan suhteessa vuoden 2020 alkuun.

Lisäämme UN Womenin tunnettuutta ja tietoisuutta UN Womenin roolista osana glo-
baalia organisaatiota.

• Tunnettuuden kasvutavoite 20 % joulukuussa 2019 toteutetusta markkinatutkimuksen 
luvuista

• Verkkosivukävijämäärän kasvutavoite 100 %
• Sosiaalisen median kaikkien neljän kanavan seuraajien määrän kasvutavoite 100 %
• Mediaosumien kasvutavoite 200 %
 o Huom! Vaatii seurantatyökalun

Kasvatamme varainhankintaa sekä yksityishenkilöiltä että yksityiseltä sektorilta.

• Vuonna 2025 keräämme 1 000 000 euroa vuodessa (vuonna 2019 keräystuotto 526 000 €).
• jäsenten määrän kasvutavoite 100 %

Vahvistamme suhteita valtionhallintoon ja poliittisiin päättäjiin, jotta saamme tukea 
ja rahoitusta UN Womenille ja sen tavoitteille.

• Suomi pysyy yhtenä UN Womenin suurimmista rahoittajista
• Suomen valtionhallinnon edustajat (ministeri, kansanedustajat, presidentti) tukevat Suo-

men UN Womenin tunnettuutta, esim. osallistumalla Suomen UN Womenin kampanjoihin

Vahvistamme sidosryhmien sitoutumista UN Womenin toimintaan, jotta nämä sitoutu-
vat tavoitteisiimme ja tukevat toimintaamme taloudellisesti.

• Tavoite, että sidosryhmät konversoituvat jäseniksi ja jäsenyhdistyksiksi
• Jäsenet konversoituvat kuukausilahjoittajiksi
• Uutiskirjetilaajien määrän kasvutavoite 50 %
• Uutiskirjetilaajien avaamisprosentin kasvutavoite 40 %
• Somepäivityksiin sitoutuneiden kasvutavoite 100 %

Kehitämme henkilöstön ja jäsenten osaamista järjestön toiminnan vahvistamiseksi.

• Henkilöstön osallistuminen omaa työtä tukeviin koulutuksiin, webinaareihin etc,  
kolme työpäivää per henkilötyövuosi

• Vuosikokouksien kehittäminen koulutuksellisemmaksi ja osallistujamäärien kasvutavoite 
200 %
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