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Pääsihteerin terveiset 
 
 
Global Compact Network Finland aloitti täysipainoisesti toimintansa vuoden 2020 tammikuussa. 
Tarve verkostolle, joka välittää tietoa YK:n yritysvastuualoitteen työkaluista ja kampanjoista 
suomalaisille yrityksille, oli suuri ja yritykset ottivat paikallisverkoston hyvin vastaan. Huolimatta 
koronapandemian aiheuttamista rajoitteista yritysten ja paikallisverkoston toimintaan, 
virtuaalinen yhteydenpito oli vilkasta ja myös tapahtumia ryhdyttiin järjestämään kevään 2020 
aikana. Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana tasaisesti ja monet yritykset kaipasivat tietoa YK:n 
periaatteista ja kestävän kehityksen tavoitteista. Blogipalsta yllätti suosiollaan ja siitä onkin 
muodostunut mielenkiintoinen arkisto erilaisiin yritysvastuun teemoihin.  
 
 
Kevään 2020 ajan toiminnan pyörittäminen ja kehittäminen oli yksin pääsihteerin vastuulla. Syksyn 
alkaessa verkoston toiminnassa oli otettu iso harppaus, kun Pettiina ja Karoliina tulivat mukaan 
kehittämään Suomen Global Compactin toimintaa. Ensimmäinen iso rutistuksemme oli kotimaisin 
voimin rakennettu neliosainen Ten Principles -koulutus, joka sai paljon positiivista palautetta 
jäseniltämme. 
 
 
Vuosi 2020 oli merkittävä myös YK:lle, sillä koronapandemian keskellä YK täytti 75 vuotta ja YK:n 
Global Compact täytti 20 vuotta. Molempia tapahtumia juhlittiin virtuaalisesti ja mukana 
globaaleissa tapahtumissa oli myös monia suomalaisia jäsenyrityksiämme. YK:n pääsihteeri 
António Guterres kiteytti heinäkuusssa 2020 Global Compactin ja sen paikallisverkostojen työn 
merkityksen ja tavoitteet osuvasti: “Our shared aim is to see businesses integrating the Ten 
Principles of the UN Global Compact into their core strategy and operations, taking strong steps to 
support SDGs, and reporting publicly on progress.” Tätä työtä teemme kunnianhimoisesti 
verkostossamme suomalaisten yritysten kanssa.  
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Global Compact täytti 20 vuotta 
 
Global Compact on Yhdistyneiden Kansakuntien yrityksille vuonna 2000 laatima 
vastuullisuusaloite. Se on YK:n pääsihteerin vetoomus yksityiselle sektorille lähteä mukaan 
edistämään kestävää kehitystä. Se on maailman suurin yritysvastuualoite ja globaali yritysten 
vastuullisuustyön viitekehys, jonka periaatteet ovat sopusoinnussa seuraavien yleismaailmallisten 
periaatteiden kanssa: 
 

- YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen sopimus 
- ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskeva julistus 
- YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus 
- YK:n korruption vastainen sopimus. 

 
Global Compact -aloitteeseen sitoutuneet yritykset sitoutuvat kunnioittamaan liiketoiminnassaan 
kohdemaasta riippumatta ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristöön ja lahjonnanehkäisyyn liittyvää 
kymmentä periaatetta sekä kehittämään liiketoiminnan vastuullisuutta YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden avulla.  
 
 
Ensimmäinen toimintavuosi 2020 
 
Global Compact Network Finland ry on yleishyödyllinen yhteisö, joka toimii Suomessa YK:n 
hyväksymänä virallisena Global Compact -verkostona kehittäen yhteistyötä YK:n 
yritysvastuualoitteeseen sitoutuneiden yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Se perustettiin 
kesällä 2019 ja sen ensimmäinen varsinainen toimintavuosi käynnistyi vuoden 2020 alussa. 
 
Verkoston ensimmäisen toimintavuoden painopisteet olivat: 
 
- luoda toiminnallinen ja taloudellinen perusta YK:n yritysvastuuverkostolle Suomessa sekä 

lisätä Global Compactiin sitoutuneiden suomalaisten yritysten kykyä hyödyntää aloitetta 
toiminnassaan, 

- lisätä Global Compact -aloitteen tunnettuutta ja kiinnostavuutta suomalaisten yritysten 
keskuudessa sekä kasvattaa verkostoa aktiivisilla jäsenillä, sekä 

- luoda Global Compactista Suomessa keskeinen toimija ja äänitorvi yritysvastuun 
puolestapuhujana sekä tärkein Global Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden edistäjä ja yhteistyökumppani erilaisille organisaatioille.  

 
Toimintavuoden 2020 aikana kontaktoitiin jäsenyrityksiä ja kuultiin heidän toiveitaan verkoston 
kehittämiseksi. Samaan aikaan aloitettiin Global Compactin toiminnan esittely muille 
sidosryhmille, kuten ministeriöille, toimialajärjestöille ja kansalaisjärjestöille.  
 
Verkoston kehittämistyö alkoi välittömästi vuoden 2020 alussa perustamalla verkkosivut, 
sosiaalisen median tilit sekä käynnistämällä oman jäsenkirjeen postittaminen. Koronapandemian 
vuoksi pääsihteeri siirtyi etätöihin ja yhteydenpito yrityksiin ja muihin sidosryhmiin jatkui 
etätapaamisina.  
 



Ensimmäiset omat virtuaaliset tapahtumat järjestettiin keväällä 2020 yhdessä kumppanien kanssa. 
Kevään ja kesän aikana yhteistyötä Global Compactin pääkonttoriin tiivistettiin ja sen tuottamaa 
koronakevään tapahtumatarjontaa suunnattiin aktiivisesti suomalaisille yrityksille. YK:n Global 
Compactin 20-vuotisjuhlavuotta vietettiin virtuaalisesti kesäkuussa. Keväällä päätettiin toisen 
työntekijän palkkaamisesta ja kesän alussa Pettiina Niiranen aloitti verkostossa harjoittelijana. 
 
Syksy 2020 oli Global Compact Network Finlandin vahvan kasvun aikaa. Uusia yrityksiä lähestyttiin 
aktiivisesti ja verkosto sai tasaisesti uusia jäseniä. Verkostossa aloitti kolmas työntekijä Karoliina 
Koistila syyskuussa. Jäsenyritysten toiveiden mukaisesti Suomen verkosto järjesti neliosaisen 
virtuaalisen Ten Principles -koulutussarjan Global Compactin kymmenestä periaatteesta yhdessä 
ulkopuolisten kumppanien kanssa. Muita virtuaalisia koulutustapahtumia järjestettiin syksyn 
aikana useita. Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana ja oli vuoden päättyessä yhteensä 117 
organisaatiota eri toimialoilta.  
 
 
Jäsenet  
 
Toiminnan alkaessa tammikuussa 2020 Global Compactiin oli Suomesta liittynyt vuosien 2001 - 
2019 välisenä aikana 84 organisaatiota. Tavoitteena oli jäsenmäärän kasvattaminen ja 
aktivoiminen edistämään kestävää kehitystä Global Compactin tarjoaman tiedon ja työkalujen 
avulla. Jäsenmäärä kasvoi vuoden 2020 loppuun mennessä 117 jäseneen, joista signatory-jäseniä 
oli 100 ja participant-jäseniä 17. Kansainvälisten yritysten suomalaisia tytäryhtiöitä oli mukana 
neljä ja yhteisöjä kaksi.  
 
Jäsenten aktiivisuutta arvioitiin toiminnallisten ja viestinnällisten mittareiden avulla ja niiden 
perusteella 77 yritysjäsentä osallistui toimintavuoden aikana verkoston tarjoamiin toimintoihin ja 
tapahtumiin.  
 
Jäsenille tehtiin lokakuussa jäsenkysely, jossa selvitettiin jäsenten tyytyväisyyttä sekä toiveita 
verkoston toiminnan painopisteistä. Jäsenorganisaatiot olivat tyytyväisiä kuluneen vuoden 
tapahtuma- ja koulutustarjontaan ja toivoivat tulevaisuudessa entistä enemmän mahdollisuuksia 
oppia toinen toisiltaan verkoston sisällä. Lisäksi pohjoismaista sekä muuta kansainvälistä 
yhteistyötä toivottiin lisää. Yritysvastuuteemoista erityisesti ilmasto- ja ympäristöaiheet nousivat 
keskeisiksi painopisteiksi jäsenkyselyssä.  
 
 
Tapahtumat ja kampanjat 
 
YK:n Global Compact tarjoaa jäsenilleen tietoa ja työkaluja vastuullisuustyön tueksi. Paikallinen 
verkosto Suomessa tuo jäsenten tietoon Global Compactin luomia aloitteita, kampanjoita ja 
työkaluja, joiden tavoitteena on kannustaa ja tukea yrityksiä ja yhteisöjä edistämään Global 
Compactin kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kunnianhimoisemmin.  
 
Toimintavuotta varjosti koronapandemia ja se muutti kevättalvella toimintaa aiemmin 
suunnitellusta. Yhteydenpito ja tapahtumat vaihtuivat virtuaalisiksi, kuten myös vuosikokous ja 
verkoston oma starttitapahtuma. Vuosikokouksen yhteyteen suunniteltu starttitapahtuma 
järjestettiin verkossa kaikille avoimena tapahtumana yhdessä UPM:n kanssa. Tilaisuudessa UPM:n 



asiantuntijat kertoivat, miten yrityksessä on edistetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteita YK:n 
Global Compactin tarjoamien työkalujen avulla. Tapahtuma keräsi linjoille yli 400 YK:n 
yritysvastuualoitteeesta ja kestävästä kehityksestä kiinnostunutta kuulijaa. 
 
YK:n Global Compact toteutti nopealla aikataululla 11-osaisen kaikille avoimen Covid-19-
webinaarisarjan, jota myös Suomen paikallisverkosto markkinoi jäsenilleen. 
 
Suomen verkosto osallistui ja tarjosi jäsenille monia muitakin YK:n Global Compactin tarjoamia 
tapahtumia ja työkaluja. Ensimmäinen SDG Ambition -ohjelma käynnistyi ja Suomesta mukaan 
lähti 16 yritystä. Ohjelman tavoitteena on kannustaa ja opastaa yrityksiä asettamaan entistä 
kunnianhimoisempia kestävyystavoitteita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja 
integroimaan ne vahvasti strategiaansa ja päivittäiseen toimintaansa. Vuoden 2021 kesään saakka 
jatkuva ohjelma toteutetaan yhteistyössä Ruotsin Global Compact -verkoston kanssa. 
 
Business Ambition for 1.5 °C -kampanjaan, jonka tavoitteena on lisätä yritysten kunnianhimoa 
ilmastotyössä ja kannustaa niitä asettamaan tieteeseen perustuvia tavoitteita päästöjen 
vähentämiseksi, lähti toimintavuonna mukaan 6 jäsentä. Yhteensä kampanjaan on sitoutunut 
vuoden 2020 loppuun mennessä 10 suomalaista jäsenyritystä. 
 
Global Compact Network Finland järjesti jäsenilleen useita erilaisia virtuaalisia tapahtumia 
toimintavuoden aikana. Tarjonta rakennettiin yrityksiltä saadun palautteen mukaan tukemaan 
jäsenyritysten vastuullisuustyötä. Neliosaisessa Ten Principles -koulutussarjassa syvennyttiin 
Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja siihen, miten niitä käytännössä viedään omaan 
liiketoimintaan. Koulutussarja järjestettiin yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden Merja 
Pentikäinen, Hanna Liappis ja Hanna Silvola kanssa. 
 
Global Compact Network Finland järjesti toimintavuonna 13 omaa virtuaalista tapahtumaa. Näistä 
osa oli avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille ja osa vain jäsenille suunnattuja. Tapahtumiin 
kutsuttiin puhujiksi jäsenyritysten edustajia, poliitikkoja, yritysvastuuasiantuntijoita sekä 
asiantuntijoita Global Compact Officelta. 
 
Toimintavuonna 2020 Global Compact Network Finlandin järjestämät omat tapahtumat: 
 
21.4. Tapoja tuoda YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osaksi yrityksen arkea: UPM (avoin) 
14.5. Vastuullisuus Nyt -webinaarissa yhdessä Keskuskauppakamarin kanssa tuotiin esille 

yritysvastuun merkitystä koronakriisin keskellä. (avoin) 
28.5. Twitter-chat, sosiaalisen median tapahtuma, jonka tavoitteena oli lisätä YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteiden tunnettuutta ja kiinnostusta niiden edistämiseen. 
26.8.   Ten Principles -koulutuswebinaari 1/4 YK:n Global Compactin kymmenen periaatetta 

(avoin) 
10.9.   Ten Principles -koulutuswebinaari 2/4 Sosiaalinen vastuu 
23.9.   Ten Principles -koulutuswebinaari 3/4 Ympäristövastuu 
7.10.   Ten Principles -koulutuswebinaari 4/4 Taloudellinen vastuu 
13.10. SDG Ambition -infotilaisuus (avoin) 
23.10. Miten yritysvastuun sääntely etenee Suomessa ja EU:ssa? 
5.11.    Tietoisku Business Ambition for 1.5°C -kampanjasta (avoin) 
11.11. CoP- ja vastuullisuusraportointi: mitä, miten ja miksi? 



13.11. Kuinka edistetään sukupuolten tasa-arvoa teknologian ja innovaatioiden avulla? Webinaari 
järjestettiin yhdessä Ulkoministeriön kanssa Suomen johtaman Generation Equality -
prosessin esittelemiseksi. (avoin) 

26.11. Tietosuoja yritysvastuun ytimessä. 
 
 
Lisäksi Global Compact Network Finland oli mukana seuraavissa kumppanien järjestämissä 
tapahtumissa: 
 
13.2. Kestävä kehitys ja yritysvastuu, järjestäjä Demo 
13.5. Vastuullisuus ja sen johtaminen -luento Global Compactista, järjestäjä Aalto EE 
15.6. Solving Global Energy Challenges, järjestäjä St1 
27.8. Team Finland Day 2020 Vastuullisuusklinikka, järjestäjä UM ja TEM 
30.9. Yrityksen kilpailukyvyn mittarit 2021 – kestävä kehitys ja asiakkaan tunteminen, 

järjestäjä Handelsbanken 
3.11. Suuri Yritysvastuupäivä, järjestäjä Keskuskauppakamari 

 
 
Vuoden aikana järjestettiin jäsenyrityksille myös useita yritysten sisäisiä koulutustilaisuuksia 
Global Compactista ja yritysvastuun edistämisestä (Fiskars, UPM, Metsä Group, Orient Occident). 
 
 
Viestintä 
 
Viestinnällä tuetaan YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen ja verkoston tunnettuutta ja 
brändin vahvistamista Suomessa. Ensimmäisen toimintavuoden aikana, kun kansallista toimintaa 
käynnistellään, sillä on ollut erityisen suuri merkitys.  
 
Jäsenille suunnatun viestinnän tavoitteena on tuoda tietoa verkoston toiminnasta ja tapahtumista 
sekä välittää tietoa YK:n Global Compactin kampanjoista ja tapahtumista.  
Toimintavuoden aikana jäsenille lähetettiin sähköpostitse 10 jäsenkirjettä. Vuosikokouksesta ja 
tapahtumista lähetettiin erillisiä kutsuja ja tiedotteita. 
 
Global Compact Network Finlandin omat kotisivut avattiin tammikuussa 2020. Sivuja uudistettiin 
toimivammaksi ja vastaamaan paremmin jäsenten tarpeita huhtikuussa 2020. Verkkosivuille oli 
vuoden loppuun mennessä tehty 19 186 vierailua. Verkkosivuilla aloitettiin maaliskuun 2020 
alussa vastuullisuusaiheisen blogin julkaisu. Blogikirjoituksia pyydettiin jäsenyrityksiltä, poliitikoilta 
ja yritysvastuun asiantuntijoilta. Toimintavuoden aikana julkaistiin 48 erilaista vastuullisuusaiheista 
blogia. Niitä markkinoitiin myös verkoston sosiaalisen median tileillä.  
 
Global Compact Network Finland on toiminut aktiivisesti lähes päivittäin sosiaalisessa mediassa 
Twitterissä ja Linkedinissä helmikuusta 2020 lähtien. Vuoden loppuun mennessä Twitterissä oli 
591 seuraajaa ja Linkedinissä 525 seuraajaa. Sosiaalisessa mediassa jaetaan tietoa tapahtumista, 
jäsenyritysten vastuullisuustyöstä sekä YK:n Global Compactin ja YK:n kampanjoista.  
Vaikuttaminen 
 



Global Compact Network Finlandin tavoitteena on olla keskeinen toimija ja yritysvastuun 
puolestapuhuja Suomessa. Verkoston tavoitteena on edistää YK:n yritysvastuualoitteen ja sen 
periaatteiden ja tavoitteiden tunnettuutta Suomessa. Verkosto tukee työtä ja kumppanuutta 
Global Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden puolesta. 
 
Kaikki tapahtumamme ovat samalla myös vaikuttamista, joilla edistetään työtä kestävän 
kehityksen puolesta suomalaisissa yrityksissä ja yhteisöissä. 
 
Global Compact Network Finland on ollut mukana neuvonantajana tai asiantuntijana seuraavissa 
hankkeissa ja projekteissa: 
 
2020 SIHTI-hanke, selvitys suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tilasta. VNK:n tilaama 
selvitys. Pääsihteeri toimi hankkeen neuvonantajana. 
 
24.11. Alustus kansainvälisten ihmisoikeusasian neuvottelukunnan (Ulkoministeriö) kokouksessa. 
Pääsihteeri kertoi Global Compactin periaatteista ja aloitteista sekä työstä sen puolesta, että 
yritykset huomioivat ja edistävät ihmisoikeuksia kattavasti liiketoiminnassaan. 
 
7.12. Lausunto Eduskunnan ulkoasianvaliokunnalle: Valtioneuvoston selonteko kestävän 
kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda 2030 (VNK 2020:7). Lausunto luettavissa täällä. 
 
Marraskuu 2020 - Kestävän kehityksen rahoitusekosysteemi -hanke,  TEM:n käynnistämä SDG-
rahoitus-hankkeen jatkotyö. 
 
 
Kumppanuudet Suomessa  
 
Global Compact Network Finland on toimintavuoden aikana panostanut laajaan verkottumiseen. 
Yhteistyötä on rakennettu niin julkisten toimijoiden, ministeriöiden, eduskunnan, virastojen, 
kansalaisjärjestöjen, toimialajärjestöjen ja elinkeinoelämän organisaatioiden suuntaan. 
Toimintavuonna on fyysisiä tai virtuaalisia tapaamisia, joissa on pohdittu yhteistyömahdollisuuksia 
mm. seuraavien toimijoiden kanssa: Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, Ympäristöministeriö, 
Työ- ja elinkeinoministeriö, Sitra, Suomalaisen Työn Liitto, EK, Perheyritysten liitto, 
Keskuskauppakamari, FIBS, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Väestöliitto, Kirkon Ulkomaanapu. 
 
Global Compact on mukana One UN in Finland -koordinaatioryhmässä, jonka tavoitteena on lisätä 
Suomessa toimivien YK-järjestöjen yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä vahvistaa YK:n näkyvyyttä 
Suomessa. 
  

https://www.globalcompact.fi/kannanotot


Kansainvälinen yhteistyö 
 
Global Compact Network Finland on osa maailman laajinta YK:n Global Compact- 
yritysvastuuverkostoa. Global Compact toimii yli 150 maassa ja paikallisverkostoja on lähes 60 
maassa. Toimintavuonna YK:n Global Compact täytti 20 vuotta. Global Compact pääkonttorin 
pääsihteeri vaihtui heinäkuussa 2020 kun tanskalainen Lise KIingo jätti tehtävän toimittuaan siinä 
viisi vuotta ja tilalle valittiin kenialainen Sanda Ojiambo. 
 
Toimintavuoden aikana yhteistyötä rakennettiin monipuolisesti YK:n Global Compactin suuntaan. 
Global Compactin luomasta sisällöstä tuotiin tietoa, aloitteita ja työkaluja jäsenyritysten käyttöön 
vastuullisuustyön tueksi. Tarjonnan ollessa hyvin monipuolista suomalaisten yritysten 
vastuullisuustyön kannalta olennaisen tuen tarjoaminen oli keskeistä.  
 
Global Compact Network Finlandin jäsenyritykset ja henkilökunta saivat mahdollisuuden osallistua 
toimintavuonna seuraaviin globaaleihin virtuaalisiin tilaisuuksiin ja kokouksiin. 
 
15. - 16.6.   UN Global Compact Leaders Summit: 20 Years of Uniting Business  
30.6. - 2.7.  Global Compact Virtual Regional Meetings 
21.9. - 23.9. Uniting Business LIVE, UN General Assembly  
 
YK:n Yleiskokouksen yhteydessä esitettiin 1200 yritysjohtajan kannanotto multilateralismin ja 
kansainvälisen yhteistyön puolesta. Kannanoton allekirjoitti 11 suomalaista yritysjohtajaa. 
 
Verkoston työntekijät olivat mukana erilaisissa Global Compactin kansainvälisissä 
virtuaalikokouksissa. Toimintavuoden lopulla käynnistettiin työ uudistetun yhteistyösopimuksen 
(MoU:n) solmimiseksi YK:n Global Compactin kanssa.  
 
Pohjoismaisten verkostojen yhteistyö oli vilkasta toimintavuonna, virtuaalisia kokouksia pidettiin 
säännöllisesti. Marraskuussa Norjan verkosto järjesti 26.10. virtuaalisen Global Compact Nordic 
Meetingin. Suomesta kokouksen tilaisuuksissa esiintyivät St1 toimitusjohtaja Henrikki Talvitie sekä 
kansanedustaja Anders Adlercreutz (rkp). 
 
 
Hallinto ja talous 
 
Global Compact Network Finland perustettiin kesällä 2019. Se on rekisteröity yhdistys, joka edistää 
YK:n Global Compact yritysvastuualoitetta Suomessa yhteistyössä Global Compact Officen ja 
suomalaisten yritysten kanssa. 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 21.4. virtuaalisena. Vuosikokouksessa valittiin 
puheenjohtajana jatkamaan Sami Lundgren (UPM) ja hallituksen jäseninä jatkamaan Kati Ihamäki 
(OP-Ryhmä), Timo Kolehmainen (Nokia), Niina Niemelä (Fiskars) ja Jaana Tyynismaa (Ramboll 
Suomi). Uutena hallituksen jäsenenä aloitti Juhana Lamberg (Musti ja Mirri). Tilintarkastajaksi 
valittiin Jukka Ala-Mello ja toiminnantarkastajaksi Johanna Pirinen. 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa. Kokouksista viisi pidettiin etäkokouksina.  
 



Yhdistyksen ensimmäisenä pääsihteerinä aloitti tammikuussa 2020 Lenita Toivakka. Pettiina 
Niiranen aloitti osa-aikaisena harjoittelijana kesäkuun alussa. Karoliina Koistila aloitti osa-aikaisena 
työntekijänä syyskuun alussa. Henkilöstölle koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitteet asettivat 
haasteita. Työtä on tehty pääosin etänä maaliskuusta lähtien, mutta henkilökunta sopeutui 
tilanteeseen ja uusiin työtapoihin erittäin hyvin.  
 
Yhdistyksen talous muodostuu yritysten YK:n Global Compactille maksamista vuosimaksuista. 
Maksuista keskimäärin 40 prosenttia palautui vuonna Global Compact Network Finlandin 
toiminnan kehittämiseen. Vuonna 2020 vuosikokous teki päätöksen, että vuoden 2021 alussa 
Suomen verkosto ryhtyy perimään maksua pk-yrityksiltä, joiden liikevaihto on alle 42 miljoonaa 
sekä tytäryhtiöiltä ja muilta yhteisöiltä, jotka eivät maksa jäsenmaksua YK:n Global Compactille. 
Yritysten paikallismaksuja ei kerätty vielä vuonna 2020 johtuen koronatilanteen aiheuttamasta 
taloudellisesta epävarmuudesta.  
 
Toimintavuoden aikana verkoston jäsenmäärä kasvoi ja samalla yhdistyksen talous vahvistui. 
Talouden vahvistuessa verkoston toimintaa kehitettiin vastaamaan jäsenyritysten odotuksia ja 
YK:n Global Compactin laatuvaatimuksia. Yhdistyksen tilinpäätös 2020 löytyy erillisenä liitteenä.  
 


