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Fingon ensimmäinen 
vuosi – mitä 
saimme aikaan?

FINGON ENSIMMÄINEN vuosi on ollut vaikuttava, 
näkyvä, kansainvälinen, osaamista ja elinikäistä 
oppimista korostava sekä innovatiivinen ja tulevai-
suuteen katsova. Tärkeimpiin saavutuksiimme ja 
hienoimpiin onnistumisiimme mahtuu vaikuttavaa 
viestintää, konkreettisia vaikuttamistyön tuloksia, 
koko joukko koulutuksia ja aiempaankin laaja-alai-
sempaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.  Uuden 
järjestön luominen ja uuden suunnan ottaminen 
on toki vaatinut myös sisäänpäin katsomista ja 
yhteisen näkemyksen löytymistä.

Aikaamme leimaavat suuret haasteet, joita 
kukaan toimija ei voi ratkaista yksin. Tätä teks-
tiä kirjoittaessani koko kansainvälisen yhteisön 
huomio on keskittynyt koronaviruksen leviämisen 
pysäyttämiseen. Pandemia tulee todennäköisesti 
hidastamaan ja jopa viemään viimeisten vuosi-
kymmenten aikana vahvistunutta globalisaatiota 
taaksepäin. Ehkä se antaa alkusykäyksen myös 
suurille uudistuksille, kuten paremman globalisaa-
tion mallin kehittämiselle. 

Epidemiat ja ilmastonmuutos eivät pysähdy 
kansallisille rajoille. Siksi on tärkeää, että tuomme 
jatkossakin järjestöjä yhteen ja kehitämme yhteis-
työtä myös muiden toimijoiden kanssa kestäväm-
män tulevaisuuden rakentamiseksi.  Ensimmäisen 
toimintavuotemme aikana otimme tässä työssä 
isoja edistysaskeleita, joten odotan innolla yhteis-
työn jatkumista tulevaisuudessa. 

Vaikka tulevaa ei pysty ennustamaan, sitä voi 
ennakoida. Kuluneen vuoden aikana kartoitimme 
toimintaympäristömme hiljaisia signaaleita ja poh-
dimme erilaisia tulevaisuusskenaarioita yhdessä 
jäsenjärjestöjemme kanssa. Kyky ennakoida vaih-
toehtoisia tulevaisuuksia onkin yksi keskeinen 
edellytys jäsentemme ja Fingon toimintaedellytys-
ten turvaamiseksi.

Juha-Erkki Mäntyniemi 
Toiminnanjohtaja

Vaikutamme 
tulevaisuuteen 
tänään

KUN TULEVAISUUS ja vaikeat kysymykset mie-
tityttävät: maailmanlaajuiset ongelmat, köyhyys, 
eriarvoisuus, ilmastonmuutos – Suomen ja meidän 
kaikkien rooli näiden ongelmien syntymisessä ja 
ratkaisemisessa. Siitä Fingon toiminnassa oikeas-
taan on kyse. 

Teemme töitä, jotta myös heikoimmassa ase-
massa olevien ihmisten ääni kuuluisi päätöksen-
teossa ja jokainen voisi vaikuttaa – niin Suomessa 
kuin maailmalla. Teemme töitä, jotta jokaisella 
ihmisellä olisi oikeus ihmisarvoiseen hyvään elä-
mään ja tämä maailma säilyisi elinkelpoisena myös 
meidän jälkeemme tuleville. 

Tieto on kehityksen mahdollistaja. Siksi vahvis-
tamme ymmärrystä tarjolla olevista ratkaisuista 
– haastamme päättäjiä toimimaan, kannustamme 
yrityksiä huomiomaan kestävän kehityksen peri-
aatteet, rohkaisemme yksilöitä ja yhteisöjä aktivoi-
tumaan ja osallistumaan.

ME OLEMME FINGO. Kokoamme toimijat yhteen, 
koska yhdessä olemme vahvempia. Jokainen 
meistä voi vaikuttaa tulevaisuuteen tänään.

Jotta elämä olisi reilumpaa. Ihan kaikkialla.  
Fingo viestii | kouluttaa | kasvattaa | tukee | vaikuttaa
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Vaikuttamistyö

KEVÄÄLLÄ 2019 käytiin sekä eduskuntavaalit 
että EU-vaalit, joissa molemmissa kiritimme 
ehdokkaita konkreettisiin vaalilupauksiin 
kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa 
 maailmaa. 

Vaalien jälkeen vaikutimme osaltamme sii-
hen, että hallitusohjelma huomioi aikaisempaa 
enemmän kestävän kehityksen ja kansalaisjär-
jestöjen moninaiset roolit. Ohjelmassa on useita 
kansalaisyhteiskunnalle myönteisiä kirjauksia, 
kuten kehityspolitiikan alla lupaus vahvistaa 
systemaattisesti kansalaisyhteiskunnan tilaa ja 
toimintaedellytyksiä Suomessa ja maailmalla. 

Hallitusohjelman suurin pettymys oli, että 
kehitysrahoitusta ei pyritä nostamaan kunnian-
himoisemmin kohti kansainvälisiä tavoitteita, 
joiden mukaan bruttokansantulosta 0,7 prosent-
tia tulisi käyttää kehitysyhteistyöhön. Nykyisillä 
sitoumuksilla saavutamme parhaimmillaankin 
vain noin 0,45 prosentin tason vuoteen 2023 
mennessä. 

Suomen kolmas EU-puheenjohtajuuskausi 
lisäsi vaikuttamisen paikkoja Euroopan unionissa. 
Konkreettisena saavutuksena voidaan mainita 
esimerkiksi järjestämässämme Beyond Growth 
-konferenssissa luotujen, kestävää taloutta koske-
vien suositusten maininta EU:n Yleisten asioiden
neuvoston kestävän kehityksen päätelmissä.

Osallistuimme myös valtionavustusten digitali-
saation kehittämishankkeeseen sekä ohjelmatuen 
raportoinnin ja BEAM-instrumentin (Business 
with Impact) uudistamisprosesseihin.

”Hallitusohjelma on lähes toiveidemme 
täyttymys. Sen toteuttaminen onkin 
sitten toinen juttu ja antaa meille 
lisähommia tuleviksi vuoksi.”

Rilli Lappalainen
Johtaja, vaikuttaminen − kestävä kehitys

82
päättäjätapaamista

31
virallista lausuntoa 

ja kannanottoa

9
kuulemista

Mukana 10
toimikunnassa / 

jaostossa /
työryhmässä

ja 2
delegaatiossa
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Kansainväliset 
hankkeet

FINGO ON vetänyt tänä vuonna kahta kansain-
välistä hanketta: globaalin kansalaiskasvatuksen 
Bridge 47 -hanketta ja yhteensä kuuden katto-
järjestön EU-puheenjohtajuushanketta. 

Kansainvälinen Bridge 47 -verkosto perustettiin jo 
ennen kestävän kehityksen Agenda 2030:n hyväksy-
mistä rakentamaan siltoja kasvatustyötä eri yhteis-
kunnan tasoilla tekevien tahojen välille. Fingo koor-
dinoi 15 järjestön yhteistä Bridge 47 -hanketta, joka 
tukee verkoston työn ohella muun muassa kansain-
välistä vaikuttamistyötä.

Eurooppalaiset kattojärjestöt yhdistivät ensim-
mäistä kertaa voimansa yhteiseen EU-puheenjohta-
juuskauden hankkeeseen. Suomen kanssa samassa 
EU-puheenjohtajuustriossa ovat Romanian ja Kroa-
tian kattojärjestöt sekä eurooppalainen kattojärjestö 
CONCORD. Hankkeet ovat vahvistaneet Fingon vai-
kuttamistyötä sekä Suomessa että EU-tasolla. 

Hankkeiden suurimmissa tapahtumissa –  
Bridge 47:n Envision 4.7 -tapahtumassa ja EU- 
puheenjohtajuuskausihankkeen Beyond Growth 
-konferenssissa – luotiin tiekartat ja suositukset
kohti kestävämpää tulevaisuutta yhdessä kansain-
välisten asiantuntijoiden kanssa.

“Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden 
pitäisi ottaa käyttöön sellainen politiikan 
suuntaus ja hallinnon lähestymis tapa, 
joka asettaa ihmiset ja heidän hyvin
vointinsa sekä planeetan tulevaisuuden 
politiikan ja päätöksenteon keskiöön.”

Beyond Growth -konferenssin laatimat 
suositukset

13
tapahtumaa

1 200
osallistujaa

40
päättäjätapaamista

1,9 milj.
ihmistä tavoitettiin  

median ja sosiaalisen 
median kautta

Tiivis yhteistyö 
eurooppalaisten katto

järjestöjen sekä 15 
suomalaisen järjestön 
kanssa avoimemman, 

reilumman ja kestävämmän 
EUpolitiikan puolesta

Beyond Growth -konferenssi toi Helsinkiin yli 180 
asiantuntijaa keskustelemaan, kuinka tuoda hyvinvointi ja 
kestävyys talouden ja päätöksenteon keskiöön.

→ Konferenssin osallistujat laativat kunnian himoiset
politiikkasuositukset siitä, millaisia konkreettisia askeleita
EU:n tulisi ottaa kohti kestävämpää taloutta.

Suomen virallisen EU-puheenjohtajuuskauden yhteydessä 
järjestettiin globaalin kansalais kasvatuksen merkityksen 
vauhdittamiseen keskittynyt Envision 4.7 -tapahtuma, 
joka keräsi yhteen noin 200 virka miestä, tutkijaa, 
kansain välisen verkoston ja järjestöjen edustajaa ympäri 
maailmaa.

→ Osallistujat laativat tiekartan tuleville vuosille siitä,
miten Euroopassa pitäisi toimia aktiivisen kansalaisuuden
tukemiseksi.

6 FINGON TOIMINTAKERTOMUS 2019



Viestintä ja 
tapahtumat

VAALIKEVÄÄN JA EU-puheenjohtajuuskauden 
tähdittämä vaikuttamisen supervuosi näkyi tiiviisti 
Fingon viestinnässä. Suurimmat onnistumiset vuo-
den aikana liittyvätkin kampanjoihin.

Ennen eduskuntavaaleja Fingon vetämä Nolo 
totuus -vaalikampanja vaati päättäjiltä kehitysra-
hoituksen nostamista 0,7 prosenttiin bruttokansan-
tulosta. Kampanjaan osallistui sosiaalisessa medi-
assa yli 50 jäsenjärjestöämme ja kampanja tavoitti 
yksin Facebookissa 370 000 kansalaista. 263 kan-
sanedustajaehdokasta tuli mukaan kampanjaan.

Fingon ja Eurooppalaisen Suomen EU-vaaleihin 
keskittynyt Vaadi Faktat -kampanja toi menestyk-
sekkäästi yhteen kaikki eduskuntapuolueet kes-
kustelemaan EU-aiheista yli 20 paikkakunnalle 
ympäri Suomen. 

Lisäksi kampanjoimme yhteistyössä muiden 
suomalaisten järjestöjen kanssa esimerkiksi 
ilmastonmuutosaiheisessa Korvaamaton-kam-
panjassa sekä yritysvastuulakia vaativassa 
#ykkösketjuun-kampanjassa. 

Syksyllä 11 suomalaista järjestöä kannusti Suo-
men hallitusta ajamaan kunnianhimoisesti suku-
puolten välistä tasa-arvoa EU:ssa Tasa- arvoisen EU:n 
tekijät -kampanjassa. Omista tasa- arvoteoistaan ker-
toi kampanjassa yhteensä yhdeksän ministeriä.

Tarjosimme aktiivisesti toimittajille juttu-
aiheita ja haastateltavia järjestökentältä sekä lisä-
simme jäsentemme näkyvyyttä viestinnässämme. 
Käynnistimme myös Fingon podcast-sarjan. 

Jo 20 kertaa järjestetyn Maailma Kylässä  
-festivaalin teemana oli tänä vuonna ilmasto ja 
sateesta huolimatta tapahtuma veti yhteensä 
yli 45 000 kävijää Kaisaniemen puistoon ja lähi-
alueille. Mahdollisuuksien torit, joita järjestettiin 
19 kpl:tta, kokosivat yhteensä 37 230 kävijää.

”Sidosryhmiemme mielikuva Fingosta 
ensimmäisen toiminta vuoden jälkeen 
on asiantunteva, ajan kohtaisiin 
teemoihin tarttuva ja yhteis työ
kykyinen. Fingon työtä arvostetaan 
ja sen koetaan tuottavan lisä arvoa. 
Fingon tunnettuus ja näkyvyys 
kaipaavat edelleen pitkäjänteistä 
vahvistamista.”

Salla Peltonen
Viestintäjohtaja

Fingo mukana viidessä kampanjassa Fingon asiantuntijat näkyivät mediassa 
ympäri maan: mielipidekirjoituksissa, 

lehtien haastatteluissa, tv:ssä ja radiossa. 

19
Mahdollisuuksien  

toria

37 230
kävijää

393
järjestöä 

 esittelijöinä

500
toimijaa yhteensä 

esittelijöinä

124
kulttuuri ja asia
ohjelma numeroa

45 000
kävijää

392
näytteilleasettajaa

PALKITTU
vuoden 2018 featureartikkelista 
Aikakausmedian Editkilpailussa
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Oppiminen

JÄRJESTIMME VUONNA 2019 lähes 40 oppi-
mistilaisuutta hankesuunnittelusta arviointiin ja 
pelillistämisestä rahankeräyslakiin. Koulutuksiin 
osallistui yhteensä 780 ihmistä. Vuoden erityi-
nen painopiste oli valmistautuminen digitaali-
sen oppimisen murrokseen. Liityimme jäseneksi 
eOppimiskeskukseen ja Sivikseen lisätäksemme 
osaamistamme ja luodaksemme yhteistyömahdol-
lisuuksia verkko-oppimispalveluihin. 

Myös oppisen osalta teemme vahvasti kansain-
välistä yhteistyötä. Frame, Voice, Report! -hanke tuki 
13 järjestön toimintaa koulutuksilla, vertaisoppimi-
sella sekä avustuksilla. Tuloksena syntyi laadukasta 
ja innovatiivista globaalikasvatusta ja viestintää sekä 
kouluihin että myös laajemmin yhteiskuntaan.  

Transformer 2030 -hankkeessa opettajia kou-
lutettiin Agenda 2030 -teemoista yhteistyössä 
jäsenten ja tutkijoiden kanssa. Eri puolella Suomea 
toteutetut sessiot ovat innostaneet opettajia uusiin 
ajatuksiin omasta roolistaan kasvattajina maail-
man suurien haasteiden edessä. 

”Ihan mahtava kouluttaja ja todella 
hyvin mietitty opintokokonaisuus. 
Mentiin juuri sopivasti konkretiaan ja 
tehtiin asiat helposti lähestyttäviksi. 
Tuntuu siltä, että voisin itse alkaa tehdä 
suunnitelmaa tämän pohjalta. Kiitos!”

osallistujapalaute Fingon järjestämästä 
koulutuksesta

”Fingo on yksi suuri oppimisalusta 
järjestöille. Koulutukset ovat tärkeä 
osa sitä, mutta myös työryhmissä, 
kampanjoissa ja verkostoissa opitaan 
toinen toiseltamme. Se on inspiroivaa!” 

Outi Hannula
Oppimistoiminnan johtaja

38
koulutusta

780
osallistujaa

90
Fingon jäsenjärjestöä 
osallistui koulutuksiin

87
järjestöä hyödynsi 
neuvontapalveluja

Yksittäinen koulutus voi vahvistaa 
koko järjestön toimintakykyä.

73 %
osallistujista koki koulutuksen 

vahvistaneen toiminta valmiuksia. 
Oman oppimisen lisäksi opittuja 

asioita jaettiin myös järjestön sisällä.

30 %
mainitsi järjestön muuttaneen 

toimintaansa esimerkiksi 
ottamalla uuden, koulutuksessa 

opitun järjestelmän käyttöön.
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Innovaatiot 
ja kehitys

MONISYISET GLOBAALIT kehityshaasteet ja 
muuttuva toimintaympäristö vaativat järjestöiltä 
uudenlaisia ratkaisuja, innovaatioita ja moni-
toimijakumppanuuksia. Uusi teknologia tarjoaa 
mahdollisuuksia luoda verkostoja, vaihtaa tietoa 
ja löytää ratkaisuja kehityshaasteisiin ihmisten 
tarpeet huomioiden. 

Innovaatiot kehitysyhteistyössä kiinnostavat 
jäsenjärjestöjämme. Osallistuimme ja tuotimme 
ohjelmaa Nairobin innovaatioviikolle Keniassa 
yhdessä useiden suomalaisten järjestöjen, yritys-
ten ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

Ulkoministeriön kanssa järjestimme yhdessä 
pyöreänpöydän keskustelutilaisuuden järjestöjen 
ja yritysten yhteistyön kokemuksista sekä toteu-
timme Team Finland päivien yhteydessä työpajan 
monitoimijayhteistyöstä. 

Olemme mukana YK:n Teknologia ja innovaatio-
laboratorion (UNTIL) ohjausryhmässä luomassa 
uusia mahdollisuuksia monitoimijakumppanuuk-
sille. Yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa olemme 
työstäneet uusia, teknologiaa hyödyntäviä konsep-
teja kehitysyhteistyön tueksi. 

Lähdimme kumppaniksi Finnpartnershipin SDG 
Booster -ohjelmaan yhdessä Finnpartnershipin, 
UNTILin, Business Finlandin kanssa. Yhteistyön tar-
koituksena on tuoda Fingon ja sen jäsenistön osaa-
mista käyttöön yrityksille, jotka haluavat  perustaa 

tai laajentaa toimintaansa kehittyvissä maissa. 
Vuoden 2020 aikana järjestetään yhteistyössä neljä 
työpajakokonaisuutta, joiden teemana ovat rauha ja 
turvallisuus, kiertotalous, koulutus ja terveys. 

Liityimme myös digitaalisen kehityksen peri-
aatteiden kannattajaksi yhdessä jo yli 200 kan-
sainvälisen järjestön kanssa ja haimme Fingo 
Powerbank -innovaatiotyölle myös lisärahoitusta 
kahdelle seuraavalle vuodelle. Powerbankin tavoit-
teena on auttaa jäseniämme ja heidän paikallisia 
kumppaneitaan Itä-Afrikassa, erityisesti Keniassa, 
hyödyntämään teknologiaa omassa työssään.

”Kehittyvissä maissa voidaan olla  
jopa askel pidemmällä uuden 
teknologian hyödyntämisessä 
ongelmien ratkaisussa. Meillä avun
antaja maista tulevilla järjestöillä on 
siis myös paljon opittavaa. Haluamme 
tukea yhteistä tiedon jakamista jäsen
järjestöjemme ja heidän paikallisten 
kumppaneidensa kanssa.”

Mika Välitalo
Kehitys- ja innovaatiotyön asiantuntija 

Fingo Powerbank  
sai yhteensä

610 000
euron rahoituksen  

vuosille 2020−2021

KUVA: ISTOCK
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Edunvalvonta, 
jäsenomisteisuus ja 
verkostoyhteistyö

VUODEN 2015 järjestörahoituksen leikkaukset 
näkyvät järjestöjen arjessa edelleen, mutta suunta 
näyttäisi olevan onneksi parempaan päin. Vuoden 
2019 aikana tapasimme poliittisia päättäjiä sekä 
kaikkien puolueiden eduskuntaryhmät, ja nostimme 
aktiivisesti esille järjestöjen työn tuloksellisuutta 
ja vaikuttavuutta. Puoluekentällä järjestöjen työtä 
arvostetaan ja järjestötoimijoiden rahoituksen nos-
tolle on laaja kannatus. 

Tarjosimme jäsenjärjestöillemme useita erilaisia 
alustoja yhteistyölle: uusina esimerkkeinä vaikutta-
mistyön kuukausikokous, globaalin kansalaiskasva-
tuksen vaikuttamisryhmä ja vaalikampanjat. Vuoden 
painopisteenä oli myös laaja-alainen yhteistyö yhteis-
kunnan muiden toimijoiden kanssa. Käynnistimme 
myös Fingon vetämien työryhmien kehitystyön yhte-
näisten toimintatapojen, tuloksellisuuden ja vaikut-
tavuuden lisäämiseksi. 

Kuluneen vuoden aikana panostimme vuosiko-
kousten kehittämiseen, jolla halusimme korostaa 
Fingon jäsenlähtöisyyttä. Syyskokouksen pääterveiset 
toi ulkomaankauppa- ja kehitysyhteisministeri Ville 
Skinnari. Jäsenten antaman palautteen perusteella 
kiinnostavat puhujat ja uusien näkökulmien esilletuo-
minen ovat hyvän vuosikokouksen tunnusmerkkejä. 

Siirryimme uuteen jäsenmaksujärjestelmään. Sen 
tiimoilta oltiin yhteydessä useisiin jäsenjärjestöihin 
ja samalla päivitimme jäsentietojamme. Uusi jäsen-
maksujärjestelmä lisäsi suurempien järjestöjen vas-
tuuta ja vastaavasti helpotti pienempien jäsenmaksu-

taakkaa. Järjestelmä koettiin pääsääntöisesti reiluna 
ja Fingon arvojen mukaisena: monimuotoisuuden 
vaaliminen on sen itseisarvo.

Vuoden 2019 aikana Fingoon liittyy 11 uutta 
jäsentä ja 15 päätti jäsenyytensä. Vuoden lopussa 
jäsenmäärä oli 286.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa tulevaisuu-
den ennakointi korostuu myös järjestöjen työssä. 
Fingon työstämät trendikortit ovat yksi esimerkki 
siitä, kuinka kattojärjestö voi tuottaa lisäarvoa ja 
työkaluja tulevaisuuden suunnitteluun jäsenilleen 
ja laajemminkin erilaisille organisaatioille.

”Jalkautuminen ja järjestö ihmisten 
kuuleminen ovat must. Kahden 
viime vuoden aikana mainostimme 
puhelimitse yli määräistä vuosi
kokoustamme, soittelimme järjestöjen 
yhteys henkilöitä läpi kootessamme 
pohja tietoa uutta jäsen maksu
järjestelmää varten, ja vierailimme liki 
100 jäsen järjestön kojulla Maailma 
kylässä festivaalilla 2019. Palaute oli 
pelkästään positiivista: lisää tätä.”

Timo Lappalainen
Johtaja, jäsensuhteet ja toiminnan kehitys

Loimme monipuolisia verkostoitumis-  
ja vaikuttamismahdollisuuksia:

81
verkostotapaamista

1 789
osallistujaa

71%
arvioi tapaamiset hyödylliseksi 

verkostoitumisen näkökulmasta

43 %
arvioi tapaamiset hyödylliseksi 

uusien kumppaneiden löytymisen 
näkökulmasta

Tiivistä yhteistyötä opettajan
koulutus laitosten, järjestöjen ja 
muiden katto järjestöjen kanssa 
Suomessa ja kansain välisesti, 
mm. Soste, Allianssi, Civicus,

Concord ja Forus
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Hallinto

HALLINNOSSAMME UUDEN organisaation 
ensimmäinen toimintavuosi tarkoitti uusien 
toimintaperiaatteiden ja ohjeistusten luomista. 
Uudistimme täysin organisaation rakenteen ja toi-
mintamallin, palkkausjärjestelmän sekä suunnit-
telu- ja raportointisyklin ja sen välineet. Asetimme 
henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelyn tuke-
maan tuloksellisuutta ja työn hallintaa. Tausta-
organisaatioiden kirjanpidot yhdistettiin ja IT-tuki-
palvelut ulkoistettiin.

Päivitimme myös henkilöstöprosesseja ja -lin-
jauksia, kartoitimme henkilöstön osaamista sekä 
työilmapiiriä ja aikataulutimme esiin nousseet 
kehittämistoimenpiteet. Johtamista ja koko organi-
saation toimintaa kehitettiin yhteisissä työpajoissa 
ja keskusteluissa. 

Toimintavuoden aikana laadimme Fingon 
yhteiskuntavastuun sitoumukset. Kestävät han-
kinnat, kierrätys ja kasvisruoan  tarjoaminen 

Fingon tilaisuuksissa ovat käytännön esimerkkejä 
sitoumuksista. Oma haasteensa on saavuttaa lento-
kompensaatiotavoitteet täysimääräisesti. Koko 
henkilökunta suoritti myös vammaisinkluusio-
koulutuksen.

”Uuden organisaation rakentaminen 
ja sen toimintamallien luominen on 
ollut yhteinen voimainponnistus, 
joka ei olisi onnistunut ilman Fingon 
ammattitaitoista ja sitoutunutta 
henkilöstöä sekä yhteistä uskoa 
toimintamme arvoihin ja päämääriin.”

Elina Kokkonen
hallintojohtaja

Koko joukko uudistettuja toiminta peri-
aatteita ja ohjeistuksia: mm. organisaatio-

rakenne ja toiminta malli, palkkaus järjestelmä 
sekä suunnittelu- ja raportointimallit

Aktiivista työilmapiirin ja johtamisen 
kehittämistä

Henkilöstön osaamiskartoitus 
ja kehitys suunnitelma

Uusi yhteiskuntavastuuohjelma

Koko henkilökunnan vammais- 
 inkluusio koulutus
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Talous

FINGON ENSIMMÄINEN taloudellinen toiminta-
vuosi piti sisällään järjestön varsinaista toimintaa 7 
miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen osuus tästä 
oli 2,9 miljoonaa euroa. Ulkoministeriön ohjelma-
tuella rahoitettiin kulujäämästä noin puolet. 

Loppuosa katettiin Euroopan komissiolta ja 
muilta hankerahoittajilta saaduilla avustuksilla. 
Fingon oma varainhankinta koostui jäsenmaksu-
tuotoista, joita saatiin 64 200 euroa. Lisäksi varsi-
naisesta toiminnasta saatiin 628 000 euron tuotot. 

Vuodelta 2019 Ulkoministeriön ohjelmatuki-
kauden kolmannelle vuodelle siirtyy käytettäväksi 
260 000 euroa, joka tasapainottaa rahoituksen las-
kua vuosina 2020 ja 2021.

Taloushallintoa kehitettiin koko vuoden voi-
makkaasti. Kepan ja Kehyksen kirjanpito ja pal-
kanlaskenta yhdistettiin vuoden alussa. Lisäksi 
talouden seuranta ja raportointi hallitukselle 
uudistettiin. 

Loppuvuodesta valmisteltiin kirjanpitojärjes-
telmän käytön uudistus, joka mahdollistaa entistä 
paremman läpinäkyvyyden ja ketterämmät rapor-
tointiprosessit vuoden 2020 alusta.

Kulujen jakauma 2019

KULUT SUMMA (T€)

Kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukset

1649 14 %

Henkilöstökulut 2898  25 %

Matkakulut 545 5 %

Koulutus-, osto- ja 
asiantuntijapalvelut

946 8 %

Toimistokulut 904 8 %

Muut toimintakulut 686 6 %

Yhteensä 7629 100 %

Rahoituksen jakauma 2019

TUOTOT SUMMA (T€)

Varsinaisen toiminnan 
tuotot

604 8 %

Oma varainhankinta 63 1 %

UM Ohjelmatuki 3 454 44 %

Bridge47 rahoitus 1 822 23 %

EU Presidency 
rahoitus

1 077 14 %

Frame, Voice, Report 
rahoitus

557 7 %

Transformer 2030 
rahoitus

112 1 %

EP Vaalihankerahoitus 125 2 %

Yhteensä 7 814 100 %
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Löydä asiantuntijasi:  
fingo.fi/yhteystiedot

Katso ketkä kaikki  
ovat Fingon jäseniä:  

fingo.fi/meista/jasenet

Olemme 300 kehitysjärjestön 
kattojärjestö. Teemme töitä, 
jotta maailma olisi reilumpi. 

Ihan kaikkialla. 

Suomalaiset kehitysjärjestöt  
Finnish Development NGOs Fingo ry




