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Fingon vuosi 
2020

TYÖMME FINGOSSA jatkui vuoden 2019 viitoitta-
malla tiellä vaikuttavan, näkyvän, kansainvälisen, 
osaamista ja elinikäistä oppimista korostavan sekä 
innovatiivisen ja tulevaisuuteen katsovan tekemi-
sen merkeissä.

Covid-19-pandemia mullisti toimintaamme glo-
baalisti. Tavoitteiden edistäminen hidastui joillain 
alueilla, mutta tilanteeseen sopeutuminen valoi 
myös pohjaa uudenlaisiin työskentelytapoihin 
jäsentemme ja sidosryhmiemme kanssa. Loimme 
kontakteja, rakensimme verkostoja ja yhteistyötä 
entistä sujuvammin ja tehokkaammin hyödyntä-
mällä digitaalisia mahdollisuuksia. 

Fyysisten kohtaamisten puutteesta huolimatta 
tuntuu siltä, että saimme uutta virtaa vuorovaiku-
tukseen yhteisten globaalien haasteiden ratkai-
semiseksi. Vuoden aikana opimme yhdessä uusia 
tietoja ja taitoja kestävän kehityksen, kehitys-
yhteistyön ja globaalin kansalaiskasvatuksen 
edistämiseksi ja saimme erittäin hyvää palautetta 
järjestämistämme koulutuksista ja tapaamisista.   

Kansalaisyhteiskunnan rooli kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden saavuttamisessa ja tulosten 
arvioinnissa oli erinomaisesti esillä Suomen 

 kansallisessa raportoinnissa YK:lle. Valtion ja kan-
salaisyhteiskunnan tavasta toimia yhdessä syntyi 
maailmanluokan esimerkki, joka saavutti laajaa 
kansainvälistä kiinnostusta.

Toimintaympäristömme muuttuu vauhdilla. 
Kehitysyhteistyötä ei tehdä yhdessä siilossa, vaan 
siihen vaikuttavat kaikki muutkin politiikan alat 
ja päinvastoin. Siksi meidän tulee pysyä valp-
paasti ajan tasalla muutoksessa ja etsiä kestäviä 
ratkaisuja, joilla yhdessä kumppaniemme kanssa 
varmistamme kehittyvissä maissa elävien ihmis-
ten äänen kuulumisen maailman myllerryksessä. 
Tämä tarkoittaa kattojärjestölle erityisesti raken-
teisiin suuntautuvaa vaikuttamistyötä, mutta 
samalla niin omien kuin muidenkin toiminta-
tapojen haastamista.  

 Laaja-alainen yhteistyö ja asioiden kriittisen 
rakentava tarkastelu eri toimijoiden kanssa on 
työmme kantava ajatus. Kaikkia toimijoita tarvi-
taan muuttamaan maailmaa yhdessä kohti kestä-
vää tulevaisuutta.

Juha-Erkki Mäntyniemi 
Fingon toiminnanjohtaja
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Tavoitteena oikeuden
mukainen maailma 
– ihan kaikille

PÄIVITIMME FINGON strategian vuoden 2020 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla vastavalitun halli-
tuksen ohjauksessa. Myös jäsenkuntamme osallis-
tui strategiatyöskentelyyn digitaalisella alustalla. 
Olemme ylpeitä siitä, että pystyimme työstämään 
strategiaa määrätietoisesti ja saimme uudistuksen 
maaliin pandemiatilanteesta huolimatta.

Strategiassa selkeytimme vision, mission sekä 
perustehtäviemme määrittelyjä ja valitsimme 
kolme strategista painopistealuetta: 1) uudistumis-
kykyiset järjestöt, 2) kestävä talous ja ilmasto- 
oikeuden mukaisuus ja 3) viestinnän vahvistaminen.

Uudistumiskykyisyyden tavoitteena on tukea 
Fingon ja jäsenjärjestöjemme valmiutta ja jous-
tavuutta kohdata erilaisia tulevaisuuden skenaa-
rioita. Tämä vaatii panostuksia kokeiluihin ja 
ennakointiin.

Kestävässä taloudessa tavoitteena on, että 
 Suomen ja EU:n politiikat vähentävät eriarvoi-
suutta ja tukevat siirtymää globaalisti reiluun ja 
kestävään talousjärjestelmään.

Ilmasto-oikeudenmukaisuuden alueella stra-
teginen tavoite on varmistaa, että Suomi ja EU 

tukevat nykyistä vahvemmin kehittyvien maiden 
varautumista ja sopeutumista ilmastonmuutoksen 
seurauksiin eriarvoisuuden poistamiseksi ja ihmis-
oikeuksien toteutumiseksi.

Vahvan viestinnän avulla tähtäämme siihen, 
että globaalien haasteiden ratkaiseminen ja hei-
koimpien vahvistaminen koetaan yhteiskunnassa 
laajalti tärkeäksi työksi, jonka eteen Suomen ja 
suomalaisten on tehtävä osansa.

Perustehtävät kuvaavat toimintamme kivijalkaa: 
 Æ Kokoamme yhteen jäsenet ja luomme mahdolli-
suuksia yhteistyölle eri toimijoiden kanssa. 

 Æ Vahvistamme jäsenten valmiuksia toimia muut-
tuvassa maailmassa. 

 Æ Vaikutamme eriarvoisuuden vähentämiseksi ja 
ihmisoikeuksien edistämiseksi.

 Æ Viestimme globaaleista kehityskysymyksistä ja 
kehitysjärjestöjen työstä.

Strategiasta 2021−2024 tuli selkeästi aiempaa ohjaa-
vampi ja viemme sen painotuksia käytäntöön seu-
raavan nelivuotisen ohjelmasuunnitelman avulla.
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Fingon muutosteoria

MIKÄ FINGO? 

Fingo on 280 suomalaisen kansalaisjärjestön 
kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. 

Tuomme ihmiset yhteen toimimaan reilumman 
maailman puolesta. Toimintaamme rahoitetaan  

Suomen ja EU:n kehitysyhteistyövaroista.

Fingon toiminta

Parempaa järjestö-
jen vaikuttavuutta 

työhön Suomessa ja 
maailmalla

Vaikutukset yhteiskunnassa

Oikeudenmukainen maailma - ihan kaikille

Globaaleista 
aiheista 

puhutaan 
moniäänisestiGlobaalien 

haasteiden 
syy-seuraussuhteet 

tiedostetaan

Suomi ja suomalaiset 
etsivät ratkaisuja 

globaaleihin haasteisiin

Suomi ja 
EU ajavat vahvemmin 
globaalisti kestävää 
talousjärjestelmää 

Kansalaisyhteiskunnalla 
enemmän tilaa toimia 
eri puolilla maailmaa 

Riittävä tuki
kehittyvien maiden 

sopeutumiselle
ilmastonmuutokseen

Parempaa 
ennakointi- ja 

kokeiluosaamista, 
digitaitoja, osallistavaa 
viestintää ja vaikutta-

misosaamista

Lisää innostusta 
ja osallistumista

Globaali
oikeudenmukaisuus
esillä poliittisessa
päätöksenteossa

Järjestöjen työn 
arvostus kasvaa 

Suomessa ja 
kehittyvissä maissa

Lisää yhdessä 
tekemistä ja uusia 

ratkaisuja eri 
toimijoiden välillä

Visio

Välittömät tulokset toimijoissa

Fingo toimii suomalaisten 
kehitysjärjestöjen 

yhteisenä muutosvoimana 
kestävän tulevaisuuden ja 

ihmisoikeuksien toteu-
tumiseksi

Fingo 
vaikuttaa 

päätöksen-
tekijöihin

Fingo viestii 
päättäjille ja 
kansalaisille

Fingo vahvistaa 
järjestöjen 
osaamista/ 

uusiutumista

Fingo luo 
verkostoja ja 

yhteyksiä

Fingon toiminta

Missio

Trendit: 
Nopeasti muuttuva, heikosti 

ennakoitava toimintaympäristö

Viestinnän muotojen jatkuva muutos Aktivismin luonteen muutos 
nopeammaksi ja yksilökeskeisemmäksi

Ilmastonmuutos, sukupuuttoaalto, 
maapallon kantokyky

Yritykset yhteiskunnallisina 
vaikuttajina

COVID-19-pandemian vaikutukset 
talousjärjestelmään

Paine ylittää sektorirajoja ja luoda 
uusia yhteistyösuhteita

Teknologian nopea kehitys (riskit 
ja mahdollisuudet)

Kasvava eriarvoistuminen



Vaikuttamistyö

VAIKUTTAMISTYÖMME SIIRTYI pitkälti verk-
koon koronapandemian myötä. Otimme virtuaali-
ympäristössä tapahtuvan vaikuttamistyön ket-
terästi haltuun ja digitaaliseen ympäristöön 
siirtyminen loi myös uusia mahdollisuuksia. 
Poikkeustilanteesta huolimatta saimme muodos-
tettua järjestöjen yhteisiä kantoja ja äänemme 
kuuluviin keskeisissä poliittisissa prosesseissa. 

Vaikuttamistyömme tulokset keskittyivät 
kolmeen keskeiseen kansalliseen prosessiin. 
Alkuvuodesta Suomi raportoi YK:lle Agenda 2030 
-tavoitteiden edistämisestä kansallisella tasolla. 
Laadimme yhdessä yli 50 jäsenjärjestömme 
kanssa arvion kestävän kehityksen tavoitteiden 
etenemisestä Suomessa. Prosessi oli ainutlaa-
tuinen, sillä ensimmäisenä maana maailmassa 
Suomi liitti järjestöjen arvion sellaisenaan osaksi 
virallista raporttia. Toimintatapa herätti laajaa 
kiinnostusta maailmalla ja prosessin oppeja jaet-
tiin kansainvälisillä foorumeilla ja verkostoissa.

Käynnistimme valtion talousarvioon ja syksyn 
budjettiriiheen keskittyvän vaikuttamistyön jo 
keväällä, kun koronapandemia ja sen vaikutukset 
Suomen kansantalouteen nousivat poliittisen kes-
kustelun ytimeen. Järjestöjen yhteisellä #muutos-
voimaa-kampanjalla onnistuimme vahvistamaan 
ymmärrystä järjestöjen työn tuloksellisuudesta ja 
tarpeellisuudesta YK:n ”Ketään ei jätetä  jälkeen 

-agendan” toteuttamisessa. Kehitys yhteis työ-
määrä rahojen nostaminen talousarvioesityksessä 
hallitus ohjelman mukaisesti oli erittäin myöntei-
nen lopputulos.  

Syksyllä keskityimme vaikuttamistyössä yhdessä 
jäsenjärjestöjemme kanssa kehityspolitiikan yli-
vaalikautisiin periaatteisiin. Ne linjaavat Suomen 
globaalin vastuun kantoa, niin periaatteita kuin kei-
noja, pitkälle tulevaisuutteen. Fasilitoimme ulkomi-
nisteriön järjestöille suunnatun kuulemistilaisuu-
den ja kokosimme yhteen yli 40 järjestön kannat. 
Erityisesti kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen roo-
lia saatiin vahvistettua periaatteiden kirjauksissa. 

”Koronapandemia nosti esiin 
maailman haavoittuvuuden, globaalit 
riippuvuudet ja kansalliset intressit. 
Niin Suomelta kuin muiltakin mailta 
vaaditaan globaalin vastuun kantoa ja 
heikkenevän kansalaisyhteiskunnan 
tilan puolustamista enemmän kuin 
koskaan.”

Annika Launiala
johtaja, vaikuttaminen
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34
päättäjätapaamista

4
kuulemista

1
delegaatiossa

44
virallista lausuntoa  

ja kannanottoa

11
toimikunnassa / 

jaostossa /
työryhmässä

jaMukana
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Agenda 2030 
ja kansainvälinen 
yhteistyö

KESTÄVÄ KEHITYS ja Agenda 2030 raamittivat 
 Fingon kaikkea työtä. Vuonna 2020 se näkyi muun 
muassa koulutuksissa, rahoitusneuvonnassa, viestin-
nässä ja vaikuttamistyössä. Jatkamme kestävän kehi-
tyksen integroimista eri toimintoihimme lähivuosina 
vieläkin järjestelmällisemmin ja suunnitellummin. 

Vuoden näkyvin saavutus tällä saralla oli 
 kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen tuottama arvio 
kestävän kehityksen tavoitteiden edistymisestä Suo-
messa viimeisten neljän vuoden aikana. Toiminta-
tapa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja samalla 
hieno, konkreettinen osoitus suomalaisen yhteis-
kunnan kyvystä tehdä rakentavaa yhteistyötä osin 
erilaisista näkemyksistä huolimatta. 

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden jälkeen 
jatkoimme työtä tukemalla seuraavia puheen-
johtajamaita, Kroatiaa ja Saksaa, omien ohjel-
miensa toteutuksessa. Työ eurooppalaisen 
kattojärjestömme CONCORDin kanssa tiivistyi enti-
sestään, kun Fingon kestävän kehityksen johtaja 
Rilli  Lappalainen valittiin sen puheenjohtajaksi 
seuraaviksi kolmeksi vuodeksi.   

Globaali lippulaivamme, Bridge 47, onnistui pan-
demiasta huolimatta verkottamaan tuhat ihmistä yli 
70 maasta seuraamaan toimintamme, ja näistä yli 
300 toimimaan aktiivisesti Bridgen eri osa-alueilla 
mm. globaalin kansalaiskasvatuksen edistämisessä 
ja edellisenä vuonna laaditun tiekartan toteutuk-
sessa. Sen avulla pyrimme vaikuttamaan EU-tason 
toimintaan ja lisäämään globaalin kansalaiskasva-
tuksen merkitystä.

”Kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen 
arvion kokoaminen oli tiivistahtinen, 
mutta palkitseva voimanponnistus. 
Suuret kiitokset raportin sisältöarvioista 
kaikille mukana olleille järjestöille!”

Rilli Lappalainen
johtaja, kestävä kehitys
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Kansainvälisistä verkostoista 
tutut etätapaamiset tulivat 
vuoden 2020 aikana osaksi 

jokaisen fingolaisen arkipäivää. 
Fyysisestä etäisyydestä huolimatta 

verkostoissa työskenneltiin 
tehokkaasti yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja luotiin uusia 
toimintatapoja.



Oppiminen

FINGON OPPIMISTILAISUUDET ja neuvonnat 
siirtyivät verkkoon välittömästi pandemian puhjet-
tua. Kaikki järjestöt olivat samassa veneessä, joten 
käynnistimme pikaisesti suuren suosion saaneen 
etäfasilitoinnin perusteiden koulutussarjan yhtei-
sen oppimisen tueksi. Tarjosimme myös syventä-
vää koulutusta virtuaalifasilitoinnista. 

Muita koulutuksia ja neuvontaa ajoitimme tuke-
maan kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen 
hankehakuja. Yhteistyössä eOppimiskeskuksen 
kanssa loimme järjestöjen digitaitoja kehittävän 
Digimentorit-koulutuksen. Vahvistimme Fingon 
verkkokurssitarjontaa tuottamalla sisällöt globaali-
kasvatuksen ja kehitysyhteistyön kokonaisuuksiin.  

Vuoden lopussa tehdyn koulutuskyselyn vastaa-
jista hieman yli puolet kertoi, että osallistuminen 
johonkin Fingon yksittäiseen koulutukseen oli 
kasvattanut heidän osaamistaan ja antanut uusia 
työkaluja, käsitteitä ja ajattelua työhön. Verkko-
koulutukset tavoittivat osallistujia tehokkaammin 
myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta ja järjes-
timme myös kansainvälisiä koulutuksia. 

Käynnistimme vuoden aikana kaksi uutta oppi-
miseen tähtäävää järjestöverkostoa. Hankerinki 
kokoaa hankepohjaista kehitysyhteistyötä tekeviä 
järjestöjä yhteistyöhön muun muassa ulkominis-
teriön ja Fingo Powerbankin kanssa. Arvioinnin 
avaimet -opintopiiri keskittyy arviointiosaamiseen 
laaja-alaisesti.  

”Oli ihanaa kuunnella kouluttajia, kun 
oltiin luvalla sfääreissä. Opettajana ei 
ole ikinä aikaa osallistua luentoihin ja 
muihin ajatuksia nostattaviin asioihin. 
Ymmärsin, että oma ajattelu on ainakin 
samalla valtaväylällä akateemisen 
maailman kanssa ja tunnen olevani 
vähemmän yksin. Iski myös halu oppia 
lisää. Täällä arkipäivässä on ihan liian 
vähän aikaa ajattelemiselle.”

Palaute koulutukseen osallistuneelta opettajalta

”Virtuaalifasilitoinnin taidot ottivat 
kunnon loikan vuoden aikana. Oli 
mahtavaa huomata, miten järjestöt 
alkoivat omaksua heti uusia toiminta-
tapoja, kun työ siirtyi pitkälti verkkoon. 
Halusimme Fingossa vastata nopeasti 
järjestöjen muuttuneisiin tarpeisiin, 
ja henkilökuntamme tarttui hienosti 
joukolla tähän haasteeseen.”

Outi Hannula  
johtaja, oppiminen
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40
oppimistilaisuutta

2
uutta oppimisverkostoa

1 250
osallistujaa
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Jäsensuhteet, 
edunvalvonta ja 
verkostoyhteistyö

PANDEMIATILANTEEN JA sen järjestöjen työhön 
aiheuttamien muutosten kartoitus, seuranta, tiedon 
jakaminen sekä järjestöjen neuvonta ja tukeminen 
äkillisen muutoksen keskellä oli keskeinen osa työ-
tämme kevätkaudella.

Kesällä ulkoministeriö toteutti järjestöjen pitkä-
aikaisen toiveen viestintä- ja globaalikasvatustuen 
evaluaatiosta, jossa järjestöt nostivat esiin kokemuk-
siaan ja tuen kehittämistarpeita. Järjestöjen työn 
tuloksellisuus näkyi hyvin myönteisenä evaluaation 
tuloksissa. Syksyllä ministeriö ilmoitti huomioivansa 
järjestöjen suosituksia ja jatkavansa tukimuodon 
kehittämistä pitkäjänteisesti evaluaation pohjalta. 

Syksyllä tuotimme aineistoa OECD:n Civic Space 
Scan -selvitykseen, jossa kerätään tietoa kansalais-
yhteiskunnan tilasta Suomessa sekä Suomen tuesta 
kansalaisyhteiskunnille kehitysyhteistyön kautta. 
OECD antoi tunnustusta Fingon aineiston laadusta 
ja käytti merkittävän osan siitä suoraan raporttiin, 
joka luovutetaan valtiovarainministeriölle.  

Perustimme Fingoon kansalaisyhteiskuntatyö-
ryhmän, jonka tehtävänä on seurata kansalais-
yhteiskunnan tilaa globaalisti ja tuoda sen ääntä 
kuuluviin Suomessa. Aktivoimme uudelleen myös 
jäsenjärjestöjen viestijöiden ryhmän. Lisäksi toteu-
timme Fingon ensimmäisen laajan palvelumuotoi-
luprojektin, jossa loimme toimintamme kehittämi-
seen niin sanotut jäsenpersoonat. 

Syksyllä toteutetun verkostoarvioinnin perus-
teella Fingo osallistuu tai seuraa yli 60 verkostoa ja 
työryhmää. Kahdessa vuodessa verkostojen luku-
määrä on kasvanut liki kolmanneksella, lähinnä 
Suomessa. Verkostot heijastelevat Fingon paino-
pisteitä, mutta erityisesti verkostoitumisen johta-
mista ja strategisuutta on vahvistettava. 

Fingon etäyhteyksillä järjestetyt kevät- ja syys-
kokoukset keräsivät merkittävästi aiempia vuosia 
enemmän osallistujia. Kasvatimme kokousten 
ohjelmassa jäsenjärjestöjen roolia ja etätoteutus 
mahdollisti myös ulkopuolisten esiintyjien kutsu-
misen mukaan heidän sijainnistaan riippumatta. 
Vuoden 2020 aikana Fingoon liittyi 6 uutta jäsentä 
ja 21 päätti jäsenyytensä.

”Yhteistyö jäsenjärjestöjemme kanssa on 
kaiken työmme ydin. Järjestöjen moni-
muotoisuuden ja erilaisten tarpeiden 
syvällinen ymmärrys on lähtökohta Fingon 
palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. 
Esimerkiksi jäsenpersoonien määrittely 
auttaa meitä tässä työssä.”

Timo Lappalainen
johtaja, Jäsensuhteet ja toiminnan kehitys
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138
verkostotapaamista

2 382
osallistujaa

45 %
arvioi tapaamiset hyödylliseksi 

uusien kumppaneiden löytymisen 
näkökulmasta

75%
arvioi tapaamiset hyödylliseksi 

verkostoitumisen näkökulmasta
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Viestintä ja 
tapahtumat

VUODEN 2020 aikana uudistimme Fingon vies-
tintää ja Maailma kylässä -festivaalin konseptia 
monin tavoin. Kokeilimme viestinnän sisällöissä 
uusia avauksia ja Fingon brändien seuraajamää-
rät sekä yleisön sitoutuminen sisältöihin kasvoi-
vat lähes kaikissa sosiaalisen median kanavissa. 
Medianäkyvyys laski erittäin vilkkaan vaikuttami-
sen supervuoden jälkeen, mutta myönteisen julki-
suuden osuus puolestaan kasvoi. 

Uudistimme myös Maailman Kuvalehden 
visuaalisen ilmeen ja teimme samalla lehden 
rakenteeseen muutoksia. Lehden tilaajamäärä 
säilyi jokseenkin ennallaan, mutta verkkoversion 
lukijamäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 
noin 30 %. Verkkolehti tavoitti vuoden aikana 
lähes 300 000 henkilöä.  

Fingon koordinoimalla, järjestöjen yhtei-
sellä #muutosvoimaa-kampanjalla reagoimme 
nopeasti pandemiatilanteen kehitysrahoitukselle 
aiheuttamiin paineisiin. Sosiaalisen median kana-
viin keskittyneellä kampanjalla nostimme esiin 
suomalaisten kehitysjärjestöjen työn tuoreita tulok-
sia ja tavoitimme yhteensä noin 290 000 henkilöä. 

Lähes viimeistelty Maailma kylässä - festivaali  
2020 jouduttiin perumaan Covid-19-pandemia-
tilanteen vuoksi. Peruutus hoidettiin tehokkaasti ja 

hyvässä yhteishengessä yhteistyökumppaneiden, 
näytteilleasettajien, ohjelmanjärjestäjien ja esiin-
tyjien kanssa.  Myös lähes kaikki Mahdollisuuksien 
tori -tapahtumat eri puolilla Suomea jouduttiin 
perumaan. Alkuperäisenä festivaaliviikonloppuna 
järjestimme Maailma Kylässä Festivaaliradion 
yhteistyössä Sosped-säätiön kanssa, missä hyödyn-
simme perutun festivaalin ohjelmasisältöjä. Myös 
festivaalin kokonaisvaltainen kehittämisstrategia 
valmistui ja lähdimme suunnittelemaan kevään 
2021 festivaalia strategiassa tunnistettujen kehittä-
mistarpeiden pohjalta. 

”Olen ylpeä järjestöviestijöiden ja 
tapahtuma-alan ammattilaisten 
nopeasta kyvystä reagoida täysin 
poikkeukselliseen tilanteeseen. 
Jäsenjärjestöjemme sitoutuminen 
yhteisiin päämääriin auttoi meitä 
luomaan uusia ratkaisuja yhdessä.”

Salla Peltonen
johtaja, viestintä ja tapahtumat
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290 000
henkilöä tavoitettiin 

#muutosvoimaa-kampanjalla 
some-kanavissa

30 %
kasvu edellisvuodesta 

Maailman Kuvalehden verkko- 
version lukijamäärässä

Maailman Kuvalehti palkittiin 
vuoden 2019 kuvareportaasista 
Aikakausmedian Editkilpailussa

300 000
henkilöä tavoitettu

Festivaaliradio-
verkkotapahtuma järjestettiin 

perutun festivaalin tilalla.

55 %
Vastaajista koki, että 

festivaalilta saatu tieto on 
vaikuttanut heidän toimintaansa. 

Festivaali koettiin tärkeäksi, 
helposti lähestyttäväksi ja 

monipuoliseksi.  
(Keväällä 2020 netissä toteutettu 

Maailman kylässä -festivaalin mielikuva- ja 
yleisötutkimus)



Innovaatiot 
ja kehitys

KÄYNNISTIMME VUODEN alussa ulkoministe-
riön lisärahoituksella Fingo Powerbank  
-ohjelmalaajennuksen, joka keskittyy kansalais-
järjestöjen työtä tukeviin innovaatioihin, tekno-
logioihin ja yritysyhteistyöhön. Järjestimme 
vuoden aikana yhteensä 23 koulutusta, raportin 
julkistusta ja verkostoitumistilaisuutta, joihin osal-
listui yli 700 henkilöä pääasiasiassa Suomesta ja 
Itä-Afrikasta. Osallistujia oli kansalaisjärjestöistä, 
yrityksistä, oppilaitoksista ja valtionhallinnnosta.  

Teimme yhteistyötä mm. Finnpartnershipin, 
Business Finlandin, UNTILin, Aalto-yliopiston, 
Ndoton hubin ja Sahara Venturesin kanssa. Lisäksi 
toimme sekä suomalaisia että etelän järjestöjä ja 
yrityksiä yhteen matchmaking-tilaisuuksien ja 
verkostojen kautta. Saimme hyvää palautetta toi-
minnasta kokonaisuudessaan: 76 % kyselyymme 
vastanneesta organisaatiosta löysi uuden yhteistyö-
partnerin tai kontaktin ja neljä viidesosaa sai uusia 
tietoja ja taitoja. 

Ainakin 20 järjestöä otti käyttöön uusia tekno-
logiaratkaisuja kehitysyhteistyöohjelmissaan. Jär-
jestimme myös koulutuksia digitaalisen kehityksen 
periaatteista, joihin Fingo ja lukuisat kehitystoimijat 
maailmalla ovat sitoutuneet. Toteutimme seitsemän 
pilottikokeilua jäsenjärjestöjen kautta Keniassa, 
Tansaniassa ja Somaliassa, joiden oppeja jaoimme 
verkkoseminaareissa. Esimerkiksi African Care 

kehitti terveysklinikan toimintaa  Somaliassa digita-
lisoimalla asiakastiedot ja käynnistämällä tekstivies-
timuistutukset potilaille. LiiKe ry käytti ensimmäistä 
kertaa digitaalista tiedonkeruuta hankkeen piirissä 
olevissa kouluissa Tansaniassa. Fida koulutti opet-
taja käyttämään verkossa olevia oppimateriaaleja 
pandemian aiheuttamien koulusulkujen aikana. 

Järjestimme lisäksi työpajoja palvelumuotoi-
lun soveltamisesta kehitysyhteistyöhankkeissa. 
Aiheina olivat mm. kokeilukulttuuri, prototyyp-
pien luominen ja käyttäjälähtöinen suunnittelu. 
Julkaisimme myös kuusi tutkimusta ja raporttia 
mm. Kenian innovaatioekosysteemistä ja digitaali-
sen koulutuksen toimijoista Itä-Afrikassa.

”On ollut hienoa nähdä kuinka 
lukuisat järjestöt ovat tulleet innolla 
mukaan Powerbankin toimintaan ja 
saaneet konkreettista hyötyä oman 
työnsä kehittämiseen. Myös monet 
yhteistyökumppanuudet ovat tuoneet 
hyviä tuloksia.”

Mika Välitalo
asiantuntija, kehitys- ja innovaatiotyö 
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23
koulutusta, raportin 

julkistusta ja verkostoitumis-
tilaisuutta

Yli

700
osallistujaa Suomesta ja 

maailmalta, joista 60% naisia.

20
järjestöä otti käyttöön uusia 
teknologiaratkaisuja kehitys-

yhteis työ ohjelmissaan

76 %
löysi uuden yhteis työ-

kumppanin tai kontaktin 



Hankkeet

BRIDGE 47
Fingon koordinoima Bridge 47 -hanke jatkoi vuo-
den 2020 aikana globaalin kansalaiskasvatuksen 
ja tavoitteen 4.7. parissa toimivien tahojen verkos-
toitumisen tukemista, kapasiteetin vahvistamista 
ja vaikuttamistyötä. Toimimme EU-rahoitteisen 
hankkeen vetäjänä, ja mukana on 14 eurooppa-
laista ja globaalia hankekumppania. Vuoden 2020 
lopussa valtaosa hankkeen tavoitteista oli saavu-
tettu, ja Euroopan komissio myönsi kolmivuo-
tiselle hankkeelle 10 kuukauden jatkon. Hanke 
jatkuu näin heinäkuuhun 2021. 

Bridge 47 -hanke on vahvistanut Fingon ja mui-
den hankekumppanien eurooppalaista ja globaalia 
vaikuttamistyötä ja kapasiteettia, sekä globaalin 
kansalaiskasvatuksen ja Agenda 2030:n 4.7-tavoit-
teen näkyvyyttä globaalisti. Samalla Bridge 47 
-verkosto on vahvistunut ja houkutellut lisää jäse-
niä. Eurooppalaisella tasolla vuonna 2019 laadittu 
Envision 4.7. tiekartta on toiminut tiennäyttäjänä 
verkoston vaikuttamistyölle. 

TRANSFORMER 2030
Vuonna 2020 uusilla teemoilla käynnistynyt 
 Transformer 2030 − Tulevaisuuden tekijät -hanke 
kouluttaa varhaiskasvattajia ja opettajia kestä-
vän tulevaisuuden taidoista yhteistyössä Fingon 
jäsenten ja alan tutkijoiden kanssa. Koulutuksen 

 tarjoamat välineet tulevaisuusajattelun integroi-
miseksi opetukseen ja ennen kaikkea lisääntynyt 
kyky kuvitella vaihtoehtoisia kestäviä tulevaisuuk-
sia innosti osallistujia eri puolella Suomea. 

FRAME, VOICE, REPORT!
Frame, Voice, Report! -hanke on tukenut kolmen 
vuoden ajan suomalaisten järjestöjen globaalikas-
vatusta ja viestintää. Hankkeen viimeisenä toimin-
tavuonna myös kokonaisuuteen kuuluvat järjes-
töjen hankkeet päättyivät, ja tuloksista tuotettiin 
laajalti materiaalia julkaisuihin ja videoihin tuke-
maan muun muassa tarinankerronnan ja etelän 
äänen käyttöä globaalikasvatuksessa. Hankkeessa 
järjestettiin myös avoimia koulutuksia globaalikas-
vatuksesta, mediayhteistyöstä ja virtuaalifasilitoin-
nista sekä iso striimattu loppuseminaari kansain-
välisine puhujineen.

”Bridge 47 -hanke on tehnyt 
Fingosta globaalisti tunnetun ja 
arvostetun toimijan globaalin 
kansalaiskasvatuksen saralla.”

Nora Forsbacka
projektipäällikkö, Bridge 47 -hanke 
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KUVA: ISTOCK

836 verkoston jäsentä

99
tapahtumaa ja  

koulutusta, joihin 
osallistui

3 698
ihmistä

25
rahoitettua  

hanketta, jotka 
saavuttivat

160 000
ihmistä

13
rahoitettua järjestö-

hanketta kolmen vuoden 
aikana, jotka saavuttivat 

yhteensä

1 886 220
ihmistä Suomessa

18
tilaisuutta ja  

koulutusta (vuonna  
2020), joissa  

yhteensä

707
osallistujaa

1
verkkokoulutus

3
verkkokoulutus- 

päivää

35
osallistujaa ympäri 
Suomea varhais-

kasvatuksesta 
vapaaseen 

sivistystyöhön

7
kouluttajaa



Henkilöstö

TÄYSIN VIRTUAALISEEN työyhteisöön siirtymi-
nen aiheutti tehtävien uudelleenjärjestelyä sekä 
työntekijöiden yksilöllisten tilanteiden huomioi-
mista, jotta työ- ja perhe-elämää saatiin sovitettua 
yhteen. Teimme yksilöllisiä joustoja, priorisoimme 
työtehtäviä ja lisäsimme myös virtuaalisia yhdessä-
olon hetkiä, jotta kukaan ei jäisi yksin.

Toteutimme työtyytyväisyyskyselyn Työterveys-
laitoksen kehittämällä Parempi työyhteisö – ParTy 
-menetelmällä. Fingon tulosten kokonaisluku oli 
14,7, kun 25 parhaan organisaation tulos on keski-
määrin 15,4 ja suomalaisten organisaatioiden 
keski taso 14. Tulosten pohjalta asetimme kehittä-
mistavoitteeksi organisaatiokulttuurin vahvistami-
sen sekä työn hallintaa parantavien ja sen kuormi-
tusta vähentävien käytäntöjen luomisen. 

Henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun varmis-
tamiseksi päätimme, että kaikki sisäinen viestintä 
ja henkilöstöä koskevat ohjeistukset ja suunnitel-
mat ovat saatavilla aina myös englanniksi. Uuden 
osaamisen kehittämisohjelman myötä järjestimme 
myös paljon organisaation sisäistä koulutusta. 

Tuemme työntekijän henkilökohtaisten tavoit-
teiden etenemistä kuukausittain esihenkilön 
kanssa käytävissä keskusteluissa. Fingon palkkaus-
järjestelmään sisältyvän laajemman arviointi-

keskustelun kävimme ensimmäisen kerran huhti-
kuussa 2020. Arviointi pohjautuu työntekijän 
itsearvioon, jossa kriteerejä ovat työn tulokselli-
suus ja tavoitteet, toiminta oppivassa organisaa-
tiossa, toiminta työyhteisön jäsenenä sekä itsensä 
johtamisen taidot. 

Vuoden lopussa päätimme perustaa Fingoon 
yhteistoimintaneuvottelukunnan tukemaan orga-
nisaation toiminnan ja työolosuhteiden kehit-
tämistä, sujuvoittamaan  ja vahvistamaan työn-
antajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa, 
vuorovaikutusta ja luottamusta.

”Poikkeustilasta huolimatta monet 
työn alla olleet uudistukset etenivät 
suunnitellusti. Uusimme useita 
henkilöstöohjelmia ja kokosimme 
yhteen etätyöskentelyn hyviä 
käytäntöjä, joista monet jäävät 
pysyviksi toimintatavoiksi.”

Carita Kuusinen
asiantuntija, henkilöstösuunnittelu
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Uudet ja uudistetut 
 henkilöstöohjelmat:

Osaamisen kehittämisohjelma  
ja henkilöstön koulutussuunnitelma

Rekrytoinnin periaatteet

Työsuojelusuunnitelma ja siihen liittyvät osiot: 
turvallisen ja häirintävapaan työyhteisön 

toimintaohje, varhaisen välittämisen ja tuen 
malli, päihde- sekä ikäohjelma

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Työaikasopimus

Hyvän johtamisen periaatteet

KUVA: ISTOCK



Hallinto

TIETOHALLINNOSSA AIEMPINA vuosina tehdyt 
ratkaisut ja ohjelmistovalinnat tukivat keväällä 
lähes täydelliseen etätyöhön siirtymistä. Henki-
löstön koulutuksilla tuimme etäyhteysohjelmien 
käyttöä sekä etätilaisuuksien fasilitointia ja omak-
suimme uudet toimintatavat ja käytännöt erittäin 
nopeasti. Sähköisen allekirjoitusjärjestelmän 
myötä myös sopimushallintomme kehittyi. Pande-
miatilanteen vuoksi jouduimme sulkemaan Fingon 
vastaanoton ja rajoittamaan myös kokoustilojen 
ulkopuolista käyttöä. Poikkeustilasta huolimatta 
pystyimme hoitamaan hallinnolliset perustehtävät 
sekä kehittämään toimintaamme merkittävästi.

Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan 
kertaa. Hallituksen työvaliokunnan muodostivat 
puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja. Työvalio-
kunta kokoontui kuusi kertaa valmistelemaan halli-
tuksen kokouksia. Hallitus asetti kaksi valiokuntaa, 
henkilöstö- ja talousvaliokunnan sekä vaikuttamis-
valiokunnan, jotka raportoivat hallitukselle. 

RISKIENHALLINTA 
Päivitimme Fingon riskienhallinnan prosessin 
lokakuussa 2020. Riskianalyysissä tunnistimme ja 
arvioimme Fingon kannalta olennaiset riskit, jotka 
voivat estää tavoitteiden saavuttamista tai vaikut-
taa haitallisesti toimintakykyymme. Muutokset 
toimintaympäristössä ja niihin sopeutuminen, 
uhka rahoituksen supistumisesta sekä henkilöstön 
hyvinvointi pandemian pitkittyessä ovat esimerk-
kejä korkeimmista havaituista riskeistä, joiden hal-
litsemiseksi loimme toimenpiteitä. Riskikartoitus 
päivitetään jatkossa säännöllisesti toiminnansuun-
nitteluprosessin yhteydessä.

OHJELMATUKIHAKUKELPOISUUS  
Jätimme Ulkoministeriön vuosien 2022−2025 
ohjelmatukirahoitushaun ensimmäisen vaiheen 
hakemuksen marraskuussa 2020. Saimme myön-
teisen päätöksen hakukelpoisuudesta helmi-
kuussa 2021.
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Hallitustyöskentely

Fingon hallituksessa kaudella 2020−2021 toimivat: 

Liisa Laakso
The Nordic Africa Institute 

puheenjohtaja

Tytti Nahi
Reilu kauppa ry 

1. varapuheenjohtaja

Lotta Staffans
Eettisen kaupan puolesta ry 

2. varapuheenjohtaja 

Tapio Laakso
Pelastakaa Lapset ry

Matleena Moisio
Suomen YK-nuoret

Miia Nuikka
Solidaarisuus

Piritta Rikkonen
Kirkon Ulkomaanapu

Juha Ruippo
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Maija Santalahti
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry

Amu Urhonen
Abilis-säätiö

Juha Vauhkonen
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK



Talous

FINGON TOINEN toimintavuosi piti sisällään 
järjestön varsinaista toimintaa 5,8 miljoonalla 
eurolla. Henkilöstökulujen osuus tästä oli 3,2 mil-
joonaa euroa. Rahoitimme kulujäämästä puolet 
ohjelmatuella ja loppuosan Euroopan komissiolta 
ja muilta hankerahoittajilta saaduilla avustuksilla. 
Powerbank-toimintaan saimme Ulkoministeriöltä 
ohjelmatuen lisärahoituksena 610 000 euroa vuo-
sille 2020−2021.

Oma varainhankintamme koostui jäsen maksu-
tuotoista, joita saimme 57 900 euroa. Varsinai-
sesta toiminnasta saimme 131 000 euron tuotot. 

 Maailma kylässä -festivaalin peruunnuttua suurim-
pana tulonlähteenä oli Maailman Kuvalehti.

Varsinaisen toiminnan määrä supistui ennen 
kaikkea pandemian vaikutusten vuoksi. Euroopan 
komission rahoittamille hankkeille myönnettiin 
samasta syystä jatkoajat. Ohjelmatukea vuodelta 
2020 siirtyy käytettäväksi ohjelmatukikauden vii-
meiselle vuodelle 619 000 euroa.

Raportoimme taloudesta Fingon hallitukselle 
neljännesvuosittain ja hallitus vahvisti lokakuussa 
pandemian vaikutusten pohjalta laaditun talousar-
viopäivityksen.
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Varsinaisen toiminnan  
kulujen jakauma 2020

Rahoituksen jakauma 2020

KULUT SUMMA (T€)

Kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukset

639 11,0 %

Henkilöstökulut 3 284 56,6 %

Koulutus-, osto- ja 
asiantuntijapalvelut

664 11,4 %

Tiedotus- ja julkaisukulut 263 4,5 %

Matkakulut 94 1,6 %

Toimistokulut 545 9,4 %

Muut toimintakulut 314 5,4 %

Yhteensä 5 803 100 %

TUOTOT SUMMA (T€)

Varsinaisen toiminnan 
tuotot

132 2,3 %

Oma varainhankinta 48 0,8 %

UM Ohjelmatuki 3 077 53,0 %

Bridge 47 -rahoitus 1 703 29,4 %

EU Presidency -rahoitus 438 7,5 %

Frame, Voice, Report! 
-rahoitus

253 4,4 %

Transformer 2030 
-rahoitus

32 0,6 %

Maailma kylässä 
-festivaalin julkisrahoitus

95 1,6 %

Eurooppatiedotus 
-rahoitus

25 0,4 %

Yhteensä 5 803 100 %



Keskeiset tulokset
Tavoiteltu tulos Mittari Tavoitetaso Tulokset 2020 Osio toiminta-

kertomuksessa, 
mihin tulos liittyy 

Kansalaisyhteis-
kunnan toimijat 
verkostoituvat 
ja löytävät uusia 
yhteistyökump-
paneita globaalin 
oikeudenmukai-
suuden ja kestävän 
kehityksen edistä-
miseksi

Fingon fasilitoimien ver-
kostotapaamisten määrä

Osallistujien määrä 
tapaamisissa eriteltynä 
globaalikasvatuksen, yri-
tysyhteistyön, vaikutta-
mistyön ja muun toimin-
nan osalta

1700 kävijää vuodessa 138 verkostotapaamista, 
joissa yhteensä 2 382 
osallistujaa: 
vaikuttamistyö: 924 
globaalikasvatus: 278 
Powerbank: 739  
kehitysyhteistyö: 205 
muu: 213 

Powerbankin omissa tilai-
suuksissa yhteensä 548 
kävijää

Jäsensuhteet, 
edunvalvonta ja 
verkostoyhteistyö 

Innovaatiot ja 
kehitys

Oppiminen

Vaikuttamistyö

Osallistujien arvio Fingon 
verkostoitumistapaamis-
ten hyödyllisyydestä 

Fingon fasilitoimat ver-
kostoitumisen muodot 
koetaan hyödyllisiksi (70 
% osallistujista)

75 % työryhmä- ja ver-
kostokyselyyn vastan-
neista arvioi tapaamiset 
hyödylliseksi globaalia 
oikeudenmukaisuutta ja 
kestävää kehitystä edis-
tävän verkostoitumisen 
näkökulmasta.

Jäsensuhteet, 
edunvalvonta ja 
verkostoyhteistyö 

Innovaatiot ja 
kehitys

Oppiminen

Vaikuttamistyö

Järjestöjen osuus, jotka 
kokevat löytäneensä 
uusia kumppaneita Fingon 
avulla edellisen vuoden 
aikana 

20 % osallistujista 

Powerbank: 25 % osallis-
tujista

45 % työryhmä- ja ver-
kostokyselyyn vastan-
neista arvioi tapaami-
set hyödyllisiksi uusien 
kumppaneiden löytymisen 
näkökulmasta.   

Powerbank-hankkeessa 
76% vastaajista kertoi 
Powerbankin inspiroi-
neen tai tukeneen ainakin 
yhden kontaktin tai 
yhteistyön alkamisessa. 

Jäsensuhteet, 
edunvalvonta ja 
verkostoyhteistyö 

Innovaatiot ja 
kehitys

Oppiminen

Vaikuttamistyö

Powerbank: Kokeilujen 
määrä järjestöille uusilla 
teknologisilla ratkaisuilla 
hankkeissa ja ohjelmissa

Keskimäärin vähintään 
yksi kokeilu/osallistuva 
järjestö

Hankkeen seurantakyse-
lyssä 32 järjestöä vastasi 
kokeilleensa yhteensä 31 
ratkaisua. 

7 järjestöä osallistui Fin-
gon rahoittamiin teknolo-
giakokeiluihin. 

Innovaatiot ja 
kehitys
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Tavoiteltu tulos Mittari Tavoitetaso Tulokset 2020 Osio toiminta-
kertomuksessa, 
mihin tulos liittyy 

Kansalaisjärjestö-
jen toimintakyky 
edistää globaalisti 
kestävää kehitystä 
on vahvistunut

Oppimistilaisuuksiin ja 
neuvontaan osallistunei-
den henkilöiden ja järjes-
töjen lukumäärä

Koulutuksiin osallistuu 
Suomessa 775 henkilöä / 
130 järjestöä ja Itä-Afri-
kassa 75 osallistujaa (40 
% naisia) / 30 järjestöä

Koulutuksiin osallistui 
Suomesta 1 257 henkilöä / 
197 eri järjestöä; muualta 
(kehittyvistä maista) osal-
listui 129 henkilöä (naisten 
osuus 60 %)/ 22 järjestöä 
Powerbank-hankkeessa.

Oppiminen

Innovaatiot ja 
kehitys

Järjestöjen arvio siitä, 
onko Fingon työ osaltaan 
vaikuttanut järjestön 
toimintakyvyn vahvistu-
miseen / konkreettiseen 
rahoitushakemukseen

Vähintään kolmannes 
mainitsee todennetta-
via muutoksia toiminta-
kyvyssä

55 % koki, että koulutus 
kehitti heidän osaamis-
taan, järjestö sai koulu-
tuksesta uusia työkaluja 
(51 %) sekä oppi uusia 
käsitteitä ja sai uutta 
ajattelua työhönsä (52 %). 

25 % kertoo järjestön 
luoneen uusia prosesseja 
työn toteutukseen kou-
lutuksen oppien perus-
teella. 12 % on samaa 
mieltä siitä, että yksittäi-
nenkin koulutus kehitti 
järjestön työtä strategi-
sempaan ja tulosorientoi-
tuneempaan suuntaa.

Powerbank-hankkeessa 
79 % seurantakyselyyn 
vastanneista kuvailivat 
muutoksia tiedoissa ja 
taidoissa. 

Oppiminen

Innovaatiot ja 
kehitys

Oppimistilaisuuksiin ja 
neuvontaan osallistunei-
den henkilöiden arvio opi-
tun hyödynnettävyydestä

Opitun hyödynnettävyys 
4/5 

Opitun hyödynnettävyys 
oli koulutuksista kerätyn 
palautteen keskiarvona 
4,07/5

Oppiminen

Innovaatiot ja 
kehitys

Ratkaisujen määrä Fingon 
kokoamassa teknologis-
ten ratkaisujen portfo-
liossa

2020: 15 ratkaisua

2021: 20 ratkaisua

2020: 24 ratkaisua Innovaatiot ja 
kehitys



Tavoiteltu tulos Mittari Tavoitetaso Tulokset 2020 Osio toiminta-
kertomuksessa, 
mihin tulos liittyy 

Kehityskysymyk-
siä ymmärtävien 
kansalaisten määrä 
kasvaa ja halukkuus 
toimia kestävän ja 
oikeudenmukaisen 
maailman puolesta 
lisääntyy  

Fingon viestintäkanavilla 
ja tapahtumissa käyneet 
kansalaiset kokevat, 
että ne ovat muuttaneet 
heidän ajatteluaan ja käy-
töstään                         

Taso (vrt. vuoteen 2017) 
säilyy. 84 % kepa.fi:n ja 61 
% Maailman kuvalehden 
lukijoista kokee sen vai-
kuttaneent toimintaansa

Maailman kylässä 
- festivaalin mielikuva- ja 
yleisötutkimuksen mukaan 
55 % vastaajista koki festi-
vaalilta saadun tiedon vai-
kuttaneen toimintaansa. 

Uudistetun Maailman 
Kuvalehden lukijatutki-
mus ja Fingon uudistettu-
jen nettisivujen kävijätut-
kumukset tehdään vasta 
vuonna 2021. 

Viestintä ja tapah-
tumat

Maailman kuvalehden, 
verkkosivustojen, sähköpos-
ti-listojen ja somekanavien 
lukija-, kävijä- ja seuraajayh-
teisöt säilyvät organisaatio-
uudistuksesta huolimatta 

Taso (vrt. vuoteen 2017) säi-
lyy. 2017: Kepa FB: 10 957, 
Maailman Kuvalehti FB: 10 
058, Maailma kylässä FB: 36 
108,  TWITTER: 6 638

Maailman Kuvalehti tilaaja-
määrä: 2 837

Fingon ja sen  alabrändien 
(Maailman Kuvalehti, 
Maailma kylässä ja Globaa-
likasvatus) seuraajamäärä 
sosiaalisen median kanavis-
sa* (Facebook, Twitter, Ins-
tagram ja LinkedIn) yhteensä 
79 797 (*Kaikki kanavat eivät 
ole kaikkien alabrändien 
käytössä.) 

Maailman Kuvalehden ti-
laajamäärä oli vuoden 2020 
lopussa 2 669.

Viestintä ja tapah-
tumat

Fingon viestintäkanavien 
käyttäjät ovat sitoutuneita 
Fingon välittämään tietoon 

Verkkosisältöjen lukuaika 
(vrt. vuoteen 2017) säilyy. 
Sosiaalisen median sitoutu-
misaste paranee.  Lukuaika 
Kepa.fi 4:43 min (2017) Pää-
somekanavilla (2017) 57 526 
sitoutumista 2241 postauk-
sella eli 25,7 sitoutumista 
per postaus

Lukuajat olivat seuraavat: Fin-
go.fi keskimääräinen lukuaika 
1:39 min, Globaalikasvatus.fi 
1:21, Maailmakylassa.fi 1:30 
Maailmankuvalehti.fi 2:37. 

Yleisön sitoutuminen (tyk-
käykset, jaot, kommentoin-
nit) Fingon tekemiin postauk-
siin nousi FB:ssä ja laski Twit-
terissä: FB nousua +13.61% 
ja Twitter laskua -53.88%.

Sosiaalisen median kanavilla 
julkaistiin yhteensä 1 312 pos-
tausta, jotka keräsivät 52 581 
sitoutumista (tykkäykset, jaot, 
kommentoinnit). Sitoutumis-
ten määrä/julkaisu 40,01.

Viestintä ja tapah-
tumat

Kansalaisyhteiskun-
nan toimintaedelly-
tykset vahvistuvat 

Julkinen rahoitus/ODA-rahoi-
tus (Suomi ja EU) järjestöjen 
työlle globaalin oikeudenmu-
kaisuuden ja kestävän kehi-
tyksen edistämiseksi 

Järjestöjen kehyn osuus 15 % 
ODA:sta

EU:ssa CSO-rahoitus yli 2 mil-
jardia vuosina 2021−2027

Vuoden 2020 lisätalousarvion 
mukaan järjestöjen osuus var-
sinaisesta kehitysyhteistyöra-
hoituksesta on 10,3 % ja koko 
kehystä on noin 7 %.

EU:n monivuotisen rahoi-
tuskehyksen 2021–2027 
CSO-rahoitus on 1,5 miljardia. 
Vaikuttamistyön tuloksena 
saatiin poliittinen päätös 
siitä, että erilliseen nopean 
toiminnan pilariin saadaan ns. 
temaattinen osio, josta osa 
tulee todennäköisesti kansa-
laisyhteiskunnan tukemiseen.

Vaikuttamistyö
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Tavoiteltu tulos Mittari Tavoitetaso Tulokset 2020 Osio toiminta-
kertomuksessa, 
mihin tulos liittyy 

Päättäjien ja viranhal-
tijoiden dialogi kan-
salaisyhteiskunnan 
kanssa globaalin oi-
keudenmukaisuuden 
ja kestävän kehityksen 
kysymyksissä kasvaa

Fingon oma arvio siitä 
miten järjestöjen yhteiset 
kannat näkyvät Suomen ja 
EU:n politiikoissa tietyissä, 
vuositasolla määriteltävissä 
prosesseissa

Kannat näkyvät vuositasolla 
määriteltävissä prosesseissa 
(2020: VNR/Agenda 2030, 
budjettiriihi ja kehityspoli-
tiikan ylivaalikautiset peri-
aatteet)

Kannat näkyivät keskeisissä 
prosesseissa. Järjestöjen 
arvio Suomen toimista kestä-
vän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi oli mukana 
virallisessa Suomen raportis-
sa YK:lle. Kehitysyhteistyöva-
rojen osalta Suomi sitoutui  
globaalin vastuun kantami-
seen huolimatta koronakrii-
sistä, ja järjestöille suunnattu  
kehitysrahoitus kasvoi noin 5 
%:lla. Ylivaalikautisten peri-
aatteiden vaikuttamistyössä 
Fingo fasilitoi järjestöjen ja 
UM:n kuulemistilaisuuden; 
erityisesti kansalaisyhteis-
kunnan ja järjestöjen roolia 
saatiin vahvistettua periaat-
teissa. 

Vaikuttamistyö

Fingon saamien kutsujen 
lukumäärä kuulemisiin, 
toimikuntiin/työryhmiin ja 
virallisiin delegaatioihin

Kuulemisten, toimikuntien/
työryhmien ja delegaatioi-
paikkojen lukumäärä säilyy 
ennallaan vrt. vuoteen 2017: 
kuulemisten lukumäärä 6, 
toimikuntien/työryhmien lu-
kumäärä 20, delegaatioiden 
lukumäärä 3

Kuulemiset 4

toimikunnat/työryhmät 10

delegaatiot 1

Lisäksi yhteen jaostokut-
suun vastattiin kielteisesti. 
Korona vaikutti kuulemisten 
määrään, esim. Agenda 2030 
-selonteosta kuuleminen oli 
vain UaV:ssa, edellisellä ke-
ralla useassa valiokunnassa. 
Mm. COP siirtyi vuodelle 
2021. 

Vaikuttamistyö

Henkilökohtaisten päättäjä-
kontaktien lukumäärä

Yhteensä 100 kontaktia päät-
täjiin vuodessa

Päättäjäkontakteja 35 (kuule-
miset 10, sovitut tapaamiset 
8, sähköposti 7, puhelin/etä-
yhteys 1, ad-hoc 7, vieraana 
Fingon tapahtumassa 2)

Päättäjiin huomioitu kansan-
edustajat, ministerit, mepit, 
komissaarit. Koronalla on 
ollut rajoittava vaikutus päät-
täjätapaamiseen. 

Vaikuttamistyö

Fingon tekemien virallisten 
lausuntojen ja yhteisten kan-
nanottojen lukumäärä.

35 virallista lausuntoa ja yh-
teistä kannanottoa vuodessa

Yhteensä 44 lausuntoa (vi-
ralliset kutsut 14, kirjallisia 
kommentteja 20, avoin kirje 
päättäjille 9, tiedote 1) 

Vaikuttamistyö



Tavoiteltu tulos Mittari Tavoitetaso Tulokset 2020 Osio toiminta-
kertomuksessa, 
mihin tulos liittyy 

Kansalaisyhteiskun-
nan ääni kuuluu julki-
suudessa

Fingon näkyvyys globaali-
kysymysten asiantuntijana, 
mediaosumien määrä

Ohjelmakauden lopussa saa-
vutetaan 600 mediaosumaa/
vuosi

Fingon ja sen alabrändien 
(Maailma kylässä, Maailman 
Kuvalehti, Globaalikasvatus.
fi ja Mahdollisuuksien Tori) 
mediaosumien määrä yh-
teensä 190.

Eriteltynä: 
Fingo: 134  
Maailma kylässä: 30 
Maailman Kuvalehti: 26

Viestintä ja tapah-
tumat

Julkisuudenhallinta: Prosent-
tiosuus Fingon medianäky-
vyydestä, jossa se vaikuttaa 
julkisuuteen tai hallitsee 
julkisuutta. 

Fingon julkisuuden hallinta 
keskimäärin parempi kuin 
muilla organisaatioilla

Kokonaisjulkisuuden määrä 
laski huomattavasti, noin 
kolmasosaan vuodesta 2019. 
Julkisuuden yhteenlaskettu 
potentiaalinen tavoittavuus 
oli 31,1 miljoonaa median 
kuluttajaa. Myönteisen 
julkisuuden määrä puoles-
taan kasvoi 11 %:iin. 88 % 
julkisuudesta oli sävyltään 
neutraalia ja kielteistä jul-
kisuutta oli vain 1 osuma. 
Fingo sai äänensä kuuluviin 
yhteensä 60 % jutuista, jois-
sa se mainittiin. Hallitsevan 
julkisuuden osuus nousi 9 
prosenttiyksiköllä vuodesta 
2019. Fingo, Maailma ky-
lässä ja Maailman kuvalehti 
kasvattivat kaikki osuuttaan 
julkisuudesta verrattuna vuo-
teen 2019. 

Viestintä ja tapah-
tumat
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Fingon keskeiset 
verkostot 
Verkosto Kuvaus Verkoston lisäarvo Fingolle

CONCORD Eurooppalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö, joka 
koordinoi vaikuttamistyötä EU-instituutioihin.

EU-tason vaikuttaminen

FORUS Kansainvälinen verkosto kansallisille kehitysjärjestöjen 
kattojärjestöille.

kapasiteetin vahvistaminen

Bridge 47 Kansainvälinen verkosto, joka edistää transformatii-
vista koulutusta ja globaalia kansalaiskasvatusta.

globaalikasvatus

Civicus Kansainvälinen verkosto, joka seuraa kansalaisyhteis-
kunnan tilaa ja edistää kansalaistoimijoiden toiminta-
edellytyksiä.

kansalaisyhteiskunnan tila

SDG Watch Europe Eurooppalainen verkosto, joka vaikuttaa EU- ja kansal-
lisella tasolla SDG-tavoitteiden toimeenpanon edistä-
misessä.

Agenda 2030

Eurodad Eurooppalainen asiantuntijaverkosto, joka edistää kes-
tävää taloutta ja talousjärjestelmää.

kestävä talous

Climate Action Network Europe Eurooppalainen asiantuntijaverkosto, joka vaatii ilmas-
tonmuutosta estävää poliittista päätöksentekoa.

ilmasto-oikeudenmukaisuus

Finnwatch Suomalainen asiantuntijaverkosto, joka edistää kestä-
vää ja vastuullista yritystoimintaa.

yritysvastuu

Globaalikasvatusverkosto  Fingon koordinoima verkosto globaalikasvatusta teke-
ville kansalaisjärjestöille.

globaalikasvatus

Opintokeskus Sivis Kansallinen organisaatio, joka järjestää ja edistää 
aikuisopetusta.

koulutusosaamisen vahvistaminen

Suomen eOppimiskeskus Itsenäinen kansallinen yhdistys, joka edistää tiedon ja 
parhaiden käytäntöjen jakamista sähköisessä oppimis-
ympäristössä.

uusiutumiskyky, digitaalinen 
oppiminen

Scanning the Horizon Kansainvälinen asiantuntijaverkosto, joka tukee 
yhteistä trendien tunnistamista.

järjestöjen uusiutumiskyky ja 
 toimintaedellytykset

Aalto University Kansallinen tutkimusyliopisto, joka hakee innovatiivisia 
ratkaisuja kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi.

uudet toimintatavat, yritys-
yhteistyö

Ambitious Africa Itä-afrikkalainen ja opiskelijavetoinen verkosto, joka 
tukee start-up-aloitteita koulutuksen, yrittäjyyden ja 
viihdeteollisuuden tukemiseksi.

monitoimijayhteistyö

Finnpartnership Finnfundin yhteydessä toimiva liikekumppanuusoh-
jelma, joka pyrkii kehitysvaikutuksiin tukemalla yritys-
toimintaa Suomen ja kehittyvien maiden välillä. 

yritys-järjestöyhteistyö

Sahara Ventures Tansanialainen konsulttiyritys, jonka tavoitteena on 
luoda verkosto kestävien innovaatioiden ja teknologis-
ten ratkaisujen parissa työskenteleville yrityksille.

monitoimijayhteistyö

Team Finland Valtiollinen, suomalaisille yrityksille kansainvälistymis-
palveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto.

yritys-järjestöyhteistyö
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Suomalaiset kehitysjärjestöt  
Finnish Development NGOs Fingo ry

Löydä asiantuntijasi:  
fingo.fi/yhteystiedot

Katso ketkä kaikki  
ovat Fingon jäseniä:  

fingo.fi/meista/jasenet

Olemme noin 280 kehitys-
järjestön kattojärjestö. 

Teemme töitä, jotta elämä olisi 
reilumpaa. Ihan kaikkialla.   


