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 Fingon vuosi 2021 

COVID-19-PANDEMIAN VÄRITTÄMÄ arjen vuo-
ristorata jatkui jo toista vuotta peräkkäin, ja henki-
löstön jaksaminen oli koetuksella, niin meillä kuin 
muissakin organisaatiossa. Lämmin kiitos moti-
voituneelle ja parempaa tulevaisuutta aktiivisesti 
rakentavalle henkilökunnallemme. Olemme sel-
vinneet tässä tilanteessa hienosti, ja saaneet myös 
tuloksia aikaan!  

KESKEISIMMÄT ONNISTUMISEMME 
VUONNA 2021
Lukuisten järjestöjen kehitysyhteistyöosaami-
nen kasvoi Fingon vahvan panostuksen myötä. 
Uudistettu oppimisprosessi, itseopiskelumateriaalit 
ja verkkokoulutukset saivat hyvää palautetta, järjes-
töt osallistuivat aktiivisesti ja hyödynsivät uusia tai-
toja työssään. Powerbankin innovaatiokokeilut ja 
tilaisuudet vetivät hyvin kansainvälistä osallistuja-
kuntaa erityisesti Itä-Afrikasta. 
Kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutus päättä-
jien ja viranhaltijoiden kanssa vahvistui ja näkyi 
useampien prosessien lopputuloksissa. Globaali 
ulottuvuus näkyy nyt aiempaa vahvemmin kestävän 
kehityksen kansallisessa tiekartassa, järjestöille kes-
keisiä asioita on huomioitu kehityspolitiikan ylivaa-
likautisessa selonteossa ja globaalin kansalaiskasva-
tuksen profiili on nousussa YK-tasolla. 
Maailma kylässä -festivaali ja Maailman Kuva-
lehti lisäsivät tietoa ja vaikuttivat ihmisten 
toimintaan. Yli 90 % festivaalikävijöistä ja lehden 
lukijoista koki niiden lisänneen tietoa globaaleista 
aiheista. 50 % tapahtumakävijöistä koki festivaa-
lilta saadun tiedon vaikuttaneen heidän toimin-
taansa, mm. omien kulutusvalintojen tarkempaan 
harkintaan. 90 % lehden lukijoista koki sen antavan 
innostusta toimia paremman maailman puolesta. 

Ohjelmakauden murros osui vuodelle 2021. 
Saatoimme edellisten organisaatioiden aikana 
laaditun ohjelman päätökseen ja rakensimme 
Fingon ensimmäisen ohjelmakokonaisuuden 
vuosille 2022−2025. Aiemmasta ohjelmastamme 
tuttu kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen on 
Fingon toiminnan ytimessä myös uudella ohjel-
makaudella. Päivitetyssä muutosteoriassamme 
painotamme systeemisen muutoksen tärkeyttä 
ja sen eri tekijöiden vahvaa keskinäistä vuoro-
vaikutusta.  

Toimintaympäristön muutoksen vauhti jatkuu 
hurjana ja vaikeasti ennustettavana. Eri toimijoi-
den on yhdessä havainnoitava, ennakoitava ja luo-
tava yhteistä ymmärrystä muutoksien signaaleista 
– ja reagoitava niihin ajoissa.  

Kestäviä ratkaisuja syntyy vain, mikäli pys-
tymme varmistamaan sen, että ketään ei jätetä 
kehityksessä jälkeen. Vakaan yhteiskunnan 
perusta on luottamus ja sen rakentamisessa moni-
naisen kansalaisyhteiskunnan ääni on saatava 
kuuluviin. Tämän onnistumiseksi eri toimijoi-
den on kuultava toistensa näkemyksiä ja etsittävä 
avoimen keskustelun kautta ratkaisuja yhteisiin 
haasteisiin. 

Jäsentemme työ edistää monimuotoisella 
tavalla kestävän kehityksen tavoitteita ja luo rei-
lumpaa maailmaa kaikille. Laaja-alainen yhteis-
työ, ja asioiden kriittisen rakentava tarkastelu 
yhdessä jäsenten ja muiden toimijoiden kanssa, 
on ainoa oikea tie kohti kestävää tulevaisuutta.  

Kiitos jäsenillemme ja yhteistyökumppaneil-
lemme vuodesta 2021!

Juha-Erkki Mäntyniemi 
Fingon toiminnanjohtaja

KUVA: SALLA PELTONEN

Fingolaisten virkistyspäivää vietettiin 
Lapinlahden sairaala-alueella elokuussa. Kuvassa 

(vas.) Laura Valoma, Noora Vähäkari, Outi 
Hakkarainen ja Elina Mikola. 
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 Vaikuttamistyö 

VUODEN 2021 keskeiset vaikuttamistyön prioritee-
tit olivat kehitysyhteistyön ylivaalikautinen selonteko, 
Fingon oma arvio Suomen hallituksen työstä, kansalli-
nen Agenda 2030 -tiekartta ja YK:n ilmastoneuvottelut.     

Ylivaalikautisten periaatteiden vaikuttamistyössä 
saimme hyvin mediahuomiota, ja sitä kautta herä-
teltyä laajempaa keskustelua aiheesta. Pettymys oli, 
että tiekartta 0,7 % BKTL-tavoitteen saavuttamisesta 
vuoteen 2030 mennessä poistettiin selonteosta. Jat-
koimme rahoitusvaikuttamista systemaattisesti 
kevään kehysriihen alla sekä syksyllä.  

Teimme oman väliarviomme Suomen hallituk-
sen ohjelman toteuttamisesta. Arviossa oli mukana 
viisi teemaa: kansalaisyhteiskunta, kehityspolitiikka, 
kestävä kehitys, kestävä talous ja ilmasto- oikeuden-
mukaisuus. Tulokset olivat pääosin myöteisiä lukuun 
ottamatta ilmasto-oikeudenmukaisuutta. Arviossa 
esitimme plussia ja miinuksia ja annoimme evästyk-
siä hallituksen loppukaudelle. Saimme väliarvioin-
nista hyvää palautetta, mutta se ei herättänyt päättä-
jien parissa toivottua keskustelua. 

Koordinoimme keskustelua ja kokosimme järjes-
töjen huomioita kansallisen Agenda 2030 -tiekartan 
luonnoksiin. Globaali vastuu tuli mukaan tiekarttaan 
omana sisältökokonaisuutenaan ja lisäksi se huomioi-
daan muissa osa-alueissa. Myös globaalin kansalais-
kasvatuksen merkitystä saatiin vahvistettua. Tiekart-
taprosessi herätti kiinnostusta myös kansainvälisesti. 
Vuoden aikana kävimme kertomassa aiheesta lähes 
30 kertaa globaaleilla foorumeilla ja erilaisten selvi-
tysten yhteydessä.    

Bridge 47 -hankkeen kautta teimme vaikuttamis-
työtä kestävän kehityksen tavoite 4.7:n edistämiseksi 
EU:ssa ja globaalisti. Muun muassa UNESCON World 
Conference on Education for Sustainable Develop-
mentin Berlin-deklaraatioon tehtiin lisäyksiä Bridge 

47:n viestien mukaisesti. UNESCOn tasolla nähtiin 
myös muuta Bridge 47:n viestien mukaista edistystä, 
mukaan lukien siirtymä kohti “transformative edu-
cation” -termin käyttöä.        

Ilmastopolitiikan osalta järjestöt pystyivät vai-
kuttamaan yhdessä muun muassa Valtiontalouden 
tarkastusviraston ja Kehityspoliittisen toimikunnan 
kanssa siihen, että vuoden 2021 budjettiriihessä 
Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus nostettiin 
tähän mennessä korkeimmalle tasolle.   

COP26-loppupäätelmiin saatiin useita kehitty-
vien maiden kansalaisyhteiskunnalle keskeisiä osa-
voittoja, kuten ihmisoikeuksien tarkkailu osana 
päästökauppaa, ja ilmastonmuutoksen aiheutta-
mien menetysten ja tappioiden korvausta koskevan 
työn jatkuminen. Vaikutimme näihin Climate Action 
Networkin kautta ja loimme medianäkyvyyttä ilmas-
to-oikeudenmukaisuuden kysymyksille keskeisissä 
suomalaisissa medioissa.   

”Systemaattisen ja johdonmukaisen 
vaikuttamistyön rakentaminen vie 
aikaa. Vuoden aikana laadimme 
yhden mukaisemmat vaikuttamis
suunnitelmat kullekin teemalle ja 
tehostimme yhteis työtä viestinnän, 
jäsen järjestöjen ja eri verkostojen 
kanssa. Jäsenten sisältö osaaminen 
onkin keskeinen voima vara yhteisessä 
vaikuttamis työssämme.”

Rilli Lappalainen
johtaja, kestävä kehitys

32
päättäjätapaamista

8
kuulemista

6
delegaatiossa

35
virallista lausuntoa  

ja kannanottoa

7
toimikunnassa / 

työryhmässä

jaMukana
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 Agenda 2030  
 ja kansainvälinen  
 yhteistyö 
FINGON OHJELMA kiinnittyi tänäkin vuonna vah-
vasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja edisti 
niiden toteutumista. Vaikuttamistyössä edistimme 
kansallisella, EU- ja globaalitasolla Agenda 2030 
-ajattelua ja erityisesti ketään ei jätetä kehityksestä 
jälkeen (LNOB) -periaatetta. Eriarvoisuuden vähen-
täminen ja ihmisoikeuksien edistäminen näkyivät 
läpileikkaavasti keskeisissä vaikuttamisteemois-
samme. Keskityimme erityisesti prosesseihin, joi-
hin vaikuttamalla voidaan edistää eriarvoisuuden 
vähentämistä. Näiden rinnalla ilmastonmuutoksen 
torjunta ja globaalin kansalaiskasvatuksen edistä-
minen olivat Fingon painopisteitä.  

Oppimistoiminnassa vahvistimme järjestöjen 
osaamista Agenda 2030 -kokonaisuudesta sekä sys-
teemisestä ajattelusta erilaisilla työpajoilla osana 
hankerinki-verkostoa, kehitysyhteistyön hanke-
koulutuskokonaisuutta ja Mahdollisuuksien toreja.  

Vuoden aikana käynnistimme systemaattisen tie-
don keräämisen jäsenjärjestöjemme työstä kestävän 
kehityksen edistämiseksi. Kootut tiedot kertovat, 
että yli 70 % Fingon jäsenistä toteuttaa Agenda 2030 
-tavoitteiden mukaista kestävää kehitystä omassa 
toiminnassaan. Tavoitteenamme on kuvata jatkossa 
Fingon omaa ja jäsentemme monipuolista työtä 
Agenda 2030:n toimeenpanossa yhä paremmin.  

Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttaminen edel-
lyttää kaikkien toimijoiden panosta: siksi moni-
toimijuuden ja yhteistyön merkitys korostuvat. 
Yhteistyö toteutui kansallisesti mm. Kestävän kehi-
tyksen toimi kunnan kanssa kansallisen Agenda 

2030 - tiekartan laadinnassa sekä kansalaisjärjestö-
jen ja yritysten kumppanuuksissa, mukaan lukien 
Finnpartnership, Business Finland ja Finnfund. 
Ulkoministeriön ja Fingon yhdessä järjestämä 
kestävän kehityksen tietojen ja taitojen aamukah-
visarja kokosi yli 150 toimijaa yhteen keskustele-
maan globaalin kansalaiskasvatuksen merkityk-
sestä kaikessa kestävän kehityksen edistämiseen 
liittyvässä toiminnassa. EU-tasolla tärkeimpien 
yhteistyötahojen  CONCORDin, OECD:n ja SDG Wat-
chin kanssa keskityimme erityisesti johdonmukai-
suuskysymyksiin. Globaalilla tasolla merkittävin 
toiminta kohdistui globaalin kansalaiskasvatuk-
sen edistämiseen Bridge 47 -verkoston ja UNESCO-
yhteis työn kautta.  

”Koronapandemian vaikutukset ovat 
dramaattiset erityisesti kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa oleville. 
Pandemian takia työ köyhyyden 
vähentämiseksi maailmassa otti 
yli 20 vuotta takapakkia. Siksi eri
arvoistumista on vähennettävä kaikin 
keinoin.” 

Riikka Kaukoranta
vaikuttamistoiminnan asiantuntija / 
kansainvälinen kehitys, Väestöliitto ry

Yli 70 % 
Fingon jäsenistä toteuttaa Agenda 2030 

-tavoitteiden mukaista kestävää kehitystä 
omassa toiminnassaan 

KUVA: ISTOCK
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 Oppiminen 

OPPIMISTOIMINTAMME ON uudistunut ja mukau-
tunut toisen koronavuoden aikana toimintaympäris-
töön, ja olemme kuunnelleet tarkalla korvalla jäsen-
ten oppimistarpeita. Vuoden aikana satsasimme 
erityisesti kehitysyhteistyön hankehallinnon oppi-
miskokonaisuuteen sekä yhteiseen oppimisproses-
siin ohjelmatuen haussa. Hankejärjestöt kokoontui-
vat koko vuoden ajan Hankerinki-verkostossa.  

Keskeisiksi teemoiksi näissä kaikissa nousivat 
eniten tukea tarvitsevien ryhmien huomioiminen 
läpileikkaavasti, seuranta- ja arviointiosaaminen, 
riskienhallinnan kehittäminen sekä laajempi keskus-
telu antikolonialismista ja antirasismista kehitysyh-
teistyössä ja viestinnässä. Järjestimme jäsenille myös 
suuren suosion saavuttaneita tilaisuuksia digiosaa-
misen ja tulevaisuustaitojen kehittämiseen. Näille 
teemoille on kiinnostusta, ja ne nousivat viestinnän 
ja varainhankinnan osaamisen lisäksi kärkeen myös 
laajassa tarvekartoituksessa, jossa selvitimme jäsen-
ten oppimistarpeita nyt ja tulevaisuudessa. 

Uudistimme ja moninkertaistimme verkkokurssi-
tarjontaamme vuoden aikana. Kehitysyhteistyöhank-
keita ja globaalikasvatuksen perusteita pystyy nyt 
opiskelemaan itsenäisesti verkossa. Lisäksi loimme 
uuden kokonaisuuden kestävän kehityksen ja tulevai-
suusajattelun teemoista kiinnostuneille kasvattajille. 
Jokaiselle verkkokurssille on luotu oma digitaalinen 

osaamismerkki, jonka osallistuja saa suoritettuaan 
kurssin ja palautettuaan siitä oppimispäiväkirjan Fin-
goon. Järjestöt ovat kokeneet kehitysyhteistyön uudis-
tetun, englanninkielisen verkkokurssin toimivaksi 
välineeksi kumppaniensa ja verkostojensa kanssa. 
Uudistus lisäsi verkkomateriaalin käyttökelpoisuutta 
myös koulutustilanteiden osana. Loppuvuodesta 
uudistimme myös Fingon keskeiset oppimista tukevat 
julkaisut. 

Koulutuskyselyn perusteella Fingon koulutukset 
onnistuivat vuoden aikana hyvin. Noin 75 % ker-
toi koulutuksen kehittäneen heidän osaamistaan 
ja antaneen uusia työkaluja, käsitteitä ja ajattelua 
järjestön työhön. Koulutuksiin osallistui vuoden 
aikana yli 1 400 henkilöä 310 eri järjestöstä.  

”On ollut mahtava huomata, miten hyvin 
järjestöt ovat ottaneet verkko kurssit 
käyttöön. Niistä on saatu erittäin hyvää 
palautetta. Fingon jäsenet ovat kyllä 
parhaita; osallistuminen on aktiivista ja 
innostavaa myös verkko koulutuksissa.”

Anni Vihriälä  
asiantuntija, oppiminen

37
koulutusta

310
eri järjestöstä  

1 426 
osallistujaa

51
järjestöä sai  

hankeneuvontaa  

4,1/5 
koulutusten  

hyödynnettävyys  
(Fingon koulutuskysely 2021)

Osallistujia 
myös muualta 

maailmasta, mm. 
Itä-Afrikasta 
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 Jäsensuhteet,  
 edunvalvonta ja  
 verkostoyhteistyö 

VUONNA 2021 valvoimme jäsentemme etuja pitä-
mällä edelleen esillä koronarajoitusten aiheuttamia 
haasteita kehitysjärjestöjen työlle. Ulkoministeriö 
päättikin kohtuullistaa järjestöjen tilannetta puo-
littamalla omarahoitusvelvoitteen. Seurasimme 
myös EU-komission rahanpesua ja terrorismin 
rahoittamista estävän direktiiviluonnoksen kansal-
lista konsultaatiota. Keskustelut yksittäisten kan-
sanedustajien ja kattojärjestöjen, kuten Sosten ja 
Olympiakomitean kanssa, nostivat esiin mm. nega-
tiiviseen talletuskorkoon ja rahasiirtoihin liittyvät 
ongelmat, mitkä koskevat erityisesti järjestöjen toi-
mintaa haurailla tai konfliktialueilla.  

Otimme käyttöön jäsenpersoonat-työkalun, 
jonka avulla ymmärrämme paremmin jäsentemme 
moninaisuutta ja pystymme tarjoamaan palvelui-
tamme kohdennetummin erilaisille järjestö ryh-
mille. Fingon verkkosivustolle loimme visuaalisesti 
houkuttelevamman jäsenesittelyformaatin, josta 
näkyy myös jäsenistön toiminnan linkittyminen 
kestävän kehityksen tavoitteisiin. Näin pystymme 
osoittamaan jäsenjärjestöjemme työn merkityksen 
myös Agenda 2030:n kehikossa.  

Jäsenkeskeisyyden lisäämiseksi jatkoimme edel-
leen vuosikokousten elävöittämistä. Kevätkokouk-
sen videoklippi jäsenedustajien kokemuksista sekä 
syyskokouksen keskustelu muuttuvasta toimintaym-
päristöstä saivat kiitosta. Kevätkokous järjestettiin 
ensimmäistä kertaa kokonaan virtuaalisena ja syys-

kokous hybridinä. Opimme, että hybridi kokousten 
järjestäminen vaatii erityisen hyvää suunnittelua ja 
uudenlaisia resursseja tapahtuman toteutukseen. 

Tavoitteenamme oli jäntevöittää työryhmätoi-
mintaa korostamalla toiminnan tavoitteellisuutta. 
Jäsenkyselyn ja -haastatteluiden perusteella emme 
kuitenkaan tässä onnistuneet, joten työryhmien toi-
mintaa on edelleen selkeytettävä.  

Keskitimme verkostoyhteistyötä Fingon toimin-
nan kannalta olennaisimpiin verkostoihin, joissa 
toimimme aktiivisesti. Kansainvälisellä tasolla kes-
kityimme Civicus-verkoston ns. AGNA-ryhmään. 
Suomessa yhteistyömme muiden kattojärjestöjen 
kanssa jatkui tiiviinä erityisesti edunvalvonnan 
saralla. 

”Olemme pieni järjestö, ja kuuluminen 
isompaan kattojärjestöön antaa 
turvallisuuden tunnetta. Saamme tietoa 
esimerkiksi poliittisista päätöksistä ja voimme 
osallistua keskustelu tilaisuuksiin. Tuntee 
ikään kuin olevansa osa jotain suurempaa. 
Erityisen hienoa on, että en ole koskaan 
kokenut väheksyntää siksi, että olemme pieni 
jäsenjärjestö.”

Avoin palaute Fingon jäsenkyselystä 2021 

118
verkostotapaamista,  

joissa yhteensä 

3 854 
osallistujaa 

80 %
vastaajista koki Fingon 

jäsenyyden järjestölleen 
merkitykselliseksi ja 74 % 

hyödylliseksi

70 %
arvioi tapaamiset 

hyödylliseksi 
verkostoitumisen 

näkökulmasta 

KUVA: TANJA RYHÄNEN

* Fingon työryhmä- ja verkostokysely 2021

Abilis-säätiö palkittiin Fingon myöntämällä, 
kaikkien aikojen ensimmäisellä Vuoden 

maailmanparantaja -palkinnolla Maailma 
kylässä -festivaaleilla 2021. Kuvassa (vas.) Marjo 

Heinonen, Sari Loijas ja Anni Valtonen. 
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 Viestintä ja  
 tapahtumat 

VUODEN 2021 aikana jatkoimme kokeiluja sosiaa-
lisen median kanavissa erilaisilla sisältöformaa-
teilla ja otimme mm. tarinoita ja live-lähetyksiä 
laajemmin käyttöön. Onnistuimme tavoittamaan 
uutta yleisöä ja sitoutuminen sisältöihimme pää-
osin vahvistui. 

Ensimmäistä kertaa täysin virtuaalisena tuotettu 
Maailma kylässä -festivaali tavoitti 10 000 kävijää, 
joista 19 % osallistui tapahtumaan ensimmäistä ker-
taa. Covid-19-pandemian aiheuttamista haasteista 
huolimatta pystyimme sopeutumaan tilanteeseen ja 
tuottamaan monipuolisen virtuaalisen ohjelmakoko-
naisuuden, vaikka kävijämäärät luonnollisesti jäivät 
kauas live-festivaalista. Virtuaalitoteutuksen opit hel-
pottavat jatkossa merkittävästi ohjelman tuottamista 
live-tuotannon ohella myös virtuaalimuodossa.  

Maailman Kuvalehden keväällä 2021 toteutetun 
lukijatutkimuksen mukaan lehden lukijakunta on 
hyvin sitoutunutta ja lehti lisää lukijoidensa tietoi-
suutta kehityskysymyksistä sekä vaikuttaa toimin-
taan. Lehdellä on paljon potentiaalia, mutta sille tar-
vitaan reilusti enemmän lukijoita. 

Uusi avaus ja erityinen onnistuminen Maailman 
Kuvalehdelle oli tutkivan journalismin juttusarjan 
käynnistäminen. Sarjan ensimmäisessä osassa käsi-
teltiin kulutukseen perustuvia päästöjä ja se herätti 
laajasti yleisön kiinnostusta.

Vaikuttamisviestinnässä teimme aktiivista yhteis-
työstä jäsenjärjestöjemme kanssa. Fingon koordi-
noiman kansalaisyhteiskunta-työryhmän toteuttama 

#ToimiKoskaVoit-kampanja onnistui yli odotusten. 
Hyvin pienellä budjetilla toteutettu kampanja saa-
vutti sosiaalisen median kanavissa noin 240 000 
näyttökertaa. Myös Glasgow’n ilmastokokouksen 
sekä rahoitusvaikuttamisen osalta teimme tiivistä 
yhteistyötä Fingon jäsenjärjestöjen kanssa ja saavu-
timme hyvää näkyvyyttä mediassa. 

Fingon medianäkyvyys saatiin käännettyä mää-
rällisesti lievään nousuun vuoteen 2020 verrattuna, 
mutta saavutetun näkyvyyden kokonaistavoittavuus 
laski. Mediatyö on siis edelleen viestintämme suurin 
kehityshaaste. Parempien tulosten saavuttaminen 
vaatii työtä koko organisaatiolta, jotta Fingon roolia 
saataisiin edelleen kirkastettua sekä kehitettyä vies-
tintää pidemmällä tähtäimellä suunnitelmallisem-
maksi ja johdonmukaisemmaksi. 

”Tuntuu tärkeältä, että asian
tuntijuutemme ja journalistinen 
osaamisemme sai tunnustusta. 
Onnistuminen on sitä toden
näköisempää, mitä enemmän 
pystymme tiimeissä yhdistämään 
substanssi ja viestintäosaamista.” 

Anni Valtonen
päätoimittaja, Maailman Kuvalehti

Vuoden 2021 kehitys j ournalismi -
palkinto: Fingon viestinnän 

asiantuntijat Karoliina Knuuti ja Mika 
Niskanen Maailman Kuvalehdessä 

julkaistulla jutullaan ”Hiilineutraali 
valtio, jossa asustaa hiilisyöppö kansa 

– ulkoistammeko päästömme? 

Kunnioittavasti köyhyydestä 
-kunniamaininta: Fingon viestinnän 
asiantuntija Heidi Nummi Maailman 
Kuvalehdessä julkaistulla jutullaan 

”Köyhyys Suomessa on syventynyt − silti 
moni pitää sitä ihmisen omana vikana” 

10 000 
kävijää Maailma kylässä 

-virtuaalifestivaalilla  

240 000  
näyttökertaa sosiaalisen median 

kanavissa Toimi, koska voit! 
-kampanjalla  
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 Innovaatiot  
 ja kehitys 

ULKOMINISTERIÖN LISÄRAHOITUKSEN avulla 
toteutimme toisen vuoden Fingo Powerbank -ohjel-
malaajennuksesta, joka keskittyy kansalaisjärjestö-
jen työtä tukeviin innovaatioihin, teknologioihin ja 
yritysyhteistyöhön.  

Järjestimme 26 koulutusta ja verkostoitumisti-
laisuutta, joissa oli yhteensä 920 osallistujaa pää-
asiassa Suomesta ja Itä-Afrikasta. Seurantakyse-
lyssä 81 % prosenttia muutostarinoita jakaneista 
vastaajista korosti positiivisia muutoksia tiedoissa 
ja taidoissa.  

Tuimme yhteensä 14:ää jäsenjärjestöä kokeile-
maan teknologian käyttöä omissa kehitysyhteistyö-
hankkeissaan Itä-Afrikassa. Esimerkiksi Liikunnan 
Kehitysyhteistyö LiiKe ry otti käyttöön tiedon-
keruuta tehostavan Ombea-järjestelmän, jonka 
avulla järjestö voi aikaisempaa nopeammin ja laa-
jemmin kerätä koululaisten mielipiteitä ja tietoja. 
Hankkeen seurantakyselyssä 32 vastaajaa raportoi 
kokeilleensa vähintään yhtä ratkaisua kokeilujen 
tai koulutusten avustamana.  

Jäsenjärjestöt verkostoituivat ja löysivät runsaasti 
uusia kumppaneita Powerbank-toimintojen kautta. 
34 järjestöä kertoa saaneensa yhden tai useamman 
kontaktin tai kumppanin. Esimerkiksi Fida aloitti 
yhteistyön paikallisen sosiaalisen yrityksen ICT4D 

Kenyan kanssa kouluttaakseen opettajia verk-
koalustojen ja -materiaalien käyttöön opetuksessa 
Covid-19-pandemian aikana. Fingo fasilitoi myös 
World Visionin, Suomi-Somalia Seuran ja Tespack 
Oy:n välille konsortion, joka sai Finnpartnershipiltä 
rahoituksen mediareppujen testaamiseen kehitys-
yhteistyöhankkeissa Somaliassa ja Ugandassa.  

Julkaisimme At the Intersection of Gender and 
Technology -tutkimuksen, joka analysoi järjestöjen 
ohjelmia ja aloitteita, joissa hyödynnetään tekno-
logiaa tasa-arvon edistämiseksi. Yhteistyössä Abi-
liksen kanssa tuotimme Technology and Digital 
Accessibility Toolkit -oppaan. Sen tarkoituksena on 
antaa käytännön ohjeistusta ja vinkkejä järjestöille, 
jotka haluavat hyödyntää teknologiaa inklusiivi-
sesti vammaistyössään.

”Olemme iloisia, että saimme 
toimintaamme mukaan entistä 
laajemmin ItäAfrikassa toimivia 
kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä.” 

Terry Githinji
asiantuntija, kehitys- ja innovaatiotyö 

282
järjestöä osallistui  

hankkeen toimintoihin

135
näistä oli Suomesta ja

147
Itä-Afrikasta

64 %
(34 järjestöä) löysi yhden 

tai useamman kontaktin tai 
kumppanin Powerbankin 

avulla

920
osallistujaa, joista naisia 62 % 

32
32 organisaatiota otti 

käyttöön 31 digitaalista 
ratkaisua vuonna 2021

*Powerbankin seurantakysely 2021
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 Hankkeet 

BRIDGE 47
Fingon koordinoima lähes nelivuotinen Bridge 47 
-hanke tuli vuoden 2021 aikana päätökseen. Hanke 
tuki globaalin kansalaiskasvatuksen ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteen 4.7. parissa toimivien tahojen ver-
kostoitumista, vaikuttamistyötä, kapasiteetin vahvis-
tamista ja uusien kumppanuuksien löytämistä. Fingo 
toimi EU-rahoitteisen hankkeen vetäjänä, ja mukana 
oli 14 eurooppalaista ja globaalia hankekumppania.  

Valtaosa hankkeen tavoitteista saavutettiin, osa 
ylitettiin selvästi. Hankkeen evaluaatio ja vaikutta-
vuusarviointi vahvistavat, että Bridge 47 lisäsi tukea 
globaalille kansalaiskasvatukselle uusien toimijoi-
den keskuudessa, ja hankkeen tarjoamat tilat mah-
dollistivat globaaliin kansalaiskasvatukseen liittyvän 
diskurssin syventämisen. Vuoden 2021 aikana hank-
keessa keskityttiin ennen kaikkea eurooppalaiseen 
ja globaaliin vaikuttamistyöhön sekä hankkeen sul-
kemiseen. Hanke päättyi heinäkuussa 2021, ja Fingo 
toimitti loppuraportin Euroopan komissiolle syksyllä.   

TRANSFORMER 2030 − TULEVAISUUDEN 
TEKIJÄT 
Transformer 2030 − Tulevaisuuden tekijät -hank-
keessa koulutettiin varhaiskasvattajia ja opettajia 
kestävän tulevaisuuden taidoista yhteistyössä Fin-
gon jäsenten ja alan tutkijoiden kanssa. Pandemia-
tilanteen vuoksi kaikki tilaisuudet jouduttiin järjes-
tämään verkossa, ja opettajien kuormittuneisuus 
näkyi toivottua alhaisempina osallistujamäärinä. 

Osallistujia innosti koulutuksista saadut välineet 
tulevaisuusajattelun integroimiseksi opetukseen ja 
mahdollisuus keksiä voimaannuttavia, vaihtoehtoi-
sia kestäviä tulevaisuuksia. Toteutimme koulutus-
ten sisällöistä myös tulevaisuusteemoja käsittelevän 
verkkokurssin. 

GLOBAALIN SIVISTYKSEN EDELLÄKÄVIJÄT  
Fingo sai Sitran rahoituksen Globaalin sivistyk-
sen edelläkävijät -hankkeelle, jonka tavoitteena 
on tuoda globaali näkökulma ja kestävän kehityk-
sen kysymykset vahvemmin mukaan sivistyksestä 
käytävään keskusteluun, nostaa esiin globaali-
kasvatusjärjestöjen asiantuntijuutta sekä tukea 
teemojen parissa toimivien vertaisoppimista ja 
yhteistyötä. 

Noin vuoden kestävässä hankkeessa käynnis-
timme moniäänisen globaalin sivistyksen verkos-
ton tuomaan yhteen uusia tahoja muun muassa 
nonformaalin kasvatuksen ja tutkimusmaailman 
piiristä ja vertaisoppimaan järjestö-, kulttuuri- ja 
kasvatusalan toimijoiden kanssa. Syksyllä käynnis-
timme hankkeen keskustelutilaisuudet ja hackat-
honit sekä globaalin sivistyksen juttusarjan, joissa 
käsiteltiin globaalin kansalaiskasvatuksen ohella 
muun muassa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
systeemiajattelua.  

”Liian usein tulevaisuudesta 
käytävässä keskustelussa 
painottuvat yksi puoleiset näkö
kulmat ja kansallinen tai länsi
keskeinen perspektiivi. Globaalia 
sivistystä tarvitaan, jotta pystymme 
hahmottamaan maailman laajuisia syy
seuraussuhteita ja oman toimintamme 
merkityksen.” 
 
Anna Kivimäki-Pelluz 
projektipäällikkö GLOBS-hanke 

KUVA: ISTOCK

144
opettajaa ja kasvattajaa 

osallistui koulutuksiin 

400
osallistujaa seurasi 
lopputapahtumaa 

150
verkoston jäsentä eri 

toimialoilta  

91 %
hankkeen tapahtumiin 
osallistuneista kertoi 

oppineensa uutta 
globaalista sivistyksestä

114
osallistujaa 

tapahtumissa

3 000
henkilöä tavoitettu 

julkaisuilla muutaman 
kuukauden aikana

1 110 
verkoston jäsentä 

147 635
vierailijaa 

verkkosivustolla

699
osallistujaa koulutuksissa, 

joista

92,8 %
raportoi kapasiteetin 

kasvaneen
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 Henkilöstö 

PAREMPI TYÖYHTEISÖ (ParTy) henkilöstön työ-
tyytyväisyyskyselyn tuloksissa ei ilmennyt suuria 
muutoksia edellisvuoteen nähden. Fingon tulokset 
kuuluvat kyselyä käyttäneen 25:n parhaat tulokset 
saaneen organisaation vertailuryhmään (TOP-25 
ryhmä), jossa on 7 184 vastaajan tulokset. 

Positiivista kehitystä oli tapahtunut henkilöstön 
tyytyväisyydessä työn hallintaan, tehtävien ja tavoit-
teiden tuntemiseen, kehittymis- ja vaikutusmahdol-
lisuuksiin sekä perehdytykseen. Edelliseen vuoteen 
nähden ennallaan olivat arviot yleisestä työtyyty-
väisyydestä, työn ilosta, motivaatiosta ja sitoutumi-
sesta sekä yksiköiden välisestä yhteistyöstä.  

Vastaajien tyytyväisyys työilmapiiriin, yhdessä 
tekemiseen, vertaistukeen ja tiedon kulkuun oli 
kärsinyt koko vuoden kestävästä etätyöskentelystä. 
Tyytyväisyys esihenkilötoimintaan oli edelleen 
hyvällä tasolla, joskin laskenut. Tyytyväisyys johto-
ryhmän toimintaan oli laskenut samalle tasolle, kun 
TOP25-ryhmässä. Arviot työstressistä, työmäärästä ja 
kireistä aikatauluista olivat huolestuttavalla tasolla. 
Tulokset on pyrittävä huomioimaan kokonaisvaltai-
sesti kaikessa kehittämisessä ja päätöksenteossa. 

Rakensimme Fingon hybridityöyhteisön toimin-
takulttuuria pandemian aikana koottujen oppien 
ja onnistumisten pohjalta. Esimerkiksi virtuaaliset 

työskentelytavat, etä- ja läsnätyön yhdistäminen 
ja ketterät kokeilut säilyvät käytössä myös pande-
miatilanteen jälkeen. Tavoitteenamme on luoda 
toimintakulttuuri, joka tukee Fingon strategiaa ja 
toimintaa sekä henkilöstön itseohjautuvuutta ja 
yksilöllisiä valintoja.

”Tammikuussa toimintansa 
aloittaneessa Yhteis toiminta
neuvottelu kunnassa on keskusteltu ja 
päätetty asioista hyvässä hengessä, 
mikä on parantanut yhteistä 
ymmärrystä ja tiedon kulkua. Yhteis
toiminta neuvottelu kunnan tavoitteena 
on tukea Fingon toiminnan ja työ olo
suhteiden kehittämistä, sujuvoittaa 
työnantajan ja henkilöstön välistä 
yhteis toimintaa ja vuoro vaikutusta sekä 
rakentaa keskinäistä luottamusta.”

Carita Kuusinen
asiantuntija, henkilöstö

Henkilöstötulokset

1. HENKILÖSTÖRAKENNE 31.12. 2021 2020 2019 

Henkilöstön määrä 50 51 53 

Naiset 42 40 40 

Miehet 8 11 13 

Keski-ikä 43 42 40 

2. HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS 12 kk 2021 2020 2019

Fingossa työskennelleiden henkilöiden määrä 63 66 88 

Alkaneet työsuhteet 13 16 30 

Päättyneet työsuhteet 15 15 39 

Vaihtuvuus %, vakituiset 7,2 13,5 25 

3. REKRYTOINNIT 2021 2020 2019

Avoimet haut (kpl) 7 9 31 

Hakijoiden määrä yht. 111 235 868 

Hakeneet miehet 28 58 283 

Hakeneet naiset 83 177 585 

4. TYÖAIKA JA POISSAOLOT 2021 2020 2019

Kokonaistyöaika yht. (tuntia) 85 332 78 069 92 346 

Henkilötyövuodet 44,8 44,9 50,5 

Sairauspoissaolotunnit 1 699,5 1 775 2 553 

Sairauspoissaolot % 2,3 2,6 3,1 

5. TASA-ARVOPALKKAVERTAILU 2021 2020 2019

Keskiarvopalkkaindeksi % 100 100 100 

Keskiarvopalkkaindeksi % miehet 101,4 102,2 98,4 

Keskiarvopalkkaindeksi % naiset 99 99,5 100,5 

Henkilöstötulosten 2021 vertailu Fingon kahden aiemman toimintavuoden tuloksiin. 
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 Hallinto ja johtaminen 

PÄIVITIMME FINGON riskienhallinnan proses-
sia keväällä 2021 osana ohjelmatukihakuprosessia. 
Riskianalyysissä tunnistimme ja arvioimme Fingon 
kannalta olennaiset riskit, jotka voivat estää tavoit-
teiden saavuttamista tai vaikuttaa haitallisesti toi-
mintakykyymme. Muutokset toimintaympäristössä 
ja niihin sopeutuminen, uhka rahoituksen supistu-
misesta sekä henkilöstön hyvinvointi pandemian 
pitkittyessä ovat esimerkkejä korkeimmista havait-
semistamme riskeistä, joiden hallintaan loimme 
toimenpiteitä. Päivitimme myös Fingon korruption 
vastaisen ohjelman. 

Syyskaudella otimme käyttöön läkisääteisen, 
EU:n ns. whistleblower-direktiiviin perustuvan 
whistleblowing-kanavan, joka tarjoaa luottamuksel-
lisen ja kaikille avoimen väylän kertoa väärinkäytök-
seen, toimintaperiaatteiden rikkomiseen tai epäeet-
tiseen toimintaan liittyvästä epäilystä Fingossa. 

Ryhdyimme myös etsimään uutta toimitilaa. 
Tavoitteenamme oli löytää nykyistä huomat-

tavasti pienempi ja erilaiset työskentelytavat 
mahdollistava toimisto. Myös näillä valinnoilla 
pyrimme pienentämään toimintamme ilmas-
tovaikutuksia ja käyttämään resursseja kustan-
nustehokkaasti. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 ker-
taa. Hallituksen työvaliokunnan muodostivat 
puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja. Työvalio-
kunta kokoontui 6 kertaa valmistelemaan hal-
lituksen kokouksia. Hallitus asetti kaksi valio-
kuntaa, henkilöstö- ja talousvaliokunnan sekä 
vaikuttamisvaliokunnan, jotka raportoivat hal-
litukselle. Loppusyksystä hallitus määritteli 
ohjelman prioriteettialueita vaihtoehtoisilla 
rahoitusskenaarioilla ja päivitti yhdessä henki-
löstön kanssa yhteistä näkemystä toimintaym-
päristön trendeistä ja heikoista signaaleista.

Ulkoministeriö myönsi Fingolle seuraavalle 
ohjelmarahoituskaudelle eli vuosille 2022−2025 
13 400 000 euron rahoituksen.  

Hallitustyöskentely

Fingon hallituksessa kaudella 2020−2021 toimivat:  

Liisa Laakso
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
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 Talous 

FINGON VARSINAISEN toiminnan kulujäämä 
vuodelta 2021 oli 5,2 miljoonaa euroa. Henkilös-
tökulujen osuus tästä oli 2,9 miljoonaa euroa. 
Ulkoministeriön ohjelmatuella rahoitettiin kaksi 
kolmasosaa kulujäämästä. Loppuosa rahoitettiin 
Euroopan komissiolta ja muilta hankerahoittajilta 
saaduilla avustuksilla. Toiminnan määrä supistui 
edellisvuodesta isojen EU-rahoitteisten hankkei-
den päättymisen myötä.

Oma varainhankintamme koostui jäsenmaksu-
tuotoista, joita saimme 59 700 euroa. Varsinaisesta 
toiminnasta kertyi 232 500 euroa tuottoja. Suurin 

tulonlähde oli virtuaalisena järjestetty Maailma 
kylässä -festivaali.

 Ulkoministeriön ohjelmatukea siirtyi käytettä-
väksi vuonna 2022 yhteensä 272 000 euroa. Tilikau-
den tulos oli 166 000 euroa, joka vahvistaa toiminta-
kykyämme tulevina vuosina.

 Talouden seurannan ja ennustamisen helpottami-
seksi hankimme raportointityökalun, joka parantaa 
jatkossa budjettiseurantaa ja raportointia. Kirjanpi-
topalveluja hankimme ulkoiselta taholta ostopalve-
luna henkilöstömuutoksen vuoksi. Fingon hallitus 
vahvisti talousarvion päivityksen lokakuussa.

Varsinaisen toiminnan  
kulujen jakauma 2021

Rahoituksen jakauma 2021

KULUT SUMMA (T€)

Kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukset

346 6,6 %

Henkilöstökulut 2 938 55,6 %

Koulutus-, osto- ja 
asiantuntijapalvelut

967 18,3 %

Tiedotus- ja julkaisukulut 362 6,9 %

Toimistokulut 561 10,6 %

Muut toimintakulut 106 2,0 %

Yhteensä 5 280 100,0 %

TUOTOT SUMMA (T€)

Varsinaisen toiminnan 
tuotot

235 4 %

Oma varainhankinta 50 1 %

UM Ohjelmatuki 3 668 67 %

Bridge 47 -rahoitus 1 060 19 %

EU Presidency -rahoitus 120 2 %

Frame, Voice, Report! 
-rahoitus

45 1 %

Transformer 2030 
-rahoitus

119 2 %

Globs-rahoitus 72 1 %

Maailma kylässä 
-festivaalin julkisrahoitus

65 1 %

Eurooppatiedotus-
rahoitus

13 0 %

Yhteensä 5 447 100 %
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 Keskeiset tulokset 
Tavoiteltu tulos Mittari Tavoitetaso Tulokset 2021 Osio toiminta-

kertomuksessa, 
mihin tulos liittyy 

Kansalaisyhteiskun-
nan toimijat verkos-
toituvat ja löytävät 
uusia yhteistyö-
kumppaneita globaa-
lin oikeudenmukai-
suuden ja kestävän 
kehityksen edistä-
miseksi

Fingon fasilitoimien verkos-
totapaamisten määrä 
Osallistujien määrä tapaa-
misissa eriteltynä globaali-
kasvatuksen, yritysyhteis-
työn, vaikuttamistyön ja 
muun toiminnan osalta

1 700 kävijää vuodessa 118 verkostotapaamista, joissa 
yhteensä 3 854 osallistujaa:

vaikuttamistyö:  
1 309 osallistujaa  
globaalikasvatus:  
825 osallistujaa 
Powerbank:  
712 osallistujaa  
kehitysyhteistyö:  
164 osallistujaa 
muu: osallistujaa: 148

Jäsensuhteet, 
edunvalvonta ja 
verkostoyhteistyö  
Innovaatiot ja 
kehitys 
Oppiminen 
Vaikuttamistyö

Osallistujien arvio Fingon 
verkostoitumistapaamisten 
hyödyllisyydestä 

Fingon fasilitoimat verkos-
toitumisen muodot koetaan 
hyödyllisiksi (70 % osallis-
tujista)

70 % työryhmä- ja verkosto-
kyselyyn vastanneista arvioi 
tapaamiset hyödylliseksi glo-
baalia oikeudenmukaisuutta ja 
kestävää kehitystä edistävän 
verkostoitumisen näkökul-
masta.

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

24% työryhmä- ja verkosto-
kyselyyn vastanneista vastasi 
työryhmä- ja verkostotyös-
kentelyn edesauttaneen 
uusien kumppanuuksien löytä-
misessä.

Powerbankin 2021 kyselyyn 
vastanneista 64% vastasi saa-
neensa yhden tai useamman 
kontaktin tai kumppanin. 

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 vastaajaa raportoi 
kokeilleensa vähintään yhtä 
ratkaisua.

Innovaatiot ja 
kehitys

Tavoiteltu tulos Mittari Tavoitetaso Tulokset 2021 Osio toiminta-
kertomuksessa, 
mihin tulos liittyy 

Kansalaisjärjestöjen 
toimintakyky edistää 
globaalisti kestävää 
kehitystä on vahvis-
tunut

Oppimistilaisuuksiin ja 
neuvontaan osallistuneiden 
henkilöiden ja järjestöjen 
lukumäärä

Koulutuksiin osallistuu Suo-
messa 775 henkilöä / 130 
järjestöä ja Itä- Afrikassa 75 
osallistujaa (40 % naisia) / 
30 järjestöä. 

37 koulutukseen osallistui 
1 426 henkilöä 310 eri järjes-
töstä  ja hankeneuvontaa sai 
51 järjestöä. 

Itä-Afrikasta koulutuksiin 
osallistui 90 henkilöä 26 jär-
jestöstä. Osallistujista 48 % 
oli naisia.

Oppiminen 
Innovaatiot ja 
kehitys

Järjestöjen arvio siitä, 
onko Fingon työ osaltaan 
vaikuttanut järjestön toi-
mintakyvyn vahvistumiseen 
/ konkreettiseen rahoitus-
hakemukseen

Vähintään kolmannes mai-
nitsee todennettavia muu-
toksia toiminta kyvyssä.

Kyselyyn vastaajista 75 % 
koki, että koulutus kehitti 
heidän osaamistaan, järjestö 
sai koulutuksesta uusia työ-
kaluja (74 %) sekä oppi uusia 
käsitteitä ja sai uutta ajattelua 
työhönsä (78 %). 

42 % kertoi järjestön luoneen 
uusia prosesseja työn toteu-
tukseen koulutuksen oppien 
perusteella. 13 % oli samaa 
mieltä siitä, että yksittäinen-
kin koulutus kehitti järjes-
tön työtä strategisempaan 
ja tulos orientoituneempaan 
suuntaa.

Powerbank-hankkeessa 81 % 
seurantakyselyyn vastan-
neista kuvaili muutoksia tie-
doissa ja taidoissa. 

Oppiminen 
Innovaatiot ja 
kehitys

Oppimistilaisuuksiin ja 
neuvontaan osallistuneiden 
henkilöiden arvio opitun 
hyödynnettävyydestä

Opitun hyödynnettävyys 
4/5 

Opitun hyödynnettävyys oli 
koulutuksista kerätyn palaut-
teen keskiarvona 4,1/5

Oppiminen 
Innovaatiot ja 
kehitys

Ratkaisujen määrä Fingon 
kokoamassa teknologisten 
ratkaisujen port foliossa

2020: 15 ratkaisua 
2021: 20 ratkaisua

24 ratkaisua Innovaatiot ja 
kehitys
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Tavoiteltu tulos Mittari Tavoitetaso Tulokset 2021 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 käytöstään

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

Maailma kylässä - festivaalin 
kävijäkyselyn 2021 mukaan 
50 % koki festivaalilta saadun 
tiedon vaikuttaneen heidän 
toimintaansa. 

Maailman Kuvalehden printti-
version lukijoista 67 % oli osit-
tain tai täysin samaa mieltä, 
että lehti on lisännyt heidän 
sitoutumistaan kestävän kehi-
tyksen tavoitteisiin. Verkko-
version osalta vastaava luku oli 
80 %. Printin lukijoista 25,5 % 
oli ryhtynyt kannattamaan 
työtä köyhyyden ja eriarvoi-
suuden poistamiseksi. 90 % 
molempien versioiden lukijoista 
oli sitä mieltä, että lehti antaa 
innostusta toimia paremman 
maailman puolesta. 

Viestintä ja tapah-
tumat

Maailman kuvalehden, 
verkkosivustojen, sähkö-
postilistojen ja someka-
navien lukija-, kävijä- ja 
seuraajayhteisöt säilyvät 
organisaatiouudistuksesta 
huolimatta 

Taso (vrt. vuoteen 2017) 
säilyy. 2017: Kepa FB: 
10 957, Maailman Kuvalehti 
FB: 10 058, Maailma kyläs-
sä FB: 36 108,  TWITTER: 
6 638. Maailman Kuvalehti 
tilaaja määrä: 2 837

Fingon ja sen ala brändien 
(Maailman Kuvalehti,  Maailma 
kylässä ja Globaalikasvatus) 
seuraajamäärä sosiaalisen 
median kanavissa* (Facebook, 
Twitter, Instagram ja LinkedIn) 
yhteensä noin 86 100 (*Kaikki 
kanavat eivät ole kaikkien 
alabrändien käytössä.) 

Maailman Kuvalehden tilaaja-
määrä oli vuoden 2020 lopussa 
2 591.

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) 
Pääsomekanavilla (2017) 
57 526 sitoutumista 2 241 
postauksella eli 25,7 sitou-
tumista per postaus.

Lukuajat olivat seuraavat: Fin-
go.fi keskimääräinen lukuaika 
1:40 min, Globaalikasvatus.fi 
2:10, Maailmakylassa.fi 2:05 
Maailmankuvalehti.fi 0:43. 

Yleisön sitoutuminen (tyk-
käykset, jaot, kommentoinnit) 
Fingon tekemiin postauksiin 
laski FB:ssä ja nousi Twitteris-
sä ja Instassa: FB lasku -17,8% 
ja Twitter nousua +11,11% ja 
Instagram nousua +66,19%.

Viestintä ja tapah-
tumat

Kansalaisyhteiskun-
nan toimintaedelly-
tykset vahvistuvat 

Julkinen rahoitus/ODA- 
rahoitus (Suomi ja EU) 
järjestöjen työlle globaalin 
oikeudenmukaisuuden ja 
kestävän kehityksen edis-
tämiseksi 

Järjestöjen kehyn osuus 
15 % ODA:sta.

EU:ssa CSO-rahoitus 
yli 2 miljardia vuosina 
2021−2027.

Vuoden 2020 lisätalousarvion 
mukaan järjestöjen osuus var-
sinaisesta kehitysyhteistyö-
rahoituksesta on 11 % ja koko 
kehystä on noin 6,4 %.

EU:n Globaali Eurooppa: naapu-
ruus-, kehitys- ja kv-yhteistyön 
välineestä CSO-rahoituksen 
lopullinen määräraha on 1 562 
miljardia 7 vuodelle. Varabudje-
tista (cushion) päätettin siirtää 
1 miljardia teemaattisiin Global 
Europe ohjelmiin; tästä 200 
miljoonaa osoitettiin kansalais-
yhteiskunnan tukemiseen. 

Vaikuttamistyö

Tavoiteltu tulos Mittari Tavoitetaso Tulokset 2021 Osio toiminta-
kertomuksessa, 
mihin tulos liittyy 

Päättäjien ja viran-
haltijoiden dialogi 
kansalaisyhteiskun-
nan kanssa globaalin 
oikeudenmukai-
suuden ja kestävän 
kehityksen kysymyk-
sissä kasvaa

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

Kannat näkyvät vuositasol-
la määriteltävissä proses-
seissa (2020: VNR/Agenda 
2030, budjettiriihi ja kehi-
tyspolitiikan ylivaalikautiset 
periaatteet)

Kannat näkyivät keskeisissä 
prosesseissa. Lähes kaik-
ki puolueet nostivat 0,7 % 
BKTL-tavoitteen tiekartan 
esiin kehityspoliittisen selon-
teon lähetekeskustelussa. 
Vuoden 2021 budjettiriihessä 
Suomen kansainvälinen ilmas-
torahoitus nostettiin tähänas-
tisesti korkeimmalle tasolle. 
COP26-loppupäätelmissä oli 
osavoittaja kehittyviin maihin 
liittyen, mm. ihmisoikeuksien 
tarkkailusta, sopeutumisra-
hastosta ja loss and damage 
-korvauksista. UNESCO 
 World Conference on Educa-
tion for Sustainable Develop-
mentin Berlin-deklaraation 
lopulliseen versioon tehtiin 
lisäyksiä Bridge 47:n viestien 
mukaisesti.

Vaikuttamistyö

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

Kuulemisten, toimikuntien/
työryhmien ja delegaa-
tioipaikkojen lukumäärä 
säilyy ennallaan vrt. vuo-
teen 2017: kuulemisten 
lukumäärä 6, toimikuntien/
työryhmien lukumäärä 20, 
delegaatioiden lukumäärä 3

Kuulemiset 8 
toimikunnat/työryhmät 7 
delegaatiot 6

Kahdessa määräaikaisessa 
työryhmässä Fingoa edustaa 
jäsenjärjestö.

Vaikuttamistyö

Henkilökohtaisten päättä-
jäkontaktien lukumäärä

Yhteensä 100 kontaktia 
päättäjiin vuodessa.

Päättäjäkontakteja 32  
Päättäjiin huomioitu kansan-
edustajat, ministerit, mepit, 
komissaarit. Koronalla oli ollut 
rajoittava vaikutus päättäjä-
tapaamiseen. 

Vaikuttamistyö

Fingon tekemien virallisten 
lausuntojen ja yhteisten 
kannanottojen lukumäärä.

35 virallista lausuntoa ja 
yhteistä kannanottoa vuo-
dessa.

Yhteensä 35 lausuntoa (lau-
sunnot ja kannanotot politiik-
kadokumentteihin 16, avoin 
kirje päättäjille 10, julkinen 
Fingon kantojen esittely 9)

Vaikuttamistyö
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Tavoiteltu tulos Mittari Tavoitetaso Tulokset 2021 Osio toiminta-
kertomuksessa, 
mihin tulos liittyy 

Kansalaisyhteiskun-
nan ääni kuuluu julki-
suudessa

Fingon näkyvyys globaali-
kysymysten asiantuntijana, 
mediaosumien määrä

Ohjelmakauden lopussa 
saavutetaan 600 media-
osumaa/vuosi

Fingon ja sen alabrändien 
(Maailma kylässä, Maailman 
Kuvalehti, Globaalikasvatus.
fi ja Mahdollisuuksien Tori) 
mediaosumien määrä yhteen-
sä 252.

Eriteltynä: 
Fingo: 163  
Maailma kylässä: 63 
Maailman Kuvalehti: 26

Viestintä ja tapah-
tumat

Julkisuudenhallinta: Pro-
senttiosuus Fingon me-
dianäkyvyydestä, jossa se 
vaikuttaa julkisuuteen tai 
hallitsee julkisuutta. 

Fingon julkisuuden hallinta 
keskimäärin parempi kuin 
muilla organisaatioilla. 

Mediaosumien määrä nousi 
edellisvuodesta noin 10 %, 
mutta kokonaisjulkisuuden 
määrä laski noin 40 %. Julki-
suuden yhteenlaskettu poten-
tiaalinen tavoittavuus oli 17,4 
miljoonaa median kuluttajaa.  
Fingon rooli saamassaan julki-
suudessa siirtyi hallitsevasta 
myötävaikuttavaan: se oli täy-
sin keskeisessä tai tärkeässä 
roolissa (hallitsee julkisuutta) 
18 %:ssa julkisuudesta (2020: 
34 %), ja myötävaikuttavassa 
roolissa (vaikuttaa julkisuu-
teen) 46 %:ssa (2020: 26 %) 
eli Fingo tuli vahvemmin esiin 
muiden toimijoiden, esimer-
kiksi poliitikkojen tai toisten 
järjestöjen rinnalla. Maininto-
jen osuus säilyi lähes samana 
(36 %). Fingo sai äänensä kuu-
luviin yhteensä 64 % jutuista, 
joissa se mainittiin (2020: 
60 %).

Viestintä ja tapah-
tumat

 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.

globaali kansalaiskasvatus

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-
miseen.

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 
aikuiskasvatusta.

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 vahvistaa 
järjestöjen ennakointitaitoja ja tunnistaa toimintaamme 
vaikuttavia trendejä.

järjestöjen uusiutumiskyky ja 
 toimintaedellytykset

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

uudet toimintatavat, yritys-
yhteistyö

Ambitious Africa Itäafrikkalainen 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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 Fingon  
 yhteis kunta sitoumus  
 − sanoista tekoihin 

KESTÄVÄ KEHITYS on yksi Fingon peruskivistä ja 
arjen työn ohjenuorista. 

Yhteiskuntasitoumuksessamme sitoudumme 
toteuttamaan kestävän kehityksen kaikkia kolmea 
peruspilaria eli sosiaalista, taloudellista ja ympäris-
töllistä ulottuvuutta Fingon kaikessa toiminnassa. 

Vuonna 2021 päivitimme sitoumustamme konk-
reettisemmaksi ja tavoitetasoltaan realistisemmaksi. 

VUODEN 2021 seurantajaksolla etätyön määrä 
lisääntyi Covid-19-pandemian ja etätyösuositusten 
vuoksi odotettua nopeammin. Samasta syystä han-
kintojen sekä kasvisruokapäivien määrä oli huo-
mattavasti aiempaa pienempi. Paperin ja sähkön 
kulutus sekä julkisen liikenteen käyttö vähenivät 
ja lentomatkustus lakkasi lähes täysin. Hallinnon 
läpinäkyvyys, esteettömyyden varmistaminen sekä 
kestävän kehityksen osaamisen vahvistaminen ete-
nivät suunnitelmien mukaisesti. 

KONKREETTISET TOIMENPITEET:
1. Käytämme aina kun mahdollista ympäristöserti-

fioituja ja Reilun kaupan tuotteita.
2. Lisäämme kasvisruoan käyttöä. Kaikissa Fingon 

tilaisuuksissa on aina tarjolla kasvis- ja vegaani-
vaihtoehdot.

3. Suosimme julkista liikennettä.
4. Vähennämme paperinkulutusta.
5. Lisäämme hallintomme läpinäkyvyyttä. Yhdistys-

asiakirjamme ovat julkisia ja ne löytyvät verkko-
sivuiltamme. Tilaisuutemme ovat pääsääntöisesti 
avoimia kaikille.

6. Varmistamme, että tilamme ja järjestämämme 
tilaisuudet ovat esteettömiä, ja viestintämme ja 
asiakirjamme ovat saavutettavia.

7. Vähennämme energiankulutusta (polttoaineet, 
sähkö, lämpö)

8. Lisäämme etätyötä.
9. Kasvatamme omaa ja jäsenjärjestöjemme osaa-

mista kestävästä kehityksestä.

KUVA: ISTOCK
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Suomalaiset kehitysjärjestöt  
Finnish Development NGOs Fingo ry

Löydä asiantuntijasi:  
fingo.fi/yhteystiedot

Katso ketkä kaikki  
ovat Fingon jäseniä:  

fingo.fi/jasenet

Olemme noin 270 kehitys
järjestön kattojärjestö.   

Teemme töitä, jotta maailma 
olisi reilumpi. Ihan kaikille.   


