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JOHDANTO

Finnwatchin työ pähkinänkuoressa
 
Finnwatch on vastavoima vastuuttomalle voitontavoittelulle. Läpivalaisemme 
yritysten toimintaa, ja torjumme ilmastokriisiä sekä puutumme ihmisoikeuslouk-
kauksiin ja verovälttelyyn.

Finnwatch on tunnettu tinkimättömistä tutkimusraporteistaan. Tutkimustoimin-
nan pohjalta teemme vaikuttamistyötä, käymme pitkäjänteistä vuoropuhelua 
yritysten kanssa ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Olemme kansainvälisesti tunnustettu yritysvastuun asiantuntija. Muutamme 
työllämme yritysten toimintaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestä-
vämmäksi. 

Teemme yhteistyötä muiden järjestöjen ja ihmisoikeusaktivistien kanssa. Kehitys-
yhteistyöhankkeiden kautta tuemme myös työntekijöiden voimaannuttamista ja 
ammatillista järjestäytymistä.

1
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Finnwatch 10 vuotta 
 
Finnwatch rekisteröitiin itsenäiseksi yhdistykseksi 10.12.2009. Tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistö lähetti marraskuussa tervehdyksensä kymmenen vuotta 
täyttäneelle järjestölle. Merkkivuotta juhlittiin 15.11. järjestetyssä seminaarissa, 
jossa pohdittiin yhdessä tutkijoiden ja kutsuvieraiden kanssa miltä näyttävät yri-
tysvastuun seuraavat 10 vuotta.

“Järjestö on tarttunut moniin merkittäviin globaaleihin 
kysymyksiin. 
 
Onnittelen Finnwatchia sen 10-vuotisesta taipaleesta” 
      Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Tutkija Alice Evans puhui Finnwatchin 10-vuotisseminaarissa.
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VUOSI 2019 LUKUINA

6 tutkimusraporttia

1 vertaisarvioitu tutkimusartikkeli

24 asiantuntijalausuntoa ministeriöille, eduskunnalle 

ja kansainvälisille järjestöille

77 nettiartikkelia, uutista ja blogikirjoitusta

868 osumaa suomalaisessa ja kansainvälisessä 

mediassa (verkkoartikkelit)
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sumutusta. Yritykset hehkuttavat isopäästöisen tuotteen pakkauksen ekologi-
suutta tai myyvät läpinäkymättömien kompensaatiohankkeiden turvin mukamas 
hiilineutraaleja tuotteita. 

Talouspolitiikan puolella jotkut saivat ilmastokysymyksistä keppihevosen ajaa 
entistä voimallisemmin sosiaalisesti epäoikeudenmukaisia veroja. Valtion bud-
jettia kiirehditään täyttämään tasaveroilla veropohjan aukkojen tilkitsemisen 
ja progressiivisen verotuksen sijaan. Kun yritysten kiinnostus ilmastoa kohtaan 
lisääntyy, vaarana on myös, että ihmisoikeuksista huolehtiminen arvoketjuissa jää 
prioriteettilistan hännille.

Finnwatchin työ vastuuttoman voitontavoittelun vastavoimana on tärkeämpää 
kuin koskaan, ja työmme osa-alueet ihmisoikeuksien, verovastuullisuuden ja eko-
logisen kestävyyden saralla nivoutuvat entistä enemmän toisiinsa. Yhteiskunnalli-
set ongelmat ovat erilaisissa siiloissa kasvaneet niin suuriksi, että niiden ratkaise-
miseen tarvitaan laaja-alaista näkemystä ja osaamista.

Vaikka edessä olevat haasteet ovat valtavia, on myös palkinto komea. Kun teem-
me yhteiskunnassa asiat oikein, hiilivapaa maailma on paljon parempi kuin se, 
jossa me nyt elämme: terveellisempi, tasa-arvoisempi, monimuotoisempi ja mer-
kityksellisempi. Tämän eteen teemme Finnwatchissa työtä myös vuonna 2020.

 

 
Sonja Finér 

Finnwatchin toiminnanjohtaja

TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2019

ILMASTOKRIISI vyöryi yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun ennennäkemättömällä voimalla vuon-
na 2019. Olemme äkkiä tajunneet, että monet 
normaaleina pitämämme asiat kuluttamisesta 
lentämiseen ja lihansyöntiin ovat monelta osin 
ekologisesti kestämättömiä. Yhteiskuntamme 
on rakennettu fossiilisen energian varaan ja nyt 
meidän pitää muuttaa ja rakentaa uudelleen mel-
kein kaikki.

Yhteiskunnallisen keskustelun ja ilmapiirin muu-
tuttua nopeasti, kaikki ovat yhtäkkiä pelasta-
massa ilmastoa. Valitettavasti joukkoon mahtuu 
myös runsaasti opportunismia ja suoranaista 

2



8F I N N W A T C H  2 0 1 9   •

 IHMISOIKEUDET  
 ARVOKETJUISSA
 
 
 
 
TUHANSIEN SUOMALAISTEN YRITYSTEN TOIMINTA ULOTTUU MAIHIN, 
joissa työntekijöiden oikeuksia suojaava lainsäädäntö on heikkoa tai sitä ei nou-
dateta. Elämiseen riittämättömät palkat, ylipitkät työajat ja järjestäytymisen 
vapauden polkeminen ovat tuotantoketjuissa valitettavan usein arkipäivää. 
Finnwatchin työn tavoitteena on, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikkialla 
yritysten arvoketjuissa.

Vuoden 2019 aikana edistimme vastuullisempia julkisia hankintoja ja koordinoim-
me laajan, kansallista ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia tavoitelleen 
kampanjakoalition työtä. Pitkäjänteinen työmme tuotti tulosta myös Intiassa, 
jossa vuoropuhelulla yritysten ja sertifiointijärjestelmien kanssa olemme saaneet 
aikaan parannuksia työoloissa.

Julkaisimme vuonna 2019 neljä teemaan liittyvää tutkimusta. Ihmisoikeuksien 
toteutumista arvoketjuissa tuettiin myös sivuilla 16–17 esitellyillä hankkeilla.

3
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Ihmisoikeuksia koskevan sitovan yritysvastuusääntelyn edistä-
minen kirjattiin pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan niin 
kansallisella kuin EU:n ja YK:n tasoilla. Työ- ja elinkeinoministeriö 
käynnisti oikeudellisen selvityksen kansallisesta yritysvastuulais-
ta.

VUODEN KOHOKOHDAT

HUS Logistiikka ja Finnwatch käynnistivät hankkeen, jossa luo-
tiin konkreettisia hankintakriteereitä ja -malleja sairaanhoitopiiri-
en vastuullisten hankintojen tekemiseen. 

Finnwatchin raportin kirittämänä Suomessa toimivat suuret 
kahvipaahtimot hankkivat nyt yli 45 miljoonaa kiloa enemmän 
vastuullisuussertifioitua kahvia kuin vuonna 2015. 

Tuhannet intialaisten SA8000-sertifioitujen tehtaiden työntekijät 
saavat jatkossa parempaa palkkaa Finnwatchin puututtua serti-
fiointijärjestelmän kriteereiden puutteisiin. 

Yhdysvaltojen tulli- ja rajavalvonta Customs and Border Protec-
tion esti malesialaisen WRP Asia Pacificin valmistamien sairaa-
lakäsineiden tuonnin Yhdysvaltoihin pakkotyöepäilyjen takia. 
Finnwatch on kiinnittänyt huomiota WRP:n ja yleisemmin Male-
sian sairaalakäsineteollisuuden vakaviin ihmisoikeusongelmiin jo 
vuosia. 

Vastuullisuus etenee harppauksin

3.1
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TUTKIMUKSET

15.1.2019  
HALPATUOTANTOA HIKIPAJOISSA?
Äitiyspakkaukseen sisältyvien tuotteiden sosiaalinen 
vastuullisuus

Selvitys tarkasteli äitiyspakkaukseen sisältyvien tuotteiden tuotannon sosiaalista 
vastuullisuutta. Yli kymmenen tuotteen takaa löytyi vakavia puutteita työelämän 
oikeuksien toteutumisessa. Ongelmat juontavat juurensa Kelan kilpailutuskritee-
reihin, jotka vastuullisuuden sijaan korostavat halvinta hintaa. Raportin julkaisun 
jälkeen Kela lupasi kiinnittää sosiaaliseen ja ekologiseen vastuullisuuteen lisää 
huomiota äitiyspakkausten tulevissa kilpailutuksissa.

RAPORTTI TUOTETTIIN JOUKKORAHOITUKSELLA JA OSANA FINNWATCHIN IHMISARVOISEN TYÖN 
TUTKIMUSOHJELMAA. 

3.2
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26.3.2019 
WITH A PINCH OF RISK 
Working conditions in Valio’s supply chains in Thailand

Siirtotyöntekijöiden oikeuksiin keskittyvä selvitys löysi rekrytointiin liittyviä on-
gelmia, kuten korkeita rekrytointimaksuja, sekä muita vakavia epäkohtia, kuten 
maksamattomia ylityökorvauksia ja seisokkiajan palkkoja, kahdella Valion alihan-
kintaketjuihin kuuluvalla tehtaalla. Tutkituista tehtaista Takerng Pineapple toimit-
taa Valiolle ananasmehutiivistettä ja Ingredion Rayong maissi- ja tapiokapohjaisia 
sakeuttajia, joita käytetään ruokakermojen valmistuksessa.

Raportin julkaisemisen jälkeen Valio on kehittänyt arvoketjujensa ihmisoikeusris-
kien kartoittamista ja hallintaa ja tekee entistä tiiviimpää yhteistyötä alihankkijoi-
densa kanssa. Myös Takerng Pineapple ja Ingredion ovat ryhtyneet toimenpiteisiin 
muun muassa  siirtotyöntekijöiden entistä vastuullisemman rekrytoinnin varmis-
tamiseksi ja tehostaneet omaa vastuullisuusvalvontaansa.

RAPORTTI TUOTETTIIN ULKOMINISTERIÖN KEHITYSYHTEISTYÖVAROILLA.
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4.4.2019  
WORKING CONDITIONS IN THE MAKING OF 
BALMUIR AND VALLILA PRODUCTS IN INDIA

Raportti paljasti, että Balmuirin sisustusnahkatuotteita tehtiin epämääräisissä 
työpajoissa, joissa työntekijöille ei maksettu lakisääteisiä palkkoja eikä eläkemak-
suja. Vallilalle tekstiilejä tuottava tehdas oli SA8000-auditoitu, mutta se kieltäytyi 
maksamasta työntekijöille viranomaisten asettamia minimipalkkoja.

Raportin seurauksena Social Accountability International SAI tarkisti SA8000-au-
ditointeja koskevaa ohjeistusta. Varovaisenkin arvion mukaan SAI:n tarkistettu 
ohjeistus tarkoittaa korkeampia palkkoja tuhansille työntekijöille paitsi kodinteks-
tiilialalla myös muiden alojen SA8000-sertifioiduissa tuotantolaitoksissa Intiassa. 

Balmuir teetti Amfori BSCI -auditoinnin sen tavarantoimittajan tehtaalla. Auditointi 
vahvisti monet Finnwatchin raportin löydöksistä, eikä tehdas läpäissyt sitä. Se ei 
myöskään Balmuirin mukaan ollut halukas ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin, 
joten Balmuir lopetti ostot tehtaalta ja ilmoitti etsivänsä uutta vakituista tavaran-
toimittajaa Euroopasta. 

RAPORTTI TUOTETTIIN ULKOMINISTERIÖN KEHITYSYHTEISTYÖVAROILLA SEKÄ PALKANSAAJASÄÄTIÖN 
AVUSTUKSELLA. 
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16.10.2019 

TEETÄ ILMAN SYMPATIAA
Suomessa kulutettavan teen sosiaalinen vastuullisuus 

Raportti pureutui työoloihin Suomessa kulutettavan teen tuotannossa. Tutkitut 
plantaasit Intiassa ja Sri Lankassa toimittivat teetä suurimmille suomalaisille 
teetaloille Forsman Tealle ja Nordqvistille sekä kansainvälisille teebrändeille kuten 
Twiningsille ja Unileverille. Raportti löysi teetiloilta elämiseen riittämättömiä palk-
koja ja puutteita niin työterveydessä ja -turvallisuudessa kuin työntekijöille tarjo-
tuissa terveydenhuollossa ja asumisessa. Nilgirin alueella Etelä-Intiassa työnteki-
jät saattoivat tehdä erittäin pitkää päivää, ja moni koki, etteivät he voi kieltäytyä 
ylitöistä tai sunnuntaityöstä. Kaikki tutkitut tilat oli vastuullisuussertifioitu.

Tammikuussa 2020 yksi tutkituista tiloista, Jalinga Tea, menetti Reilu kauppa -ser-
tifikaatin. Huhtikuun 2020 lopussa tila oli edelleen Rainforest Alliance -sertifioitu.

RAPORTTI TUOTETTIIN JOUKKORAHOITUKSELLA JA OSANA FINNWATCHIN IHMISARVOISEN TYÖN 
TUTKIMUSOHJELMAA. 
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Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelma

Ihmisarvoisen työn tutkimusohjelmassa tuotetuissa raporteissa keskitytään 
muun muassa järjestäytymisen vapautta, työaikoja, elämiseen riittävää palk-
kaa ja työturvallisuutta koskeviin kysymyksiin yritysten alihankintaketjuissa 
kehittyvissä maissa. Ihmisarvoisen työn ohjelma perustettiin vuonna 2011. 
Vuoden 2019 loppuun mennessä ohjelmassa oli julkaistu yhteensä 21 tutki-
musraporttia.

Ihmisarvoisen työn ohjelmaa tukevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, 
Ammattiliitto Pro, Tehy, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Solidaarisuus, 
Teollisuusliitto, Paperiliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM.

Vaikuttamistyö

Finnwatchin vaikuttamistyö yritysten ihmisoikeusvastuuta koskevissa kysy-
myksissä keskittyi ihmisoikeuksia koskevaan yritysvastuulakiin (ks. sivu 16). 
Lisäksi pyrimme vaikuttamaan Suomen kantaan YK:n monikansallisia yrityksiä 
ja ihmisoikeuksia koskevan sitovan kansainvälisen sopimuksen luonnokseen 
sekä Thaimaan työlainsäädännön uudistuksiin. 

Vuoden 2019 aikana laadimme eduskunnalle ja kansainvälisille elimille yhteen-
sä kuusi lausuntoa ja julkilausumaa yritysten ihmisoikeusvastuusta. Finnwatch 
osallistui myös Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella järjestettyyn Business 
and Human Rights: Towards a Common Agenda for Action -tilaisuuteen. 
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#ykkösketjuun-kampanja 

Finnwatchin koordinoimassa #ykkösketjuun-kampanjassa yli 140 yritystä, järjes-
töä ja ammattiliittoa kampanjoi vuosien 2018–2019 aikana saadakseen Suomeen 
sitovan lain yritysten ihmisoikeusvastuusta. Kampanjan vaatima laki perustuu 
ihmisoikeuksia koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen ja velvoittaa yritykset sel-
vittämään toimintansa ihmisoikeusvaikutukset sekä minimoimaan negatiiviset 
vaikutukset. 

Kampanjan tavoite saavutettiin 3.6.2019 julkaistun pääministeri Antti Rinteen 
hallitusohjelma myötä. Hallitusohjelmassa sitoudutaan tekemään selvitys tavoit-
teena säätää huolellisuusvelvoitteeseen perustuva yritysvastuulaki. 

HANKKEET3.3
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Siirtotyöntekijöiden voimaannuttaminen Thaimaassa 

Ulkoministeriön rahoittamassa kehitysyhteistyöhankkeessa tuimme siirtotyönte-
kijöiden järjestäytymistä Thaimaassa yhteistyössä paikallisen kansalaisjärjestön 
Migrant Workers Rights’ Network (MWRN) kanssa. Yhteistyöhankkeessa tutkittiin 
työoloja thaimaalaisissa tehtaissa, koulutettiin siirtotyöntekijöitä työelämän oi-
keuksista, tarjottiin heille lakineuvontaa sekä kieli- ja tietokonekursseja.

Vuoden aikana hankkeen puitteissa järjestettyihin koulutuksiin osallistui yli 3 000 
siirtotyöntekijää. Lakineuvontaa annettiin 336 henkilölle. Neuvonnan ansiosta 
työntekijät saivat 311 000 euron arvosta erilaisia korvauksia työnantajilta esimer-
kiksi laittomista irtisanomisista tai maksamattomista ylitöistä.  

Lakineuvonnan lisäksi MWRN neuvotteli vuonna 2019 elektroniikkajätti HP:n 
alihankkijan Cal-Comp Electronicsin myanmarilaisille siirtotyöntekijöille 10 miljoo-
nan dollarin korvaukset laittomasti perityistä rekrytointimaksuista. 
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4  VASTUULLINEN 
 VERONMAKSU

YRITYSVASTUU KOSKEE MYÖS YRITYSTOIMINNAN TALOUDELLISIA VAIKUTUKSIA, 
ja yritystoimintaan liittyvillä erilaisilla veroilla rahoitetaan yhteiskunnan julkisia 
palveluita. Finnwatchin tavoitteena on, että yritykset kantavat vastuunsa veron-
maksajina sekä Suomessa että kehittyvissä maissa. Kiinnitämme huomiota myös 
siihen, että ilmastoperusteiset kulutusverot suunnitellaan sosiaalisesti oikeuden-
mukaisella tavalla.
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VUODEN KOHOKOHDAT

Julkaisimme kattavan vertailun sote- 
yritysten verovastuullisuudesta, 
minkä seurauksena muun muassa 
Terveystalo julkaisi uuden verovas-
tuullisuus-strategian. 

Valtio sai yli 200 000 euroa lisää verotuloja verottajan puututtua 
veronkiertoon Finnwatchin tutkiman yhtiön toiminnassa.

Käynnistimme laajan kansa-
laisjärjestökampanjan vero-
lainsäädännön porsaanreikien 
korjaamiseksi. 

Toimitimme ministeriöille, eduskuntaan ja OECD:lle vuoden 
aikana 13 lausuntoa verolainsäädäntöä ja -uudistushankkeita 
koskien. 

4.1
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TUTKIMUKSET

29.5.2019 
VERTAILU SOTE-YRITYSTEN VEROVASTUULLISUUDESTA

Selvitys laittaa suurimmat sote-yritykset verovastuun osalta järjestykseen. Par-
haat pisteet saivat Coronaria ja Pihlajalinna, heikoimmin vertailussa pärjäsivät 
Mehiläinen ja Attendo.

RAPORTTI TUOTETTIIN JOUKKORAHOITUKSELLA.

4.2
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Kestävän talouden tutkimusohjelma

Kestävän talouden ohjelmassa paneudutaan yritysten taloudellisen vastuulli-
suuden kysymyksiin keskittyen vastuulliseen veronmaksuun. Kestävän talouden 
ohjelma perustettiin vuonna 2012. Vuoden 2019 loppuun mennessä ohjelmassa 
oli julkaistu yhteensä 13 tutkimusraporttia.

Vaikuttamistyö

Finnwatch vaikutti vuoden aikana monipuolisesti verolainsäädäntöön. Lausuimme 
eduskunnan valiokunnille niin veronkiertodirektiivin toimeenpanosta, hallintare-
kisteröityjen osakkeiden omistajien verotuksesta, osakesäästötilistä ja vakuutus-
kuorista, korotetuista poistoista, kaivostoiminnan verotuksesta kuin rajat ylittä-
vien verojärjestelyjen raportoinnista.  
 
Asiantuntijalausuntojen lisäksi vaikutimme aktiivisesti verokysymyksistä eduskun-
tavaalien alla käytävään keskusteluun, hallitusohjelmaneuvotteluihin ja lokakuus-
sa 2019 työnsä päättäneeseen yritystukityöryhmään. Nostimme verovastuukysy-
mykset esiin myös lausunnossamme TSS-oikeuksien toimeenpanoa koskevaan 
Suomen määräaikaisraporttiin. 

Kansainvälisellä tasolla kampanjoimme aktiivisesti maakohtaisen raportoinnin 
edistämiseksi Euroopan unionissa. Osallistuimme myös Eurodad-järjestön koordi-
noimiin lausuntoihin OECD:n Pilar 1 ja 2 -yritysverouudistuksista. 
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HANKKEET 

430 miljoonaa mahdollisuutta -kampanja 

Käynnistimme loppuvuodesta 430 miljoonaa mahdollisuutta -kampanjan, jossa 
vaadimme päättäjiltä ripeitä toimia verovälttelyn kitkemiseksi. Kampanjassa nos-
tetaan esiin mahdollisuuksia, joita verovälttelyn kitkeminen avaisi, ja kannuste-
taan yleisöä pohtimaan, mihin verovälttelyn kitkemisestä saatavat verotulot tulisi 
suunnata.

Finnwatchin koordinoimaan kampanjaan lähti mukaan yli 30 organisaatiota, jotka 
edustavat laajasti kansalaisjärjestö- ja ay-kenttää. Kampanjointia jatketaan yhdes-
sä vuonna 2020.

4.3



24

5  HIILIVAPAAN  
 YRITYSTOIMINNAN  
 TUTKIMUSOHJELMA

VUONNA 2019 VALMISTELIMME YRITYSTEN ILMASTOVASTUUSEEN KESKITTYVÄÄ 
tutkimusohjelmaa, ja keräsimme rahoituksen yritystoiminnan ja metsäkadon väli-
siä yhteyksiä Brasiliassa tutkivaan hankkeeseen.  
 
Finnwatchin ilmastoaiheinen työ keskittyy erityisesti hiilipäästöihin yritysten arvo-
ketjuissa. Tarkastelemme kriittisesti myös yritysten ilmastovastuullisuuteen liitty-
viä väitteitä sekä herätämme keskustelua ilmastosta yritysvastuukysymyksenä. 
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TUTKIMUKSET

9.10.2019 
HIILENMUSTIA ALIHANKINTAKETJUJA 
Miten suomalaiset yritykset hallitsevat riskimaissa 
sijaitsevien alihankkijoidensa kasvihuonekaasupäästöjä?

Selvityksen mukaan yritykset ovat epätietoisia markkinoimiensa kulutustuottei-
den taustalle kätkeytyvistä hiilipäästöistä riskimaissa, ja ne laiminlyövät vastuun-
sa päästöjen minimoimiseksi alihankintaketjuissaan. 

RAPORTTI TUOTETTIIN ULKOMINISTERIÖN VIESTINTÄ- JA GLOBAALIKASVATUSTUELLA.

5.1
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Vaikuttamistyö

Ilmastokysymyksiin liittyvää vaikuttamistyötä kohdistettiin vuoden aikana suo-
raan yrityksiin. Hiilenmustia alihankintaketjuja -raporttimme sai yritykset liikkeel-
le, ja viisi yritystä liittyi mukaan arvoketjun ympäristövaikutusten hallinnointiin 
tarkoitettuun Amfori BEPI -ympäristöjärjestelmään. Lisäksi yli 30 yritystä vastasi 
haasteeseemme osallistua ilmastolakkopäivään pohtimalla omaa rooliaan ilmas-
tokriisin torjunnassa.

Poliittisella puolella osallistuimme ilmastolakia koskevaan kuulemiseen, vaikutim-
me valtionyhtiöiden ilmastovastuullisuuteen omistajaohjauspolitiikan kautta sekä 
toimitimme eduskunnalle lausunnon komission kestävää rahoitusta koskevista 
asetusehdotuksista. Nostimme esiin eduskunnassa ja ulkoministeriössä huolen 
Mercosur-kauppasopimuksen sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvistä 
puutteista.

Kansalaiskeskustelua yritysten ja kuluttamisen ilmastovaikutuksista heräteltiin 
Finnwatchin blogeilla ja tubettaja Maiju Voutilaisen kanssa tehdyllä yhteistyöllä. 
Finnwatchin ilmastoaiheiseen työhön saatiin vuoden aikana tukea Suomen kehi-
tysyhteistyövaroista.
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VERKKOLEHDET 2019:
868 mediaosumaa

SOMENÄKYVYYS 2019:
7 734 mediaosumaa
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ORGANISAATIO JA HALLINTO

Finnwatchin jäsenjärjestöinä on yksitoista johtavaa suomalaista kehitys-, ym-
päristö-, ay- ja kuluttajajärjestöä: Attac, Dalitien solidaarisuusverkosto, Eettisen 
kaupan puolesta, Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo, Kansainvälinen Solidaa-
risuussäätiö, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS, Kirkon Ulkomaanapu, 
Kuluttajaliitto, Maan Ystävät, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK 
ja Suomen Lähetysseura.

Hallitus 5/2018–5/2019 

Puheenjohtaja 
Janne Ronkainen, Suomen Ammattiliittojen 
Solidaarisuuskeskus SASK 

Varapuheenjohtaja 
Lyydia Kilpi, Suomalaiset kehitysjärjestöt – 
Fingo

Jäsenet 
Ritka Heino, Kirkon Ulkomaanapu 
Niko Humalisto, Suomen Lähetysseura 
Mika-Petri Lauronen, Maan Ystävät 
Reetta Taskinen, Eettisen kaupan puolesta

Varajäsenet 
Minna Havunen, Dalitien solidaarisuusver-
kosto

Hallitus 5/2019–5/2020 

Puheenjohtaja 
Janne Ronkainen, Suomen Ammattiliittojen 
Solidaarisuuskeskus SASK 

Varapuheenjohtaja 
Outi Hakkarainen, Suomalaiset kehitysjärjes-
töt – Fingo

Jäsenet 
Ritka Heino, Kirkon Ulkomaanapu 
Niko Humalisto, Suomen Lähetysseura 
Maija Lumme, Eettisen kaupan puolesta 
Kim Remitz, Kansalaisjärjestöjen ihmisoike-
ussäätiö KIOS

Varajäsenet 
Sami Frestadius, Suomen Lähetysseura

Hallitus 
 
Finnwatchin toimintaa ohjaa jäsenjärjestöjen edustajista koostuva hallitus. Vuon-
na 2019 Finnwatchin hallitus kokoontui 5 kertaa. Hallitus vaihtui 15.5.2019 pide-
tyssä vuosikokouksessa. 
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Henkilöstö

Sonja Finér 
Toiminnanjohtaja

Katja Hakkarainen 
Hallinto- ja kampanjakoordinaattori

Saara Hietanen 
Veroasiantuntija (1.6.2019 alkaen)

Anu Kultalahti 
Tutkija

Markus Viljasalo 
Hanke- ja varainhankintapäällikkö 

Vakituisten työntekijöiden lisäksi Finnwatchissa työskentelivät Tiia Martiskainen 
(varainhankintavastaava, kevät ja syksy 2019), Lea Huttunen (avustava tutkja, 
kesä 2019) ja Viivi Kaasonen (avustava tutkija, korkeakouluharjoittelu, kesä 
2019).  
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Hiilijalanjälki 

Finnwatch on sitoutunut seuraamaan ja vähentämään oman toimintansa ilmas-
tovaikutuksia. Merkittävin yksittäinen päästölähteemme on lentomatkustami-
nen, jota pyrimme edelleen vähentämään suosimalla etäyhteyksiä sekä maata 
pitkin matkustamista.

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty Finnwatchin päästöt päästölähteittäin. 
Prosenttiluvut kertovat osuuden vuosipäästöistä.  
 
2018: 13 900 CO2ekv   
2019: 7 700 CO2ekv  

HIILIJALANJÄLKI8
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Tulot vuonna 2019 yhteensä 481 990,17€ 
 
Osa Finnwatchin vuoden 2019 varainhankinnan tuotoista (yksityiset lahjoitukset 
ja joukkorahoitukset) on jaksotettu vuodelle 2020.

Finnwatchin vakituisen henkilöstömäärän kasvaessa ja järjestön varautuessa 
uuteen EU-hankkeeseen vuonna 2020 yhdistyksen taseeseen ohjattiin tilikauden 
aikana lisää taloudellista puskuria. Puskurilla varaudutaan myös vuoden 2020 
alussa alkaneesta koronakriisistä aiheutuvaan rahoitusnäkymien heikkenemi-
seen.

TALOUS9

Ammattiliitot 17 %

Fingo 6 %

Jäsenmaksut 3 %

Kirkon ulkomaanapu 2 %

SASK 5 %

Solidaarisuus 0,3 %

Ulkoministeriö, Intian ja Thaimaan 
kehitysyhteistyöhankkeiden Suomen 
toiminnot 7 %

Ulkoministeriö, kehitysyhteistyöhankkeen 
Thaimaan hankekumppanille 10 %

Ulkoministeriö, viestintä- ja 
globaalikasvatus -hanke 9 %

Palkansaajasäätiö 9 %

Liikesivistysrahasto 4 %

Muut tuotot 1 %

Lahjoitukset ja 
joukkorahoitukset 27 %



33F I N N W A T C H  2 0 1 9   •

Henkilöstö 61 %

Matkakulut 1 %

Hallinto ja kiinteät kulut
11 %

Viestintä, seminaarit ja 
julkaisutoiminta 10 %

Ulkoiset asiantuntijat 2 %

Kehitysyhteistyö* 15 %

Menot vuonna 2019 yhteensä 436 006,78€  
 
*Osuus koostu thaimaalaiselle hankekumppanille kanavoidusta ulkoministeriön 
kehitysyhteistyörahoituksesta.



Finnwatch ry 
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