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Tervetuloa Reilu Siirtymä -uutiskirjeen pariin. Uutiskirjeet ovat työryhmän jäsenille kanava koota ja 

välittää tietoa toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. 

Fingolle reilu siirtymä tarkoittaa muutosta kohti oikeudenmukaista ja ympäristökestävää maailmaa. 

Tässä siirtymässä ketään ei tule jättää jälkeen. Työryhmässä tarkastelemme siirtymän 

mahdollisuuksia erityisesti kehittyvien maiden näkökulmasta.  

Reilu siirtymä -työryhmän jäsenet saavat uutiskirjeen noin neljä kertaa vuodessa ja verkkosivu-

uudistuksen valmistuttua se on ladattavissa myös Fingon verkkosivuilta.  Jos sinulla on tiedossa 

tapahtumia, julkaisuja tai muita asioita, jotka haluat nostaa seuraavaan uutiskirjeeseen, ota yhteyttä 

työryhmän koordinaattoreihin. 

Ajankohtaista Fingossa 

• Reilu Siirtymä -työryhmä on yksi Fingon vaikuttamistyön työryhmistä ja sen alla toimii myös 

joukko alatyöryhmiä ja ”nyrkkejä”. Lue lisää Fingon työryhmistä. 

• Fingo työstää parhaillaan linjausta “Yksityissektori kestävän kehityksen toimijana”. Linjaus 

määrittää Fingon keskeiset kannat ja tavoitteet koskien yksityissektorin roolia 

kehityspolitiikassa, yritysvastuuta sekä järjestöjen ja yritysten kumppanuuksia. 

Linjausprosessia esiteltiin Reilu Siirtymä -työryhmälle edellisessä kokouksessa. Fingon 

jäsenjärjestöiltä toivotaan osallistumista linjauksen laatimiseen ja kommentointiin. 

Lisätietoja prosessiin osallistumisesta saat Elinalta (elina.mikola@fingo.fi). 

Tulevia tilaisuuksia ja tapahtumia: 

• Vaikuttamistyön ajankohtaiskatsaus 1.3. klo 13.30-15.30. Lisätietoja täältä, 

ilmoittautumiset tästä linkistä 1.3. klo 12 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki 

tapahtumaan. 

• Ruokaturvatoimijoiden virtuaaliset aamukahvit 19.3. Kestävä ruokaturva – mitä on 

resilienssi, mitä ruokakriisit opettavat?  Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki täällä.  

• Meppikahvit Ville Niinistön kanssa 26.3. klo 9-10.30. Aiheena on Euroopan vihreän 

kehityksen ohjelman vaikutukset kehittyviin maihin, etenkin nk. hiilitullit (carbon border 

adjustment mechanism, CBAM). Järjestöpuheenvuoron pitää ilmastoasiantuntija Lasse 

Leipola Finnwatchista, jonka jälkeen seuraa avoin Q&A-osio. Save the date! 

https://www.fingo.fi/ajankohtaista/uutiset/fingon-vaikuttamistyon-tyoryhmat-uudistuvat
https://drive.google.com/file/d/1gIDltiHu8Gny6yr_39Rs9Hf6FczxUxN_/view?usp=sharing
https://www.fingo.fi/tapahtumat/vaikuttamistyon-ajankohtaiskatsaus
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gWuLXKdrXUOdrAnl6z8BuMhNlRHcan1CjDn9k2DRu8dUMDY0RFRPM0syMkpTQUI4S0s1NFJBM0gyOS4u
https://www.fingo.fi/tapahtumat/kestava-ruokaturva-mita-resilienssi-mita-ruokakriisit-opettavat


 

 

• Verotus ja kehitys -ryhmän tapaaminen näillä näkymin 17 tai 18.3. Varmistamme 

ajankohdan myöhemmin Reilu siirtymä -ryhmän sähköpostilistalle. 

 

Katsaus temaattiseen vaikuttamistyöhön ja (ala)työryhmien toimintaan: 

 

Ilmastovaikuttaminen ja ilmastorahoitus 

Ajankohtaisia prosesseja: 

• Esitys uudistuvasta ilmastolaista tulossa hallitukselle huhtikuussa, myös 

lausuntokierrokselle. 

• Esitys hallitukselle rahankeräyslain muutoksesta (artikla 1. muuttuu) tulossa huhtikuun 

lopussa. Esityksen mukaan niin kutsutut vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut 

rajattaisiin rahankeräyslain soveltamisalan ulkopuolelle. 

Tuoreita raportteja:  

• Setting the standard - climate finance from EU and EFTA member states. ACT-Alliance 

(01/2021):  

• Falling short - Seven ways in which the EU should improve its climate support to developing 

countries.  ACT-Alliance (09/2020)  

Ilmastorahoitusryhmä kokoontui vuoden ensimmäisen kerran 5.2. ja keskusteli mm. 

kehitysjärjestösektorin ilmastopäästökompensaatiohankkeista ja –palveluista sekä tulevan 

rahankeräyslain muutoksen mukanaan tuomasta uusista päästökompensaatioalan sääntelytarpeista. 

Ryhmän muita vaikuttamistyön teemoja v. 2021 tullee olemaan mm. kasallinen 

ilmastolakivaikuttaminen, ja post-2020 ilmastorahoitustavoite yhteistyössä CAN-Europen ja 

ActAlliance’n kanssa, kehitysjärjestöjen ilmastotyön vahvistaminen ja koulutussarjan suunnittelu 

sekä budjettivaikuttainen.  

• Seuraava päästökompensaatioteemainen kokous pidetään 19.2. klo 14-16 

Ilmastorahoitusryhmä koostuu kehitysjärjestöjen ilmasto- ja vaikuttamistyön asiantuntijoista ja 

ryhmää koordinoi Emilia Runeberg (emilia.runeberg@fingo.fi).  

 

Verotus ja kehitys 

Ajankohtaisia kuulumisia: 

• Fingo on mukana pohjoismaisessa järjestökoalitiossa (Nordic Alliance for Tax Justice). 

Development Today julkaisi 10.2. koalition mielipidekirjoituksen Pohjoismaiden 

veroihin liittyvästä kehitysyhteistyöstä (Nordic countries break tax promises to world’s 

poorest, but are given a second chance). Tässä myös linkki joulukuussa pidettyyn 

NordcTaxAid webinaarin videoon. 

• FACTI-paneeli julkistaa loppuraporttinsa New Yorkissa 25.2. klo 15-17.30 Suomen 

aikaa. Virtuaaliseen tilaisuuteen voi ilmoittautua täältä. Norjan ja Nigerian vetämä paneeli on 

tarkastellut taloudelliseen vastuuseen, avoimuuteen ja eheyteen liittyviä kansainvälisiä 

instituutioita ja säädöksiä (FACTI = Financial Accountability, Transparency and Integrity) 

https://actalliance.eu/wp-content/uploads/2021/01/ACT-Alliance_EU_SettingTheStandard.pdf
https://actalliance.eu/wp-content/uploads/2020/09/Falling-Short-Seven-ways-in-which-the-EU-could-improve-its-climate-support-to-developing-countries.pdf
https://actalliance.eu/wp-content/uploads/2020/09/Falling-Short-Seven-ways-in-which-the-EU-could-improve-its-climate-support-to-developing-countries.pdf
mailto:emilia.runeberg@fingo.fi
https://www.development-today.com/archive/dt-2021/dt-1--2021/nordic-countries-break-promises-to-the-worlds-poorest-but-are-given-a-second-chance
https://www.development-today.com/archive/dt-2021/dt-1--2021/nordic-countries-break-promises-to-the-worlds-poorest-but-are-given-a-second-chance
https://bit.ly/2Z5Brqz#Tac4aid
https://www.factipanel.org/about
https://www.factipanel.org/news/registration-for-facti-panel-high-level-launch-event-and-is-now-open


 

 

sekä etsinyt niistä parannettavaa. Loppuraportissaan paneeli esittää tutkimuksiinsa 

perustuvia suosituksia. Tavoitteena on osaltaan edistää kestävän kehityksen tavoitteiden 

saavuttamista.  

• Tax Justice Europe -verkosto (TJ-E) hakee uusia jäseniä. Verkosto haluaa vahvistaa 

lukumäärää ja osoittaa, että vero-oikeudenmukaisuudelle on laaja-alainen tuki koko 

Euroopassa. Jäsenyyttä voivat hakea kansalais- ja ay-järjestöt, liittyminen ilmaista ja 

vaivatonta. Hakemusten jättämisen määräaika on 26.2. Verkostoa koordinoi Eurodad, jonka 

verotyöstä lisätietoja täältä. Jos haluat lisätietoja liittymiseen liittyen, ota yhteyttä: 

outi.hakkarainen@fingo.fi.  Verkoston strateginen kokous järjestetään virtuaalisesti 

maaliskuussa.  

• Global Alliance for Tax Justice (GATJ) on nimetty yhdessä tutkivien journalistien ICIJ-

yhdistyksen (International Consortium of Investigative Journalists) kanssa Nobelin 

rauhanpalkintoehdokkaaksi, lisätietoja täältä.   

Verotus ja kehitys -ryhmän pääasiallinen toimintatapa ovat tapaamiset, joissa keskustellaan eri 

sektoreiden aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Järjestöjen lisäksi mukana on 

ulkoministeriö ja verohallinto sekä tilanteen mukaan muuta julkishallintoa. Tavoitteena on vahvistaa 

kontaktia tutkijoihin. Tapaamiset ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Ryhmässä olevat järjestöt 

voivat tarpeen mukaan tehdä yhdessä vaikuttamistyötä. Ryhmää koordinoi Outi Hakkarainen 

(outi.hakkarainen@fingo.fi).   

 

Ruokaturva  

Ruokaturvatyöryhmä seuraa tänä vuonna erityisesti YK:n Food Systems Summitin valmisteluja. 
Työryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2021 löytyy täältä. 

• Seuraavat ruokaturva-aamukahvit 19.3.   Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki täällä. 

• Ruokaturvatyöryhmän seuraava kokous 7.4. 

Ruokaturvaryhmää koordinoi Elina Mikola (elina.mikola@fingo.fi) ja sen puheenjohtajana toimii 
Fingon hallituksen jäsen ja MTK:n ulkomaankaupan ja kehitysyhteistyön johtaja Juha Ruippo. 

 

Yritysvastuu 

Finnwatchin koordinoima yritysvastuulakiasioiden (kansallinen/EU) vaikuttamisen 

ryhmä päätti 10.2. pidetyssä kokouksessaan, ettei käynnistä laajaa yhtenäistä kampanjaa. Kukin 

järjestö vaikuttaa omalla tahollaan ja tavallaan, mutta yhdessä toimitaan kuitenkin myös verkostona: 

välitetään yhteisiä viestejä, jaetaan tietoa ja koordinoidaan päättäjien tapaamisia. Koordinaatio 

toteutuu Finnwatchin hallinnoimalla slack-kanavalla, ja verkostolle työstetään dokumentti yhteisistä 

keskeisistä kannoista. Ota yhteyttä Finnwatchiin (sonja.finer@finnwatch.org), jos olet kiinnostunut 

olemaan mukana tässä verkostossa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Yritysvastuusääntelyn taustaryhmä on nimetty. Fingon 

edustajana on hallituksen varapuheenjohtaja Tytti Nahi. Lisätietoja ryhmästä TEM:n sivuilla.    

Fingo vastasi (8.2.2021) Euroopan komission yritysvastuulain ja kestävän hallinnon aloitteestaan 

järjestettyyn kuulemiseen (Consultation Document Proposal for an Initiative on Sustainable 

Corporate Governance). 

 

https://www.eurodad.org/tax_justice
https://www.eurodad.org/tax_justice
mailto:outi.hakkarainen@fingo.fi
https://www.icij.org/
https://www.icij.org/
https://www.globaltaxjustice.org/en/latest/global-alliance-tax-justice-nominated-nobel-peace-prize-2021
mailto:outi.hakkarainen@fingo.fi
https://drive.google.com/file/d/1PWArMu1ICBCC_pE0SxfJywmpVvHtvZku/view?usp=sharing
https://www.fingo.fi/tapahtumat/kestava-ruokaturva-mita-resilienssi-mita-ruokakriisit-opettavat
mailto:elina.mikola@fingo.fi
mailto:sonja.finer@finnwatch.org
https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM023:00/2021
https://www.fingo.fi/vaikuttaminen/kannanotot/komission-kuuleminen-yritysvastuulaista-ja-kestavasta-hallinnosta-fingon

