
 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa Fingon vaikuttamistyön uutiskirjeen pariin! 

Fingon toimisto hiljentyy parhaillaan kesälomille. Tässä uutiskirjeessä pieni kooste loppukevään ja alkukesän 

vaikuttamistyöstämme. Toivotamme kaikille lukijoille rentouttavaa kesää ja tapaamisiin taas elokuussa!  

 

Vahvistusta vaikuttamisyksikköön ja uusi toimisto  

Fingon vaikuttamisyksikkö sai vahvistusta kesäkuussa, kun Ilmari Nalbantoglu aloitti globaalirahoituksen 

asiantuntijana. Ilmarin vastuualueeseen kuuluvat kehitysyhteistyön rahoituskysymykset sekä kestävän 

kehityksen globaalit ja kansalliset rahavirrat. Ilmari on työskennellyt aikaisemmin muun muassa 

kattojärjestöissä sekä politiikan kentillä ja onkin monille tuttu erilaisten yhteistyökuvioiden myötä.  

Fingon vaikuttamistyön yksikössä työskentelee tämän kesän harjoittelijana Saana Yrjönen. Saanan tehtäviin 

kuuluu muun muassa vaalivaikuttamista tukevan taustatiedon kerääminen ja järjesteleminen. Saana opiskelee 

Helsingin yliopistossa globaalia kehitystutkimusta ja hänellä on vankka tausta järjestötyössä. 

Tervetuloa remmiin Ilmari ja Saana! 

 

Olemme muuttaneet! Fingon toimisto muuttaa kesän aikana uusiin toimitiloihin. Uusi osoitteemme on 

Lintulahdenkuja 10. Avoimet ovat luvassa syksyllä! 

 

Nostoja Fingon vaikuttamistyöstä  

• Vaalivaikuttaminen etenee. Fingo ja jäsenjärjestöt ovat jatkaneet keväällä käynnistettyä 
vaalivaikuttamisen valmistelua. Tuore esite ”Rohkea Suomi – Reilu maailma” summaa Fingon 
keskeiset suositukset seuraavaan hallitusohjelmaan 2023–2027. Suositukset koskevat Fingolle keskeisiä 
kestävän kehityksen ja globaalin vastuun teemoja, kuten kehityspolitiikkaa ja kehitysrahoitusta, 
ilmastotoimia, reilua ja kestävää taloutta, kansalaisyhteiskunnan tilaa ja kestävän kehityksen 
johdonmukaista edistämistä. Erityisesti suosituksissa korostuu tarve puuttua eriarvoisuuden kasvuun. 
Pyrimme nostamaan suosituksia laajempaan keskusteluun vaalien alla ja toivomme mahdollisimman 

monen puolueen sisällyttävän vastaavia tavoitteita vaaliohjelmiinsa.  

• Fingo ja joukko jäsenjärjestöjä ovat laatineet vaalivaikuttamisen tueksi myös Suomen kehitysyhteistyön 
rahoitukseen keskittyvän taustapaperin ”Kehitysyhteistyö on investointi turvallisuuteen ja 
demokratiaan”. Taustapaperi korostaa kehitysyhteistyön merkitystä kriisien runtelemassa maailmassa 
ja muistuttaa kehitysrahoituksen avaintavoitteista: kohti 0,7 % BKTL-osuutta kehitysyhteistyölle; 0,2 % 
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osuutta vähiten kehittyneille maille ja 15 % osuutta kehitysyhteistyömäärärahoista järjestöjen 
kehitysyhteistyöhön. Kaikki Fingon jäsenjärjestöt ovat tervetulleita mukaan taustapaperin 
allekirjoittajiksi. Jos järjestösi on halukas liittymään allekirjoittajiin, ota yhteyttä Ilmariin 
(ilmari.nalbantoglu@fingo.fi) ja liitä mukaan järjestösi logo, niin lisäämme sen paperiin. 

 

• YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittinen foorumi käynnistyy 5.7. New Yorkissa. Vuosittain 
järjestettävässä foorumissa seurataan YK:n kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiden edistymistä. 
Fingon kestävän kehityksen johtaja Rilli Lappalainen osallistuu foorumiin paikan päällä osana Suomen 
delegaatiota. Foorumin ohjelmia voi seurata myös verkossa. Lue HLPF:n ohjelmatärpit Fingon 
verkkosivuilta. 

 

• Fingo mukana puoluekokouksissa. Fingon asiantuntijat osallistuvat Kokoomuksen ja Vasemmistoliiton 
puoluekokouksiin 10.-12.6.2022. Puoluekokouksissa jaettiin ”Rohkea Suomi, reilu maailma” -
hallitusohjelmasuosituksia sekä käytiin kiinnostavia keskusteluita puoluetoimijoiden kanssa. 
 

• Fingon ilmasto-oikeudenmukaisuuden linjauksen päivittäminen on käynnissä. Jäsenjärjestöjen 
näkemyksiä olemassa olevan linjauksen (Kepa 2018) päivittämistarpeista kuultiin 21.6. järjestetyssä 
tilaisuudessa. Seuraava jäsenkuuleminen järjestetään alkusyksyllä, jolloin myös uuden linjauksen 
ensimmäinen versio lähetetään jäsenille kommentoitavaksi. Lisätietoja: emilia.runeberg@fingo.fi. 
 

• Fingo on seurannut suuryritysten julkista veroraportointia koskevan CBCR-direktiivin (country-by-
country-reporting) kansallista soveltamista, laatinut lausuntoja sekä ollut yhteydessä keskeisiin 
päättäjiin. Lisätietoja: outi.hakkarainen@fingo.fi. 
 

• Fingo seuraa Ukrainan kriisin vaikutusta kehitysrahoitukseen EU- ja OECD maissa. Fingo yhdessä 
CONCORDin kanssa on viestinyt suomalaisille päätöksentekijöille, mukaan lukien ministeri Ville 
Skinnarille, ettei Suomi saa Ukrainan järkyttävästä tilanteesta huolimatta unohtaa muita meneillään 
olevia tai uhkaavia kriisejä eikä sitoumuksia esimerkiksi ilmasto-oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. 
 

• Fingon koordinoima Gender ja kehitys -työryhmä on tarkastellut tasa-arvon merkitystä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan saralla ja erityisesti NATO:on liittyviä kysymyksiä naiset, rauha ja turvallisuus -
näkökulmasta. Aiheista on alustavasti sovittu taustoitus Stimson Centerin kanssa. Tarkoitus on 
tietomme kartuttaminen Naton WPS ja tasa-arvo puitteista, miten ne toimivat, mitä seurauksia näillä 
on mahdollisesti Suomelle. Lisätietoja: eppu.mikkonen@fingo.fi 
 

• Fingo järjesti ulkoministeriön kanssa kestävän kehityksen tietojen ja taitojen aamukahvisarjan, joka 
keräsi yhteen lähes 160 henkilöä eri sektoreilta keskustelemaan globaalin kansalaiskasvatuksen ja 
tavoitteen 4.7. edistämisestä Suomessa. Aamukahvisarjan päätyttyä perustettiin kotimaan 4.7.-
työryhmä, jonka tavoitteena on vahvistaa toimijoiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä globaalin 
kansalaiskasvatuksen edistämiseksi.  
 

• Osana Koulutus ja Kehitys-työryhmän toimintaa Fingo jatkaa UM/OKM-koordinoimassa Koulutusala 
kehittyvissä maissa- koordinaatioryhmässä. Syksyn merkittävä tapahtuma tulee olemaan Transforming 
Education Summit (TES) syksyllä 2022 YK:n yleiskokouksen (UNGA) aikaan. 
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Kuulumisia kansainvälisistä verkostoista 

 

• Kehitysrahoitus-, velka- ja vero-oikeudenmukaisuuskysymyksiä seuraava Eurodad-verkosto järjesti 
kesäkuussa Brysselissä konferenssin teemalla “Reboot the system: Defining joint strategies for 
economic justice”. Konferenssissa korostettiin mm. julkisten palveluiden roolia eriarvoisuuden 
hillitsemisessä sekä ilmasto-oikeudenmukaisuuden nivoutumista kehitysrahoitus ja velkakysymyksiin. 
Painotukset resonoivat vahvasti Fingossa tunnistettujen kestävän talouden teemojen kanssa ja 
tulemme tiivistämään yhteistyötä Eurodadin kanssa jatkossa. 
Eurodadin kanssa on tänä vuonna tehty yhteistyötä erityisesti verovastuullisuuden parissa, mm. 

koskien suuryritysten veroraportointia koskevan CBCR-direktiivin kansallisista soveltamisista. Lisäksi 

Eurodadin koordinoima Tax Justice Europe seuraa ns. EU:n rahanpesupakettia koskevaa prosessia. 

Rahanpesupaketti sisältää toimintasuunnitelman EU:n kokonaisvaltaisesta toimintapolitiikasta 

rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. 

• Fingo seurasi kesäkuussa kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisia neuvotteluja paikan päällä 
Bonnissa. YK:n ilmastosopimuksen ja Pariisin ilmastosopimuksen teknisten alaelinten vuosittaiset 
kokoukset Bonnissa valmistelevat ja osoittavat suunnan loppusyksyn COP-kokouksille. Fingon 
ilmastoasiantuntija Emilia Runeberg osallistui kokoukseen osana eurooppalaisen kattojärjestömme 
Climate Action Network (CAN) Europen delegaatiota ja seurasi etenkin ilmastonmuutoksen 
aiheuttamien menetysten ja tappioiden (loss and damage) minimointia ja rahoittamista koskevia 
neuvotteluita sekä keskusteluja uuden, maailmanlaajuisen sopeutumistavoitteen (Global Goal on 
Adaptation) laadinnasta. CAN lobbasi Bonnissa näkyvästi, jotta kehittyvien maiden kokemien 
menetysten ja tappioiden rahoittaminen saataisiin COP:n agendalle. Lue lisää CAN:n 
lehdistötiedotteesta. 

 

• Globaalin kansalaiskasvatuksen saralla Fingo järjestää yhdessä Bridge 47 -verkoston, Suomen, Nigerian 
ja UNESCOn kanssa sivutapahtuman HLPF:ssä New Yorkissa. Sivutapahtuma käsittelee kestävän 
kehityksen tavoite 4.7:n keskeistä roolia Agenda 2030:n saavuttamisessa.  
Fingo on jatkanut vaikuttamistyötä UNESCOn 1974-suosituksen päivitykseen, muun muassa 

osallistumalla UNESCOn pieneen asiantuntijakuulemiseen suosituksen monitoroinnista. Fingo jatkoi 

myös vaikuttamista CONFINTEA-konferenssin Marrakech Framework for Actioniin, joka julkaistiin 

kesäkuussa. Fingon koordinoima Bridge 47 -verkosto sai myös kutsun UNESCOlta osallistua 

Transforming Education Pre-Sumitiin Pariisissa kesäkuussa.  EU-tasolla hyväksyttiin kesäkuussa 

neuvoston suositus ympäristökestävyyttä koskevasta oppimisesta, johon myös Fingo on vaikuttanut. 

Lisäksi Fingo on vaikuttanut GENEn global education -deklaraatioon. 

 

• Fingo on liittynyt Tampereen yliopiston koordinoimaan Global Social Policy -verkostoon ja osallistui 
toukokuussa järjestettyyn Globaalin sosiaalipolitiikan tulevaisuudet -työpajaan. Työpaja keskittyi 
yhtäältä monisektoraalisiin sosiaalipolitiikan mekanismeihin erityisesti alhaisen ja keskitulon maissa ja 
toisaalta ymmärryksen kasvattamiseen globaalin eriarvoisuuden ja valtarakenteiden osalta. Tiedot 
työpajasta: The Futures of Global Social Policy Workshop | Global Health and Social Policy | Tampere 
Universities (tuni.fi) 
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Fingon lausuntoja ja kannanottoja 

• Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle koskien Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden 
suunnitelmasta vuosille 2023-2026 (10.5.2022) Lausunnossaan Fingo korosti tarvetta turvata rahoitus 
tuloksekkaalle ja pitkäjänteiselle kehitysyhteistyölle. 
 

• Lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle koskien komission ehdotusta direktiiviksi yritysten 
kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta (12.5.2022). Fingo pitää esitystä erittäin 
tervetulleena, mutta korostaa, että Suomen tulee nykyisen hallitusohjelman hengessä pyrkiä 
parantamaan direktiivin kunnianhimon tasoa. 
 

• Lausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle. Fingon ehdotukset tulevaisuusvaliokuntien 
maailmankokouksen aiheiksi (13.5.2022). 
 

• Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle koskien tuotteiden ja palvelujen 
esteettömyysvaatimuksia (30.5.2022). Lausunnossa Fingo peräänkuulutti esteettömyysvaatimusten 
johdonmukaista ulottamista myös Suomen rajojensa ulkopuoliseen toimintaan erityisesti kestävän 
kehityksen ja kehityspolitiikan aloilla. 
 

• Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle koskien komission ehdotusta direktiiviksi yritysten kestävää 
toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta (31.5.2022)  
 

 

Tilaisuuksia ja tapahtumia 

• Kehityspolitiikka-työryhmä kokoontuu 13.9. Kokouksessa vierailee lähetystöneuvos Katja Koskela 
Suomen EU-edustustosta Brysselistä kertomassa ajankohtaisista asioista EU:n kehityspolitiikassa. 
Lisätietoa luvassa elokuussa.  
 

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

• Fingo järjesti kesäkuussa yhteistyössä afrikkalaisten kumppanijärjestöjen kanssa webinaarin 
“Amplifying African civil society climate policy asks ahead of COP27 - focus on climate adaptation”, 
jossa kuulimme afrikkalaisten toimijoiden odotuksia ja näkemyksiä syksyllä järjestettävästä COP27 
ilmastokokouksesta. Katso webinaarin tallenne täällä:  Webinar: African civil society climate policy 
advocacy ahead of COP27 - YouTube  
 
 

 

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

Useimmat Fingon asiantuntijat heinäkuussa kesälomilla, mutta elokuussa voit ottaa meihin yhteyttä myös 

puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät täältä. 

Vaikuttamistyön uutiskirje ilmestyy noin 4 kertaa vuodessa ja siinä kerromme Fingon ajankohtaisesta 

vaikuttamistyöstä, tapahtumista ja osallistumismahdollisuuksista. Palautetta uutiskirjeestä voit lähettää Elinalle 

(elina.mikola@fingo.fi).  
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