
 

 

 

 

 

 

Tervetuloa Fingon vaikuttamistyön uutiskirjeen pariin! 

Käsillä oleva vaikuttamistyön uutiskirje on ensimmäinen laatuaan. Jatkossa kirje ilmestyy noin 4 kertaa 

vuodessa ja siinä kerromme Fingon vaikuttamistyön ajankohtaisesta vaikuttamistyöstä, tapahtumista ja 

osallistumismahdollisuuksista. Uutiskirjeen julkaisun ohella Fingo järjestää vaikuttamistyön 

ajankohtaiskatsauksia, joissa jäsenjärjestöt voivat tulla kuulemaan ja keskustelemaan Fingon vaikuttamistyöstä. 

Tänä keväänä huomio on keskittynyt Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

keskusteluun Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Vähättelemättä akuuttia kriisiä Ukrainassa, on 

kuitenkin tärkeää samaan aikaan katsoa maailman tilaa kokonaisuudessaan, ja jatkaa pitkäjänteistä 

vaikuttamistyötä globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi sekä vapaan kansalaisyhteiskunnan 

puolustamiseksi. Sota Ukrainassa antaa kasvot kaikille sodille ja kriiseille ympäri maailmaa. Kuitenkin Suomen ja 

kansainvälisen yhteisön toimet suhteessa muihin konflikteihin ja kriiseihin ovat olleet vähäisiä verrattuna 

toimiin ja tukeen, jolla Ukrainan kriisiin on vastattu. Meidän on huolehdittava siitä, että poliittiset päättäjät 

kantavat johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti globaalia vastuuta.  Tästä syystä on tärkeää, että Fingo ja jäsenet 

valmistautuvat jo nyt tuleviin eduskuntavaaleihin ja tekevät hallitusohjelma- ja vaalivaikuttamistyötä laajalla 

rintamalla. 

 

 

Muita tulevia tilaisuuksia ja tapahtumia 

• Järjestöjen ja UM:n keskustelutilaisuus kehityspolitiikan suunnasta ja ylivaalikautisen selonteon 
toimeenpanosta to 12.5. klo 13-16. Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki täällä.  

Fingon vaikuttamistyön uutiskirje 

Toukokuu 2022 

Vaalivaikuttamisen suunnittelu käynnissä parhaillaan  

Fingon ja jäsenten vaalivaikuttamisen valmistelu käynnistettiin maaliskuussa yhteisellä keskustelu- ja 

suunnittelutilaisuudella.  

Tervetuloa jatkamaan keskustelua hallitusohjelmasuosituksista ja työstämään yhteisiä vaaliviestejä 

Fingon vaikuttamistyön keskustelutilaisuuteen ma 30.05.2022 klo 14:00 – 16:15 Fingon toimistolle 

Vallilaan.   

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua vain paikan päällä Fingon toimistolla (Elimäenkatu 25–27 (6. krs, 

kokoushuone Amazon), eli kyseessä ei ole virtuaalinen tai hybridikokous.  

Ilmoittaudu mukaan lomakkeella to 26.4. klo 16:00 mennessä: https://forms.office.com/r/pnE7jnHwNz 

 

https://fingo.fi/tapahtumat/jarjestojen-ja-ulkoministerion-keskustelutilaisuus-kehityspolitiikan-suunnasta-ja-ylivaalikautisen-selonteon-toimeenpanosta/
https://forms.office.com/r/pnE7jnHwNz


 

 

• Fingon koordinoima järjestöjen Agenda 2030-työryhmä kokoontuu 10.5. klo 14-16. Asialistalla kattava 
katsaus kestävän kehityksen edistymiseen niin Suomessa, EU:ssa kuin globaalistikin. Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot: rilli.lappalainen@fingo.fi   
 

• Verotus ja globaali oikeudenmukaisuus -työryhmä tapaa joka kuukauden ensimmäinen perjantai klo 
10-11 (heinä-elokuussa lomatauko). Lisätietoja: outi.hakkarainen@fingo.fi.    
 

• Fingo järjestää 20.6. webinaarin “Realities of African climate advocacy – how to amplify civil society 
voices on the way to COP27. Focus on adaptation.” Webinaarissa kuullaan keskeisten afrikkalaisten 
ilmastojärjestöjen viestejä marraskuussa pidettävään COP27-kokoukseen, sekä miten eurooppalaiset 
kehitysjärjestöt voivat olla mukana vahvistamassa afrikkalaisen kansalaisyhteiskunnan ääntä. Kutsu ja 
rekisteröitymislinkki tulossa pian. Lisätiedot: emilia.runeberg@fingo.fi 
 

• Fingo järjestää osana Sitran demokratian puolustusdialogia keskustelun Miten globaalit kriisit 
vaikuttavat kestävän kehityksen tavoite 16 toteutumiseen. Tilaisuus Teams-alustalla 8.6. klo 14-16. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot rilli.lappalainen@fingo.fi. 

•  

• Kehityspolitiikka murroksessa – webinaari järjestettiin 2.5.2022. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa 

Fingon youtube-kanavalta https://www.youtube.com/c/FingoFi 
 

Nostoja Fingon vaikuttamistyöstä  

• Kauan odotettu esitys EU:n yritysvastuudirektiivistä julkaistiin helmikuun lopulla. Fingo ja muut 
suomalaiset järjestöt ovat aktiivisesti kommentoineet esitystä, joka nyt on kansallisessa käsittelyssä 
Suomessa (ks. kohta Fingon lausunnot). Kansalaisjärjestöjä huolestuttaa, että komissio esittää yritysten 
huolellisuusvelvoitteen koskevan vain kaikkein suurimpia yrityksiä ja jopa 99% euroopan yrityksistä jäisi 
sen ulkopuolelle. Jatkamme vaikuttamistyötä, jotta EU:n yhteinen yritysvastuulaki tulisi voimaan 
mahdollisimman kattavana ja kunnianhimoisena.  
 

• Fingo ja jäsenjärjestöt ovat tavanneet ympäristöministeriön neuvottelevia virkamiehiä ja kv. 
ilmastopolitiikan asiantuntijoita. Keskustelimme mm. Suomen ja EU:n kannanmuodostuksesta COP27-
kokoukseen liittyen etenkin kv. ilmastorahoitukseen, sopeutumiseen ja menetysten ja tappioiden 
korvauskysymyksiin. Lisäksi Fingo ja jäsenjärjestöt ovat tavanneet valtionvarainministeriön 
ilmastotyötä johtavia virkamiehiä, jotka ovat olleet avainasemassa kv. valtiovarainministereiden 
ilmastokoalitiota perustettaessa.  
 

• Fingo ja jäsenjärjestöt ovat kevään aikana tavanneet lukuisia suomalaisia kansanedustajia ja 
puolueiden toimijoita ja keskustelleet mm. kehitysyhteistyön rahoituksesta ja kehityspolitiikan 
painotuksista. Tavoitteenamme on, että viestimme muistettaisiin puolueissa myös vaali- ja 
tavoiteohjelmia valmisteltaessa. Olemme pyrkineet aktiivisesti rakentamaan keskusteluyhteyttä myös 
kehitysyhteistyöhön kriittisesti suhtautuviin puolueisiin ja päätöksentekijöihin.  

 

 

 

 

https://www.sitra.fi/tapahtumat/tule-mukaan-demokratian-puolustusdialogeihin-28-4-ja-9-6/
https://www.youtube.com/c/FingoFi


 

 

Kuulumisia kansainvälisistä verkostoista 

Fingo on osallistunut, ja osallistuu kevään aikana, Climate Action Network Europe’n koordinoimiin tapaamisiin 

EU:n komission kanssa (DG CLIMA) koskien kansainvälistä ilmastorahoitusta ja globaalia post-2025 

ilmastorahoitustavoitteen muotoutumista.  Lisäksi Fingo osallistui CAN-Europe’n kevään yleiskokoukseen, 

General Assemblyyn.  

Fingo toimii aktiivisesti Concordin Inequality & Sustainable Economy -työryhmässä. Ryhmä julkaisi keväällä 

raportin EU:n jäsenmaiden eriarvoisuutta vähentävistä toimista (The road to equality: How do EU Member 

States address inequalities through international cooperation? - CONCORD (concordeurope.org). Työryhmä 

seuraa EU:n valmistelemaa eriarvoisuusmarkkeria, joka olisi muodoltaan hyvin samankaltainen gender-

markkerin kanssa. Vaade markkerille on noussut eriarvoisuuden seurannan ja tuloksellisuuden puutteesta 

mutta yleisnäkemys on, että näin pelkistetyn seurantamekanismin hyöty monimuotoisen eriarvoisuuden 

seurannassa on hankalaa. Työryhmän kevätkokouksessa käyty keskustelu OECD:n edustajan kanssa antoi 

yhdenmielisiä suuntia yhteistyöhön eriarvoisuuden jalkauttamiseksi. 

Concordin Gender-työryhmä keskittyy edelleen EU Gender Action Plan (GAP) III toimeenpanon seurantaan. 

Samaan aikaan ryhmä tarttuu nouseviin aiheisiin. Maaliskuussa julkaistiin raportti sukupuolittuneesta 

syrjinnästä digitalisaation osalta. Tämä linkittyy juuri GAP III -seurantaan mutta ottaa myös laajemman 

katsontakannan The digital gender divide - CONCORD (concordeurope.org). Toukokuussa ryhmä järjestää  

webinaarin, jossa keskustellaan feministisen ulkopolitiikan mahdollisuuden tilasta EU:ssa nyt kun Ruotsin, 

Ranskan, Luxemburgin ja Espanjan lisäksi myös Saksa valmistelee sekä feministisen ulko- mutta myös 

kehityspolitiikan linjaa. 

Fingo osallistui huhtikuun lopulla afrikkalaisen ja eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan kokoontumiseen, 

joka järjestettiin Coordination Sudin, Concordin ja Foruksen voimin. Ranskan EU-puheenjohtajuuskauden 

puitteissa vaikutetaan Euroopan unionin ja Afrikan unionin kansalaisyhteiskunnan parempaan mukaanottoon 

politiikan ja käytännön tekemisessä. 

Globaalin kansalaiskasvatuksen saralla on tällä hetkellä useita kansainvälisiä prosesseja, joihin Fingo on 

vaikuttanut globaalin kansalaiskasvatuksen ja kestävän kehityksen tavoite 4.7:n edistämiseksi, Bridge 47 -

projektissa tehdylle työlle rakentaen. Fingo on vaikuttanut globaalin kansalaiskasvatuksen edistämiseksi 

UNESCOn 1974-suosituksen päivitykseen, aikuiskoulutusta ja -kasvatusta käsittelevän CONFINTEA-konferenssin 

lopputulemaan (Marrakech Framework For Action) sekä YK:n pääsihteerin Transforming Education Summitiin. 

EU-tasolla olemme vaikuttaneet globaalin kansalaiskasvatuksen ja tavoite 4.7:n edistämiseksi neuvoston 

Agenda 2030 -työryhmän kestävän kehityksen koulutusta koskeviin päätöksiin ja koulutuskomitean kautta 

suositukseen ympäristökestävyyttä koskevasta oppimisesta.  

Fingon koordinoiman Bridge 47 -verkoston globaaliin 4.7-vaikuttamiseen keskittyvä työryhmä kokoontui 11.4. 

Kokouksessa UNESCOn edustaja kertoi 1974-päivityksen etenemisestä, ja UNESCO Institute for Lifelong 

Learningin edustaja puolestaan CONFINTEA-konferenssista. EU-tason 4.7-vaikuttamiseen keskittyvä työryhmä 

puolestaan tapasi 9.3.. Kokoukseen osallistui kaksi EU-komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston 

edustajaa, ja heiltä saimme päivitykset neuvoston suositukseen ympäristökestävyyttä koskevasta oppimisesta 

ja EU:n kestävän kehityksen osaamiskehyksestä (GreenComp). Bridge 47 -verkosto oli myös kumppanina, kun 

UNESCO järjesti alueellisen konsultaation 1974-päivityksestä 7.4. Lisätietoja näistä prosesseista löytyy täältä. 

 

https://concordeurope.org/resource/the-road-to-equality/
https://concordeurope.org/resource/the-road-to-equality/
https://concordeurope.org/resource/the-digital-gender-divide/
https://fingo.fi/ajankohtaista/blogit/51-ajankohtaista-globaaliin-kansalaiskasvatukseen-liittyvaa-kansainvalista-prosessia/


 

 

Fingon lausuntoja, julkaisuja ja muita ulostuloja 

Raportti: Fingon vero-oikeudenmukaisuuteen liittyvän vaikuttamistyön tavoitteet taustoineen esitellään 

helmikuussa 2022 julkaistussa raportissa ”Verotus ja globaali oikeudenmukaisuus”.   

Uutinen: Kestävän kehityksen toimikunnan uusi strategia kirittää Suomea kestävän kehityksen tiellä (6.5.)  

Tiedote koskien ulkoministeriön maaliskuussa julkaisemaa, Suomen ensimmäistä kv. ilmastorahoituksen 

suunnitelmaa (23.3.): Järjestöt: Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus tulee kohdistaa eriarvoisuuden 

vähentämiseen - Fingo 

Analyysi hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n kuudennen arviointiraportin sopeutumista koskevasta 

osasta: IPCC:n tuore raportti: Ilmastonmuutoksen uhka on oletettua rajumpi ja akuutimpi – yhteisiä toimia 

tarvitaan välittömästi - Fingo 

Lausunto eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle koskien Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden 

suunnitelmasta vuosille 2023-2026 (25.4) Lausunnossaan Fingo keskittyi kansainväliseen kehitysyhteistyöhön.  

Lausunto TEM:lle EU:n yritysten maakohtaisten tuloverojen julkistamisdirektiivin eli ns. CBCR-direktiivin HE-

luonnoksesta (22.4). Luonnos rajoittuu valitettavasti direktiivissä esitettyyn minimisäätelyyn, vaikka 

jäsenvaltiot voiva asettaa kattavampaa säätelyä. Eduskunta käsittelee lakimuutoksia kesällä.  

Lausunto: Fingon kommentit U-kirjelmäluonnokseen: Ehdotus direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa 

koskevasta huolellisuusvelvoitteesta (23.3.)   

Lausunto kansallista yritysvastuulakia koskevasta arviomuistiosta (13.4.) 

Lausunto eduskunnan ympäristövalikunnalle uudistuvasta kansallisesta ilmastolaista (17.3. ) 

Lausunto eduskunnan ympäristövalikunnalle valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta (11.2.2022 ):  

 

Muita kiinnostavia julkaisuja:  

• the UN High-level Advisory Board on Economic and Social Affairs (HLAB) tarkastelee maailmaa ja 

tulvaisuutta nostamalla kuusi keskeistä kysymystä pohdittavaksi - Things you need to know 2022 - 6 big 

questions for a global recovery in 2022 and beyond 

 

• Path to a just transition in Africa is via green industrialisation tuo esille kiinnostavia näkökulmia koskien 

EU:n uskottavuutta koskien vihreää siirtymää.  

 

 

 

Lisää tietoa Fingon vaikuttamistyöstä saat Fingon verkkosivuilta  tai sosiaalisen median kanavistamme. Voit 

myös rohkeasti ottaa yhteyttä vaikuttamisyksikkömme asiantuntijoihin. 

Palautetta uutiskirjeestä voit lähettää Elinalle (elina.mikola@fingo.fi)  

https://fingo.fi/wp-content/uploads/2022/02/Fingo_Veroilla-globaalia-oikeudenmukaisuutta.pdf
https://fingo.fi/ajankohtaista/uutiset/kestavan-kehityksen-toimikunnan-uusi-strategia-kirittaa-suomea-kestavan-kehityksen-tiella/
https://fingo.fi/ajankohtaista/tiedotteet/jarjestot-suomen-kansainvalinen-ilmastorahoitus-tulee-kohdistaa-eriarvoisuuden-vahentamiseen/
https://fingo.fi/ajankohtaista/tiedotteet/jarjestot-suomen-kansainvalinen-ilmastorahoitus-tulee-kohdistaa-eriarvoisuuden-vahentamiseen/
https://fingo.fi/ajankohtaista/analyysit/ipccn-tuore-raportti-ilmastonmuutoksen-uhka-on-oletettua-rajumpi-ja-akuutimpi-yhteisia-toimia-tarvitaan-valittomasti/
https://fingo.fi/ajankohtaista/analyysit/ipccn-tuore-raportti-ilmastonmuutoksen-uhka-on-oletettua-rajumpi-ja-akuutimpi-yhteisia-toimia-tarvitaan-valittomasti/
https://fingo.fi/ajankohtaista/kannanotot/fingon-lausunto-julkisen-talouden-suunnitelmasta-vuosille-2023-2026/
https://fingo.fi/ajankohtaista/kannanotot/fingon-lausunto-julkisen-talouden-suunnitelmasta-vuosille-2023-2026/
https://fingo.fi/ajankohtaista/kannanotot/fingon-lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-kirjanpitolain-ja-tilintarkastuslain-3-luvun-muuttamisesta-seka-valtioneuvoston-asetukseksi-tuloverokertomuksen-sisallosta/
https://fingo.fi/ajankohtaista/kannanotot/fingon-lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-kirjanpitolain-ja-tilintarkastuslain-3-luvun-muuttamisesta-seka-valtioneuvoston-asetukseksi-tuloverokertomuksen-sisallosta/
https://fingo.fi/ajankohtaista/kannanotot/fingon-kirjalliset-kommentit-u-kirjelmaluonnokseen-ehdotus-direktiiviksi-yritysten-kestavaa-toimintaa-koskevasta-huolellisuusvelvoitteesta/
https://fingo.fi/ajankohtaista/kannanotot/fingon-kirjalliset-kommentit-u-kirjelmaluonnokseen-ehdotus-direktiiviksi-yritysten-kestavaa-toimintaa-koskevasta-huolellisuusvelvoitteesta/
https://fingo.fi/ajankohtaista/kannanotot/fingon-lausunto-yritysvastuulakia-koskevaan-arviomuistioon/
https://fingo.fi/ajankohtaista/kannanotot/fingon-lausunto-ilmastolaista/
https://fingo.fi/ajankohtaista/kannanotot/fingon-lausunto-valtioneuvoston-ihmisoikeuspoliittisesta-selonteosta/
https://www.un.org/en/desa/about-us/advisory-board
https://www.un.org/development/desa/un-desa-voice/things-you-need-to-know/2022/05#3913
https://www.un.org/development/desa/un-desa-voice/things-you-need-to-know/2022/05#3913
https://euobserver.com/war-peace-green-economy/154570
https://fingo.fi/
https://fingo.fi/yhteystiedot/
mailto:elina.mikola@fingo.fi

