
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Maailmanlaajuiset ongelmat, kuten ilmastonmuutos, eriarvoistuminen ja vastakkainasetteluiden 

kasvu vaikuttavat meihin kaikkiin. Ilman yhteistyötä emme voi ratkaista maailman suuria 

kysymyksiä. Tarvitsemme Yhdistyneitä kansakuntia. YK:ssa maailman maat kokoontuvat sopina 

asioista yhdessä, tätä sopimista soisi tapahtuvan tulevaisuudessa paljon enemmän”, toteaa 

presidentti Niinistö. 
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA VUODEN KOHOKOHDAT 

 

Suomen YK-liitto perustettiin 29. marraskuuta 1954, joten liitto juhli vuonna 2019 65-vuotispäiviään ja YK 

juhlii 75-vuotista taivaltaan vuonna 2020. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden nopea 

katoaminen yhdessä kasvavan eriarvoisuuden kanssa aiheuttavat sen, että kestävän kehityksen 

tavoitteiden saavuttamisen eteen on ponnisteltava entistä kovemmin yhdessä. Ilmapiiri ei kuitenkaan ole 

suotuisa monenkeskiselle yhteistyölle. Yhdysvallat on presidentti Donald Trumpin valtakaudella ajanut 

erittäin kansallisvaltiokeskeistä politiikkaa ja avoimesti ilmoittanut, että monenkeskinen yhteistyö ei ole sen 

tavoitteissa korkealla. Yhdysvallat ei päästä YK:n ihmisoikeusraportoijia omaan maahansa ja erosi 

ihmisoikeusneuvostosta kesäkuussa 2018. Samoin Trump ilmoitti lähes ensitöikseen, että Yhdysvallat tulee 

eroamaan Pariisin ilmastosopimuksesta heti, kun se on teknisesti mahdollista. USA on lopettanut 

rahoituksensa palestiinalaispakolaisia avustavalle UNRWA:lle, vetäytynyt kulttuuri-, tiede- ja 

koulutusrahasto Unescosta sekä lopettanut tuen YK:n väestörahasto UNFPA:lle. Myös Euroopan unionin 

sisällä on jäsenmaita, jotka estävät EU:ta toimimasta aktiivisesti yhtenäisenä rintamana SRHR-kysymyksissä. 

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien puolustamisessa on jo vuosia jouduttu käymään 

puolustustaistelua, jotta aikaisemmista kirjauksista ei lipsuttaisi taaksepäin. 

Syyrian yhdeksättä vuotta jatkuva sota ja kansainvälisen yhteisön kyvyttömyys vastata valtavaan 

humanitaariseen kriisiin sekä jatkuviin sairaaloihin ja kouluihin kohdistuviin hyökkäyksiin on merkittävästi 

heikentänyt uskoa YK:n turvallisuusneuvoston kykyyn vastata kriiseihin, joissa sen pysyviä jäseniä on 

osapuolina.  

Tässä maailmantilanteessa tarvitsemme entistä enemmän luottamuksen rakentajia ja monenkeskisen 

yhteistyön puolustajia. Yksi vuoden kohokohta olikin tasavallan presidentti Sauli Niinistön nimittäminen 

vuoden YK:n ystäväksi YK-liiton ja YK:n juhlavuosien kunniaksi, sillä presidentti Niinistö on tehnyt 

merkittävää työtä tässä suhteessa. Hän on presidenttikaudellaan puolustanut monenkeskistä yhteistyötä 

kaikilla areenoilla, herättänyt keskustelua kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän tulevaisuudesta 

esimerkiksi Kultaranta-keskusteluissa sekä edistänyt tasa-arvoa ja kestävää kehitystä omilla aloitteillaan. 

Hänen presidenttikaudellaan Suomen rooli vuoropuhelun ja luottamuksellisten suhteiden edistäjänä on 

vahvistunut edelleen. 

Presidentti Niinistö on kantanut erityistä huolta nuorten syrjäytymisestä ja kannustanut nuoria toimimaan 

aktiivisesti yhteiskunnallisina vaikuttajina. Lisäksi presidentti Niinistö on toiminut sukupuolten välisen tasa-

arvon parantamiseksi HeForShe-kampanjan Impact Champion -lähettiläänä vuodesta 2015 alkaen.  
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YK-liiton kunniapuheenjohtaja ja 

vuoden 2017 YK:n ystävä, presidentti 

Tarja Halonen, nosti maljan 65-vuotta 

täyttäneelle YK-liitolle syyskokouksen 

yhteydessä pidetyssä syntymäpäivä-

tilaisuudessa. Puheessaan presidentti 

Halonen kehotti meitä kaikkia 

tekemään enemmän: ”Negatiiviset 

asiat kehittyvät omaa tahtiaan siitä 

huolimatta pääsemmekö sopimukseen 

vai emme. Näin ollen meillä tulee kiire. 

Luonnon kanssa ei pysty 

neuvottelemaan”, painotti Halonen. 

“Hallitukset joutuvat käärimään 

hihansa ja tekemään enemmän kuin 

aiemmin ajattelivatkaan.” 

 

JOHDANTO 

 

Kansainvälisesti Suomen YK-liitto kuuluu lähes sadan kansallisen YK-liiton verkostoon ja on edustettuna YK-

liittojen maailmanjärjestön (World Federation of United Nations Associations WFUNA) johtokunnassa. YK-

liitoilla on myös aktiiviset yhteistyörakenteet Pohjoismaissa ja Euroopassa. Wfunan sihteeristöllä on 

toimipisteet YK:n tiloissa New Yorkissa ja Genevessä. Niiden kautta Wfuna tukee kansallisten liittojen 

vaikuttamistyötä YK-rakenteissa.  Wfuna järjestää New Yorkissa muun muassa kuukausittain vaihtuvien 

turvallisuusneuvoston puheenjohtajien sekä neuvostoon pyrkivien maiden kuulemisia kansalaisjärjestöille. 

Kansallisella tasolla toimivien YK-liittojen päätarkoituksena on mandaattinsa mukaisesti tukea YK:ta sekä 

tarjota ”We the Peoples” -hengessä kansalaisille mahdollisuuksia vaikuttaa YK-politiikkaan. Samalla ne 

tukevat tiedotus- ja muulla toiminnallaan YK:n alajärjestöjen työtä. 

Suomen YK-liitto tuo yhteen kotimaisia YK-asioista kiinnostuneita toimijoita ja on ainoa kotimainen järjestö, 

jonka päätehtävänä on seurata YK:n agendaa laaja-alaisesti sekä tiedottaa ja kouluttaa siihen liittyvistä 

teemoista. Tietoa jalkautetaan aktiivisesti jäsenjärjestöille, suurelle yleisölle ja koulumaailmaan mm. 

tiedotuksen ja kasvattajille suunnattujen materiaalien, koulutuksien ja tilaisuuksien sekä kouluvierailujen 

avulla. Suomen YK-liitolla on 67 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 1 300 000 henkilöjäsentä. YK-koulujen 

kouluverkostoon kuuluu 144 koulua ja niiden kautta tavoitetaan 65 000 oppilasta.   

Lisäksi YK-liitto pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan YK-agendalla oleviin asioihin ja prosesseihin. YK-liitto seuraa 

keskeisiä YK-prosesseja ja kokouksia, osallistuu kansalliseen valmisteluun ja kotimaiseen sekä 

kansainväliseen vaikuttamistyöhön sekä kansalaisjärjestöjen väliseen yhteistyöhön. 
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Viime vuosina YK:n läsnäolo Suomessa on kasvanut merkittävästi. Siirtolaisuusinstituutti IOM (International 

Organization for Migration) virallistettiin YK:n alaiseksi järjestöksi 2017 ja sen pohjoismainen toimisto on 

Suomessa. YK:n teknologia ja innovaatiolaboratorio UNTIL aloitti toimintansa 2018 ja sen Suomen yksikkö 

toimii Aalto-yliopiston alaisuudessa. Uusimpana tulokkaana on YK:n hankepalveluiden toimisto (UN Office 

for Project Services, UNOPS), joka laajensi toimintaansa vaikuttavuussijoittamisen alalla (Social Impact 

Investing Initiative S3I), ja tätä toimintoa varten perustettiin 2019 erillinen toimisto Helsinkiin. YK-liitto 

pyrkii vahvistamaan YK-toimijoiden yhteistyötä ja yhden YK:n hengessä esiintymistä ja tarjoaa muille YK-

toimijoille näkyvyyttä omissa tapahtumissa ja viestinnässä. 

 

VAIKUTTAMISTYÖ 

Hallitusohjelmavaikuttaminen 

Istuvan hallituksen ohjelman mukainen ”Osallistava ja osaava Suomi” on globaali vastuunkantaja, joka 

pyrkii laaja-alaisesti kestävään kehitykseen. Ohjaavana periaatteena toimii Agenda 2030:n “ketään ei jätetä 

-periaate”. Konfliktinesto sekä rauhanvälitys ja -rakennus ovat Suomen ulkopolitiikan vahvistuva painopiste 

ja asevalvonnan merkitystä korostetaan. Osallistumista laajennetaan YK:n rauhanvälitysprosesseihin, 

siviilikriisinhallintaan ja rauhanturvatehtäviin. Hallitusohjelman mukaan Suomi kuuluu monenkeskisen 

järjestelmän ja kansainvälisen oikeuden puolustajien joukkoon ja toimii aktiivisesti YK:n aseman ja 

toimintakyvyn vahvistamiseksi sekä Agenda 2030:n tavoitteiden toteuttamiseksi.   

Hallitusohjelmassa korostetaan sääntöperusteisen kansainvälisen yhteistyön merkitystä sekä 

ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, rauhan, vapauden, suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon 

edistämistä kaikessa kansainvälisessä toiminnassa. Hallitusohjelman mukaan kehitysyhteistyömäärärahat 

kasvavat. YK:n kautta kanavoitava määräraha pyritään nostamaan 30 prosenttiin varsinaisesta 

kehitysyhteistyöstä ja kansalaisjärjestöjen rahoitusta nostetaan.  

Suomen YK-liitto on tyytyväinen siihen, että sen ja muiden kansalaisjärjestöjen ajamat kannat näkyvät hyvin 

hallitusohjelmassa. YK-liitto julkisti omat hallitusohjelmatavoitteensa jo 12.12.2018 julkaistussa 

kannanotossaan ja tapasi alkuvuodesta 2019 eri eduskuntaryhmiä sekä osallistui aktiivisesti 

hallitusohjelmaneuvottelujen seurantaan ja niiden sisältöihin vaikuttamiseen. Toiminnanjohtaja Helena 

Laukko oli kuultavana “Kokoaan suurempi Suomi” -neuvotteluryhmässä.  

Kestävän kehityksen supervuosi YK:ssa 

YK:ssa vuosi 2019 oli oikea kestävän kehityksen supervuosi. Vuosittaisen HLPF:n (High-level Political Forum 

on Sustainable Development) lisäksi järjestettiin ensimmäinen valtionjohtotasoinen nelivuotistarkastelu 

yleiskokouksen avajaisviikolla (SDG Summit) ja sitä edeltävä Climate Action Summit. Kestävä kehitys oli 

vahvasti esillä myös yleiskokouksen yhteydessä järjestetyssä kehitysrahoituskokouksessa ja pienten 

saarivaltioiden tilannetta tarkastelleessa Samoa Pathway -toimintaohjelman puolivälitarkastelussa.  

https://iom.fi/fi
https://iom.fi/fi
https://until.un.org/content/until-lab-locations
https://www.unops.org/news-and-stories/news/unops-social-impact-investing-initiative-opens-new-base-in-finland
https://www.unops.org/news-and-stories/news/unops-social-impact-investing-initiative-opens-new-base-in-finland
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YK:n pääsihteerin nimeämä tutkijajoukko sai päätökseen nelivuotisen työn ja julkisti ensimmäinen arvion 

kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanon tilasta (Global Sustainable Development Report, GSDR). 

Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin puheenjohtaja, professori ja Suomen 

ympäristökeskuksen ympäristöpolitiikkaosaston johtaja Eeva Furman oli yksi raportin 15 kirjoittajasta. 

Suomen YK-liitto tuki Suomen ympäristökeskusta ja YK:n alueellista tiedotustoimistoa raportista 

tiedottamisessa. YK-liitto järjesti aiheesta seminaarin Oodissa 2.9.2019 ja kutsui professori Furmanin 

esittelemään raportin alustavia tuloksia.  

Toiminnanjohtaja Helena Laukko osallistui Suomen viralliseen delegaatioon YK:n naisten aseman 

toimikunnan 63. istuntoon ja 74. yleiskokoukseen. Vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila osallistui 

HLPF:n Suomen delegaatioon, jossa hän piti yhden Suomen puheenvuoroista Tansanian esitellessä 

kansallista kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanon VNR-raporttiaan. Lisäksi hankevastaava Veera 

Vehkasalo osallistui kesäkuussa Nairobissa järjestettyyn UN-Habitat – kokousdelegaatioon.  

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi 

YK-liitto tarkasteli Euroopan unionin YK-politiikkaa pakolaisuus- ja siirtolaisuusteeman kautta. YK järjesti 

loppuvuodesta Marrakeshissa pakolaisuuteen ja siirtolaisuuteen liittyvän korkean tason kokouksen, jossa 

neuvoteltiin myöhemmin YK:ssa hyväksytyt globaalit siirtolaisuus- ja pakolaisuuskompaktit. Euroopan 

unioni on ollut koko prosessin ajan kompaktien keskeinen tukija ja YK-liiton tavoitteena oli vahvistaa EU:n 

roolia globaalina vastuunkantajana. 

YK-liitto piti teemaa esillä europarlamenttivaalien alla ja vaalien aikaan eri tilaisuuksissa, kuten Maailma 

kylässä -tapahtumassa. Teemat olivat vahvasti esillä YK-liiton vaikuttamistyössä. Tähän vaikutti osaltaan YK-

liiton puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen siirtyminen eurooppaministeriksi ja EU-puheenjohtakauden 

vetäjäksi. 

EU:n yleisten asioiden neuvostossa hyväksytyt Agenda 2030 -päätelmät ovat hyvä esimerkki siitä, että 

kestävän kehityksen valtavirtaistaminen etenee. Suomen pj-kauden tavoitteena oli, että ne nousisivat myös 

EU:n uusien strategisten prioriteettien joukkoon ja sitä kautta uuden komission työohjelmaan. YK-liitto 

kannusti hallitusta EU-puheenjohtajuuskaudella tässä sekä tekemään aktiivista, aloitteellista ja vastuullista 

ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sillä johdonmukaisella globaalipolitiikalla on suuri merkitys, kun arvioidaan 

Suomen mahdollisuuksia tulla valituksi YK:n ihmisoikeusneuvostoon vuosiksi 2022–2024 ja YK:n 

turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosiksi 2029–2030. 

Tietopaketti pakolaisuudesta ja siirtolaisuudesta 

Eurooppatiedotuksen myöntämällä rahoituksella tuotettiin siirtolaisuutta ja pakolaisuutta käsittelevä 

tietopaketti, joka sisältää artikkeleita ja podcast-sarjan. Podcast-jaksoissa kysyimme, miten eurooppalainen 

päätöksenteko reagoi rajat ylittävään siirtolaisuuteen, pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin. 

Podcasteissa aiheesta keskustelevat muun muassa Euroopan parlamentin toiseksi suurimman ryhmän 

puheenjohtaja, espanjalainen Iratxe García Pérez sekä europarlamentaarikot Mia-Petra Kumpula-Natri ja 

Sirpa Pietikäinen. Aineisto kertoo muun muassa siitä, mitä nykyiset kansainväliset ja EU-tason sitoumukset 

siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta tarkoittavat, ja mitä todellisuudessa on tähän mennessä 
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sovittu.Hankkeeseen suunnitelluista alueellisista keskustelutilaisuuksista ja nuorille suunnatuista 

työpajoista jouduttiin henkilöstövaihdosten vuoksi luopumaan. 

YK-liitto on aktiivinen verkostoituja 

YK-liitto vaikuttaa Suomen YK-politiikkaan osallistumalla useisiin YK-asioita käsitteleviin toimikuntiin ja 

johtoryhmiin (Kestävän kehityksen toimikunta, Kehityspoliittinen toimikunta, Unesco-toimikunta, Helsingin 

yliopiston kestävyystieteen instituutin johtoryhmä), kansalaisjärjestöjen yhteistyöverkostoihin ja 

seurantaryhmiin (Agenda 2030, gender ja kehitys, ICSW, ICAN, 1325, 2250, globaalikasvatus, asekauppa) 

sekä ylläpitämällä omaa YK:n ystävät -verkostoa.  

Turvallisuuspoliittisia kysymyksiä seurataan yhteistyössä rauhanjärjestöjen ja Suomen Rauhanturvaajaliiton 

kanssa sekä osallistumalla aktiivisesti YK-liittojen kattojärjestö Wfunan turvallisuusneuvoston vaihtuvien 

puheenjohtajien kuukausittaisiin kuulemisiin.  

YK-liitto tukee laajan vaikuttajaverkostonsa jäsenten YK -asiantuntijuuden kehittämistä tuottamalla 

materiaalia ajankohtaisista YK-asioista, järjestämällä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia sekä antamalla 

lausuntoja ja kannanottoja.   

Vuonna 2019 annettiin lausunnot hallitusohjelman ja vuoden 2020 talousarvion valmisteluun; YK:n 

taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 

täytäntöönpanoa koskevaan määräaikaisraporttiin sekä Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman 

toimeenpanon 25 vuotisarviointiin. Osaan lausuntopyynnöistä jouduimme vastaamaan kielteisesti 

niukkojen henkilöstöresurssien vuoksi.  

YK-liitto osallistui Fingon koordinoiman Suomi ja Agenda 2030 -Kansalaisjärjestöjen seurantaraportin 

kirjoittamiseen tavoitetta 10 (eriarvoisuuden vähentäminen) käsitelleen luvun osalta. Lisäksi YK-liitto 

osallistui tavoitetta 4 käsitelleen työryhmän työhön. Vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila vieraili myös 

keskustelijana Fingon podcatissa “Mikä ihmeen Agenda 2030” Fingon johtajan Rilli Lappalaisen ja 

ulkoministeriön YK:n kehityspolitiikka ja Agenda 2030 -yksikön yksikönpäällikön sijaisen Mikael 

Långströmin kanssa 26.8.2019.  https://www.fingo.fi/ajankohtaista/blogit/kuuntele-mika-ihmeen-agenda-

2030. Vaikuttamistyön vastaava Kauppila osallistui UM:n kehityspoliittisen tulosohjauskehikon gender-

indikaattorien kehittämistyöryhmään, Polku 2030 -kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanon 

kehittävän arvioinnin työpajoihin sekä valtionvaraministeriön talous- ja ilmastopolitiikan työpajaan.  

Toiminnanjohtaja Helena Laukko osallistui 26.4.2019 järjestettyyn Fingon kevätkokouspaneeliin teemana 

vaalit ja hallitusohjelma ja alusti 28.4.2019 Rauhanliiton kevätkokouksessa kestävän kehityksen tavoitteen 

16 (rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto) toimeenpanosta.  

YK-liitto osallistui järjestöjen yhteiseen Ilmastoveivi –kampanjaan sekä Suomen luonnonsuojeluliiton 

vetämään Ilmastovaalit –kampanjaan sekä ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia ajavaan Ykkösketjuun 

-kampanjaan. YK-liitto tiivisti yhteistyötä myös vuonna 2019 rekisteröidyn Global Compact Finland –

verkoston kanssa.  

https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-liiton-tapahtumat
https://www.ykliitto.fi/uutiset-media/kannanotot-ja-lausunnot
https://www.fingo.fi/ajankohtaista/blogit/kuuntele-mika-ihmeen-agenda-2030
https://www.fingo.fi/ajankohtaista/blogit/kuuntele-mika-ihmeen-agenda-2030
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YK:n ystävät -verkosto 

Vuonna 2017 perustettu YK:n ystävät -verkosto kokoaa suomalaisia yhteen vaihtamaan mielipiteitä ja 

tarvittaessa kriittisesti arvioimaan YK:n saavutuksia ja haasteita. Se toimii myös Suomen YK-liiton 

asiantuntija- ja tukiverkostona vahvemman YK:n ja kestävämmän tulevaisuuden edistämiseksi. Verkoston 

toiminta on avointa, laaja-alaista ja puolueetonta. Jäseneksi voivat liittyä kaikki verkoston päämäärät 

hyväksyvät henkilöt.  

YK:n ystävien johtotiimiin valittiin uusiksi jäseniksi yrittäjä Lenita Toivakka sekä ulko- ja puolustuspolitiikan 

asiantuntija Jari Haapiainen. Professori Helena Ranta toimi johtotiimin puheenjohtajana loppuvuoden 

Jutta Urpilaisen siirryttyä komissaariksi Euroopan unioniin. Muina jäseninä johtotiimissä toimivat 

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, Hanasaaren kulttuurikeskuksen toimitusjohtaja Gunvor Kronman, 

erityisasiantuntija Ritva Semi, toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtanen ja yrittäjä Peter Vesterbacka. 

Verkostoon liittyi vuoden aikana lähes 100 uutta jäsentä ja jäseniä on nyt 224. Jäsenmaksu on 50€/vuosi ja 

250€ ainaisjäseniltä.  

YK:n ystävät -verkosto järjesti vuoden aikana kolme tapahtumaa: Hanaforumin, YK:n ystävien vastaanoton 

suurlähettiläspäivien yhteydessä ja YK-päivänä tapahtuneen tasavallan presidentti Sauli Niinistön 

nimityksen vuoden YK:n ystäväksi.  

Suurlähettiläspäivien aikaan järjestetyllä YK:n ystävien vastaanotolla puhuivat Suomen YK-suurlähettiläs 

Jukka Salovaara ja ministerit Ville Skinnari ja Tytti Tuppurainen. Osallistujia oli yli 100 ja tilaisuudesta saatiin 

runsaasti hyvää palautetta.  

Mentorointiohjelma 

Erittäin suosittu mentorointiohjelma on osa YK:n ystävien toimintaa. Vuonna 2019 toista kertaa 

järjestettyyn ohjelmaan tuli yli 70 hakemusta, joista ohjelmaan valittiin 30 aktoria. Tänä vuonna ohjelman 

rakennetta muutettiin siten, että henkilökohtaisen mentoroinnin sijaan järjestettiin useampia 

ryhmätapaamisia. Muun muassa Suomen EU-puheenjohtajuus aiheutti mentoreille paljon kiireitä, joten 

henkilökohtaisen mentorin sai tällä kertaa vain osa osallistujista. Henkilökohtaisen mentoroinnin sijaan 

järjestettiin useampia ryhmätapaamisia, joissa alustajat jakoivat urakokemuksiaan. Alustajina toimivat 

juristi ja rauhanturvaaja Keithlin Piirma, emerita suurlähettiläs Kirsti Aarnio, Maailman ruokaohjelman 

Pohjoismaisen toimiston päällikkö Anne Poulsen, SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia 

Björkbacka, KUA:n uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden verkoston koordinaattori Milla Perukangas. 

Lisäksi pienryhmissä purettiin YK-liiton henkilökunnan johdolla aktoreiden tekemiä ura-SWOT-harjoituksia 

ja annettiin niistä palautetta.  
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Kuva mentorointiohjelman joulukuun tapaamisesta, jossa keskusteltiin muun muassa al-Holin naisten ja 

lasten tilanteesta KUA:n erityisasiantuntijan Milla Perukankaan kanssa. 

Kansainvälinen yhteistyö 

YK-liitto tekee tiivistä yhteistyötä Suomessa, Pohjoismaissa, EU:ssa ja kansainvälisesti toimivien YK-

järjestöjen kanssa. YK-liitto vahvistaa kansalaisjärjestöjen ääntä YK-prosesseissa kokoamalla yhteen eri 

sektoreilla YK-asioita seuraavia jäsenjärjestöjen toimijoita.   

Konfliktien ennaltaehkäisy on yksi YK:n prioriteettialueista. YK-liitto seuraa erityisesti 

aseidenriisuntakysymyksiä ja tukee Suomen vahvaa osallistumista rauhanvälitystyöhön ja 

rauhanturvaamiseen. YK-liitto seuraa myös tiiviisti YK-reformin etenemistä ja pyrkii huolehtimaan 

erityisesti kansalaisosallistumisen mahdollisuuksien parantamista osana reformiprosessia. 

Kansainvälisellä tasolla YK-liitto jatkaa aktiivista vaikuttamista erityisesti ”Ketään ei jätetä” -periaatteen 

pohjalta huomioiden erityisesti naisten, lasten, vammaisten ja alkuperäiskansojen oikeuden ja tarpeen tulla 

kuulluksi omalla äänellään ja päästä vaikuttamaan suoraan heitä koskeviin asioihin. YK-liiton tavoitteena on 

tukea nuorten ja järjestöedustajien osallistumista ajankohtaisiin YK-kokouksiin Genevessä ja New Yorkissa 

(Nuoriso- ja yleiskokousdelegaatin valinta sekä osallistuminen kansainvälisiin kokouksiin kuten HLPF, UNGA 

ja Ihmisoikeusneuvostoon liittyvät Wfunan koulutukset ja kansainväliset Malli-YK -kokoukset). Lisäksi 

järjestetään YK:n ystäville ja kansalaisjärjestöjen edustajille mahdollisuus tavata Suomessa vierailevia YK-

edustajia ja saada ajankohtaista tietoa YK-prosesseista sekä kertoa järjestöjen kannoista niihin. 
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Vuonna 2019 YK-liiton edustajat tapasivat useita Suomessa vierailleita YK-järjestöjen edustajia: 

Yleiskokouksen puheenjohtaja María Fernanda Espinosa Garcésin 2250 Symposiumin yhteydessä 

järjestetyssä ay-liikkeen tapaamisessa, UNDP:n johtaja Achim Steiner eduskunnan puhemiehen lounaalla, 

UNFPAn pääjohtaja Natalia Kanemin ja hallintojohtaja Laura Londén, YK:n kehitysohjelman UNDP:n 

Bangladeshin maakoordinaattorin Miia Sepon ja UN Womenin Generation Equality kampanjan edustajan. 

Pohjoismaisten YK-toimijoiden edustajia tavattiin useamman kerran vuoden aikana: UNDP Pohjoismaiden 

toimiston johtaja Camilla Bruckner, Maailman ruokaohjelman pohjoismaisen toimiston johtaja Anne 

Poulsen, UNFPAn pohjoismaisen toimiston johtaja Pernille Fenger. Toiminnanjohtaja Laukko ja 

vaikuttamistyön vastaava Kauppila tapasivat heitä ja muita Kööpenhaminan YK-toimijoita sekä YK-liittoja 

Pohjoismaisten YK-liittojen kokouksen yhteydessä helmikuussa. 

Toiminnanjohtaja Helena Laukko kuuluu kattojärjestömme Wfunan johtokuntaan ja osallistui Wfunan 

johtokunnan kokouksiin huhtikuussa New Yorkissa ja marraskuussa Kiinassa. Keväällä Kiinan YK-liiton 

kuusihenkinen delegaatio vieraili Suomessa ja Norjassa. YK-liitto järjesti heille vierailuohjelman ja osallistui 

heidän kanssaan tapaamisiin mm. ulkoministeriössä, Ulkopoliittisessa instituutissa ja UNU-Widerilla.  

Lisäksi toiminnanjohtaja Laukko osallistui Euroopan YK-liittojen kokoukseen Italiassa ja tapasi samassa 

yhteydessä Suomen Rooman suurlähettiläs Janne Taalasta. Laukko ja Kauppila osallistuivat 31.10.2019 

International Peace Instituten (IPI) selvityksen “A Necessary Voice: Small States, International Law, and the 

UN Security Council” toisen kirjoittajan Adam Lupelin tapaamiseen Helsingissä.  

YK-liitto valitsee vuosittain avoimen haun perusteella järjestöedustajan osallistumaan poliittisten 

puolueiden yleiskokousdelegaatioon. Osallistumisen tavoitteena on laajentaa kansalaisjärjestöjen YK-

osaamista ja –verkostoja ja siksi edustaja valitaan rotaatioperusteisesti eri YK-sektoreita seuraavista 

järjestöistä. Vuonna 2019 delegaatioon valittiin palvelusuunnittelija Riikka Keskitalo sosiaali- ja 

kehityssektorilta. 

74. Yleiskokouksen delegaatioon valittiin Fingosta Rilli Lappalainen, YK-liitosta Helena Laukko ja 

kiertävälle paikalle Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä. 

Vaikuttamistyön teemojen seminaarit ja tapahtumat 

HanaForum 

Vuosittain Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa yhteistyössä järjestettävän 

HanaForumin teemana oli Promoting peace and security together – But how and with whom? Samaan 

aikaan (5.3.2019) järjestettiin Suomessa nuoret, rauha ja turvallisuus - päätöslauselmaa pohtiva symposium 

ja teemaa käsiteltiin Ruotsin turvallisuusneuvostojäsenyyden tulosten arvioinnin ohella myös 

Hanaforumissa. Pääpuhujina HanaForumissa olivat liberialainen Messengers for Peace -järjestön perustaja 

Gwendolyn Myers ja Johan Sigroth Ruotsin ulkoministeriöstä. Paneelikeskusteluun osallistuivat Saksan 

suurlähettiläs Detlef Lingemann, Puolan suurlähettiläs Jaroslaw Suchoples ja Suomen ulkoministeriöstä 

Mika Mickelsson. Paneelia moderoi Allianssin 2250 -työstä vastaava Lumi Young. Tilaisuudessa oli 80 

osallistujaa. 

https://www.ipinst.org/2019/04/a-necessary-voice-small-states-international-law-and-the-un-security-council
https://www.ipinst.org/2019/04/a-necessary-voice-small-states-international-law-and-the-un-security-council
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Suomi Areena: Osaamisella ja innovaatioilla kohti kestävää kehitystä 

Suomi Areenan teemana oli osaaminen ja innovaatiot. Suomen YK-liitto, Unesco -toimikunta ja YK:n uusi 

innovaatio- ja teknologialaboratorio järjestivät Suomi Areenalla keskustelutilaisuuden teemalla 

”Osaamisella ja innovaatioilla kohti kestävää kehitystä”. Tavoitteena oli tehdä tunnetuksi uudistuvaa YK:ta 

ja hiljattain Suomeen perustettua uutta YK-toimijaa UNTILia. Eetunaukiolla järjestetyssä tilaisuudessa 

keskustelijoina olivat Unesco -toimikunnan puheenjohtaja, europarlamentaarikko Henna Virkkunen, 

ulkoministeriön innovaatiosuurlähettiläs Jarmo Sareva ja YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio UNTIL 

koulutustiimin vetäjä Tiina Neuvonen. Tilaisuuden juontajana toimi YK:n ystävät -verkoston johtokunnan 

jäsen, toimittaja Rauli Virtanen. Keskustelun jälkeen yli 100-henkiseltä yleisöltä saatiin runsaasti 

myönteistä palautetta tapahtumasta. 

 

Nuoret rauhanratkaisijoina -seminaari 

Suomen YK-nuoret järjesti yhteistyössä YK-liiton ja muiden järjestöjen kanssa Suomen ensimmäisen 

Nuorten rauhanviikon 16.-21.9.2019. Viikkoon sisältyi ympäri Suomen järjestettäviä kouluvierailuja, 

tempauksia, tapahtumia ja iltaohjelmaa paneelikeskusteluista jalkapallo-otteluihin. Viikko huipentui YK-

liiton ja rauhanjärjestöjen kanssa järjestettävään Nuoret rauhanratkaisijoina - seminaariin Oodissa 

kansainvälisenä rauhanpäivänä 21.9.2019. 

 

YK, EU ja Suomi: kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano ja ilmastotoimet 

Seminaarissa arvioitiin vuoden 2019 kestävän kehityksen korkean tason poliittisen foorumin tuloksia sekä 

kestävän kehityksen toimikunnan sihteeristön että delegaatioon osallistuneiden sidosryhmien toimesta. 

Alustukset pitivät kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Annika Lindblom, SAK:n kansainvälisten 

asioiden asiantuntija Pia Björkbacka, Fingon kestävän kehityksen asiantuntija Jussi Kanner, Kirkon 

ulkomaanavun ohjelmakoordinaattori Milla Perukangas ja Funzlife oy:n perustaja Aape Pohjavirta. 

Seminaarin toisessa osassa käsiteltiin YK:n pääsihteerin nimittämän tutkijaryhmän Kestävän kehityksen 

raportin tuolloin vielä julkaisemattomia tuloksia ja odotuksia pääsihteerin Climate Action Summitia sekä 

sitä edeltävää nuorten ilmastohuippukokousta kohtaan. Kestävän kehityksen raportista alusti professori 

Eeva Furman, joka on yksi raportin 15 kirjoittajasta ja Suomen kestävyyspaneelin puheenjohtaja. 

Ilmastopolitiikasta ja pääsihteerin ilmastokokouksen odotuksista alusti Sitran vanhempi asiantuntija Oras 

Tynkkynen ja kommenttipuheenvuoron esitti nuorten ilmastodelegaatti Sara Nyman. Asiantuntijoiden 

viesti oli selvä: muutosta kohti kestävää kehitystä ei ole vielä tapahtunut, vaikka sekä kestävän kehityksen 

agenda että Pariisin ilmastosopimus sovittiin jo 2015 – mutta me voimme vielä muuttaa suuntaa. 

Osallistujia 2.9.2019 Oodin Maijansalissa järjestetyssä seminaarissa oli noin 70 ja palautetta antoi noin 

puolet osallistujista. Tilaisuuden yleisarvosana asteikolla 1-5 oli 4,38. Sanallisessa palautteessa mainittiin, 

että seminaari oli saanut osallistujia pohtimaan muutosten vaikeutta, tunnistamaan suurimpia kipukohtia, 

mutta antoi toisaalta myös merkkejä positiivisesta kehityksestä tai ainakin mahdollisuuksista siihen.  

  

https://www.facebook.com/events/372701310025558/


12 
 

YK:n päivän seminaari “Kohti kestävää ja rauhanmukaista maailmaa” 

YK:n päivän seminaari on jo perinteeksi muodostuen järjestetty yhdessä Suomessa toimivien YK-järjestöjen 

kesken YK-liiton koordinoimana. Tänä vuonna keskusteltiin erityisesti lasten, nuorten, naisten ja 

alkuperäiskansojen asemasta ja roolista kestävän kehityksen edistämisessä ja rauhan rakentamisessa.  

Seminaarin juonsi toimittaja Rauli Virtanen ja sen avasi professori Helena Ranta. Seminaarissa julkistettiin 

vuoden YK:n ystävän nimitys, presidentti Sauli Niinistö. Anne Nuorgam, YK:n alkuperäiskansojen pysyvän 

foorumin puheenjohtaja 2019 alusti aiheesta Alkuperäiskansojen oikeudet ja YK-vaikuttamistyö ja Ahunna 

Eziakonwa, YK:n kehitysohjelman avustava pääjohtaja ja Afrikan alueellisen toimiston johtaja puhui 

erityisesti tyttöjen koulutuksen merkityksestä ja pakolaisten ja siirtolaisten asemasta. Musiikkiesityksestä 

vastasi Merica Nymanin uutuussinglellään ”Leijona”. www.mericaofficial.fi.  

Seminaari jatkui kahdella paneelikeskustelulla. Ensimmäisen paneelin jäsenet ulkomaan ohjelmajohtaja 

Leena Kumpulainen Suomen Pakolaisavusta, perusopetuksen päällikkö Emmi Pakkala UNICEF Eritreasta, 

Vuoden Pakolaismies 2018 Ahmed Hosseini ja tohtoriopiskelija Yasmeen Eryani vastasivat kysymykseen 

Miten ratkaista pakolaisten koulutuskriisi, kun 7,1 miljoonasta kouluikäisestä pakolaislapsesta 3,7 

miljoonaa ei tällä hetkellä käy koulua. Pakolaislapsista ja nuorista perusopetuksen piirissä on vain noin 63%, 

toisen asteen koulutuksessa vain 24%. Koulutusta vaille jääminen syrjäyttää, rikkoo YK:n lasten oikeuksia ja 

tulee yhteiskunnille kalliiksi – maksettavaksi tulee sen sukupolven hinta, joka ei pysty elämään itsenäisesti 

tai löytämään töitä. 

Toisen paneelikeskustelun aiheena oli Naiset rauhaa rakentamassa. Naiset toimivat lukuisissa tärkeissä 

rooleissa rauhanrakennuksessa, mutta heitä harvoin mainitaan sen johdosta sankareina. YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus täyttää ensi vuonna 20 vuotta. 

Huolimatta tärkeästä työstään naisten osuus rauhanturvaajista on edelleen vain noin neljä prosenttia, 

rauhanvälittäjistä muutaman prosentin luokkaa, rauhanneuvottelijoista 8 ja rauhansopimusten 

allekirjoittajista alle 5 prosenttia. Vaikka luvut ovat hälyttäviä, edistystäkin tapahtuu, ja naiset tekevät 

jatkuvasti rauhantyötä myös virallisten rauhanprosessien ulkopuolella. 

 

Naiset rauhaa rakentamassa -paneelissa keskusteltiin siitä, millaisissa rooleissa naiset nykypäivänä toimivat 

konflikteissa, niiden ehkäisemisessä ja rauhanturvaamisessa. Panelisteina olivat: tutkija Leena Vastapuu, 

joka on tutkinut tyttö- ja naissotilaiden tilannetta Liberiassa, toimittaja Aishi Zidan, joka on työskennellyt 

Ylen Lähi-idän kirjeenvaihtajana, kätilö ja sairaanhoitaja Yamk, Fadumo Bulhan, IOM:n Mida Finnsom -

hankkeen diaspora-asiantuntijana ja poliisi ja rauhanturvaaja Anne Pennanen, joka on osallistunut 

rauhanturvaoperaatioihin Kosovossa.  

Lisäksi seminaarissa kuultiin Presidentti Tarja Halosen terveiset YK:n 74. Yleiskokouksesta ja käytiin vilkasta 

yleisökeskustelua.  

 

http://www.mericaofficial.fi/
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UNA Tanzania: Sustainable Development for all (SD4all) hanke 

YK-liitto on kehittänyt vaikuttamistyön kumppanuuksia ja toimintamalleja osana UM:n rahoittamia 

kehitysyhteistyöhankkeita jo vuodesta 2012. Vuonna 2019 yhteistyö Tansanian YK-liiton kanssa kulminoitui 

Tansanian YK-liiton merkittävään kansalliseen koordinaatiotehtävään kansalaisjärjestöjen varjoraportin 

toisena koordinaatiojärjestönä sekä osallistumiseen YK:n korkean tason poliittiseen foorumiin osana 

Tansanian virallista delegaatiota. Varjoraporttia varten järjestettiin yli 500 järjestöjen kuulemistilaisuudet 

ja raportti kattaa kaikkien 17 kestävän kehityksen tavoitteen toimeenpanon tilan Tansaniassa.  

Hankkeen puitteissa järjestettiin muun muassa sivutapahtuma Afrikan Unionin YK-edustustossa, useita 

kansallisia seminaareja Tansaniassa, toimittajakoulutusta yli 30 tansanialaiselle toimittajalle, jotka liittyivät 

“SDG-klubiin” sekä sivutapahtuma HLPF:ää edeltäneessä Afrikan alueellisessa valmistelukokouksessa 

Marokossa huhtikuussa 2019. Tansanian YK-liitto tuotti materiaalia vuonna 2020 valmistuvalle kestävän 

kehityksen mobiilikurssille (swahilin kielellä) ja osallistui marraskuussa Dodomassa järjestettyyn 

kansalaisyhteiskuntaviikkoon. Suomen ja Tansanian YK-liittojen yhteisessä webinaarissa 25.3.2019 

syvennyttiin YK:n sosiaalisen kehityksen komission (CSocD) ja naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 

(CSW) ajankohtaisten kokousten tuloksiin ja sosiaaliturvarakenteisiin kehittyvissä maissa. Alustajina 

toimivat Timo Voipio, THL, professori Marjorie Mbilinyi Tansaniasta ja Hanna Onwen-Huma, STM.  

Lisäksi hankkeessa tuettiin pienmäärärahalla (5 000 euroa) maasaiden yhteisövideotuotantoa. Oltoilo-Le-

Maa -yhteisövideoryhmä tuotti videon siitä, mitä kestävä kehitys tarkoittaa maasaiden näkökulmasta ja 

osallistui hankeidealla VOICE-järjestön hankekilpailuun, jossa ryhmä tuli toiseksi ja voitti 15 000 euron 

palkinnon jatkotyötä varten.  

 

KOULUTUS 

YK-koulujen toimintamallia kehitettiin edelleen 

YK-kouluverkoston konseptia kehitettiin edelleen toiminnanjohtajan, koulutussuunnittelijan ja koulutuksen 
harjoittelijan toimesta. Kehitysprosessi toteutettiin osana Rastorin palvelumuotoilukoulutusta, johon 
toiminnanjohtaja Helena Laukko osallistui vuonna 2019.   

Kehittämisprosessin tavoitteena oli:  

o Vahvistaa YK-teemojen käsittelyä kouluissa opetussuunnitelman mukaisiin monialaisiin 
oppimiskokonaisuuksiin liittyen 

o Vahvistaa koululaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia 
o Luoda itsenäisesti toimiville YK-kouluille yhtenevä ja YK-liiton resurssit huomioiva toimintamalli 

sekä toimivan yhteistyö- ja raportointimekanismin kehittäminen 
o Uusien koulujen innostaminen mukaan toimintaan 

Vuoden kestäneen kehittämisprosessin tuloksena uudistettiin YK-liiton verkkosivujen Kasvattajille osio 
tukemaan uudistuneiden opetussuunnitelmien tavoitteita. Verkkosivuille tuotettiin eri kouluasteille 
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räätälöityjä tuntimalleja ja tehtäväkokonaisuuksia kansainvälisiin YK-päiviin liittyen. Samoin päivitettiin 
opettajille suunnattu esite saatavilla olevasta aineistosta ja menetelmistä. Vuodelle 2020 laaditaan 
viestintäsuunnitelma, joka nivoutuu keskeisten YK-teemapäivien ympärille ja sen mukaan lähetetään 
kouluille 4-6 uutiskirjettä vuosittain. Lisäksi YK-koulujen opettajille järjestetään yhteisiä verkostoitumis- ja 
tiedonvaihtotilaisuuksia. 

Kouluvierailut yhteistyössä YK-nuorten ja YK:n ystävien kanssa 

Paljon pyydettyjä koulu- ja muita vierailuja pystyttiin tarjoamaan lisää yhteistyön avulla. Vuoden 2019 

aikana YK-liitto tiivisti yhteistyötä YK-nuorten, paikallisjärjestöjen sekä FinMunin (opiskelijajärjetö Finnish 

Model United Nations) ja YK:n ystävien kanssa. Yhteistyö koettiin kaikin puolin hedelmällisenä; sekä 

vierailijat että koulut olivat palautteen mukaan tyytyväisiä. YK-liitolle yhteistyö tarjosi mahdollisuuden 

vastata paremmin jatkuvaan koulu- ja muiden vierailuiden kysynnän ja resurssien väliseen epäsuhtaan.  

YK-liitto osallistui YK-nuorten järjestämään rauhanviikon kouluvierailijoiden koulutukseen syksyllä 

kouluttajan ja vaikuttamistyön vastaavan panoksella. Työpajassa kehiteltiin tehtäviä kouluvierailuilla 

sovellettavaksi.  

Yhteensä syksyn 2019 kouluvierailuilla tavoitettiin yli 1000 oppilasta Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja 

Tampereen kouluista. Käsiteltyjä teemoja ovat olleet YK:n yleisesittely, kestävä kehitys, nuoret, rauha ja 

turvallisuus sekä ihmisoikeudet. YK:n ystävien johtoryhmän jäsen Ritva Semi esitteli kestävän kehityksen 

tavoitteita Myyrmäen ja Järvenpään eläkeläisten kuukausikokouksissa, joihin osallistui noin 150 eläkeläistä. 

YK-liittoon tulee kouluvierailupyyntöjä ympäri maata sijaitsevista kouluista ja muilta tahoilta lähes 

viikoittain ilman markkinointia, mutta valitettavasti ainakin toistaiseksi resurssipula on estänyt niihin 

vastaamisen. 

Lisäksi YK-liitto jakoi YK:ta käsittelevän Prezi-esityksen pohjan muokkausoikeuksin kumppaneillensa 

päällekkäisen työn vähentämiseksi. Vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila piti Nuorten ja opiskelijoiden 

YK-päivän keynote-puheenvuoron "Ajankohtaista YK:ssa” marraskuussa 2019 Tampereella. Tilaisuuteen 

osallistui noin 80 nuorta ja opiskelijaa. YK-liiton koulutussuunnittelija Rosa Puhakainen-Mattila vieraili 

Martinlaakson koululla Espoossa 13.2. puhumassa aiheesta ihmisoikeudet ja kestävä kehitys. 

Kasvattajille –osio uudistettiin osana verkkosivu-uudistusta 

Verkkoaineistoon sisältyy kouluasteittain eriytettyjä tehtäviä kestävästä kehityksestä, rauhasta ja 

turvallisuudesta sekä ihmisoikeuksista. Temaattisten kokonaisuuksien linkitykset opetussuunnitelmiin 

tuodaan esiin. 

Kouluille ja järjestöille on tuotettu vuosien mittaan useita kiinnostavia menetelmiä YK-teemojen 

käsittelyyn. Maailmankansalaisen kypsyyskoe on näistä vanhin edelleen käytössä oleva menetelmä ja 

PowerTalk –strateginen roolipeli uudemmasta päästä. Muita paljon käytettyjä menetelmiä ovat Malli-YK 

ja Mini Malli-YK-simulaatiot, jotka sopivat hyvin oppiainerajat ylittävään globaalien ilmiöiden tarkasteluun 

sekä esiintymis- ja neuvottelutaitojen harjoitteluun. Malli-YK-kokoukset ovat valmisteltuja roolipelejä, 

simulaatioita YK:n toiminnasta. Ne tutustuttavat osallistujat YK:n toimintaan, kansainväliseen 

päätöksentekoon, eri valtioiden poliittisiin näkökulmiin ja YK käyttäytymiseen. Osallistujat lisäävät 
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tietämystään kansainvälisestä politiikasta ja kehittävät tiedonhankintataitojaan perehtymällä 

edustamiensa valtioiden oloihin ja näkökantoihin. Malli-YK-kokous jäljittelee useimmiten YK:n pääelinten, 

kuten yleiskokouksen ja sen komiteoiden tai turvallisuusneuvoston toimintaa. 

Kestävän kehityksen verkkokurssi opettajien suosiossa 

Kestävä kehitys haltuun -verkkokurssin suoritti lukuvuonna 2018-2019 yli 200 ihmistä, joista 61 antoi palautetta. 
Heistä 92% antoi arvosanaksi asteikolla 1-5 joko 4 (69%) tai 5 (23%) ja 77% arvioi oppineensa kurssilla joko paljon tai 
erittäin paljon uutta: 38% antoi arvosanan 4 ja 39% arvosanan 5. Suurin osa verkkokurssin käyttäjistä oli opettajia (59% 
käyttäjistä). 
 

Kestävän kehityksen verkkokurssista sanottua:  
”Kokonaisvaltainen ymmärrys Agenda 2030/kestävän kehityksen tavoitteista (etenkin niiden laajuudesta ja kaikki 
vaikuttaa kaikkeen-systeemistä) syveni kurssin myötä. Haluan ottaa asioista lisää selvää - uuden oppimisen halu tätä 
aihetta kohtaan heräsi!”.  

 ”Vaikka aiheet ovat olleet pintaraapaisuja isosta kokonaisuudesta, on ollut tärkeää kerrata niitä näinkin tiiviissä, 
mutta samalla kattavassa paketissa.”  

”On ollut hyödyllinen. Antoi paljon ideoita omaan opetukseen, esim. Kestävän kehityksen valinnaiskurssi. Kurssi 
synnytti myös ajatuksia siitä, miten kestävän kehityksen voisi tuoda lähemmäs oppilaan arkipäivää ja miten aktivoida 

heitä toimimaan kestävältä pohjalta.”  

”Kyllä on. Toimin koulussani kestävän kehityksen tiimissä ja nyt koen minulla olevan aiheeseen liittyvää 
asiantuntijuutta paljon aiempaa enemmän. Oma ajattelu avartui taas lisää. Lisäksi tallensin itselleni linkkejä 
oppimateriaaleihin, joita voin myöhemmin käyttää omien oppilaideni kanssa.” 

 ”Erittäin hyödyllinen. Olen alkanut ymmärtää tavoitteita ja puhua niistä. Olen myös alkanut tekemään vastuullisempia 
päätöksiä jokapäiväisessä elämässä. Opetan näitä asioita muille nuorkauppakamaritoiminnassa.”  

”Työskentelen lääketeollisuudessa ja tulen siellä puhumaan Ketään ei jätetä -periaatteen puolesta vammaisten 

äänen huomioimisessa eriarvoisuuden vähentämiseksi ja inkluusion lisäämiseksi.” 

”Osaan puhua kestävästä kehityksestä ystävilleni tavalla, joka saa heidätkin oivaltamaan sen tärkeyden”. 

 

Strateginen roolipeli PowerTalk painettiin suomeksi ja englanniksi 

PowerTalk  on opetuskäyttöön  sopiva fasilitoitu lautapeli, jossa pelaajat voivat valita joko valmiin laittoman 

asekaupan torjuntaa käsittelevän peliskenaarion tai luoda oman skenaarionsa.  Peli on tarkoitettu yli 13-

vuotialle. Pelejä tuotettiin vuoden 2019 helmikuussa päättyneessä YK:n huumeiden ja rikollisuuden 

torjunnasta vastaavan toimiston UNODC:n hankkeessa 50 kappaletta suomeksi ja 150 kappaletta 

englanniksi.  

PowerTalk -peliä testattiin Kansan Sivistysrahaston hankkeessa muilla kuin asekauppaa käsittelevillä 

teemoilla Partiolaisten ja Nuorten Kotkien kanssa YK-liiton vaikuttamistyön vastaavan fasilitoimana aiheina 

kestävä kehitys ja ruokailu sekä yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen. Lisäksi peliä pelattiin YK-liiton 

fasilitoimana Seinäjoen lukiossa.  

https://uusi.ykliitto.fi/tietoa-yksta/yleiskokous
https://uusi.ykliitto.fi/tietoa-yksta/turvallisuusneuvosto
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YK-liitto mukana opetus- ja kasvatusalan Educa-messuilla 

YK-liitolla oli perinteiseen tapaan oma piste opetus- ja kasvatusalan messuilla Educassa 

Kansalaisvaikuttamisen torilla 25.-26.1.2019. Messuilla kävi 18 400 ihmistä, joista suuri osa oli opettajia, 

kasvatusalan ammattilaisia ja alan opiskelijoita. 

Messuvierailla oli mahdollisuus tavata YK-liiton henkilökuntaa, vapaaehtoisia ja YK:n ystävät johtotiimin 

jäseniä YK-liiton pisteellä Kansalaistorilla.  

Educan aikana jaettiin arviolta 150 kpl Maailman parhaat uutiset (MPU) –oppaita, 280 kpl MPU-lehtiä sekä 

pikkukirjasia seuraavasti: vammaissopimusta 150 kpl, kestävän kehityksen pikkukirjasta 400 kpl, lasten 

oikeuksien sopimusta 400 kpl, ihmisoikeusjulistusta 500 kpl ja YK:n peruskirjaa 250 kpl.  

 

VIESTINTÄ  

Uudistuneet nettisivut julkaistiin keväällä 2019 - kävijämäärät kasvussa 

YK-liiton tehtävä on sen perustamisesta saakka ollut viestiä Suomessa YK:n toiminnasta ja päämääristä sekä 

siitä, mitä YK tekee näiden tavoitteiden saavuttamiseksi maailmanlaajuisesti. Tässä tehtävässä liiton 

verkkosivujen rooli on edelleen varsin keskeinen, sillä sen tuottamat yleishyödylliset materiaalit ovat 

verkossa kaikkien saatavilla. 

YK-liitolla oli vuoteen 2019 saakka neljä erillistä nettisivua ylläpidettävänä: www.yk.fi, www.globalis.fi, 

www.ykliitto.fi ja www.maailmanparhaatuutiset.fi. Vuoden 2019 uudistuksessa yk.fi ja 

maailmanparhaatuutiset.fi sulautettiin osaksi ykliitto.fi -sivustoa. 

Verkkosivu-uudistuksen myötä pyrimme myös entistä paremmin tavoittamaan ne käyttäjät, jotka etsivät 

tietoa esimerkiksi eri YK-elimien roolista laajassa YK-järjestelmässä, kestävän kehityksen tavoitteista tai 

siitä, miten eri toimijat pyrkivät edistämään ihmisoikeuksia YK-järjestelmän kautta. 

Sivuista on samaan aikaan tehty sellaiset, että niitä on aiempaa helpompi käyttää erilaisilla mobiililaitteilla. 

Myös julkaisujen, tapahtumien ja kasvatuskäyttöön tarkoitettujen aineistojen hakuja on kehitetty. YK-

työpaikkojen hakijat on samalla huomioitu luomalla sivustoon erillinen työpaikkaosio. YK-aiheinen 

tietosisältö on niin ikään jaoteltu teemoittain: kestävä kehitys, rauha ja turvallisuus, ihmisoikeudet ja niin 

edelleen.  

Sivuilla voi liittyä YK:n ystävät -verkoston jäseneksi tai maksaa kestävä kehitys -aiheisen verkkokurssimme 

ilmoittautumismaksu turvallisen verkkomaksamisen avulla. Sivustolla julkaisemme tietysti myös 

ennakkotiedot tulevista tapahtumistamme, YK:n teemapäivistä ja muista tapahtumista. 

Verkkosivu-uudistus on ollut onnistunut ja käyttäjät ovat löytäneet sivut hyvin. Myös uudet käyttäjät ovat 

löytäneet sivuille ja kävijämäärät ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna noin 16 prosentilla. Kaikkiaan 

YK-liiton verkkosivuilla oli noin 190 000 kävijää ja yli puoli miljoonaa sivulatausta. Aktiivisia käyttäjiä on yli 

http://www.yk.fi/
http://www.globalis.fi/
http://www.ykliitto.fi/
http://www.maailmanparhaatuutiset.fi/
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tuhat viikossa. Varsinkin mobiilikäyttäjien määrä kasvoi. Sivuilta haettiin tietoa etenkin erilaisista YK-

teemoista, kuten kestävän kehityksen tavoitteista ja ihmisoikeuksista. 

 

 

 

Globaliksen suosio jatkoi kasvuaan 

Erityisesti opetuskäytössä suosittu www.globalis.fi toimii edelleen omana kokonaisuutenaan. Globalis on 

suoraan YK-tietokannoista päivittyvä sivusto, joka sisältää maatietoutta, tilastoja, tietoa konflikteista ja 

maailman tilasta. Sivuston päivityksestä vastaa Norjan YK-liitto.  

Globaliksen suosio kasvoi hurjaa vauhtia. Edelliseen vuoteen verrattuna sivuston kävijämäärä nousi 45 

prosentilla, mikä tarkoittaa yli kävijämäärän kasvua yli 100 000 kävijällä. 

Kaikkiaan Globalis keräsi vuoden 2019 aikana lähes 350 000 kävijää. Viikossa kävijöitä oli yli 4 000. 

Verkkosivuilla käytiin yli puoli miljoonaa kertaa ja sivulatauksia oli kaikkiaan lähes 1,4 miljoonaa. 

Kuvassa vuoden 2019 kävijämäärät sinisellä ja edellisvuoden kävijät oranssilla.  
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Podcast-sarja kestävästä kehityksestä lanseerattiin 

Vuonna 2019 aloitettiin YK-liiton oman kestävän kehityksen podcast-sarjan tuotanto ja sarjassa julkaistiin 

kaksi ensimmäistä jaksoa. Ensimmäisessä jaksossa käsiteltiin nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja 

osallistumista kansainvälisiin prosesseihin. Keskustelijoina ensimmäisessä podcastissa ovat nuorten 

ilmastodelegaatti ja Nuorten Agenda 2030 -ryhmän jäsen Sara Nyman sekä vuoden 2019 nuorisodelegaatti 

Jenni Sundqvist.  

Toisessa podcastissa käsiteltiin fossiilisista polttoaineista irtautumista erityisesti öljyriippuvuuden 

näkökulmasta. Öljyllä on keskeinen asema teollisessa yhteiskunnassa. Meidän on kuitenkin päästävä eroon 

öljyriippuvuudesta pikaisesti, jotta pystymme torjumaan ilmastonmuutoksen uhat. Miten irtautuminen 

voidaan tehdä ja kenen vastuulla se on? Näistä teemoista keskustelivat T-Median kestävän tulevaisuuden 

johtaja, helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja ympäristöaktivisti Leo Stranius ja BIOS-tutkimusyksikön 

tutkija, FT, dosentti Tere Vadén. Haastattelijana toimi energia-alan moniottelija Tuomas Vanhanen. 

Frame, Voice, Report –hankkeen tukemana tuotettiin lisää Maailman parhaita 

uutisia 

Vuoden 2018 elokuussa alkanut hanke jatkui kesäkuun 2019 loppuun saakka. Projektin tavoitteena oli lisätä 

ihmisten halua ja motivaatiota toimia kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi lisäämällä tietoa 

siitä, että tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdotonta ja paljon edistystä on jo tapahtunut. Hankkeen 

artikkelit, sosiaalisen median kampanjamateriaalit, koulumateriaalit ja tilaisuudet tähtäsivät kaikki siihen, 

että levittämällä tietoa positiivisesta kehityksestä lisäämme uskoa parempaan tulevaisuuteen ja sitä kautta 

kannustamme toimintaan. 

Sosiaalisen median kampanja ja postaukset tavoittivat tilastojen mukaan yhteensä noin 73 000 ihmistä, 

joista jollain tavalla postaukseen ”sitoutuneita” oli 2375. Verkkosivuilla (artikkelien lukijat ja Maailman 

parhaat uutiset -sivuilla kävijät) tavoitimme analytiikan mukaan runsaat 1200 ihmistä. Koulutuksissa (3 kpl) 

tavoitimme yhteensä 60 ihmistä, Maailma kylässä -festivaaleilla arviolta 500 ihmistä (MPU-teemoilla). 

Toukokuussa Metro-lehdessä julkaistun blogin/mainoksen arvioitu tavoittavuus on 100 000 ihmistä. 

Yhteensä tavoitimme siis arviolta 175 140 ihmistä. Sitoutuneempia tavoitettuja oli arviolta 4515. 
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Keväällä 2019 järjestettiin kolme koulutusta, jotka käsittelivät rakentavaa journalismia ja 

sovittelujournalismia sekä sitä, miten kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvistä teemoista uutisoidaan ja 

miten niistä voitaisiin uutisoida paremmin. Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston rakentavaan ja 

sovittelujournalismiin erikoistunut tutkija Mikko Hautakangas sekä YK-liiton hankekoordinaattori Veera 

Vehkasalo. Koulutukset pidettiin seuraavissa paikoissa: Helsingissä Metropolia ammattikoulun (20 

osallistujaa), Haaga Helian (33 osallistujaa) sekä Tampereella Kölvin Pakolaisnuorten tuki ry:n 

poikatoiminnan ryhmä (7 osallistujaa). Haaga Helian ja Kölvin osallistujien kanssa työstettiin myös 

artikkeleita (Haaga Helia 6 artikkelia, Kölvi 1 yhteinen) julkaistavaksi osana hanketta Maailman parhaat 

uutiset -lehdessä ja verkkosivuilla. 

Saimme koulutuksista osallistujilta erittäin hyvää palautetta sekä kasvokkain että palautelomakkeen 

kautta. Poimintoja sanallisesta palautteesta:  

”Koulutus avasi silmiä ja valoi uskoa tulevaan. Puhujat olivat selkeitä ja keskustelevia. Very nice!” 

”Koulutus herätti ajatuksia journalismin mahdollisuuksista vaikuttaa uudella tavalla.” 

” Mielenkiintoisia pointteja nykypäivän journalismin suunnasta ja ajatuksia herättäviä keinoja suunnan 

muuttamiseen.” 

”Silmien avaus, uutta näkemystä, hyvä keskustelu” 

”Todella hyvä koulutus, joka antoi uusia näkökulmia.” 

 

Hankkeessa tuotettiin myös tiivis koulutusmateriaali opettajien käyttöön. Se koottiin hankkeen aikana 
tuotettujen materiaalien pohjalta. Se on suunniteltu niin, että se yhdistää hakkeen tuottamien uutisten 
lukemista ja omaa itsenäistä maailman kehityksen tutkimista. Se on sovellettavissa hyvin eri aineiden 
tunneille ja suunnattu etenkin yläkoulu-lukioikäisille.  
 
 

Suositut pikkukirjaset 

YK-liiton tuottama pienten kirjasten sarja on ollut kysytty tuote. Kirjasia jaetaan erilaisissa tapahtumissa ja 

niitä voi tilata YK-liitosta muun muassa opetuskäyttöön. Kirjasia jaettiin vuoden aikana 2000-3000 

kappaletta ja niitä verkkosivujen kautta niitä tilattiin xx kappaletta. 

Keväällä otettiin lisäpainoksia sekä CEDAW-, ihmisoikeus- ja YK:n yleissopimuskirjasista. YK:n 

vammaissopimusta käsittelevän kirjasen esipuhe päivitettiin ja uusi 3000 kappaleen painos kyseisiä 

pikkukirjasia otettiin syksyllä 2019. Niitä jaettiin Heurekassa joulukuussa järjestetyssä tapahtumassa n. 450 

kappaletta. 

Sosiaalisen median kanavat ja uutiskirje 

Maailman parhaat uutiset –hankkeesta tehtiin yksittäisiä kiinnostavia nostoja ja julkaistiin hankkeessa 

tuotettua materiaalia sosiaalisessa mediassa. 

Yhteistyössä RARE Median kanssa tuotettiin ihmisoikeuksia käsittelevä video, jossa YK-liiton 

ihmisoikeusasiantuntija Rosa Puhakainen-Mattila käy nuorten kanssa WhatsApp-keskustelua siitä, mitä 

ihmisoikeudet tarkoittavat. 
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Uutiskirje lähti tilaajille noin kerran kuussa. Uutiskirjeen tilaajamäärä kasvoi vuoden aikana ja joulukuussa 

uutiskirjeellä oli jo yli 2 000 tilaajaa. 

YK-liiton Facebook seuraajien määrä nousi etenkin vuoden loppua kohden. Seuraajien määrä kasvoi vuoden 

aikana noin 400 seuraajalla. 

Tiedotteet ja uutiset 

Vuonna 2019 YK-liitto julkaisi noin 50 uutista ja tiedotetta. Uutiset käsittelivät muun muassa kestävän 

kehityksen tavoitteita, ihmisoikeuskysymyksiä, tasa-arvoa sekä YK-liiton tapahtumia ja henkilövalintoja. 

Luettuja uutisia ja sosiaalisen median jakoja ovat muun muassa avoimia kansainvälisiä työ- ja 

harjoittelupaikkoja koskevat uutiset. 

 Suomen YK-liiton julkaisemat uutiset vuonna 2019: 

1. Tule tapaamaan meitä opetusalan EDUCA-messuille! 7.1.2019.  
2. Valtiotieteiden opiskelija Jenni Sundqvist YK-nuorisodelegaatiksi 2019. 8.1.2019.  
3. Työjärjestö ILO:n raportti: Elämänmittaiseen oppimiseen panostettava entistä enemmän. 

23.1.2019. 
4. Mitkä ihmeen kestävän kehityksen tavoitteet? Ota kestävä kehitys haltuun verkkokurssin avulla! 

8.2.2019.  
5. Harjoittelijaksi YK:n väestörahaston Pohjoismaiden toimistoon? 4.3.2019. 
6. Uutiset maalaavat maailmasta synkkää kuvaa, vaikka myönteistäkin kerrottavaa olisi – Miksi 

keskitymme uhkakuviin? 20.3.2019. 
7. Mikä YK-kino? 1.4.2019. 
8. Sustainable Development for all webinar. 4.4.2019. 
9. YK-kino tuo vaikeatkin kysymykset katsojan iholle. 8.4.2019.  
10. Parempaa vointia. 9.4.2019.  
11. Lukiolaiset pohtivat urheilun, rauhan ja kehityksen yhtälöä Mäkelänrinteessä. 9.4.2019. 
12. Globalis toimii jälleen normaalisti. 10.4.2019.  
13. Alkuperäiskansojen pysyvä foorumi alkoi New Yorkissa. 24.4.2019.  
14. Tervetuloa YK-liiton uusille verkkosivuille! 24.4.2019. 
15. Luksuksesta itsestäänselvyydeksi – Koulutuksen leviäminen on menestystarina, joka unohtuu 

helposti. 6.5.2019.  
16. Agenda2030 kärsii rahoituspulasta. 9.5.2019.  
17. “On oivallettu, että ilmastonmuutos pitää hoitaa”. 16.5.2019. 
18. YK raportoi rahankäytöstään entistä avoimemmin. 22.5.2019.  
19. Voiko journalismi olla rakentavaa? 25.5.2019. 
20. Koti pystyyn 24 tunnissa – Voisiko 3D-tulostus olla ratkaisu monen ihmisen ahdinkoon? 29.5.2019. 
21. Maaseutu sähköistyy vauhdilla Keniassa. 31.5.2019.  
22. Naisten osallisuus on tärkeää rauhanprosesseissa. 6.6.2019. 
23. Good News Blog: One girl, one bike. 13.6.2019. 
24. Miten rauhallisessa maassa asuva nuori voi rakentaa rauhaa? 13.6.2019. 
25. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ei saa jäädä vaateteollisuudessa arvailujen varaan. 17.6.2019. 
26. YK-liitto näkee uudessa hallitusohjelmassa paljon hyvää. 20.6.2019.  
27. Netti kaikille. 20.8.2019.  
28. Riikka Keskitalo kansalaisjärjestöjen edustajaksi yleiskokoukseen. 28.8.2019.  
29. Syyskuun huippukokoukset antavat mahdollisuuden kirittää kestävää kehitystä. 3.9.2019.  
30. Tutkijat vaativat nopeita toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. 11.9.2019.  
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31. YK-liitossa avoimia työpaikkoja. 30.9.2019. 
32. Sukupuolten tasa-arvossa on menty eteenpäin. 26.9.2019. 
33. Syyskuun huippukokoukset antavat mahdollisuuden kirittää kestävää kehitystä. 2.9.2019 
34. Nuorisodelegaatti Jenni Sundqvistin puhe YK:n yleiskokouksessa. 2.10.2019 
35. Mikä YK:n siirtolaiskompakti? 14.10.2019.  
36. Kestävän kehityksen podcast-sarja alkaa. 22.10.2019.  
37. YK-liiton kestävää kehitystä käsittelevän podcast-sarjan toinen jakso on ilmestynyt. 25.10.2019. 
38. Vuoden 2020 YK-nuorisodelegaatti on Yuri Birjulin. 29.11.2019.  
39. Suomen YK-liitto täytti 65 vuotta. 29.11.2019. 
40. YK-liittoon uusia työntekijöitä. 13.12.2019.  
41. YK-liiton uusi puheenjohtaja on Saara-Sofia Sirén. 13.12. 2019.  
42. YK-nuorten puheenjohtaja Heidi Saarisesta vuoden nuori johtaja. 16.12.2019.  
43. Mentorointiohjelmasta valmistui 30 - viimeisessä tapaamisessa vilkas keskustelu al-Holin lapsista 

ja naisista. 20.12.2019 
44. YK:n pääsihteeri: “Maailma tarvitsee nuorilta tulevaa painetta”. 30.12.2019. 

Muut tapahtumat vuonna 2019 

Vuonna 2019 YK-liiton koordinoimaan YK-kylään Maailma kylässä -festivaaleilla osallistuivat UNFPA, 

UNDP, UN Women, WFP, UNCHR, IOM, UNTIL, Wider -instituutti, UNRIC ja YK-nuoret. Suomen YK-liiton 

pääteema festivaaleilla liittyi Maailman parhaat uutiset –kampanjaan. Maailman parhaat uutiset -lehti 

julkaistiin toukokuussa 2019 Maailma kylässä -festivaaleille ja teltalla tavoitettiin arviolta 500 ihmistä.  

YK:n päivän seminaariin lisäksi YK-liitto osallistui moniin muihin tapahtumiin 24.10. YK:n päivän 

sanajumalanpalvelus järjestettiin perinteiseen tapaan yhdessä tuomiokirkkoseurakunnan ja Suomen 

kristillisen rauhanliikkeen kanssa. Puheen piti artikkelitoimittaja, rovasti ja rauhanturvaajien sotilaspappina 

Libanonissa työskennellyt Jussi Rytkönen. Musiikissa kanttori Inka Kinnunen ja Matti Turunen, joka myös 

johtaa Lähde-kuoroa. Solisteina Jenny Liebkind, Burhan Hamdan ja Mouafak Barafi. Tilaisuuden jälkeen 

Tuomiokirkon kryptassa järjestetyille kirkkokahveille osallistui noin 100 vierasta. YK:n päivänä julkistettiin 

myös UNDP:n raportti “Scaling Fences: Voices of irregular African migrants to Europe”. Iltapäivällä Oodin 

seminaarin jälkeen järjestettiin yksi mentorointiohjelman tapaamisista ja illalla YK-liiton edustajat 

osallistuivat ensimmäistä kertaa järjestetylle ulkoministeriön YK:n päivän vastaanotolle.  

Vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila alusti Espoon monikulttuurisuuskeskuksen Sellon kirjastossa 

järjestämässä tilaisuudessa kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta ja kaupunkien roolista YK, 

Suomi ja Espoo –keskustelutilaisuudessa 23.10.2019 ja osallistui paneelikeskusteluun yhdessä 

alivaltiosihteeri Kai Sauerin ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Inka Hopsun kanssa.  

Hankekoordinaattori Veera Vehkasalo osallistui Finland -Africa platform for SDG9 –verkoston Turun 

avajaistilaisuuteen yhtenä panelisteista 26. 8. 2019. Verkostoa koordinoivat Turun yliopisto ja United 

Nations Economic Commission for Africa (UNECA). 

YK-kinot yhteistyössä YK:n alueellisen tiedotustoimisto UNRICin kanssa 

KY-liitto järjestää vuosittain 2-4 YK Kino -tapahtumaa yhteistyössä YK:n alueellisen tiedostustoimisto 

UNRICin kanssa. Ilmastonmuutosta ja pakolaisuutta käsittelevässä Kinossa Anote’s Ark ja sen jälkeen 
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käydyssä keskustelussa pohdittiin, mitä pitäisi tehdä Kiribatin kaltaisten saarivaltioiden elinkelpoisuuden 

säilyttämiseksi ilmaston muuttuessa ja miltä ilmastopakolaisten tulevaisuus näyttää. Tilaisuuden juonsi 

YK:n alueellisen tiedotuskeskuksen Arni Snaevarr ja keskustelijoina olivat Pakolaisavun toiminnanjohtaja 

Annu Lehtinen sekä IOM Suomen maajohtaja Simo Kohonen. Tiedekulmassa järjestetyllä kinolla oli noin 

130 katsojaa. 

Siirtolaisuutta ja juurettomuutta käsiteltiin myös ”Morabeza, The Force of Movement” 

dokumenttielokuvassa, joka oli myös osa IOM:n Global Migration Film Festival -tapahtumaa. Yli puolet 

afrikkalaisen saarivaltion Kap Verden asukkaista on muuttanut pois kotimaastaan. Dokumenttielokuvassa 

kuultiin pois muuttaneiden ja heidän jälkeläistensä kokemuksia siirtolaisuudesta ja kotoutumisesta uuteen 

kotimaahan sekä toisaalta juurettomuuden ja toiseuden tunteesta. 

 

HALLINTO, TALOUS JA VARAINHANKINTA 

Globaalikeskuksen yhteistoimisto 

YK-liitto toimii päävuokralaisena ja hallinnoi järjestön yhteistä 658 m² toimitilaa Siltasaarenkadulla 

Helsingissä. Globaalikeskuksen alivuokralaisten määrä muuttui vuoden mittaan. Syksyllä 2018 Kehykseltä 

vapautuneisiin tiloihin saatiin alkuvuodesta uusiksi vuokralaisiksi Suomi-Somalia Seura ja YK:n 

kehitysjärjestö UNDP. Lisäksi Demarinuorten Helsingin yhdistys muutti Globaalikeskukseen huhtikuussa 

2019. Globaalikeskuksen tiloissa toimi yhteensä 40 työntekijää kolmentoista eri järjestön palveluksessa. YK-

liitto huolehti päävuokralaisena yhteisistä IT-palveluista sekä tilojen ylläpidosta. 

Hallinto 

YK-liiton hallinnosta vastaa jäsenjärjestöjen edustajista muodostuva hallitus. Puheenjohtajana vuoden 

2018 alusta Työväen Sivistysliiton edustajana toiminut kansanedustaja Tytti Tuppurainen joutui luopumaan 

tehtävästään siirryttyään eurooppaministerin tehtäviin 6.6.2019 alkaen. Ensimmäinen varapuheenjohtaja 

Sanna Hämäläinen (Kansallinen Sivistysliitto) huolehti puheenjohtajan tehtävistä ansiokkaasti 

loppuvuoden ajan. Toisena varapuheenjohtajana toimi Santeri Lampi (Maaseudun Sivistysliitto). 

Uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2022 valittiin syyskokouksessa kansanedustaja Saara-Sofia Sirén 

Kansallisesta Sivistysliitosta. Varapuheenjohtajiksi valittiin Noora Hammar Maaseudun Sivistysliitosta ja 

Riikka Keskitalo Työväen Sivistysliitosta. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kiireellisten asioiden hoitamiseksi järjestettiin lisäksi kaksi 

sähköistä hallituksen kokousta. Hallituksen kokouksissa keskusteltiin ajankohtaisista YK-asioista mm. 

Geneven suurlähettiläs Terhi Hakalan, ulkoministeriön kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan 

yksikönpäällikkö Pasi Pöysärin ja YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikönpäällikkö Anna Salovaaran kanssa. 

Toukokuussa järjestetyn kevätkokouksen yhteydessä keskusteltiin jäsenjärjestöjen edustajien kanssa 

hallitusohjelmaan liittyvästä vaikuttamistyöstä. Syyskokouksen yhteydessä juhlistimme YK-liiton 65-
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vuotista taivalta kakun, kahvin ja kuohuvan kera. Tilaisuudessa kuultiin YK-liiton kunniapuheenjohtajan 

presidentti Tarja Halosen ja Suomen YK-nuorten puheenjohtajan Heidi Saarisen sekä HLPF-kokoukseen 

osallistuneen Riina Pursiaisen kokemuksia YK-vaikuttamisesta ja mietteitä siitä, miten ensi vuonna 75 

vuotta täyttävä YK pystyy vastaamaan mm. nuorten ilmastoliikkeen vaatimukseen ja siirtymään sanoista 

tekoihin ilmaston puolesta.  

Talous ja varainhankinta 

YK-liiton kokonaiskustannukset vuonna 2019 olivat liitteenä olevan tasekirjan mukaan 702 386,72 euroa. 

Omatoiminen tuotto oli 220 015,78 euroa ja saadut valtionavustukset yhteensä 489 780 euroa. 

Kokonaistuotto yhteensä 709 795,7810 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 7 409,06 euroa. 

YK-liiton omatoiminen tuotto koostuu jäsenmaksuista, osallistumismaksuista, myyntituloista, lahjoituksista 

sekä Globaalikeskuksen tuotoista. Muu varainhankinta kotimaassa tapahtuvaan YK-tiedotusta, koulutusta 

ja vaikuttamistyötä varten on haastavaa, etenkin ilman varainhankinnasta vastaavaa työntekijää. Käynnissä 

olevalla strategiakaudella olemme pyrkineet vahvistamaan varainhankintaa tiivistämällä erityisesti 

henkilöjäsenten hankintaa, yritysyhteistyötä sekä asiantuntija- ja koulutuspalvelujen myyntiä. 

Toimikaudella otettiin käyttöön uusi asiakkuuksien hallinnan järjestelmä Salesforce, jonka käyttöönottoon 

saatiin Pro bono -tukea ohjelmistoyritykseltä. Kehitimme myös liiton sisäistä viestintää ottamalla käyttöön 

Microsoftin Teamsin. Etäosallistumisen tueksi käytettiin Adobe Connectia mm. opettajien 

täydennyskoulutusohjelmassa, YK-koulujen työpajoissa, mentorointiohjelmassa ja Tansania-hankkeen 

webinaareissa. 

Henkilöstö 

YK-liiton toiminnan henkilöstöresurssit ovat minimaaliset. Liiton toimistolla työskenteli päätoimisesti 

toiminnanjohtaja Helena Laukko ja vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila. Koulutussuunnittelijan 

sijaisena toiminut Christa Prusskij’n työsuhde päättyi helmikuun lopussa Opetushallituksen tukeman 

hankkeen päättyessä. Siitä eteenpäin koulutussektorin toiminnasta vastasi vanhempainvapaalta 

loppuvuodesta 2018 palannut Rosa Puhakainen-Mattila. Perhesyistä sekä Rosa Puhakainen-Mattila, 

viestintävastaava Eeva Reittilä ja hankevastaa Veera Vehkasalo tekivät kaikki lyhennettyä työviikkoa. 

Hallinnon tehtävissä työskenteli lisäksi puolipäiväinen taloussihteeri Hanne Kotilainen sekä 

työllistämistuella palkattu osa-aikainen toimistoavustaja Anni Jokinen, joka palvelee kaikkia 

Globaalikeskuksen toimijoita. Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 4,2. 
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Yleisesti ottaen YK-liiton henkilökunta on varsin sitoutunutta, vaikkei etenemismahdollisuuksia juurikaan 

ole tarjolla. Pienessä työyhteisössä tapahtuvat muutokset ovat heijastuksiltaan suuria ja viime syksynä tämä 

näkyi erityisesti, kun sekä vuodesta 2010 viestintävastaavana työskennellyt Eeva Reittilä että vuodesta 2014 

hankekoordinaattorina työskennellyt Veera Vehkasalo 

vaihtoivat työpaikkaa. Lisäksi koulutusvastaava Rosa 

Puhakainen-Mattila jäi äitiyslomalle. Tehtävänkuvia 

uudistettiin ja päätettiin palkata YK75 juhlavuoden ajaksi 

määräaikainen tapahtumakoordinaattori ja vakituiseen 

työsuhteeseen vaikuttamisviestinnän vastaava. Uusien 

työntekijöiden rekrytointi käynnistyi kesälomien jälkeen ja 

päättyi joulukuussa Elina Laihon (kuvassa vasemmalla) 

aloittaessa vaikuttamisviestinnän vastaavana ja Uula Neitolan 

aloittaessa työt juhlavuoden tapahtumakoordinaattorina. 

Perehdytykseen ja ohjaukseen käytettävissä olevien rajallisten voimavarojen vuoksi jouduimme 

vähentämään myös TET- ja korkeakouluharjoittelupaikkojen määrää. Kuluneena vuonna YK-liitossa olikin 

vain yksi koulutustoiminnan korkeakouluharjoittelija, Maiju Salminen HUMAKista. 

Toiminnan arviointi ja kehittäminen 

Suomen YK-liiton, samoin kuin kaikkien muiden pohjoismaisten YK-liittojen, pääasiallinen rahoituslähde YK-

tiedotukseen ja globaalikasvatustyöhön on ulkoministeriöiltä saatava perusrahoitus. Palvelujen kysynnän 

kasvusta, toiminnan laajentumisesta ja yleisestä kustannustason noususta huolimatta Suomen YK-liiton 

perusrahoitus on laskenut viimeisen kymmenen vuoden kuluessa 330 000 eurosta 230 000 euroon ollen 

nyt vuoden 2002 tasolla. Osan rahoituksesta liitto kerää jäsenmaksutuloina, osallistumismaksuina sekä 

usean järjestön yhteistilana toimivan Globaalikeskuksen päävuokralaisuudesta kertyvistä pienimuotoisista 

tuotoista. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä saamme usein neuvoteltua edullisia sopimuksia erilaisten 

tapahtumien ja materiaalien tuottamiseksi. Lisäksi YK-liitto saa vaihtelevasti Pro bono-yhteistyön muodossa 

lahjoituksia yrityksiltä ja muilta yhteistyökumppaneilta kuten Yleisradiolta.  Asiantuntijoiden ja aktivistien 

tekemä vapaaehtoistyö tuo myös arvokkaan lisän laaja-alaisen toiminnan ylläpitämiseen.  

Toiminnan laajuuteen ja kysyntään nähden YK-liiton taloudelliset ja henkilöstöresurssit ovat nykyisellään 

riittämättömät. YK-liitto pyrkii vastaamaan valtakunnalliseen tiedotus- ja koulutustarpeeseen YK:n koko 

toimikentällä vain neljän vakituisen työntekijän ja vuosittain tehtävien avustuspäätösten turvin. Tämä 

vaikeuttaa merkittävästi mm. koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä. Toimitilasta, yleishallinnosta ja 

taloudenhoidosta aiheutuvat kustannukset ovat jo nyt minimissä useiden järjestöjen kanssa jaettavasta 

toimitilasta, toimistotekniikasta ja taloudenhoitopalveluista johtuen.   

YK-liiton nykyinen strategiakausi 2017-2020 päättyy vuoden 2020 loppuun ja vuoden 2020 aikana onkin 

valmisteltava ja hyväksyttävä uusi toimintastrategia vuosille 2021-2024.  
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YK-liiton järjestölliset kehittämistavoitteet vuonna 2020 ovat:  

YK-liiton toimintaedellytysten turvaaminen pitkäjänteisesti ja ennustettavasti.  Vaikuttavuuden 

tehostamiseksi monenkeskisen yhteistyön saralla toimivien järjestöjen avustusten tulisi perustua muiden 

järjestötukien tavoin monivuotisiin ohjelmasopimuksiin, jotka mahdollistavat verkostoyhteistyön 

kehittämisen pitkäjänteisesti.  

Kansainvälisen monenkeskisen sääntöpohjaisen yhteistyön, kansainvälisten sopimusten ja YK-

näkökulman vahvistaminen kotimaisten politiikkaohjelmien valmistelussa.  YK-liitto tuo yhteen kaikki 

keskeiset kotimaiset YK-asioiden parissa toimivat järjestöt ja vahvistaa niiden ääntä kansallisissa 

valmisteluprosesseissa. YK-liiton kautta vahvistetaan YK-asioiden näkyvyyttä eri hallinnonaloille 

nimitettävien toimikuntien työssä: kestävän kehityksen toimikunta, kehityspoliittinen toimikunta ja Unesco 

-toimikunta sekä ihmisoikeuksien asiantuntijaryhmissä. Yhteistyötä tiivistetään erityisesti 

vammaisjärjestöjen ja saamelaisten kanssa. 

YK-liiton asiantuntijaverkoston vahvistaminen ja resurssienkäytön tehostaminen. 

YK-liiton tekemä työ on vahvasti asiantuntijuuteen painottuvaa ja henkilöstöresurssit ovat jo nyt 

riittämättömät ottaen huomioon tematiikan ja kohderyhmien laajuuden. YK-liiton asiantuntijuutta 

vahvistetaan edistämällä hallituksen jäsenten ja henkilökunnan osaamista ja laajentamalla YK:n ystävien ja 

jäsenjärjestöjen aktiiveista koostuvaa vaikuttajaverkostoa. Resurssien kestävää käyttöä tehostetaan 

laajentamalla digitaalisten järjestelmien käyttöä, lisäämällä etäosallistumisen mahdollisuuksia sekä 

tiivistämällä yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  
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LI ITE  1.  J ÄTETYT RAH OITUSHAKEMUKSET  

YK-liitto teki useita uusia hankehakemuksia rahoituspohjan laajentamiseksi. Hankehakemuksia tehtiin sekä 

EU:lle että kotimaisille säätiöille.  

1) Yhteistyössä yli kymmenen muun eurooppalaisen verrokkijärjestön kanssa haettiin EU:n DEAR-tukea 

(European Commission's Development Education and Awareness Raising Programme). Hakukierroksella ei 

päästy kuitenkaan ensimmäisen karsintavaiheen jälkeen jatkoon. 

2) Kestävä kehitys osaksi koulujen arkea -opettajien täydennyskoulutushanke. Haettiin 

Opetushallitukselta kaksivuotiseen hankkeeseen 160 000 euron avustusta. Päätös oli kielteinen.  

3) Agenda 2030 -globaalikasvatushanke kouluille 

Ulkoministeriölle pyynnöstä jätetty tarjous kestävän kehityksen edistämisestä koulumaailmassa. Tarjous 

koski globaaliskasvatustoimintaa vuonna 2019 ja sen loppusumma oli 58 195 euroa. Hävisimme 

tarjouskilpailun niukasti Rauhankasvatusinstituutille. 

4)  Kansan Sivistysrahaston hakemus.  

Haettiin 1000 euroa sukupolvien välisen dialogin hengessä käytävään YK:n 75-vuotisjuhlavuoden 

viestintään. Päätös oli kielteinen.  

 5) Milena -säätiön hakemus 

Milena -säätiöltä haettiin pienimuotoista avustusta nuorten osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseksi 

YK:n juhlavuonna 2020 eduskunnassa pidettävän Malli -YK -simulaation myötä. Päätös oli kielteinen. 

6) Koneen säätiön hakemus 

Koneen-säätiöltä haettiin rahoitusta kestävän kehityksen tavoitteiden tunnetuksi tekemiseksi yhdessä 

yhteisötaiteilija Marika Komu Kaipaisen kanssa. Hankesuunnitelman mukaan Agenda 2030 - Art 2030 

teossarja avaa Kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) 17 osa-aluetta 17 taideteoksen - 

tanssin, kuvataiteen, musiikin, performanssin, keskustelun, runon, mielenilmaisun, liikkeen, ym. keinoin. 

Teossarjan 17 teosta toteutetaan esitettäväksi viikoilla 43 ja 44, lokakuussa 2020. Teossarja on syntynyt 

Marika Tomu Kaipaisen ideasta Suomen YK-liiton, YK:n ystävien mentorointiohjelmassa 2019. Päätös oli 

kielteinen. 
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LI ITE  2.  YK -LI ITON HALLITUS JA HENKILÖKUNTA 2019  

Puheenjohtajisto: 

Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen, luopui tehtävästä 1.6.2019 alkaen 

Sanna Hämäläinen, Kansallinen sivistysliitto (varapuheenjohtaja) 

Santeri Lampi, Maaseudun sivistysliitto (varapuheenjohtaja) 

 

Varsinaiset jäsenet:     

Hanna Hyyryläinen, Tuhatkunta 

Reetta Junttila, Suomen Keskustanuoret 

Johanna Kelhu, Sadankomitea 

Maria Nyroos, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS 

Lauri-Adam Korvenmaa, Helsingin YK-nuoret 

Kalle Virtanen, Sosiaalidemokraattiset opiskelijat 

Pia Björkbacka, SAK 

Aki Harju, Rauhanturvaajat 

Niklas Vaalgamaa, Suomen YK-nuoret 

Dan Cederlöf, Svensk Ungdom 

Varajäsenet: 

Ilpo Laitinen, Kansallinen lastenliitto 

Emmi Paajanen, Keskustan Opiskelijaliitto 

Hanna-Marilla Zidan, Vasemmistonuoret 

Henrik Haapajärvi, Ammattiliitto Pro 

Juho Mäki-Lohiluoma, Eurooppanuoret 

Adina Nivukoski, Demarinuoret 

Päivi Lyhykäinen, OAJ 

Selene Tenn, FinMUN 

Emilie Jäntti, FSS 

Mikko Jalo, Suomen Partiolaiset 

HENKILÖKUNTA 

Helena Laukko, toiminnanjohtaja 

Jenni Kauppila, vaikuttamistyön vastaava 

Eeva Reittilä, viestintävastaava 31.8.2019 asti 

Veera Vehkasalo, projektivastaava 15.9.2019 asti 

Elina Laiho, vaikuttamisviestinnän vastaava 1.12.2019 alkaen 

Uula Neitola, tapahtumakoordinaattori 

Rosa Puhakainen-Mattila, koulutussuunnittelija, vanhempainvapaalla 1.9.2019 alkaen 

Hanne Kotilainen, puolipäiväinen taloussihteeri 

Maiju Salminen, korkeakouluharjoittelija 1.3.-31.5.2019 

Anni Jokinen, osa-aikainen toimistoapulainen 
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LI ITE  3.  YK-LI ITON JÄSENJÄRJE STÖT VUONNA 2019  

•      AIESEC  

•      Akava  

•      Ammattiliitto Pro  

•      Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto  

•      Biologian ja maantieteen opettajien liitto  

•      Demarinuoret  

•      Eurooppanaiset  

•      ESN Eurooppanuoret  

•      Filha ry  

•      Finlands Svenska Skolungdomsförbund  

•      Finnish Model United Nations Society ry (FinMUN)  

•      Helsingin YK-nuoret  

•      Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto  

•      HYVA ry  

•      Ihmisoikeuskasvatusjärjestö Aina ry  

•      JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto  

•      Jyväskylän YK-yhdistys JyYK  

•      Kaakkois-Suomen YK-yhdistys  

•      Kansallinen lastenliitto  

•      Kansallinen Sivistysliitto  

•      Kansalliset Maahanmuuttajat - KAMUT ry  

•      Kansan Sivistystyön liitto  

•      Keskustanuoret  

•      Keskustan Opiskelijaliitto  

•      Kokoomuksen Nuorten liitto  

•      Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta  

•      Kuurojen Liitto ry  

•      Lasten ja nuorten elokuvayhdistys LNEY  

•      Lastensuojelun Keskusliitto  

•      Liikunnan kehitysyhteistyö LIIKE  

•      Lukukeskus - Läscentrum ry  

•      Luonto-liitto  

•      Maaseudun Sivistysliitto  

•      Mannerheimin Lastensuojeluliitto  

•      Marttaliitto  

•      Metallityöväen liitto  

•      Naisjärjestöjen Keskusliitto  

•      Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS  

•      Nuorten Kotkien Keskusliitto  

•      Opetusalan ammattijärjestö OAJ  

•      Oulun YK-yhdistys  

•      Palvelualojen ammattiliitto PAM  

•      Raittiuden Ystävät  
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•      SAKKI  

•      Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat  

•      Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliitto SAK  

•      Suomen Esperantoliitto  

•      Suomen Kansanopistoyhdistys  

•      Suomen Kristillinen rauhanliike  

•      Suomen Lukiolaisten liitto  

•      Suomen Partiolaiset  

•      Suomen Rauhanliitto – YK-yhdistys  

•      Suomen Rauhanturvaajaliitto  

•      Suomen Sadankomitealiitto  

•      Suomen Sos.dem. Sanomalehtimiesliitto  

•      Suomen Terveydenhoitajaliitto  

•      Suomen YK-nuoret  

•      Svensk Ungdom  

•      Tampereen YK-yhdistys TAYK ry  

•      Toimihenkilökeskusjärjestö STTK  

•      Turun YK-yhdistys  

•      Työväen Sivistysliitto  

•      Valtiotieteellinen yhdistys  

•      Vammaiskumppanuus ry   

•      Vasemmistonuoret  

•      Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO  

•      Zonta International Piiri 20 


