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JOHDANTO

Finnwatchin työ pähkinänkuoressa
Finnwatchin tehtävänä on tutkia Suomeen sidoksissa olevien yritysten
toiminnan ihmisoikeusvaikutuksia ja verovastuullisuutta. Tutkimustoiminnan pohjalta teemme vaikuttamistyötä ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Muutamme työllämme yritysten toimintaa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämmäksi. Finnwatch on kansainvälisesti tunnettu yritysvastuun asiantuntija.
Meidät tunnetaan tinkimättömistä tutkimusraporteista, joiden pohjalta
laadimme räätälöityjä suosituksia niin yrityksille, poliittisille päättäjille,
vastuullisuussertiﬁointi- ja auditointijärjestelmien ylläpitäjille kuin kansalaisillekin. Käymme pitkäjänteistä vuoropuhelua yritysten kanssa.
Kehittyvissä maissa teemme yhteistyötä paikallisten ruohonjuuritason
järjestöjen kanssa kerätessämme todistusaineistoa ja seuratessamme
raporttiemme pitkän tähtäimen vaikutuksia. Erillisten kehitysyhteistyöhankkeiden kautta tuemme myös työntekijöiden voimaannuttamista ja
ammatillista järjestäytymistä.
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Vuosi 2017 lukuina
7
tutkimusraporttia

3
tutkimusartikkelia

5
asiantuntijapuheenvuoroa
kansainvälisillä
areenoilla

11
asiantuntijalausuntoa
ministeriöille,
eduskunnalle ja
kansainvälisille
järjestöille
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659
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osumaa suomalaisessa ja
kansainvälisessä mediassa
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TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2017

Ranskasta mallia Suomelle
Osakeyhtiömuotoiset yritykset saivat
alkunsa 1700–1800-luvulla tutkimusmatkailua ja kauppaa harjoittaneista
kauppakomppanioista. Osakeyhtiölakeja
rustattaessa käytiin kiivasta keskustelua
tämän juridisen rakenteen yhteiskunnallisista ongelmista. Riskit nähtiin suurena,
sillä yrityksen osakkeen omistajilla on
vain omistamiensa osakkeiden hintaan
rajautuva vastuu yrityksen toiminnasta.
Miksi ihmeessä jollekin annettaisiin lupa
tavoitella rajatonta voittoa, samalla kun vastuu rajattaisiin vain sijoitetun pääoman arvoon?
Ranskalaiset kauppiaat saivat kuitenkin tahtonsa läpi, ja osakeyhtiömalli lähti elämään omaa elämäänsä tunnetuin seurauksin.
Yritysten perimmäistä olemusta koskevaa keskustelua ei käydä nykyään enää lainkaan. Suomessa yrityksistä on alettu puhua kuin ihmisistä. Vuonna 2017 poliitikot olivat jälleen huolestuneita yritysten eduista,
joissain puheenvuorossa yritysten vakuutettiin toimivan “oikein” ja
yritysten nähtiin olevan ratkaisu milloin mihinkin ongelmaan sotesta
kehitysyhteistyöhön.
Keskustelun tiimellyksessä olisi hyvä muistaa, ettei yritys itsessään
ole hyvä tai paha, tehokas tai tehoton, hyödyllinen tai hyödytön. Yritys
on yleensä pelkkä juridinen kuori, jonka avulla osakkaille pyritään tekemään rahaa. Kun rahan tekemisen rajat ja kannustimet on asetettu
oikein, rahaa tekevä yritys voi saada aikaan yhteiskunnan kannalta
hyviä asioita. Kun kannustimet ovat pielessä ja sääntely puuttuu, on
tuloksena rumaa jälkeä.
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Ranskassa astui vuonna 2017 ensimmäisenä Euroopan maana
voimaan kunnianhimoinen laki, joka edellyttää jatkossa yrityksiä
kunnioittamaan ihmisoikeuksia toiminnassaan myös Ranskan rajojen
ulkopuolella. Ilmeisesti osakeyhtiöt maailmalle lanseeranneet ranskalaiset näyttävät saaneen yritystoiminnan varjolla tehtävästä toilailusta
tarpeekseen.
Ranska marssii etunenässä myös EU:ssa vaatimassa yritysverojärjestelmän kokonaisuudistusta. Yritykset on saatava maksamaan niille
kuuluvat verot.
Vuonna 2018 Finnwatch aikoo kannustaa Suomea ottamaan mallia
Ranskasta. Nostetaan yhdessä yritystoiminnan yhteiskunnallista arvoa
luomalla rajat vastuuttomalle voitontavoittelulle.

Sonja Vartiala
Finnwatchin toiminnanjohtaja
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3 IHMISOIKEUDET
ARVOKETJUISSA
TUHANSIEN SUOMALAISYRITYSTEN TOIMINTA ULOTTUU MAIHIN,

joissa työntekijöiden oikeuksia suojaava lainsäädäntö on heikkoa
tai sitä ei noudateta. Elämiseen riittämättömät palkat, ylipitkät
työajat ja järjestäytymisoikeuksien polkeminen ovat tuotantoketjuissa valitettavan usein arkipäivää. Finnwatchin työn tavoitteena
on, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikkialla yritysten arvoketjuissa.
Vuoden 2017 aikana pitkäjänteinen vaikuttamistyömme tuotti
tulosta. Merkittäviä askelia otettiin erityisesti EU-tasolla, jossa onnistuimme vaikuttamaan niin palmuöljyn sosiaalista vastuullisuutta
kuin tullitietojen läpinäkyvyyttä käsitteleviin Euroopan parlamentin
päätöslauselmiin.
Hankintaketjujen läpinäkyvyys on yksi keskeisistä työkaluista
työntekijöiden hyväksikäytön ja muiden ihmisoikeusloukkausten
ehkäisemiseksi. Myös kuluttajilla on oikeus tietää missä, kenen
toimesta ja millaisissa oloissa tuotteet heidän ostamansa tuotteet
on valmistettu.
Julkaisimme vuoden 2017 aikana kolme teemaan liittyvää tutkimusta, jotka on esitelty sivuilla 12–16. Ihmisoikeuksien toteutumista arvoketjuissa tuettiin myös sivuilla 18–19 esitellyillä hankkeilla.
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3.1 VUODEN KOHOKOHDAT

Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta

Lidl läpinäkyväksi.

Lidl paransi toimitusketjujensa läpinäkyvyyttä ja julkaisi listan sen oman
merkin kenkien ja tekstiilien tuotantolaitoksista. Finnwatch on kampanjoinut Lidlin läpinäkyvyyden lisäämisen
puolesta jo vuosia.

Paulig ilmoitti helmikuussa tuovansa
markkinoille Reilu kauppa -sertiﬁoidun
Juhla Mokan. Juhla Mokka on Suomen
suosituin kahvibrändi. Meira puolestaan toi syyskuussa kauppoihin Reilu
kauppa -sertiﬁoidun Kulta Katriinan.
Paahtimoiden vastuullisuussertiﬁoidun
kahvin tarjonta lisääntyi sen jälkeen,
kun Finnwatch julkaisi vuonna 2016
raportin suomalaisten kahvipaahtimoiden alihankintaketjujen ongelmista.

Finnwatchin edustajat tapasivat
Brysselissä kauppakomissaari Cecilia Malmströmin sekä talouskomissaari Pierre Moscovicin kabinettien jäseniä tullitietoihin liittyen.
Tarvitsemme EU-alueella avoimempia tullitietoja, jotta ihmisoikeuksia
polkevat yritykset saataisiin tehokkaammin vastuuseen. Alihankintaketjuja valottavan avoimen tullidatan edistäminen oli yksi Finnwatchin vaikuttamistyön päätavoitteita.
Syyskuussa Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa oli
mukana Finnwatchin ajama kompromissikirjaus tullitietojen avoimuudesta.
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Tuhannet kuluttajat ja kuntavaaliehdokkaat
sitoutuivat
Finnwatchin En osta halvinta
-kampanjaan. Kampanjan lopputuloksen kunnanvaltuustoihin valittiin 197 uutta päättäjää,
jotka sitoutuivat vastuullisten
hankintojen edistämiseen.

IOI Group, yksi maailman suurimmista palmuöljytuottajista ja
valtionyhtiö Nesteen alihankkija,
sitoutui kesäkuussa korjaamaan
työolojaan. Parannukset ovat
seurausta Finnwatchin pitkäjänteisestä
vaikuttamistyöstä.
Finnwatch on käynyt IOI Groupin
kanssa vuoropuhelua vuodesta 2014, jonka jälkeen olemme julkaisseet
kolme raporttia yrityksen palmuöljytuotannon ihmisoikeusongelmista.

Thaimaan korkein oikeus määräsi syyskuussa Thammakaset-broileritilan maksamaan 43 000 euron korvaukset neljälletoista myanmarilaiselle siirtotyöntekijälle maksamattomista palkoista. Finnwatch on tehnyt
vuodesta 2015 yhteistyötä työntekijöitä oikeustaistelussa tukeneen
MWRN-järjestön kanssa.
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3.2 TUTKIMUKSET
13.2.2017

TIMANTTIEN VASTUULLISUUS
Artikkeli tarkasteli Suomessa markkinoitavien timanttien vastuullisuutta 36 yritykselle lähetetyn kyselyn avulla. Kyselyn tuloksena voitiin
todeta, että vaikka timanttien tuotantoon liittyy lukuisia ihmisoikeusriskejä, yrityksillä ei tavallisesti ole tiedossa edes timanttien alkuperämaata. Timanttialan pääasiallinen itsesääntelymekanismi Kimberleyn
prosessi ei kiinnitä mitään huomiota työoloihin.
ARTIKKELI ON TUOTETTU ULKOASIAINMINISTERIÖN KEHITYSYHTEISTYÖVAROILLA.

Artikkeli sai runsaan
mediahuomion ja
Finnwatch kävi vuoropuhelua lukuisten timanttialan yritysten kanssa.
Yrityksille laadittiin ja toimitettiin suosituksia alan
vastuullisuuskäytäntöjen
kehittämisestä.
Kuva: Kalle Bergbom/Swedwatch

SESONKISUKLAIDEN VASTUULLISUUS
Vuonna 2017 kaupan ketjujen sesonkisuklaavalikoimien vastuullisuutta
vertailevia artikkeleita julkaistiin sekä pääsiäisen että joulun alla. Joulukuussa yli 2 700 ihmistä allekirjoitti Finnwatchin vetoomuksen, jossa
-z Internationalia vaadittiin sertiﬁoimaan suklaatuotFazeria ja Mondele
teensa.
ARTIKKELIT ON TUOTETTU IHMISARVOISEN TYÖN OHJELMAN JA EUROOPAN UNIONIN
TUELLA.

Vastuullisuussertiﬁoidun suklaan osuus kaupan ketjujen sesonkivalikoimissa on lisääntynyt huomattavasti vuodesta 2014, jolloin Finnwatch julkaisi ensimmäisen kaakaon vastuullisuuteen keskittyneen
artikkelinsa. Suklaavalmistajille suunnattu vetoomus sai loppuvuodesta 2017 runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa.
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21.3.2017

SOSIAALISESTI VASTUULLISEMPIA
LUONNONKIVEN JULKISIA HANKINTOJA

3/2017

Sosiaalisesti vastuullisempia
luonnonkiven julkisia hankintoja

Raportti tarkastelee julkisissa hankinnoissa käytettävän luonnonkiven
vastuullisuutta. Julkisissa hankinnoissa käytetään paljon tuontikiveä,
jota tuodaan ylivoimaisesti eniten Kiinasta ja usein tuntemattomista
oloista.
RAPORTTI ON TUOTETTU IHMISARVOISEN TYÖN OHJELMAN JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN TUELLA.

Raportin suosituksia otettiin huomioon Kiviteollisuusliiton helmikuussa
2018 julkaisemassa luonnonkivituotteiden hankintaohjeessa julkisille
hankkijoille.
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[ 3.2 Tutkimukset ]

6.9.2017

SALKUT AUKI
Finnfundin rahastosijoitusten kohdeyritykset

4/2017

Salkut auki
Finnfundin rahastosijoitusten kohdeyritykset

Raportissa avataan ensimmäistä kertaa yksityiskohtaisesti Finnfundin sijoituskohteena olevien rahastojen sijoitussalkkujen sisältöä ja
peilataan rahastojen sijoituskohteita Finnfundille asetettuihin kehitystavoitteisiin.
RAPORTTI ON TUOTETTU JOUKKORAHOITUKSEN JA FINNWATCHIN IHMISARVOISEN TYÖN
TUTKIMUSOHJELMAN TUELLA.

Raportti käynnisti vilkkaan keskustelun yksityisen sektorin kehitysyhteistyöstä, ja sekä ulkoministeriö että kehitysministeri Kai Mykkänen
ottivat kantaa Finnwatchin raporttiin. Finnfundin toimintaan luvattiin
lisää avoimuutta, ja ministeriön omistajaohjauslinjauksia Finnfundin
suhteen päivitettiin vastaamaan osittain järjestöjen suosituksia.

12.9.2017

TRANSPARENCY NOW
Legal brieﬁng on the disclosure of EU customs data

5/2017

Transparency now
Legal brieﬁng on the disclosure of EU customs data

Selvitys tullitietojen avoimuuteen liittyvästä EU-lainsäädännöstä antaa
komissiolle konkreettisia suosituksia toimenpiteistä, joilla tullitietojen
avoimuutta voi lisätä.
RAPORTTI ON TUOTETTU EUROOPAN UNIONIN SEKÄ GOOD ELECTRONICS -HANKKEIDEN
TUELLA.

Raporttia käytettiin hyväksi EU-tasolla tehdyssä vaikuttamistyössä.
Syyskuussa 2017 Euroopan parlamentti hyväksyi Finnwatchin suositusten mukaisen päätöslauselman, joka kannustaa komissiota ja
EU:n jäsenvaltioita etsimään tapoja lisätä yrityskohtaisten tullitietojen
julkisuutta yleisen edun nimissä.
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[ 3.2 Tutkimukset ]

17.10.2017

SEURANTATUTKIMUS WÄRTSILÄN TEHTAAN TYÖOLOISTA INTIAN KHOPOLISSA

6/2017

Seurantatutkimus Wärtsilän tehtaan työoloista
Intian Khopolissa

Finnwatch kävi seurantatutkimuksen aikana aktiivista vuoropuhelua
Wärtsilän kanssa. Finnwatchin vuonna 2015 julkaistun raportin jälkeen
Wärtsilä on pyrkinyt korjaamaan alihankintaketjussaan esiin tulleita ongelmia. Yritys on myös ottamassa käyttöön Finnwatchin suosittelemaa
riskiperusteista alihankintaketjujen arviointi- ja hallintajärjestelmää.
RAPORTTI ON TUOTETTU SUOMEN AMMATTILIITTOJEN SOLIDAARISUUSKESKUS SASKin,
TEOLLISUUSLIITON (ENT. METALLILIITTO), AMMATTILIITTO PRON JA INSINÖÖRILIITON
TUELLA.

Finnwatch kävi seurantatutkimuksen aikana aktiivista vuoropuhelua
Wärtsilän kanssa. Finnwatchin vuonna 2015 julkaistun raportin jälkeen
Wärtsilä oli pyrkinyt korjaamaan alihankintaketjussaan esiin tulleita ongelmia. Yritys on myös ottamassa käyttöön Finnwatchin suosittelemaa
riskiperusteista alihankintaketjujen arviointi- ja hallintajärjestelmää.
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Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelma
Ihmisarvoisen työn ohjelmassa tuotetuissa selvityksissä
keskitytään muun muassa järjestäytymisvapautta, työaikoja, elämiseen riittävää palkkaa ja työturvallisuutta koskeviin
kysymyksiin yritysten alihankintaketjuissa kehittyvissä maissa.
Ihmisarvoisen työn ohjelma perustettiin vuonna 2011. Vuoden
2017 loppuun mennessä ohjelmassa oli julkaistu yhteensä 18
tutkimusraporttia.
Ihmisarvoisen työn ohjelmaa tukevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ammattiliitto Pro, Tehy, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Solidaarisuus, Teollisuusliitto, Paperiliitto ja
Palvelualojen ammattiliitto PAM.
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3.3 HANKKEET

VASTUULLISEMPIA JULKISIA HANKINTOJA
Käynnistimme yhdessä valtion yhteishankintayksikön Hansel Oy:n
kanssa pilottiprojektin vastuullisempien elektroniikkahankintojen edistämiseksi. Finnwatch auttoi Hanselia laatimaan työelämän oikeudet
huomioivat kilpailutuskriteerit vuonna 2017 käynnistyneeseen IT-kilpailutukseen. Kyse ei ole mistään pikkuostoista – laitteita hankitaan 40
miljoonalla eurolla joka vuosi.

Aloitimme yhteistyön KL-Kuntahankintojen kanssa vastuullisempien
kalustehankintojen edistämiseksi kunnissa. Sosiaalisen vastuun kriteereitä hyödyntävällä puitesopimuksella tullaan hankkimaan kuntiin vuosittain 15 miljoonan euron edestä kalusteita.

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN VASTUULLISUUS

Euroopan unionin rahoittaman Supply Cha!nge -hankkeen tavoitteena
on parantaa kaupan omien merkkien vastuullisuutta. Hanke kokoaa
yhteen lähes kolmekymmentä eurooppalaista kansalaisjärjestöä. Finnwatch tuotti hankkeessa sivulla 15 esitellyn selvityksen tullitietojen läpinäkyvyydestä sekä kampanjoi kuntavaalien alla vastuullisten julkisten
hankintojen puolesta En osta halvinta -kampanjassa.
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KEHITYSYHTEISTYÖ
Finnwatch käynnisti ulkoministeriön rahoittaman kehitysyhteistyöhankkeen
yhteistyössä
intialaisen kansalaisjärjestö Cividepin kanssa. Hankkeen tavoitteena on parantaa työoloja lisäämällä Intian vientiteollisuudessa
työskentelevien työntekijöiden
mahdollisuuksia neuvotella työehdoista.
Hankkeen ensimmäisenä vuonna kartoitettiin suomalaisten
yritysten toimintaa Intiassa, ja koulutettiin työntekijöitä työelämän oikeuksista. Koulutuksiin osallistui yli 190 työntekijää. Lisäksi hankkeessa
tuotettiin teeplantaasien ja nahkateollisuuden työntekijöille suunnattua
koulutusmateriaalia.

Toisessa ulkoministeriön rahoittamassa kehitysyhteistyöhankkeessa
tuimme siirtotyöntekijöiden järjestäytymistä Thaimaassa yhteistyössä
paikallisen kansalaisjärjestön Migrant Workers Rights’ Network (MWRN)
kanssa. Yhteistyöhankkeessa koulutettiin siirtotyöntekijöitä työelämän
oikeuksista, tarjottiin heille lakineuvontaa sekä kieli- ja tietokonekursseja.
Vuoden aikana koulutuksiin
osallistui liki 1 500 siirtotyöntekijää. Lakineuvontaa
annettiin 447 henkilölle.
Neuvonnan ansiosta työntekijät saivat 85 000 euron
arvosta erilaisia korvauksia
työnantajilta esimerkiksi laittomista irtisanomisista tai
maksamattomista ylitöistä.
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4 VASTUULLINEN
VERONMAKSU

YRITYSVASTUU KOSKEE SOSIAALISTEN TEKIJÖIDEN LISÄKSI MYÖS
toiminnan taloudellisia vaikutuksia. Yritysten maksamilla veroilla rahoitetaan yhteiskunnan julkisia palveluita ja perusrakenteita. Finnwatchin tavoitteena on, että yritykset kantavat vastuunsa veronmaksajina sekä Suomessa että kehittyvissä maissa.

Vuonna 2017 nostimme julkiseen keskusteluun verovastuun kehitysyhteistyövaroilla tehtävissä yksityisen sektorin hankkeissa sekä
laadimme kattavat politiikkasuositukset verovälttelyn torjumiseksi
Suomessa ja kansainvälisesti. Jatkoimme keskustelua myös aggressiivisen verosuunnittelun aiheuttamasta verovajeesta sekä Suomen
kaivosverotuksen puutteista.
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4.1 VUODEN KOHOKOHDAT

Verokeskustelua vauhdittamassa
Talousvaliokunta huomioi Finnwatchin suosituksia edunsaajatietojen
yleisöjulkisuuden edistämiseksi lausunnossaan rahanpesulakiuudistuksesta.
Ulkoministeriö lupasi Finnwatchin sinnikkään tutkimus- ja kampanjointityön seurauksena, että Suomen kehitysrahoitusyhtiö Finnfundille
laaditaan uusi verovastuulinjaus. Linjaus julkaistiin tammikuussa 2018.
Olimme eduskunnan talousvaliokunnassa kuultavana soten valinnanvapauslain maakohtaista veroraportointia koskevasta pykälästä, jota
onnistuttiin tiukentamaan sinnikkäällä vaikuttamistyöllä. Ehdotuksemme sote-yritysten maakohtaisen veroraportoinnin tunnusluvuista ovat
saaneet kannatusta myös eräiltä sote-alan yrityksiltä.
Taitoimme julkisuudessa peistä suomalaisia suuryrityksiä edustava
Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa, joka yritti marraskuussa todistaa
arviotamme yritysten aggressiivisen verosuunnittelun laajuudesta
vääräksi.
6/2016

Jäävuorta mittaamassa
Arvioita monikansallisten yritysten aggressiivisen
verosuunnittelun laajuudesta Suomessa

22

TUTKIMUKSET

4.2

7.3.2017

SUOSITUKSET YRITYSTEN AGGRESSIIVISEN
VEROSUUNNITTELUN TORJUMISEKSI

1/2017

Suositukset yritysten aggressiivisen
verosuunnittelun torjumiseksi

Raportissa esitetään kattavat lainsäädäntösuositukset yritysten
aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi. Raportti on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle ”Jäävuorta mittaamassa” -raportille, jossa arvioitiin
yritysten aggressiivisen verosuunnittelun vaikutuksia Suomessa.
RAPORTTI ON TUOTETTU JOUKKORAHOITUKSELLA JA SE ON OSA FINNWATCHIN KESTÄVÄN TALOUDEN OHJELMAA.

Raportissa esitetyt suositukset jaettiin valtiovarainministeriölle. Suositusten avulla Finnwatch on tehnyt pitkäjänteistä vaikuttamistyötä
lukuisissa verotusta koskevissa hankkeissa. Raportin suosituksia on
pidetty esillä muun muassa veronkiertodirektiivin toimeenpanosta
käydyissä keskusteluissa.
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[ 4.2 Tutkimukset ]

14.3.2017

VEROVÄLTTELYÄ KEHITYSYHTEISTYÖVAROILLA
Finnfund ja metsärahaston verojärjestelyt Luxemburgissa

2/2017

Verovälttelyä kehitysyhteistyövaroilla
– Finnfund ja metsärahaston verojärjestelyt Luxemburgissa

Raportissa tarkastellaan Suomen valtion kehitysyhteistyövaroja sijoittavan Finnfundin sijoitustoiminnan verovastuullisuutta konkreettisen
tapausesimerkin kautta.
Raportti paljasti, että Finnfundin kautta kanavoituja Suomen kehitysyhteistyövaroja käytetään verovälttelyyn niin Suomessa kuin kehitysyhteistyön kohdemaassa Malesiassa.
RAPORTTI ON TUOTETTU JOUKKORAHOITUKSELLA.

Raportin seurauksena ulkoministeriössä järjestettiin yhteinen tapaaminen kehitysministeri Kai Mykkäsen, Finnwatchin ja Finnfundin välillä.
Vuoropuhelu Finnfundin verovastuusta johti yhtiön verolinjauksen
julkistukseen tammikuussa 2018. Finnwatch toimitti Finnfundin yksittäisen sijoituskumppanin epäiltyä veronkiertoa koskevat löydöksensä
verottajan tietoon. Lähivuosina tullaan näkemään, johtaako tapaus
jälkiverojen perintään.
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VEROVÄLTTELYN ARKKITEHDIT
Kartoitus Suomen verosuunnittelumarkkinoista
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Verovälttelyn arkkitehdit
Kartoitus Suomen verosuunnittelumarkkinoista

Raportti kertoo Suomessa toimivan kymmeniä verosuunnittelupalveluita tarjoavia yrityksiä. Osa
yrityksistä on suunnitellut tai
avustanut verojärjestelyjä, joita
on tuomioistuimissa todettu
veronkierroksi. Alan toiminta on
kirjavaa ja sääntely puutteellista.
RAPORTTI ON TUOTETTU JOUKKORAHOITUKSELLA JA SE ON OSA FINNWATCHIN
KESTÄVÄN TALOUDEN OHJELMAA.

Raportin julkaisu sai runsaan
mediahuomion. Selvityksessä
saatuja löydöksiä käytettiin
hyväksi vaikuttamistyössä, joka
koski EU:n direktiiviehdotusta
rajat ylittävien verojärjestelyjen
ilmoittamisesta.

Kestävän talouden ohjelmassa paneudutaan yritysten taloudellisen vastuullisuuden kysymyksiin keskittyen vastuulliseen
veronmaksuun. Kestävän talouden ohjelma perustettiin vuonna
2012. Ohjelmassa on vuoden 2017 loppuun mennessä julkaistu
yhteensä 10 tutkimusraporttia.

Kestävän talouden ohjelmaa tukevat Kepa ja Attac.

attac
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ORGANISAATIO JA HALLINTO

Finnwatchin jäsenjärjestöinä on yksitoista johtavaa suomalaista kehitys-, ympäristö, ay- ja kuluttajajärjestöä.

attac

Hallitus
Finnwatchin toimintaa ohjaa jäsenjärjestöjen edustajista koostuva
hallitus. Vuonna 2017 Finnwatchin hallitus kokoontui 7 kertaa. Hallitus
vaihtui 29.5.2017 pidetyssä vuosikokouksessa.
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Hallitus 5/2016–5/2017

Hallitus 5/2017–5/2018

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Janne Ronkainen, Suomen Ammatti-

Janne Ronkainen, Suomen Ammatti-

liittojen Solidaarisuuskeskus SASK

liittojen Solidaarisuuskeskus SASK

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Ulla Sarasalmi, Kirkon Ulkomaanapu

Lyydia Kilpi, Kepa

Jäsenet

Jäsenet

Jaakko Rämö, Eettisen kaupan puolesta

Reetta Taskinen, Eetti

Olli-Pekka Haavisto, Maan ystävät

Ritka Heino, Kirkon Ulkomaanapu

Jenna Kettunen, Solidaarisuus

Elina Mikola, Kehys

Minna Havunen, Dalitien

Minna Havunen, Dalitien solidaarisuus-

solidaarisuusverkosto

verkosto

Varajäsenet

Varajäsenet

Jussi Kanner, Kehys

Mika-Petri Lauronen, Maan Ystävät

Lyydia Kilpi, Kepa

Jenna Kettunen, Solidaarisuus

Henkilöstö
Sonja Vartiala
Toiminnanjohtaja
Anu Kultalahti
Tutkija
Sanna Ristimäki
Hallinto- ja tutkimuskoordinaattori (1.1.–24.1.2017)
Henri Telkki (1.1.–18.8.2017)
Tutkija ja lakimies
Markus Viljasalo
Varainhankintapäällikkö (15.8.2017 alkaen)
Maria Talvela toimi Finnwatchin viestintäharjoittelijana syksyllä 2017
sekä televarainhankkijana joulukuussa.
Katja Hakkarainen aloitti määräaikaisena hallinnon assistenttina
joulukuussa.
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TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Viime vuosien kielteiset rahoituspäätökset, rahoitusikkunoiden lakkauttamisuhka sekä järjestöille suunnattujen julkisten tukien yleiset leikkaukset ovat vaikeuttaneet Finnwatchin talouden pitkäjänteistä suunnittelua. Julkisen rahoituksen jättämää aukkoa paikattiin kehittämällä
vuoden 2017 aikana yksityishenkilöiltä tapahtuvaa varainhankintaa sekä
rajoittamalla uusia rekrytointeja. Vuoden 2017 lopulla Finnwatch toimi
ilman kokoaikaista veroasiantuntijaa eikä hallintokoordinaattorin paikkaa täytetty. Kulukuurilla kerättiin puskuria vuoteen 2018 ja valmistauduttiin siihen, että rahoitusta saaneiden hankkeiden määrä on merkittävästi pienempi vuonna 2018 kuin mitä se oli vuonna 2017.

Joukkorahoituskampanjat
p j 6%

Ammattiliitot 11%

Ulkoministeriö
steriö yleisavustus 6%
Kepa 3%
Palkansaajasäätiö
säätiö 5%
Ulkoministeriö,
riö,
tuki EU-hankkeen
een
omavastuuosuuteen 4%

EU 8%

Jäsenmaksut
2%
Jä
Kirkon
Ulkomaanapu 2%
Ki
Kansan
sivistysrahasto 3%
Kan

Ulkoministeriö,
iö,
kehitysyhteistyöhankkeen tuki Intian
an
ja Thaimaan hankekumppaneille 17%
7%

Muut 2%

SASK 17%
Ulkoministeriö,
kehitysyhteistyöhankkeen
Suomen toiminnot 13%

Ulkoministeriö,
viestintä- ja
globaalikasvatushanke 1%

Solidaarisuus 0,5%

Tulot vuonna 2017 yhteensä 403 400 €
Osa Finnwatchin vuosien 2016–2017 varainhankinnan tuotoista
(yksityiset lahjoitukset ja joukkorahoitukset) on jaksotettu vuodelle 2018.
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Yhdistys rekrytoi hanke- ja varainhankintapäällikön kesällä 2017 tavoitteena laajentaa entisestään yhdistyksen rahoituspohjaa. Varainhankintaan tehtävillä panostuksilla on tarkoitus turvata Finnwatchin riippumattomuus ja työ pitkällä tähtäimellä.
Alkuvuodesta 2017 avasimme mahdollisuuden liittyä verkossa Finnwatchin kuukausitukijaksi. Vuoden lopussa yli 120 yksityishenkilöä tuki
Finnwatchin työtä kuukausittaisella summalla.
Yhdistyksen taloutta tuettiin myös joukkorahoituksella. Loppuvuodesta
keräsimme Kulttuurilahja-palvelun kautta lahjoituksia Suomessa myytävän teen tuotanto-oloja selvittävälle tutkimushankkeelle. Joukkorahoitus tuotti kaikkiaan 13 000 euroa. Tutkimus laaditaan vuosien 2018
ja 2019 aikana.

Varainhankinnan ostot 1%

yhteistyö* 23%
Kehitysyhteistyö*

Ulkoiset asiantuntijat 3%

H
Henkilöstö 54%

a 6%
Viestintä ja julkaisutoiminta

inteät kulut 11%
Hallinto ja kiinteät

Matkakulut 2%

Menot vuonna 2017 yhteensä 342 300 €
*Osuus koostu intialaiselle ja thaimaalaiselle hankekumppanille kanavoidusta ulkoministeriön kehitysyhteistyörahoituksesta
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Finnwatch ry
Malminrinne 1B, 2.krs
00180 Helsinki
info@ﬁnnwatch.org
www.ﬁnnwatch.org
@Finnwatch1

