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TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA VUODEN KOHOKOHDAT 

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.   

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. 

Vuonna 2020 YK juhli 75-vuotista taivaltaan. Jo suunnitteluvaiheessa tiedettiin, ettei nyt ole aikaa juhlia, 
vaan on tehtävä entistä enemmän töitä maailmanlaajuisten haasteiden ratkomiseksi. Vuodenvaihteen 
jälkeen nopeasti levinnyt koronavirus laittoi kuitenkin juhlavuoden suunnitelmat kokonaan uusiksi. YK ja 
sen alajärjestöt reagoivat viruksen leviämiseen sen vaatimalla vakavuudella. Kaikki isot tapahtumat ja 
kokoukset peruttiin tai siirrettiin myöhempiin ajankohtiin ja työntekijät aloittivat etätyöt. Myös YK-liiton 
työntekijät siirtyivät etätöihin 12. maaliskuuta 2020.  

Kevään ja kesän aikana tehtiin valmisteluja kokousten ja muiden toimien hoitamiseksi etäyhteyksillä. Kaikki 
YK-kokoukset tapahtuivat verkossa ja kokoussalissa vierailtiin vain tarkoin sovitun järjestyksen mukaisesti 
esimerkiksi äänestystilanteissa. Jäsenmaiden edustajat osallistuivat kokouksiin videoyhteyksillä ja 
etukäteen nauhoitetuilla yleiskokouspuheenvuoroilla. Edustustot huolehtivat kaikesta muusta paikan 
päällä tapahtuvasta osallistumisesta. 

Valtion- ja hallituksen päämiehet tai heidän edustajansa osallistuivat etänä 21.9. yleiskokousviikon 
aloittaneeseen juhlakokoukseen, jonka teemana oli ”tulevaisuus jonka haluamme, YK jota tarvitsemme: 
vahvistamme yhteisen sitoumuksemme multilateralismiin”. YK75-vuoden teema ”Tehdään tulevaisuus 
yhdessä” tarkoituksena oli kehottaa toimijoita dialogiin maapallon tulevaisuudesta. Juhlavuoden ohjelmaan 
kuuluivat myös nuorison ”täysistunto”, joka järjestettiin YK:n talous- ja sosiaalineuvoston vuoden 2020 
”Nuorisofoorumin” yhteydessä, ja nuorisovetoinen ”globaali dialogi” juhlavuoden teemasta. Lisäksi 
muistettiin YK:n peruskirjan allekirjoittamisen 75-vuotispäivää 26. kesäkuuta ja YK:n päivää 24.10.  

Juhlavuoden aikana YK:ta haluttiin tuoda lähemmäs ihmisiä ja juhlistaa organisaatiota tapahtumien ja 
kampanjoiden kautta. Juhlavuosi muistutti YK:n merkityksestä maailmassa ja kertoi niistä toimista, joilla   YK 
auttaa miljoonia ihmisiä selviämään kriisien ja konfliktien keskellä. Myös YK-liiton tapahtumissa korostui 
vuonna 2020 mahdollisuudet lisätä kansalaisten kiinnostusta YK:ta ja sen arvoja kohtaan. 

YK-liiton toiminnassa yksi vuoden kohokohdista oli tammikuussa järjestetty kansanedustajien matka 
tutustumaan YK:n toimintaan Keniassa. YK-liitto organisoi toista kertaa kansanedustajille mahdollisuuden 
tutustua YK:n ja sen alajärjestöjen toimintaan jossain keskeisessä YK:n yhteistyömaassa. Edellisellä kerralla 
tutustuttiin Syyrian pakolaisten tilanteeseen Jordaniassa ja tällä kertaa yhden YK:n yhteistyöhön Keniassa. 
Ohjelma suunniteltiin hyvässä yhteistyössä ulkoministeriön, Suomen Kenian suurlähetystön ja YK:n Kenian 
alueellisen toimiston kanssa. Delegaation johtajana toimi YK-liiton puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok.) 
ja mukana olivat Jouni Ovaska (kesk.), Kim Berg (sd.), Inka Hopsu (vihr.), Mai Kivelä (vas.) ja Mats Löfström 
(r.). Lisäksi matkalla oli mukana toiminnanjohtaja Helena Laukko ja vaikuttamisviestinnän vastaava Elina 



3 
 

Laiho. Matkan aikana tavattiin kaikki Keniassa toimivat YK-järjestöt, kenialaisia parlamentaarikoita, 
Nairobin pormestari sekä suomalaisten ja paikallisten järjestöjen edustajia. Matkan kohokohta oli 
tutustuminen Kalobeyan pakolaisleiriin arkeen Pohjois-Keniassa. 

Toinen merkittävä tapahtuma oli Suomen One UN -verkoston perustaminen. YK on vahvistanut läsnäoloaan 
Suomessa viime vuosina. Pidempään Suomessa toimineiden UNU-Widerin ja IOM:n lisäksi Suomeen on 
perustettu sekä UNTILin että UNOPSin yksiköt. Lisäksi Global Compact Finland -verkosto on uudistunut ja 
vahvistanut toimintaansa Suomessa. YK-järjestöt ovat aina tehneet hyvää yhteistyötä, mutta laajentuneen 
läsnäolon myötä tarve yhteistyön tehostamiseksi nousi vahvasti esiin. Tammikuussa 2020 perustetun 
Suomen One UN -verkoston tavoitteen on lisätä YK:n näkyvyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa sekä tarjota 
suomalaisille enemmän mahdollisuuksia osallistua YK:n toimintaan. Suomelle ominainen monitoimijuus 
näkyy myös verkoston kokoonpanossa, johon kuuluu YK-järjestöjen lisäksi kansallisia toimikuntia ja 
kotimaisia YK:ta tukevia kansalaisjärjestöjä. 

Syksyn YK-viikon suurin tapahtuma oli Agenda Art 2030 -teossarja, joka avasi YK:n 
Kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa taiteen ja tieteen keinoin. Esillä oli 17 eri 
taiteilijan tekemää teosta: tanssia, kuvataidetta, keramiikkaa, valokuvia, grafiikkaa, 
performanssia, videotaidetta, tekstiilitaidetta, yhteisötaidetta, vuorovaikutustaidetta, 
ympäristötaidetta, biotaidetta, laulua, itkua, kirjeenvaihtoa, puheita, rituaalirunoutta 
ja mielenilmaus. Teokset valittiin pääosin anonymisoidun haun kautta alkuvuodesta 
2020. Teossarjan kuratoi kuvataiteilija Marika Tomu-Kaipainen ja teokset olivat esillä 
Töölönlahden ympäristössä Helsingissä YK-viikolla (19.10.-25.10.). Esityspaikkoja olivat 

mm. Kansallismuseo, Hakasalmen huvila, Finlandia-talo, Talvipuutarha ja Keskustakirjasto Oodi. Tapahtuma 
sai paljon huomiota ja taiteilijat antoivat tapahtumasta hyvää palautetta ja olivat kiinnostuneita jatkamaan 
yhteistyötä vastaavissa tilaisuuksissa. 

YK-viikon avajaistapahtumassa nimitettiin vuoden YK:n ystäväksi 
professori Eeva Furman, joka toimii ympäristöpolitiikkakeskuksen 
johtajana Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE). Hän on myös Suomen 
kestävyyspaneelin puheenjohtaja. Furman sai kunniamaininnan 
mittavasta työstään kestävän kehityksen edistämisen parissa. Hän oli 
mukana YK:n asettamassa 15 huippuasiantuntijan riippumattomassa 
ryhmässä arvioimassa kestävän kehityksen tilaa. Ryhmä selvitti neljän 
vuoden ajan sitä, mitä maiden ja YK:n pitäisi tehdä, jotta maailman kehitys 
saataisiin murrettua kestävälle polulle. Tutkijaryhmä antoi raporttinsa 
maailman johtajille vuonna 2019. Raportissa nostettiin esiin erityisesti 
ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, 
eriarvoistumisen kasvaminen maiden sisällä ja niiden välillä sekä kasvava 
jäteongelma; erityisesti elektroniikka ja muovijäte. 
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Suomen YK-liiton tapahtumavuosi 2020 oli koronahaasteista huolimatta kokonaisuudessaan kattava ja 
monipuolinen. Suuri osa yleisötapahtumista jouduttiin perumaan, mutta joitain yksittäisiä tapahtumia oli 
mahdollista järjestää turvavälit huomioiden fyysisenä tai hybridimuodossa alkuvuodesta sekä alkusyksyn 
aikana.  

Tapahtumavuosi 2020 oli samalla osoitus myös liiton mukautumiskyvystä, sillä tapahtumat ja materiaalit 
saatiin muutettua nopealla aikataululla nykyteknologiaa hyödyntäen fyysisistä digitaaliseen muotoon, mikä 
vastaa hyvin ajan kuvaa tapahtumatuotannon moniulotteisuudessa. Samalla tapahtumien nopea 
digitalisoituminen opetti niin tapahtumista vastaavia kuin niihin osallistujia työskentelemään yhä 
vahvemmin verkossa, mikä mahdollisti myös osallistumisen eri puolilta Suomea ja kansainvälisesti. 

EDUCA-messut Messukeskuksessa 24.-25.1. olivat hyvä avaus juhlavuodelle. YK-liitto näkyi valtioneuvoston 
SDG-onnenpyörän kanssa Fingon Kansalaisvaikuttamisen torilla. Järjestimme YK-koulujen opettajille 
verkostoitumistilaisuuden, missä keskusteltiin verkoston tulevista vaikuttamiskeinoista ja tulevaisuudesta. 
Näkyvyydeltään ja vaikuttavuudeltaan Educa-messut olivat YK-liitolle tuloksekkaat. messut tavoittivat 
kokonaisuudessaan liki 20 000 kävijää, joista noin 2000 pistäytyy YK-liiton esittelypisteellä.  Kiinnostuksen 
ja jaetun materiaalin perusteella Suomen YK-liiton kaltaiselle toimijalle on kysyntää erityisesti opettajien 
keskuudessa.  

11.2. YK-liitto osallistui ILO 100 vuotta -juhlaseminaariin (n. 100 osallistujaa) Säätytalolla omalla 
esittelypisteellään. Mukanaolo oli tärkeää, sillä ILO peräänkuuluttaa vuonna 2019 ilmestyneessä työn 
tulevaisuutta käsittelevässä raportissaan hallituksia sitoutumaan elämänmittaiseen oppimiseen. Raportti 
kehottaa hallituksia myös muihin toimiin, jotka liittyvät työn ennakoimattomien muutosten aiheuttamiin 
haasteisiin tulevaisuudessa. Samana päivänä järjestettiin Eurooppasalissa myös Social and Cultural 
dimensions of Future of Work –seminaari (n. 80 osallistujaa), johon YK-liitto osallistui myös omalla 
esittelypisteellään. Molemmat tilaisuudet toivat hyvin näkyvyyttä liitolle, sekä antoivat mahdollisuuden 
jakaa erityisesti Kestävän kehityksen kirjasen uunituoretta painosta osallistujille. 

Vuonna 2020 järjestettiin ensimmäinen Helena Ranta Forum, jonka aiheena oli taakkasiirtymä ja 
anteeksianto. Koronatilanteen vuoksi osallistujat olivat mukana pääosin etäyhteyksillä. Helena Ranta Forum 
keskittyy humanitaariseen työhön, konfliktien ratkaisemiseen sekä ihmisoikeuksiin. Teemoja avataan 
kokemuksen, tutkimuksen ja taiteen keinoin. Forum kokoaa yhteen päättäjät ja kansalaiset sekä tutkijat ja 
käytännön toimijat etsimään yhdessä keinoja totuuden esille saamiseksi, kärsimyksen vähentämiseksi ja 
ihmisoikeuksien edistämiseksi. YK-liitto oli ulkoministeriön ja useiden muiden järjestöjen kanssa 
suunnittelemassa ja järjestämässä hyvin onnistunutta tilaisuutta (katsojia 1262), josta on tarkoitus tulla 
jokavuotinen tapahtuma. 
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Naistenpäivänä Suomen YK-liitto osallistui Vantaan kaupungintalon juhlavastaanotolle ja naistenpäivän 
seminaariin omalla esittelypisteellään. YK-liitto tavoitti naistenpäivään osallistumisella noin 50 
naisvaikuttajaa.  

Rauhanturvaajien päivän webinaaria seurasi 844 
katsojaa. Yhä enemmän vastassa on operaatioita, 
joissa ei ole rauhaa, mitä turvata. Samaan aikaan 
aselepoa ja rauhaa tavoitellaan YK:n pääsihteerin 
vetoomuksella, jossa Suomikin on mukana. 
Keskustelijoina oli puolustusministeri Antti 
Kaikkonen, Suomen YK-liiton toiminnanjohtaja 
Helena Laukko ja rauhanturvaliiton puheenjohtaja 
Mauri Koskela, entinen CMC Finlandin johtaja ja 
Suomen Lähi-Idän instituutin johtaja Ari 
Kerkkänen (Libanonissa), rauhanturvaaja Kethlin 
Piirma ja rauhanturvaaja Keijo Keskinen. 

Suurlähettiläspäivien webinaari 3.9. ”YK koronan jälkeen – Miten käy kansainväliselle yhteistyölle?” 
kokosi yhteen studioon asiantuntijoita keskustelemaan, miten ratkomme maiden rajojen ylittäviä ongelmia 
2020-luvulla, kun monenkeskistä järjestelmää haastetaan. Webinaariin osallistui YK:n ystävien johtoryhmän 
puheenjohtaja professori Helena Ranta ja ulkoministeriön alivaltiosihteeri Elina Kalkku sekä toimittaja 
Rauli Virtanen sekä videoinserteillä Suomen YK-suurlähettiläs Jukka Salovaara, Kiinan suurlähettiläs Jarno 
Syrjälä ja professori Per Ashorn Tampereen yliopistosta. Tilaisuutta seurasi 369 katsojaa. 

Kotimaassa järjestettiin YK-nuorten kanssa Nuorten rauhanviikko, joka huipentui 28.9. järjestettyyn 
seminaariin Oodin Maijansalissa. YK-liitolla oli tapahtumassa oma esittelypiste ja tilaisuus striimattiin liiton 
Facebook-sivulle. Oodin tilaisuuteen turvaväleillä osallistui 80 henkeä ja striimiä seurasi 598 osallistujaa eri 
puolilta Suomea. 

Suomen YK-liitto osallistui Oulun yliopiston kestävän kehityksen viikon avajaistapahtumaan 5.10. omalla 
esittelypisteellään, jossa teemoina olivat Maailman parhaat uutiset, YK75 ja kestävä kehitys. Tilaisuuden 
teemoina oli alkuperäiskansojen ja yritysten rooli kestävässä kehityksessä.  

YK suurvaltapolitiikan ristiaallokossa webinaari järjestettiin yhteistyössä Ulkoministeriön ja Paasikivi-
seuran kanssa 12.11. Osallistujia oli 506. Webinaarissa pohdittiin, mitkä ovat Yhdysvaltojen 
presidentinvaalien seuraukset USA:n ja Kiinan suhteisiin ja monenkeskisen yhteistyön ilmapiiriin, miten 
suurvaltapolitiikan aallot lyövät eri puolille maailmaa ja miten ne heijastuvat Suomeen. Keskustelemassa 
olivat Paasikivi-Seuran varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja, YK-liiton puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén, 2020 
Afganistan konferenssin erityisedustaja Janne Taalas ja etäyhteydellä Suomen YK-suurlähettiläät 
Genevestä ja New Yorkista Kirsti Kauppi ja Jukka Salovaara. Keskustelua veti toimittaja ja tietokirjailija Rauli 
Virtanen. 

27.11. YK-liitto osallistui yhdessä Suomen YK-nuorten ja Jyväskylän YK-yhdistyksen Nuorten ja 
opiskelijoiden YK-päivän järjestämiseen, joka toteutetaan perinteisesti vuosittain eri puolilla Suomea, 
mutta tänä vuonna koronan takia etänä. Webinaari on matalan kynnyksen tapahtuma kaikille YK:n 
toiminnasta kiinnostuneille. 

3.12. YK-liitto osallistui kansainvälisen vammaisten päivän verkkotapahtumaan Vantaan 
kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa. Tapahtuman teema oli ”Irti köyhyydestä. Työstä palkkaa.” Suomen 



6 
 

YK-liiton puolesta tapahtumaan osallistui koulutussuunnittelija Rosa Puhakainen-Mattila. Kansainvälisten 
vammaissopimusten merkityksestä tilaisuudessa puhui Abilis-säätiön vaikuttamistyön koordinaattori 
Tuomas Tuure. 

YK-viikko ja Agenda –Art 2030 

Lokakuun YK-viikko ehti muuttaa muotoaan lukuisia kertoja ennen itse viikkoa. Lopulta hybridimuotoisella 
tapahtumaviikolla erilaisia tilaisuuksia oli sekä paikan päällä että digitaalisena. Kehikon YK-viikolle muodosti 
Agenda - Art 203 taidetapahtuma, ja sen 17 kestävää kehitystä esittelevää teosta. Teossarjan kuratoi 
kuvataiteilija ja valokuvaaja Marika Tomu Kaipainen. Tapahtumapaikkoina viikolla toimivat Finlandia-talo, 
Hakasalmen huvila, Talvipuutarha, Diakonissalaitoksen kirkko, Villa Kivi, Oodi ja Eduskuntatalon portaat. 
Esitykset ja teoskuvaukset löytyy Agenda - Art 2030 nettisivuilta. Teoksien äärellä käytävät keskustelut ja 
esitykset taltioitiin YK-liiton toimesta katsottaviksi Youtubeen ja Facebookiin. Lisäksi toteutettiin Instagram-
haastattelu pakolaisaiheesta sekä YK-päivän hartaus Tuomiokirkossa.  

YK-päivän aattona järjestettiin Tuomiokirkko seurakunnan ja Kristillisen Rauhanliikkeen kanssa perinteinen 
YK-päivän sanapalvelus Tuomiokirkossa. YK75 juhlavuoden merkeissä tilaisuus oli englanninkielinen ja YK-
merkityksestä tänä päivänä puhui toiminnanjohtaja Helena Laukko. Tuomiokirkon palvelukseen osallistui 
noin 60 suomalaista ja diplomaattikunnan edustajaa. Striimin välityksellä tilaisuutta seurasi 160 katsojaa. 

Lisäksi YK-viikolla järjestettiin Kansallisarkistossa 75 vuotta vaikeuksia ja voittoja -YK75-juhlaseminaari 
yhdessä Helsingin YK-nuorten kanssa. Samaan aikaan Kansallisarkistolla oli nähtävillä Suomalaisnaiset 
YK:ssa kautta aikain -valokuvanäyttely. Seminaari toteutettiin turvarajoituksin paikan päällä mutta 
striimattiin myös verkkoon nähtäville. Helsingin YK-nuorten, Suomen YK-liiton ja Kansallisarkiston yhteinen 
YK75-seminaari oli katsaus niin Yhdistyneiden kansakuntien menneisyyteen kuin tulevaisuuteenkin. 

YK-päivän webinaari Be inclusive, act on climate: Let's innovate together! järjestettiin ensimmäistä kertaa 
One UN in Finland –verkoston toimesta. Sisällönsuunnittelussa mukana olivat YK-liiton lisäksi UNDP ja 
UNTIL. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Suomen YK-nuorisodelegaatin, Åbo Akademin, Maailman 
kuurojenliiton, Suomen Nuorten Agenda 2030:n, uusiutuvan energian organisaatio IRENAn ja Innovation 
and Technology Centren (IITC) kanssa. Tapahtumaa seurasi YK-liiton Youtube-kanavalla 177 katsojaa. 
Tapahtuman somemarkkinointi videoineen tavoitti yli 31 000 ihmistä. 

 

VAIKUTTAMISTYÖ 

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, ihmisoikeusneuvottelukunta), kansalaisjärjestöjen 
yhteistyöverkostoihin ja seurantaryhmiin (Agenda 2030, gender ja kehitys, ICSW, ICAN, 1325, 2250, 
globaalikasvatus, asekauppa) sekä ylläpitämällä omaa YK:n ystävät -verkostoa.  

https://www.agenda-art-2030.com/
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Turvallisuuspoliittisia kysymyksiä seurataan yhteistyössä rauhanjärjestöjen ja Suomen Rauhanturvaajaliiton 
kanssa sekä seuraamalla kansainvälisten ajatuspajojen webinaareja ja osallistumalla mm. 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.   

Vuoden 2020 aikana YK-liitto antoi viisi lausunto ja kannanottoa kriisinhallintaan, humanitaariseen apuun, 
talousarvioon ja Agenda 2030 toimeenpanoon liittyen.  

Kansainvälinen yhteistyö 

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. 
Lisäksi Wfuna toteuttaa useita kansainvälisiä hankkeita yhteistyössä kansallisten liittojen kanssa sekä 
koordinoi kestävän kehityksen tavoite GOAL +16 verkoston työtä. 

Kansallisella tasolla YK-liiton tavoitteena on tukea tiedotus- ja muulla toiminnalla YK:n alajärjestöjen työtä 
ja vahvistaa kansalaisjärjestöjen ääntä YK-prosesseissa kokoamalla yhteen eri sektoreilla YK-asioita 
seuraavia jäsenjärjestöjen toimijoita.   

Tammikuussa UN CItyssä Kööpenhaminassa järjestettyä yhteispohjoismaista YK-tapaamista lukuun 
ottamatta kaikki kansainväliset tapaamiset siirrettiin etätapaamisiksi. Kevään ensimmäiset viikot olivat 
hiljaisia, mutta syksyä kohti tahti kiihtyi. Pohjoismaisten YK-liittojen ja joidenkin keskeisten YK-
kumppaneiden kanssa virtuaalitapaamisia järjestettiin kuukausittain. Laajempia eri aikavyöhykkeet kattavia 
tilaisuuksia harvemmin. 

Pohjoismaisten YK-toimijoiden edustajien UNDP Pohjoismaiden toimiston johtaja Camilla Brucknerin, 
Maailman ruokaohjelman pohjoismaisen toimiston johtaja Anne Poulsenin, UNFPAn pohjoismaisen 
toimiston johtaja Pernille Fengerin kanssa pidettiin tiiviistä yhteyttä.  

Joulukuussa Islannin YK-liitto emännöi vuosittaisen pohjoismaisen YK-liittojen yhteistyökokouksen. Suomen 
YK-liitto vastaa seuraavan kokouksen järjestämisestä todennäköisesti alkuvuodesta 2022, johon mennessä 
koronatilanteen odotetaan helpottaneen. 

Viime vuodelta peruutettiin myös poliittisten puolueiden edustajien yleiskokousmatka, johon YK-liitto on 
valinnut vuosittain avoimen haun perusteella järjestöedustajan. Nuorisodelegaatiksi valittiin Yuri Birjurin, 
mutta myös hänen osallistumisensa tapahtui pääosin etäyhteyksillä. 

Kestävä kehitys ja yhteistyö kuntatasolla 

YK-liiton vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila osallistui Suomen toisen kestävän kehityksen 
vapaaehtoisen kansallisen raportoinnin tekemiseen sekä kestävän kehityksen toimikunnan jäsenenä että 

https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-liiton-tapahtumat
https://www.ykliitto.fi/uutiset-media/kannanotot-ja-lausunnot
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osana kansalaisjärjestökoalitiota. Kauppila osallistui myös Suomen viralliseen delegaatioon YK:n korkean 
tason poliittisessa foorumissa 7.-17.7.2020 (virtuaalinen kokous). Suomella oli kokouksessa merkittävä rooli 
ja Suomen esimerkkejä käsiteltiin useissa virallisissa ja sivutapahtumissa. Kauppila toimi perinteiseen 
tapaan osana Naisten päätoimijaryhmää (Women’s Major Group, WMG) ja osallistui useisiin WMG:n ja eri 
maiden neuvottelijoiden virtuaalisiin tapaamisiin sekä järjesti myös kaksi virtuaalista tapaamista Suomen 
neuvottelijan kanssa.  

Lokakuun 27. päivä Kauppila piti keynote-alustuksen UN DESA:n ja WMG:n virtuaalisessa 
koulutustilaisuudessa kansalaisjärjestöosallistumisen kehittämiseksi HLPF-kokouksissa. Osallistujia oli noin 
30 eri puolilta maailmaa, lähinnä taloudellisesti vähemmän kehittyneistä maista.   

Kuntaliiton kanssa tiivistettiin yhteistyötä kestävän kehityksen edistämiseksi kotimaassa. Syksyllä 
markkinoitiin kestävän kehitys haltuun verkkokurssia kuntatoimijoille ja valmisteltiin tammikuussa 2021 
alkavia #kekekekkeretiä, joissa ovat mukana Kuntaliiton ja YK-liiton lisäksi kolmen yliopiston ja 
tutkimuslaitoksen edustajat.  

YK-liitto teki myös tiivistä yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa tukien heidän paikallista kestävän 
kehityksen raportin tuottamistaan (Voluntary Local Review, VLR). Espoon kaupungin kokemuksia jaettiin 
myös SD4all-hankkeen työpajassa Tansaniassa tammikuussa 2020 heidän lähettämänsä materiaalin 
pohjalta.  

YK-liitto mukana puoluekokouksissa 

YK-liitto osallistui puoluekokouksiin, joita järjestettiin kevään ja kesän kuluessa poikkeusjärjestelyin eri 
puolilla Suomea. Tampereella 22.-24.8. SDP:n puoluepäivillä YK-liitto oli mukana omalla esittelypisteellään 
kokoustilan ulkopuolella olleessa messuteltassa ja piti esittelypuheenvuoronsa yleisölle. Vaikka 
koronavirustilanne varjosti tapahtumaa, kiiteltiin järjestelyjä kokonaisuudessaan. YK-liitolla oli 
tapahtumassa mukana sekä jaettavaa YK-materiaalia että myös mainos kokousväen suurella ruudulla. 
Kokousedustajien lisäksi messukylässä kävi myös paikallista yleisöä.  

Kokoomuksen puoluekokoukseen 4.-6.9. YK-liitto osallistui paikan päällä Porissa messukylässä jakaen YK-
aiheista materiaalia, Maailman parhaita uutisia sekä muuta YK-liiton toimintaa esittelevää materiaalia 
saavuttaen suuren määrän kokousedustajia. Esittelypisteen lisäksi YK-liitolla oli kokouksessa mainos 
kokouksen suurella ruudulla, sekä kokousedustajien materiaalikassissa Maailman parhaat uutiset.  

Keskustan ja Vihreiden puoluekokouksiin YK-liitto osallistui mainoksella kokousruudulla. Materiaalia 
puoluekokouksissa jaettiin noin 500 osallistujalle ja ruutunäkyvyydellä saavutettiin arviolta 3000 
puoluetoimijaa. 

Muu vaikuttamistyö  

YK-liitto osallistui ulkoministeriön YK:n yleiskokousta käsittelevään kansalaisjärjestökuulemiseen 
21.10.2020, maaohjelma- ja strategiakuulemisiin koskien Tansaniaa ja Keniaa sekä osallistui useilla 
foorumeilla Suomen ja EU:n Afrikka-strategian ja ylivaalikautisten kehityspolitiikan periaatteiden 
valmisteluun. YK-liitto osallistui UM:n työpajaan koulutusviennin näkymistä. Hankevalmisteluun liittyen 
maininnan arvoista on todeta, että YK-liitto seurasi kaikki Fingon Powerbank-hankkeen maakuulemiset 
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(Tansania, Uganda ja Kenia). Lisäksi YK-liitto oli edelleen vuonna 2020 mukana järjestöjen 
yritysvastuulakikampanjassa ja tiivisti yhteistyötä Suomen Global Compact -verkoston kanssa. 

YK-liitto osallistui laajasti myös muiden toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin (muutama nosto mainittu): 

Paralympiakomitea 
YK-liitto aloitti yhteistyön Paralympiakomitean kanssa. Tavoitteena oli tehdä kestävän kehityksen 
tavoitteita näkyväksi Paralympialaisten aikaan, mutta koronapandemian takia Paralympialaiset peruttiin ja 
yhteistyökin jäi pienimuotoisemmaksi. Vaikuttamistyön vastaava Kauppila veti 27.4.2020 
Paralympiakomitean työyhteisökoulutuksessa 25 henkilölle virtuaalisesti alustuksen ja fasilitoi 
työpajatyöskentelyä kestävän kehityksen tavoitteista.  

Suomen Sosiaalifoorumi 
Rauhaan, oikeudenmukaisuuteen ja hyvään hallintoon (tavoite 16) liittyen Kauppila piti myös YK-liiton 
esityksen Suomen Sosiaalifoorumissa 29.8.2020 järjestetyssä tilaisuudessa Rauhankulttuurista reseptejä 
kestävään kehitykseen. Tilaisuuden järjestivät Naiset rauhan puolesta ry, Suomen YK-liitto, WILPF ja Hyva 
ry. Osallistujia oli noin 15.  
 
Cireco, Villi Vyöhyke ja kuraattori Marika Kaipainen 
Vuonna 2020 YK-liitto juhli YK:n 75-vuotispäivää taiteilija Marika Tomu Kaipaisen kuratoiman Agenda Art 
2030 -teossarjan kera. Agenda Artista raportoidaan erikseen tapahtumien kohdalla, mutta tässä 
mainittakoon, että 17 teoksen joukossa oli Niitty -teos, joka ei juhlaviikkoon mennessä löytänyt fyysistä 
toteutuspaikka ja toteutettiin siksi virtuaalisena. Teoksen suunnitteluprosessi sekä OPH-hankkeen 
puitteissa käynnistynyt yhteistyö kiertotalousyritys Cirecon kanssa poiki kuitenkin uuden 
yhteistyösuunnitelman Cirecon voitettua loppuvuodesta 2020 Nokian Tehdassaaresta ensimmäisen 
kiinteistökauppansa (entinen Nokian päärakennus). Alueesta suunnitellaan kiertotalouden ja kestävän 
kehityksen toimintaympäristöä ja YK-liitto on tiiviisti mukana suunnittelussa. Myös Niitty -teos tullaan 
toteuttamaan alueella Villi Vyöhyke -luonnonsuojeluyhdistyksen toimesta -osana laajempaa suunnitelmaa, 
jossa yhteistyössä Tampereen ammattiopiston Tredun kanssa luodaan alueelle erilaisia pedagogisia 
koulutusympäristöjä sekä luonnon monimuotoisuuden rikastamisen kokeiluja. 

One UN yhteistyön tiivistäminen Suomessa 

Suomen One UN koordinaatioryhmä perustettiin tammikuussa 2020. Siihen kuuluu suurin osa Suomessa 
toimivista YK:n alajärjestöistä ja yhteistyökumppaneista: YK:n yliopiston alainen tutkimusinstituutti UNU-
Wider, Siirtolaisuusinstituutti IOM:n pohjoismainen toimisto (International Organization for Migration); 
YK:n teknologia ja innovaatiolaboratorio UNTIL, joka organisoitui uudelleen vuonna 2020 osaksi UN Global 
Pulse verkostoa; YK:n hankepalveluiden vaikuttavuussijoitustoimisto (UN Office for Project Services, 
UNOPS), jonka henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi syksyllä 2020 sekä UNDP:n pohjoismainen 
tiedotustoimisto. Lisäksi ryhmään kuuluu UNICEFin ja UN WOMENin kansalliset toimikunnat ja muiden YK:n 
alajärjestöjen kotimaiset kumppanit UNHCR/ Suomen Pakolaisapu; UNFPA/ Väestöliitto; Global Compact 
Finland sekä YK-liitto.  

Verkoston toimintamalli on ainutlaatuinen maailmassa, koska ensimmäistä kertaa One UN -maatiimissä on 
mukana varsinaisten YK-järjestöjen lisäksi YK-järjestöjen yhteistyökumppaneina toimivia kotimaisia 

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


10 
 

kansalaisjärjestöjä. Ensimmäisen toimintavuoden aikana verkoston toimintamallia kehitettiin luomalla 
yhteiset ohjesäännöt (ToR) ja perustamalla verkoston alaisuuteen tiedotus- ja vaikuttamistyöryhmät. 

Tammikuussa tavattiin ulkoministeriön YK-asioista vastaavien yksiköiden edustajat ja keskusteltiin YK75 
juhlavuoden yhteistyömahdollisuuksista. Koronavuonna verkosto piti kokouksia kuukausittain, järjesti 
yhteistyössä 2 webinaaria, YK 75 -juhlaviikon tapahtumia, yhteisen videon ja tuotti MPU-lehden (14 
artikkelia eri järjestöiltä) sekä YK Suomessa -osion YK-liiton verkkosivuille.  

YK-liitto toimii One UN -verkoston kotipesänä ja sihteeristönä ja pyrkii vahvistamaan YK-toimijoiden 
yhteistyötä ja yhden YK:n hengessä esiintymistä sekä lisäämään YK-toimijoiden näkyvyyttä erilaisissa 
tapahtumissa ja viestinnässä. YK-liiton tuottama One UN -verkoston video keräsi järjestöjen yhteisellä 
some-markkinoinnilla yli 12 000 katsojaa ja videosta kertovat ennakkojulkaisut sekä muut sosiaalisen 
median julkaisut tavoittivat kaikkiaan yli 31 500 ihmistä. 

 

 

YK:n ystävät -verkosto 

Vuonna 2017 perustettu YK:n ystävät -verkosto toimii Suomen YK-liiton asiantuntija- ja tukiverkostona 
vahvemman YK:n ja kestävämmän tulevaisuuden edistämiseksi. YK:n ystävien johtotiimiin vetäjänä toimi 
professori Helena Ranta ja jäseninä yrittäjä Lenita Toivakka, ulko- ja puolustuspolitiikan asiantuntija Jari 
Haapiainen, Hanasaaren kulttuurikeskuksen toimitusjohtaja Gunvor Kronman, erityisasiantuntija Ritva 
Semi, toimittaja ja tietokirjailija Rauli Virtanen ja yrittäjä Peter Vesterbacka. 
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Maaliskuussa 2020 käynnistettäväksi tarkoitetut YK:n 
ystävien klubi-illat ja perinteinen suurlähettiläspäivä 
jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. Sen sijaan 
järjestettiin webinaareja ja tehtiin radio-ohjelmia. ”YK 
koronan jälkeen - miten käy maailmanlaajuiselle 
yhteistyölle” webinaarissa keskustelemassa olivat YK:n 
ystävien johtoryhmän puheenjohtaja, professori Helena 
Ranta, ulkoministeriön alivaltiosihteeri Elina Kalkku, YK-
liiton toiminnanjohtaja Helena Ranta, professori Per 
Ashorn Tampereen yliopistosta, Suomen YK-suurlähettiläs 
Jukka Salovaara ja Kiinan suurlähettiläs Jarno Syrjälä. 
Keskustelua veti toimittaja Rauli Virtanen. YK-viikolla 
toiminnanjohtaja Helena Laukko ja YK:n ystävä, 
ulkomaantoimittaja Rauli Virtanen olivat haastateltavina 
Radio Helsingissä. Haastattelu tavoitti noin 366 000 
kuulijaa. YK:n ystävien johtoryhmän puheenjohtajaa, 
professori Helena Rantaa haastateltiin 360 studion 
lähetyksessä, jolla oli noin 80 000 katsojaa. YK:n ystäviä 
markkinointiin myös näyttävästi Suomen Kuvalehdessä ja 
sosiaalisessa mediassa. YK:n ystävä -haaste lähetettiin 
myös Lionseille ja Rotareille. 

YK:n ystävistä julkaistiin kaksi Ylen 
yleishyödyllistä tv-spottia: helmikuussa 
ystävänpäivän aikaan ja lokakuussa YK-viikolla 
julkistettiin vuoden YK:n ystävä Eeva Furman. 
Ylen spotit tavoittivat 1,2 miljoonaa katsojaa. 
Vuoden YK:n ystävästä tiedotettiin myös STT:n 
tiedotteella ja haastatteluja julkaistiin muun 
muassa Ylellä (FST) ja Länsi-Uusimaassa 
(Mediatalo Keskisuomalainen), n. 60 000 
katsojaa. Joulukuussa perustettiin puheen-
johtaja Saara-Sofia Sirenin aloitteesta YK:n 
ystäväryhmä eduskuntaan. Ryhmään ilmoittautui 
40 kansanedustajaa ja sen johtokuntaan kuuluu 
yksi edustaja kustakin puolueesta. YK-liitto toimii 
ryhmän sihteeristönä. 
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KOULUTUSTOIMINTA 

Kestävän kehityksen verkkokurssit 

Vuonna 2020 tuotettiin kaksi uutta kestävän kehityksen verkkokurssia: Kestävä kehitys haltuun -
verkkokurssi ja Opettajat kestävän tulevaisuuden tekijöinä -täydennyskoulutuskurssi. 

Uusien kurssien painopiste on tavoitteiden esittelyn sijaan niiden toimeenpanossa, joita käsitellään 
kahdeksan teemakokonaisuuden kautta. Lisäksi käsitellään tavoitteiden välisiä yhteyksiä ja niiden 
toimeenpanon toteutumista globaalisti ja Suomessa. Erityisesti Suomen toimeenpanon toteutumiseen 
tarvittiin merkittävästi uutta taustatyötä, jota tekivät tuntiperustaisesti asiantuntijat Elina Multanen ja 
Helena Tolkki. Kurssin kuvat uusittiin käyttämällä YK:n ystävien johtotiimin jäsenen, ulkomaantoimittaja 
Rauli Virtasen kuvia. Kurssien käyttöön tuotettiin kahdeksan uuden videon ja kuuden podcastin sarja.  

Kurssilla teemoihin ja tavoitteisiin 
johdattelevat suomalaiset asiantuntijat 
seuraavasti. 1) hyvinvointi ja tasa-arvo; 
presidentti Tarja Halonen, 2) 
olemisemme ympäristöperusta; 
WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder, 3) 
ilmasto ja energia; WMO:n pääsihteeri 
Petteri Taalas, 4) koulutus; opettaja ja 
kirjailija Arno Kotro sekä 
opetusministeri Li Andersson, 5) ruoka 
ja vesi; erikoistutkija Juha-Matti 
Katajajuuri, 6) resurssiviisas ja 
oikeudenmukainen talous; 
emeritusprofessori Sixten Korkman ja 

vaikuttamistyön asiantuntija Elina Mikola, 7) kestävät kaupungit ja yhteisöt; Kuntaliiton kehityspäällikkö 
Sini Sallinen ja 8) ihmisoikeudet, rauha ja turvallisuus; ulkoministeri Pekka Haavisto. Lisäksi aikaisemman 
kurssin asiantuntijavideoita hyödynnetään edelleen 17 tavoitteen esittelyissä.  

Verkkokurssi saatiin valmiiksi ja julkistettiin lokakuussa 2020 ja sillä oli noin sata käyttäjää loppuvuonna 
2020. Kurssista on tehty räätälöity versio yhdelle yritykselle (20 osallistujaa). Tähän tilauskurssiin kuului 
Jenni Kauppilan vetämä aloitusluento ja yritykselle räätälöidyt lopputehtävät. Lisäksi yhden maakuntaliiton 
työntekijät (8 osallistujaa) tilasivat kurssin suorittaakseen sen lukupiirinä.  

Norjan YK-liiton kanssa on tehty yhteistyötä kurssin kohderyhmän laajentamiseksi ja he ovat hakeneet 
rahoitusta, joilla kurssi voitaisiin kääntää ja muokata norjalaisille kohdeyleisöille.  

Koulutusyhteistyö korkeakoulujen kanssa 

Tampereen korkeakouluyhteisöön kuuluvan Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa tehtiin yhteistyötä 
useammalla saralla: TAMKin pedagogiset ratkaisut -yksikön lehtori, HT, Eveliina Asikainen toimii YK-liiton 
OPH-hankkeen kurssin työpajojen pedagogisena asiantuntijana, YK-liiton Jenni Kauppila puolestaan toimi 
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TAMKin Innovation Week -tapahtuman yhden opiskelijaryhmän sparraajana kommentoiden ja arvioiden 
oppilaiden innovaatiota ja niiden kehittymistä (marraskuun viikko). Ryhmässä ”yhdenvertainen ja kestävä 
tulevaisuus” oli noin 20 opiskelijaa ja koko tapahtumassa noin 500 opiskelijaa.  

Lisäksi vuonna 2020 käytiin keskusteluita Siviksen ja Omnian kanssa mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä 
kestävän kehityksen koulutuksen järjestämisessä. Toimintakertomuksen kirjoittamisen aikaan (tammikuu-
helmikuu 2021) näistä ei oltu vielä tehty päätöksiä. 

YK-liitto on myös mukana Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutti HELSUS:n valtuuskunnassa. 
Instituutti yhdistää kestävyystieteen tutkimuksen ja koulutuksen seitsemästä tiedekunnasta ja kolmelta 
kampukselta. 

YK75 juhlavuosi YK-kouluissa 

YK-liitto lähettää YK-kouluille 4-6 kertaa vuodessa uutiskirjeen, jossa kerrotaan ajankohtaisista 
tapahtumista ja saatavilla olevista materiaaleista. Lisäksi YK-liiton edustajat vierailevat kouluissa 
henkilöresurssien sallimissa puitteissa. Koronatilanne sekoitti koulujen arjen erityisesti kevätkaudella ja 
aiheutti aikatauluhaasteita myös syyslukukaudelle, mikä teki yhteistyöstä haastavaa. 

Jenni Kauppila osallistui vuonna 2020 YK-nuorten ja Erätaukosäätiön kanssa yhteensä kolmeen suunnittelu- 
ja koulutustilaisuuteen koskien nuorille suunnattujen virtuaalisten kouluvierailujen toteuttamista. 
Vierailujen teemana oli positiivinen rauha (SDG 16). Osallistujia YK-nuorista ja paikallisyhdistyksistä oli noin 
10 per tilaisuus. Lisäksi Kauppila luennoi Järvenpään lukion historian ja yhteiskuntaopin opiskelijoille YK:n 
toiminnasta ja ajankohtaisista teemoista 2.3.2020. Osallistujia oli noin 25.  

Kouluille ja järjestöille on tuotettu vuosien mittaan useita kiinnostavia menetelmiä YK-teemojen 
käsittelyyn. Vuoden 2020 aikana tehtäväsisältöjä päivitettiin ja uusittiin (yht. 33 tehtävää YK-teemapäivistä, 
ihmisoikeuksista, kestävästä kehityksestä, rauhasta ja turvallisuudesta). Verkkoaineistoon sisältyy 
kouluasteittain eriytettyjä tehtäviä kestävästä kehityksestä, rauhasta ja turvallisuudesta sekä 
ihmisoikeuksista. Temaattisten kokonaisuuksien linkitykset opetussuunnitelmiin tuodaan esiin. 

Uutta verkkoaineistoa ja digitaalisia oppimismenetelmiä 

Syksyllä 2020 käynnistyi rauhantyön hanke, jonka tuella uudistetaan paljon käytetyt luokkaopetukseen 
soveltuvat Mini Malli-YK-simulaatiot ja Maailmankansalaisen kypsyyskoe MKK.  Malli -YK menetelmä 
sopii 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.  

Kevääseen 2021 mennessä valmistuu verkkoympäristössä toteutettava malli-YK-opetusmenetelmä 
DigiMUN (Digital Model United Nations), jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi YK:n tekemää työtä 
konfliktien ennaltaehkäisemiseksi, rauhanturvaamiseksi, -välittämiseksi ja -rakentamiseksi, sekä tarjota 
kansalaisille ja kansalaisjärjestöille uusia kanavia ja menetelmiä YK:n rauhantyön tukemiseen. Samalla 
lisätään suomalaisten YK-osaamista ja erityisesti nuorten vaikutusmahdollisuuksia Suomen YK-politiikkaan 
ja sitä kautta YK-prosesseihin. DigiMUN-simulaatiossa nuoret asettuvat YK:n turvallisuusneuvoston eri 



14 
 

jäsenmaiden nuorten asemaan ja pohtivat 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman 
tavoitteiden toteutumista heidän näkökulmastaan. Simulaatiossa neuvotellaan yhteinen julkilausuma, joka 
sisältää nuorten näkemyksiä siitä, miten 2250-päätöslauselman toimeenpanoa pitäisi edistää ja mikä olisi 
YK:n rooli tässä työssä. YK-liitto kokoaa yhteen nuorten julkilausumia ja viestii niistä päättäjille. 

Maailmankansalaisen kypsyyskokeen käyttökelpoisuutta arvioitiin syksyllä 2020 haastattelemaan parin 
viime vuoden aikana kokeen suorittaneiden opiskelijoiden ohjaajia.  Aineisto päivitettiin saatujen 
havaintojen pohjalta. Päivitetty opas ja verkkoaineisto valmistuvat myös keväällä 2021. 

Opettajat kestävän tulevaisuuden tekijöinä -hanke 

YK-liitto haki ja sai keväällä 2020 Opetushallituksen rahoitusta opettajien kestävän kehityksen 
täydennyskoulutukseen. Ajanjaksolla 05/2020-12/2021 toteutettava hanke keskittyy kolmen voimakkaasti 
keskinäisriippuvaisen kestävän kehityksen osa-alueen edistämiseen ja hankkeen kärkiteemat on nimetty 
näiden mukaisesti: ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja kiertotalous.  

Opettajien täydennyskoulutuksen runkona toimii laaja viiden 
opintopisteen kestävän kehityksen verkkokurssi, jossa on kattavan 
yleistietopaketin lisäksi kaikkia osallistujia koskevia koulutusta ja 
opettajan rooleja koskevia tehtäviä sekä jokaisen kärkiteeman sisältöä 
syventäviä tehtäviä. Hankkeeseen kuuluu lisäksi ennen kurssin 
aloitusta tehtävä ennakkotehtävä, koko päivän aloitusseminaari ja -
työpajatyöskentely kärkiteemojen mukaisissa ryhmissä, webinaarit 
jokaisesta teemasta sekä loppuseminaari ja sen työpajat huhtikuussa 

2021. Vuoden 2020 aikana toteutettiin aloitusseminaari ja sen työpajat koronatilanteesta johtuen etänä 
sekä ensimmäinen yhteisistä webinaareista aiheesta ilmastonmuutoksen aiheuttamien tunteiden käsittely 
opetuksessa. Kurssilla on 90 osallistujaa, noin 30 kussakin kärkiteemassa. 

 
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 2020:  

-Laajensi ja syvensi kestävän kehityksen tietoutta. Lisäsi entisestään intoa ja halua toimia työssä tämän 
tärkeän asian eteen. Hyvä kokonaisuus kaikkiaa 
-Kiitos paljon tästä kurssista. Kestävä kehitys haltuun-kurssille oli helppo päästä mukaan ja ohjeet olivat 
selkeät. Kurssi eteni kokonaisuudessaan hyvin jouhevasti ja kaikki teemat/tieto-osiot olivat helposti 
ymmärrettävissä. Kivana juttuna olivat myös asiantuntijoiden haastattelut, jotka toivat lisäarvoa kurssin 
teemoille. Suorittaisin mielelläni tulevaisuudessakin samantapaisia verkkokursseja. 
-Koulutusmateriaali oli monipuolinen ja kiinnostava, avasi yläotsikoita ja isoa kokonaisuutta kivasti. Asia 
on iso ja raskas, sisältää paljon asiaan, niin pitääkin, mutta kokonaisuus on enemmän hallinnassa nyt, 
Agenda 2030 tuntuu tutulta ja se on helpompi ottaa osaksi jokapäiväistä elämää, työhön ja omaan 
arkeen. Jäin miettimään etenkin Arto Salosen sanoja, hyvän elämän perustasta.  
-Kaiken kaikkiaan kurssi oli mielestäni hyvin onnistunut. Mielenkiintoisten tekstikokonaisuuksien lisäksi 
kurssilla oli hyviä videoita, kuvia, infografiikkaa, podcasteja sekä linkkejä lisälukemistoon. 
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Tekstikokonaisuudet olivat napakoita ja sellaisia, että niitä jaksoi helposti lukea. Olisin kuitenkin 
kaivannut ehkä enemmän interaktiivisuutta tai tehtäviä, jotka olisivat syventäneet kestävän kehityksen 
teemojen oppimista entisestään. 
-Sain kurssista paljon tietoa - se avarsi myös ymmärtämään tässä korona aikana, miten hyvin Suomessa 
asiat ovat. Esimerkiksi pysähdyin teini-ikäisen tyttäreni kanssa miettimään lisääntymisoikeutta, 
lisääntymisvapautta, naisten kokemaa väkivaltaa, vaihtoehtoisia energianlähteitä, korallien 
"katoamista", ilmansaasteita, tilastointien puutteellisuutta ja miten paljon me tarvitsemme toisiamme. 

 
 

 

VIESTINTÄ  

YK:n 75-vuotisjuhlavuosi näkyi verkossa  - Koronaviestintä painottui keväällä 

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. 

Ajankohtaisviestinnässä YK-liitto seurasi ja välitti runsaasti tietoa 
koronapandemian vaikutuksista globaalisti. YK:n 75-vuotisjuhlavuoden 
tapahtumat siirtyivät suurilta osin virtuaalisiksi ja tilaisuuksien tallenteita 
välitettiin myös YK-liiton verkkosivujen kautta.  

YK-liiton verkkosivut uudistettiin 2019, jolloin neljä verkkosivua 
tiivistettiin ja jäljelle jäi kaksi sivustoa: ykliitto.fi ja globalis.fi. 
Uudistuneiden YK-liiton sivujen kautta tarjottiin koostetusti tietoa muun muassa YK:n toiminnasta, YK-
päivistä, ajankohtaisista YK-asioista ja tapahtumista, kestävän kehityksen tavoitteista, ihmisoikeuksista, 
rauhasta ja turvallisuudesta sekä Suomessa toimivista YK-järjestöistä. Verkkosivujen kasvattajien osiota 
täydennettiin 2020 laajalla kokonaisuudella YK-päivien tehtäviä.  

Vuonna 2020 verkkosivujen kävijämäärä jatkoi edelleen kasvua 
pysyen edellisvuoden kasvulukemissa. Sivulatauksia oli yli puoli 
miljoonaa vuoden aikana. Sivuilta haettiin tietoa etenkin kestävän 
kehityksen tavoitteista ja ihmisoikeuksista. Käyttäjämäärä kasvoi 7,5 
prosenttia ja suurin osa oli uusia kävijöitä. Vuonna 2020 YK-liiton 
verkkosivuilla oli yli 203 000 kävijää. 
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Globaliksen suosio jatkoi kasvuaan  

Erityisesti opetuskäytössä suosittu www.globalis.fi toimii edelleen omana kokonaisuutenaan. Globalis  
sisältää maatietoutta, tilastoja, tietoa konflikteista ja maailman tilasta. Sivustoa ylläpitää Norjan YK-liitto ja 
sen tilastot päivittyvät suoraan YK-tietokannoista. Muilta osin päivitykset tehdään YK-liitossa Norjassa 
tuotettujen materiaalien pohjalta. 

Globalis onnistui yhä kasvattamaan edellisvuoden huimia kasvulukuja. Vuoden 2020 aikana sivuilla oli yli 
360 000 kävijää. Sivulatauksia kertyi kaikkiaan yli 1,5 miljoonaa vuonna 2020. Sivuston kaikki 
konfliktiartikkelit päivitettiin norjankielisille Globalis-sivuille ja YK-liitto aloitti suomenkielisen sivuston 
päivitystyöt konfliktiartikkelien käännöstöillä.  Kaikki konfliktiartikkelit saadaan päivitettyä suomenkieliseen 
Globalikseen alkuvuonna 2021.  

 

Podcasteja Afrikan tulevaisuudesta ja kestävästä kehityksestä 

Vuonna 2019 aloitettiin YK-liiton oman kestävän kehityksen podcast-sarjan tuotanto ja sarjassa julkaistiin 
kaksi ensimmäistä jaksoa. Vuonna 2020 YK-liitto tuotti Kestävä kehitys haltuun –podcastsarjaan kuusi uutta 
jaksoa, jotka julkaistiin syksyllä opettajien täydennyskoulutuskurssilla verkkomateriaalina.  Haastattelut 
suunnitteli ja teki YK-liiton vaikuttamisviestinnän vastaava Elina Laiho. Editointi- ja viimeistelytöitä teki 
Jukka Pääkkönen. Podcastit tuotiin laajemman yleisön kuunneltavaksi Soundcloudiin sekä YK-liiton 
uudistetuille podcast-verkkosivuille. Podcast-jaksojen markkinointi päätettiin sijoittaa alkuvuoteen 2021.  

YK-liitto tuotti pakolaisuutta käsittelevän podcast-sarjan 2019 osana Eurooppa ja pakolaiset –sarjaa, joka 
rahoitettiin ulkoministeriön Eurooppa-tiedotuksen tuella. Sarjan markkinointi jatkui talvella 2020. Lisäksi 
YK-liitto tuotti aiheeseen lisää kuunneltavaa Tansanian ja Kenian matkoilta. Podcastit julkaistiin YK-liiton 
Soundcloud-tilillä. Lisäksi äänitteitä julkaistiin uutisjuttujen yhteydessä ja markkinointiin YK-liiton some-
kanavissa. Haastattelijana oli YK-liiton vaikuttamisviestinnän vastaava Elina Laiho. 

YK-liiton viestinnässä 2020 painottuivat kestävä kehitys, koronapandemian globaalit vaikutukset sekä YK:n 
75-vuotisjuhlavuosi.  Isoimpia töitä olivat webinaarit, podcast- ja videotuotannot verkkokursseille, YK-
juhlaviikon viestintä sekä ajankohtaisviestintä.    
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• YK-liiton verkkosivuilla oli yli 203 000 kävijää. Käyttäjämäärä kasvoi 7,5 prosenttia. Sivulatauksia 
oli yli puoli miljoonaa vuoden aikana. Sivuilta haettiin tietoa etenkin kestävän kehityksen 
tavoitteista, ihmisoikeuksista ja YK-päivistä.   

• Globalis.fi sivuston kävijämäärä jatkoi kasvua. Kävijöitä oli vuodessa yli 360 000 ja sivulatauksia 
kertyi kaikkiaan yli 1,5 miljoonaa vuonna. Konfliktiartikkelien päivitys alkoi ja työ saadaan valmiiksi 
alkuvuonna 2021. 

• Kestävä kehitys haltuun –podcastsarjassa tuotettiin kuusi jaksoa, jotka julkaistiin ensin 
verkkokurssilla ja yleisölle talvella 2021. Afrikka-podcasteja julkaistiin kolme. Kurssin videoita 
tuotettiin kahdeksan. 

• Vuonna 2020 YK-liitto julkaisi verkkosivuillaan n. 50 uutista, kymmenkunta tiedotetta, viisi 
lausuntoa ja kahdeksan blogi-kirjoitusta.  

• STT:n uutispalvelun kautta lähetimme neljä tiedotetta ja YK-liiton vaikuttamisviestinnän vastaava 
kirjoitti Länsi-Uusimaa –lehteen seitsemän YK-aiheista kolumnia. 

• YK-sopimuksia koskevia pikkukirjasilla on edelleen kysyntää ja niitä postitetaan viikoittain 
tilausten pohjalta kouluille, järjestöille ja muille kiinnostuneille.  

• Maailman parhaat uutiset -lehti julkaistiin YK 75 One UN -teemalla ja lehdessä nostettiin esiin 
Suomessa toimivien YK-järjestöjen tekemää työtä. YK-liiton tuottamassa ja julkaisemassa lehdessä 
oli 14 artikkelia kymmeneltä organisaatiolta, lukijoita noin 1300. 

• Uutiskirjeen tilaajamäärä kasvoi 200 tilaajalla ja oli vuoden päättyessä yli 2 200 tilaajaa. Uutiskirje 
lähti kymmenen kertaa. YK-kouluille lähettiin oma uutiskirje kahdeksan kertaa vuoden aikana. 
Lisäksi uutiskirjeitä saivat YK:n ystävät. 

• Runsas verkkotapahtumien vuosi näkyi sosiaalisessa mediassa. Seuraajien määrät nousivat 
kaikissa käytössä olevissa sosiaalisen median kanavissa. Facebookissa YK-liiton seuraajien määrä 
kasvoi yli 500:lla ja oli vuoden päättyessä yli 4 000. Tehokkainta kasvu oli syksyn aikana lokakuun 
YK-viikosta alkaen. Syksyllä twiitit tavoittivat päivittäin yli 2 100 lukijaa päivässä. Twitter-
seuraajien määrä kasvoi vuoden aikana yli 4 100 seuraajaan. Instagramissa aktiivisuuden määrä 
kasvoi yli 3 500:lla. 

• Eniten suurta yleisöä tavoittivat YK:n ystävien tv-spotit, joita tehtiin ystävänpäivän ja YK-päivän 
yhteydessä. 
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HANKETOIMINTA 

UNA Tanzania: SD4all-hanke 2019-2020  

Hankkeen työpaja tansanialaisille kansanedustajille, kuntaministeriön virkahenkilöille ja 
kansalaisjärjestöedustajille järjestettiin 17.-19.2020 Tansanian pääkaupungissa Dodomassa, jossa hallinto 
sijaitsee. Ulkoministeriön vero ja kehitys -ohjelmasta vastaava tohtori Timo Voipio oli työpajan 
pääasiallinen asiantuntija ja alusti molempina päivinä työskentelyä (ensimmäisenä päivänä 
sosiaaliturvajärjestelmistä ja sosiaalisesti kestävästä kehityksestä ja toisena päivänä verotuksen 
merkityksestä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävälle kehitykselle). Voipio osallistui lisäksi hyvän 
kiswahilinkielentaitonsa ansiosta myös työryhmien työhön asiantuntijakommentaattorina.  

YK-liiton Jenni Kauppila piti tilaisuudessa esityksen, 
jossa käsiteltiin Global Sustainable Development 
Reportin tuloksia ja suomalaisten kuntien kestävän 
kehityksen raportointia. Kuntaliiton 
varapuheenjohtaja ja Hämeenlinnan 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio 
alusti videon välityksellä kuntapäättäjän 
näkökulmasta siitä, miksi kestävän kehityksen 
tavoitteet ovat kunnille merkittäviä, ja vastasi 
osallistujien kysymyksiin tekstiviesteillä. 
Hybridiosallistumismalli toimi mainiosti ja antoi 
hyvän pohjan vuoden 2021 työpajalle, joka 
joudutaan koronapandemian takia järjestämään 
kokonaan ilman suomalaisten osallistumista 
paikan päällä.  

Työpajaan osallistui 28 naista ja 29 miestä. Osallistujat jakaantuivat melko tasan kolmeen ryhmään: 
kansanedustajat, kuntaministeriön virkahenkilöt ja kansalaisjärjestötoimijat. Työpajan tuloksena saatiin 
yhteinen suositus siitä, että kuntatoimijoille pitäisi saada oma kestävän kehityksen ohjelma ja myöhemmin 
vuoden 2020 aikana Tansanian YK-liitto ja kuntaministeriö (Tamisemi) allekirjoittavatkin puitesopimuksen 
koulutusten järjestämisestä.  

Lokakuussa 2020 järjestetyt presidentin- ja parlamenttivaalit vaikuttivat myös hankkeen toimintaan. Alun 
perin vaalikomission luvalla nuorille suunniteltu vaali-infosivusto ei kuitenkaan saanut julkaisulupaa ja 
toimintaa jouduttiin siltä osin suuntaamaan uudestaan. Tansanian YK-liitto toimi aktiivisesti osana 
nuorisojärjestöjen yhteistyökoalitiota, joka järjesti nuorille suunnattuja keskustelutilaisuuksia ja 
kouluvierailijakoulutuksia tavoitteeseen 16 liittyen.  

Tansanian YK-liiton ja Funzin kanssa tuotettiin kestävän kehityksen mobiilikurssi Tansaniaan.  Kurssilla 
käsitellään kattavasti sekä globaali että kansallinen Tansanian tilanne tavoitteiden toimeenpanossa sekä 
kannustetaan aktivoivien tehtävien kautta pohtimaan omia tapoja edistää kestävän kehityksen tavoitteiden 
toimeenpanoa entistä tehokkaammin. Mobiilikurssi julkaistiin loppuvuodesta 2020 ja sen pääasiallinen 
kohderyhmä ovat tansanialaiset päättäjät, virkahenkilöt ja kansalaisyhteiskunnan toimijat. 
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YK-liiton vaikuttamisviestinnän vastaava Elina Laiho osallistui myös tammikuun työpajaan ja tutustui 
Tansanian YK-liiton toimintaan ja hankkeeseen Dar es Salaamissa. Laiho tuotti materiaalia hankkeesta YK-
liiton viestintään ja verkkosivuille.  

Accelerating SDGs in East Africa -hankkeen valmistelu vuosille 2021-2024 

Keväällä 2020 YK-liitto valmisteli uuden 
nelivuotisen hankehakemuksen, jonka 
tavoitteena on vauhdittaa kestävän 
kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa 
Itä-Afrikassa Tansanian lisäsi myös 
Ugandassa ja Keniassa sekä vahvistaa 
pohjoismaisten YK-liittojen yhteistyötä 
kumppanijärjestöjen tukemisessa. 
Hankkeeseen haettiin 1,3 miljoonaa ja 
saatiin 675 000 euroa. Hanke aloitetaan 
maaliskuun 2021 alussa.  

 

 

 

HALLINTO, TALOUS JA VARAINHANKINTA 

Globaalikeskuksen yhteistoimisto 

YK-liitto toimii päävuokralaisena ja hallinnoi järjestön yhteistä 658 m² toimitilaa Siltasaarenkadulla 
Helsingissä. Globaalikeskuksen alivuokralaisissa oli jonkin verran vaihtuvuutta vuoden mittaan. Demo ry 
muutti toiminnan laajentumisen myötä uusiin tiloihin. Demolta vapautuneet huoneet olivat tyhjillään lähes 
koko koronavuoden, jolloin toimitiloille ei ollut suurta kysyntää. Vasta joulukuun alkupuolella prostituution 
vastaista työtä nuorten parissa tekevä Exit ry vuokrasi kaksi vapaana olleista huoneista. Rasmus ry muutti 
taloudellisten vaikeuksien vuoksi toisiin tiloihin elokuussa 2020. Heiltä vapautunut huone vuokrattiin 
Suomi-Somalia seuran Gaawinaad -hankkeelle 28.2.2021 asti. Vuokralaisten hankintaa vaikeutti korona 
lisäksi naapuritalon perusteellinen jälleenrakennusprosessi sekä koko talon ikkunaremontti, joka haittasi 
työntekoa huhtikuusta elokuuhun. Edellä mainituista syistä johtuen saimme kuitenkin Posti ja palvelualojen 
unioni PAU:lta vuokranantajana 20 % vuokran alennuksen puoleksi vuodeksi, joten vuokran korotuksiin ei 
ollut tarvetta. Lokakuussa PAU myi toimitilat Siltasaarenkatu 4:ssä toimivalle Rakennusliitolle. 
Vuokrasuhde kuitenkin jatkui ennallaan vuoden loppuun asti ja koronatilanteen jatkuessa saimme 10 % 
vuokran alennuksen vielä kesäkuun loppuun 2021 asti. 
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Normaalitilanteessa Globaalikeskuksen tiloissa toimi yhteensä noin 40 työntekijää yli kymmenen eri 
järjestön palveluksessa. Maaliskuun 12. päivän jälkeen suurin osa järjestöistä on kuitenkin työskennellyt 
etänä ja toimistolla on ollut varsin hiljaista. 

YK-liitto huolehti päävuokralaisena yhteisistä IT-palveluista sekä tilojen ylläpidosta. Kuluneena vuonna 
investoitiin mm. yhteiskäytössä olevien kokoushuoneiden etäkokousvälineistöön, palvelimen ja tulostimen 
uusimiseen. 

Hallinto 

YK-liiton hallinnosta vastaa jäsenjärjestöjen edustajista muodostuva hallitus. Puheenjohtajana toimi 
vuoden alusta alkaen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (Kansallisen Sivistysliitto). Varapuheenjohtajina 
toimivat Riikka Keskitalo (Työväen Sivistysliitto) ja Noora Hammar (Maaseudun Sivistysliitto). Hallitus 
kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa ja kaikki kokoukset järjestettiin teams -kokouksina. Kokoustavasta 
johtuen kokouksissa ei syyskokousta lukuun ottamatta kuultu ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Toimikaudella kehitettiin osaamista etäosallistumisen mahdollistaviin ohjelmiin ja välineisiin sekä 
podcastien, videoiden ja muiden verkkoaineistojen hyödyntämiseen koulutuksessa, vaikuttamistyössä ja 
viestinnässä. Kevätkokous siirrettiin syksyyn ja järjestettiin lopulta teams -kokouksena syyskuussa. Samoin 
syyskokous järjestettiin joulukuussa teams -kokouksena siten, että kokouksen puheenjohtajisto ja 
sihteeristö osallistui kokoukseen YK-liiton tiloissa. Jäsenjärjestöjen edustajilla oli mahdollisuus valita 
osallistumismuoto ja kaikki valitsivat etäosallistumisen. Syyskokouksen aluksi kuulimme WFP:n päämajassa 
Roomassa työskentelevän Meemi Taalaksen esityksen WFP:n ajankohtaisista kuulumisista. 

Raittiuden ystävät ja Luontoliitto erosivat YK-liitosta, mutta jäsenmäärä pysyi ennallaan Suomen 
Setlementtiliiton ja Suomen Sovittelufoorumin liityttyä YK-liiton jäseneksi. 

Talous ja varainhankinta 

YK-liiton kokonaiskustannukset vuonna 2020 olivat liitteenä olevan tasekirjan mukaan 726 259,16 euroa.  
Omatoiminen tuotto oli 57 381,37 euroa ja saadut valtionavustukset yhteensä 558 380,00 euroa. 
Kokonaistuotto yhteensä 751 222,88 euroa, josta 138 321,24 oli Globaalikeskuksen toiminnan tuloja. 
Tilikauden ylijäämä oli 24 963,72 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. 

Vuoden aikana jätettiin seitsemän rahoitushakemusta eri tahoille (ks. Liitetiedostot).  Loppuvuodesta YK-
liitto valmistautui keväällä 2021 aukeavaan ohjelmatukihakukierrokseen vuonna 2020 saattamalla 
toimintaohjeistonsa haun kriteeristöjen vaatimalle tasolle sekä jättämällä alustavan 
ohjelmatukihakemuksen, jonka perusteella järjestön hakukelpoisuus arvioidaan. 
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Henkilöstö 

YK-liiton toiminnan henkilöstöresurssit ovat minimaaliset. Liiton toimistolla työskenteli päätoimisesti 
toiminnanjohtaja Helena Laukko ja vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila sekä vuoden 2019 lopulla 
aloittanut vaikuttamisviestinnän vastaava Elina Laiho ja YK75 juhlavuoden tapahtumakoordinaattori Uula 
Neitola. Hallinnon tehtävissä vuoden 2019 alusta puolipäiväisenä työskennellyt Hanne Kotilainen lopetti 
työt 31.3.2020, eikä hänen tilalle palkattu koronahaasteiden vuoksi uutta työntekijää, vaan hallinnon 
tehtävät jaettiin muiden työntekijöiden kesken. Kesällä saatiin lisämääräraha rauhantyön hankkeeseen, 
jonka toteuttajaksi palkattiin määräaikaisella työsuhteella Heidi Saarinen. Lisäksi Globaalikeskuksen 
yhteistoimiston palveluksessa työskenteli koko vuoden ajan työllistämistuella palkattu osa-aikainen 
toimistoavustaja Anni Jokinen ja syksyllä tapahtumakoordinaatiossa avusti osa-aikainen harjoittelija Tarja 
Äijäläinen. YK-liiton koulutusvastaava Rosa Puhakainen-Mattilan vanhempainvapaa jatkui koko vuoden 
ajan. Etätyöstä johtuen muita harjoittelijoita ei kuluneena vuonna otettu. Sen sijaan palkattiin 
tuntiperusteisesti asiantuntijoita avustamaan kestävän kehityksen verkkokurssin uudistamisessa ja 
verkkosivujen eri osien päivittämisessä. Henkilötyövuosia kertyi yhteensä kuusi.  

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 
edelleen 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 pitkäjänteisesti mm. koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä.  

Loppuvuodesta YK-liitto jätti ulkoministeriölle hakemuksen ohjelmatukikelpoisuuden selvittämiseksi. 
Mikäli kelpoisuus myönnetään, on YK-liitolla mahdollisuus hakea keväällä 2021 ohjelmatukea 
nelivuotiskaudelle 2021-2024. Samoin jätimme valtioneuvostolle ilmoituksen kiinnostuksesta toimia 
Kestävän kehityksen toimikunnan tähän asti ylläpitämän Sitoumus 2050 sivuston ylläpitäjän ja kehittäjänä, 
mikäli palvelun ulkoistamiseen päädytään. Näihin molempiin hakemuksiin odotetaan päätöksiä 
alkuvuodesta 2021. Samoin vuosittaisten rahoituspäätösten varassa toimivan YK-liiton muihin 
rahoitushakemuksiin yleistuesta toiminta-avustuksiin odotetaan päätöksiä alkuvuodesta, siksi useat 
toiminnot saadaan käyntiin aikaisintaan keväällä. 

YK-liiton hallitus päätti jatkaa kaudelle 2017-2020 laadittua strategiakautta vielä vuodella siten, että uusi 
toimintastrategia valmistellaan yhtä aikaa keväällä 2021 mahdollisesti valmisteltavan 
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ohjelmatukihakemuksen kanssa. Uusi toimintastrategia vuosille 2022-2024 hyväksytään viimeistään 
syyskokouksessa 2021. 

 

YK-liiton järjestölliset kehittämistavoitteet toteutuivat suunnitellusti 

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. Toteutumista edistettiin jättämällä ulkoministeriölle marraskuussa 
ohjelmatukikelpoisuutta koskeva hakemus. 

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. Tavoite toteutui erinomaisesti. YK-liitto toimi aktiivisesti 
useissa YK-asioita käsittelevissä toimikunnissa ja toimii sihteeristönä kuluvana vuonna perustetulle Suomen 
One UN verkostolle. Tämä mahdollistaa YK-asioiden laaja-alaisen seurannan ja linkittämisen 
merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi. 

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. Tavoite 
saavutettiin kohtuullisen hyvin. Koronapandemian myötä webinaareista ja etäosallistumisesta tuli nopeasti 
yleinen käytäntö niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Se edesauttoi myös materiaalien ja menetelmien 
siirtämistä internetiin laajemman kohderyhmän käyttöön.  
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Liite 1. Annetut lausunnot 

 

Vuoden 2020 aikana YK-liitto antoi seuraavia lausuntoja ja kannanottoja: 

- 27.2.2020 Lausunto: Suomen YK-liiton lausunto UTP 21/2019 vp (Valtioneuvoston selvitys Suomen 
osallistumisesta kansainväliseen kriisinhallintaan) 
Lausunnossaan ulkoasiainvaliokunnalle Suomen YK-liitto korosti ihmislähtöisen ja 
kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan toimintamallien edelleen kehittämistä kriisien taustalla olevien 
moninaisten syiden ratkaisemiseksi. Rauha saavutetaan parhaiten poliittisin keinoin, mutta 
poliittisen ratkaisun edellytyksiä voidaan rakentaa kriisinhallinnan avulla. 

- 6.4.2020 Kannanotto: Humanitaarisen työn rahoituksen nostaminen kehysriihessä 
Suomen YK-liiton mukaan Suomen on nostettava humanitaarista apua kehysriihessä kahdeksalla 
miljoonalla eurolla ja tuettava YK:n pääsihteerin vetoomusta maailmanlaajuisen aselevon 
aikaansaamiseksi. 

- 23.4.2020 Kannanotto: Globaalien kriisien ratkaisussa tarvitaan monenkeskistä yhteistyötä 
Suomen YK-liiton hallituksen puheenjohtaja Saara-Sofia Sirénin sekä toiminnanjohtaja Helena 
Laukon kirjoitus julkaistiin Turun Sanomissa 24.4.2020. 

- 10.9.2020 Kannanotto: Suomalaisten YK-toimijoiden kannanotto valtionvarainministeriön 
esitykseen valtion talousarvioksi 2021. 
Kannanoton keskeisimmät nostot ovat 1) YK-järjestöjen kehitysyhteistyön rahoitusta tulee nostaa 
hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti, 2) Monenkeskisen kehitysyhteistyön taloussuunnittelun ja 
-seurannan hyvää hallintoa on parannettava, ja 3) Ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen 
määrärahaa ei tule laskea. 

- 8.12.2020 Lausunto: Suomen YK-liiton lausunto valtioneuvoston Agenda 2030 -selonteosta 
YK-liiton lausunnossa nostetaan esiin monenkeskisen sääntöpohjaisen järjestelmän aktiivinen 
vahvistaminen. Lisää tekoja tarvitsevat muun muassa saamelaisten oikeuksien turvaaminen ja tasa-
arvon edistymisen seuraaminen. Lausunto käsittelee valtioneuvoston selontekoa kestävän 
kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta – Kohti hiilineutraalia 
hyvinvointiyhteiskuntaa. 

Liite 2. Tuotetut podcastit 

Kestävä kehitys haltuun –podcastjaksot: 
1. Ruoka: BIOS-tutkimusyksikön tutkija Ville Lähde. Lähde kertoo ruokajärjestelmän ongelmista, 

maailman nälästä ja ratkaisuista. 
2. Koulutus: sanataidekouluttaja Aleksis Salusjärvi ja erityisopettaja Mia-Annukka Anttila. 

Lukutaidon lapiomies Aleksis Salusjärvi tekee töitä heikosta lukutaidosta kärsivien nuorten kanssa 
kouluissa ja vankiloissa. Itä-Helsingissä erityisopettaja Mia-Annukka Anttila tietää, mikä parhaiten 
auttaa syrjäytymisuhan alla olevia nuoria pääsemään kiinni opintoihin. 

3. Tasa-arvo koulutuksessa: poliittinen asiantuntija ja väitöskirjatutkija Minja Koskela. Tasa-
arvoaktivisti, poliittinen asiantuntija ja väitöskirjatutkija Minja Koskela on taustaltaan musiikin 
opettaja. "Tasa-arvoa tehdään yhdessä oppilaiden kanssa", sanoo Koskela. Entä mitä on 
feministinen pedagogiikka? 

https://www.ts.fi/lukijoilta/4933555/Lukijalta+Globaalien+kriisien+ratkaisussa+tarvitaan+monenkeskista+yhteistyota
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4. Köyhyyden poistaminen: Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari. 
Suomi on sitoutunut puolittamaan köyhyyden vuoteen 2030 mennessä, pääseekö Suomi 
tavoitteeseen? Ja mitä tavoitteen saavuttaminen vaatii? 

5. Kaupungit: kestävän kaupunkikehityksen yliopistolehtori Markus Laine ja johtaja Karoliina 
Laakkonen-Pöntys Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta. Millainen olisi kestävän kaupungin resepti? 

6. Olemisemme ympäristöperusta: Tampereen hyönteistutkijaseuran puheenjohtaja Tero Piirainen 
ja Villi Vyöhyke luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Jere Nieminen. Jaksossa vieraillaan 
kouluniityllä Tampereen Nekalassa. 

Afrikkaa ja pakolaisuutta käsitteleviä podcasteja: 

1. “Afrikan tapahtumat vaikuttavat Suomeen ja koko maailmaan”: Maailman pakolaisten, 
siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa vuosittain miljoonilla ihmisillä. Suurin osa 
kotinsa jättävistä ihmisistä lähtee liikkeelle Afrikasta ja suurin osa heistä myös jää Afrikkaan, oman 
kotimaansa naapurimaahan. Keniassa kysyimme afrikkalaisen yhteiskunnan nykytilan ja 
tulevaisuuden näkymiä YK:n asiantuntijoilta sekä Suomen Kenian suurlähettiläältä Erik 
Lundbergiltä. Paula Pennanen-Rebeiro-Hargrave YK:n yhdyskuntaohjelma UN-Habitatista korosti, 
että tutkimusten mukaan paikallishallinnon laatu vaikuttaa kaikkein eniten radikalisoitumiseen ja 
siihen, lähtevätkö ihmiset liikeelle. Liikkeelle lähtöön vaikuttaa vahvasti myös ilmastonmuutos, 
sanoi raja-alueiden konflikteihin perehtynyt Asfaw Kumssa YK:n Nairobin aluetoimistosta. 

2. Timo Voipio, Afrikan tähden kautta Tansaniaan:Ulkoministeriön asiantuntija Timo Voipio lähti 
1985 löytöretkelle Afrikan tähden pelilaudan innoittamana ja on siitä saakka perehtynyt köyhyyden 
poistamisen ja yhteiskunnan kehittämisen mahdollisuuksiin. Haastattelu tehtiin tammikuussa 2020 
Tansaniassa YK-liiton kehitysyhteistyöhankkeen työpajassa, missä Voipio puhui sosiaaliturvasta ja 
verotuksesta tansanialaisille kansanedustajille sekä kuntaministeriön ja kansalaisjärjestöjen 
edustajille.  

3. Pandemian aikaan slummit ovat toivottomuuden linnakkeita: Keniassa ollaan vaikeassa 
tilanteessa, kun koronapandemia uhkaa levitä köyhimpien ihmisten asuinalueille. Tilanteesta 
kertoo Paula Pennanen-Rebeiro-Hargrave YK:n yhdyskuntaohjelma UN-Habitatista. 
 

Liite 3. rahoitushakemukset, hallitus, henkilökunta ja jäsenjärjestöt 

Liite 1. UUDET RAHOITUSHAKEMUKSET 

YK-liitto teki vuoden aikana seuraavat uudet hakemukset rahoituspohjan laajentamiseksi. 

1) Ohjelmatukihakukelpoisuuteen liittyvä hakemus. Päätös alkuvuodesta 2021.  
2) UM, kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeet. Accelerating SDG implementation in East 

Africa. Haettu 1 300 000€, saatu 675 000€ ajanjaksolle 2021-2024. Kohdemaat Tansania, Uganda 
ja Kenia.  

3) Opetushallitus, opettajien täydennyskoulutus. Opettajat kestävän tulevaisuuden tekijöinä. Haettu 
141 000€, saatu 130 000€ ajanjaksolle 05/2020-12/2021.  

4) Kansan Sivistysrahasto, Tarja Halosen rahasto. Haettu 1000€, saatu 1000€. 
5) Helsingin kaupunki. Niitty-teos. Haettu. Ei rahoitusta.  



25 
 

6) Viestinnän ja kehityksen säätiö. DEAR-haku. Haettu 35 000€, ei rahoitusta. Valintakriteereissä 
painopiste marginaalisten ryhmien tavoittamisessa.  

7) Valtionneuvoston kanslian markkinakartoitukseen osallistuminen. Aiheena Sitoumus 2050 -
palvelun ulkoistaminen. YK-liitto sai erittäin positiivista palautetta hakemuksestaan, mutta ei 
pysty osallistumaan varsinaiseen hakuun, koska se päädyttiin aukaisemaan vain valtionhallinnon 
sisäisille hakijoille. 

 

LIITE 2. YK-LIITON HALLITUS JA HENKILÖKUNTA 2020 

Puheenjohtajisto: 

Puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén, Kansallinen sivistysliitto  
Riikka Keskitalo, Työväen sivistysliitto (varapuheenjohtaja) 
Noora Hammar, Maaseudun sivistysliitto (varapuheenjohtaja) 
 
Varsinaiset jäsenet:     
Enni Ikonen, Kokoomuksen Nuorten Liitto 
Laura Hämäläinen, Keskustan Opiskelijaliitto 
Lauri Korvenmaa, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 
Kalle Virtanen, Sosialidemokraattiset Opiskelijat 
Liisa Ketolainen, Naisjärjestöjen keskusliitto 
Pia Björkbacka, SAK 
Aki Harju, Rauhanturvaajat 
Niklas Vaalgamaa, Suomen YK-nuoret 
Dan Cederlöf, Svensk Ungdom 
Katri Pasanen, Luontoliitto 
 
Varajäsenet: 
Roope Tukia, Tuhatkunta  
Katri Leppälaakso, Helsingin YK-nuoret 
Tuomas Karvonen, Eurooppanuoret 
Adina Nivukoski, Demarinuoret 
Heidi Lehtovaara, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS 
Päivi Lyhykäinen, OAJ 
Mikko Jalo, Suomen Partiolaiset 
Selene Tenn, FinMUN 
Emilie Jäntti, FSS 
Hanne Kivimäki, Eurooppanuoret 
 
 
HENKILÖKUNTA 

Helena Laukko, toiminnanjohtaja 
Jenni Kauppila, vaikuttamistyön vastaava 
Elina Laiho, vaikuttamisviestinnän vastaava  
Uula Neitola, tapahtumakoordinaattori 
Rosa Puhakainen-Mattila, koulutussuunnittelija, vanhempainvapaalla 1.9.2019 alkaen 
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Hanne Kotilainen, puolipäiväinen taloussihteeri 31.3.2020 asti 
Anni Jokinen, osa-aikainen toimistoapulainen 
Tarja Äijäläinen, osa-aikainen työharjoittelija 15.9.-15.11.2020 
 
 
 

 

LIITE 3. YK-LIITON JÄSENJÄRJESTÖT 2020 

•      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 (eronnut syksyllä 2020) 
•      Maaseudun Sivistysliitto  
•      Mannerheimin Lastensuojeluliitto  
•      Marttaliitto  
•      Metallityöväen liitto  
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•      Naisjärjestöjen Keskusliitto  
•      Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS  
•      Nuorten Kotkien Keskusliitto  
•      Opetusalan ammattijärjestö OAJ  
•      Oulun YK-yhdistys  
•      Palvelualojen ammattiliitto PAM  
•     Raittiuden ystävät (eronnut syksyllä 2020) 
•      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 Setlementtiliitto (uusi jäsenjärjestö) 
•      Suomen Sos.dem. Sanomalehtimiesliitto  
•      Suomen Sovittelufoorumi (uusi jäsenjärjestö) 
•      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 
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