VUOSIKERTOMUS 2021

Vuonna 2010 perustettu Avoin yhteiskunta ry edistää
avoimuutta yhteiskunnallisena perusarvona sekä tarjoaa
kansalaisille entistä parempia mahdollisuuksia osallistua
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
Näiden tavoitteiden tueksi yhdistys perusti vuonna
2014 Faktabaarin, joka vahvistaa faktapohjaista julkista
keskustelua faktantarkistuksen ja informaatiolukutaidon
syventämisen keinoin.
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I. Faktabaarin toiminnasta
Kaudella 2019–2022 Faktabaarin toiminnassa on kolme
painopistealuetta:
- Digitaalinen informaatiolukutaito ja -kasvatus
(Faktabaari EDU)
- Journalistinen faktantarkistus
- Disinformaation ja polarisaation tutkimus ja 			
torjunta sekä näitä yleistajuisesti käsittelevä
viestintä (Faktabaari Forum)

Avoin yhteiskunta ry:n hallitus tukee ja valvoo Faktabaarin
työtä. Yhdistys ei kuitenkaan puutu Faktabaarin toimituksen
operatiivisiin journalistisiin valintoihin, joista vastaa Faktabaarin
vastaava toimittaja. Yhdistyksen hallitus nimittää ja tarvittaessa
vapauttaa tehtävistään vastaavan toimittajan sekä muiden
projektien vastuuhenkilöt.
Faktabaari on Mielipide- ja kulttuurilehtien liiton Kultti ry:n
jäsen ja sitoutunut noudattamaan Julkisen sanan neuvoston
JSN:n ohjeistamaa hyvää journalistista tapaa. Faktabaari on
lisäksi sitoutunut vuodesta 2015 noudattamaan kansainvälisen
faktantarkistusverkoston IFCN:n hyvää faktantarkistustapaa
(IFCN:n avoimuusstandardi) alan ensimmäisenä suomalaisena
toimijana.

Kasvatuksellinen EDU-hanke edistää faktantarkistuksen
taitoja etenkin kouluyhteisöissä, mutta myös suuremmalle
kotimaiselle yleisölle. Faktantarkistukset tarjoavat tähän
tarkoitukseen ajankohtaisia esimerkkejä digitaalisen
ympäristön mis- dis- ja malinformaatiosta (virheellinen,
vääristelty ja vahingollinen informaatio). Yhdistyksen
tutkimus- ja tapahtumapuoli puolestaan kokoaa tietoa
haastavasta digitaalisesta informaatioympäristöstä
faktapohjaisen julkisen keskustelun tueksi.
Faktabaari toimii verkossa omalla tietoturvallisella
sivustollaan sekä sosiaalisen median kanavillaan.
Lisäksi se järjestää yleisötilaisuuksia kumppaniensa kanssa
ja osallistuu kansainväliseen faktantarkistusyhteistyöhön
pohjoismaisen, eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen
kumppaniverkostonsa kautta.

Pohjoismainen EDMO NORDIS -yhteistyö lanseerattiin syyskuussa 2021 myös Suomessa.
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II Faktabaarin kehitys vuonna 2021
Faktabaari kasvatti vuonna 2021 toimintaansa merkittävästi
poikkeusoloista huolimatta, vaikka ei vielä kyennyt varmistamaan
toiminnan jatkuvuuden takaavaa perusrahoitusta.
Koronapandemiaa seurannut infodemia eli informaatiopandemia pysyi
vuonna 2021 pääasiallisena sisältöä ohjaavana teemana. Faktabaari
liittyi 1. syyskuuta 2021 alkaen pohjoismaiseen faktantarkistajien ja
tutkijoiden EDMO NORDIS -konsortioon. EDMO (European Digital Media
Observatory) on Firenzessä sijaitsevan Euroopan yliopistoinstituutin
koordinoima verkosto, ja NORDIS (Nordic Observatory for Digital Media
and Information Disorder) yksi sen alueellisista konsortioista. EDMO tarjoaa
Faktabaarille mahdollisuuden osallistua disinformaation vastaiseen työhön
pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla sekä keskeisen rahoituskanavan.

Avoin yhteiskunta ry - Faktabaari - Faktabaari EDU

Samalla Faktabaari solmi syyskuussa 2021
kumppanuuden Suomen itsenäisyyden juhlarahaston
Sitran kanssa. Faktabaarin edistämä digitaalinen
informaatiolukutaito linjattiin Sitran demokratia ja
osallisuus -teeman mukaisesti digiajan kansalaistaidoksi.
Vuosikertomuksen sivuilla 8-13 kuvataan tarkemmin
Faktabaarin toimintaa vuonna 2021 kolmen
osakokonaisuuden osalta.
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III. Yhdistyksen hallinto ja talous
Hallitus
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2021 neljä kertaa.
Hallitukseen kuuluivat Mikko Salo, (puheenjohtaja), Petra
Piitulainen-Ramsay (varapuheenjohtaja), Kari Kivinen,
(rahastonhoitaja), Aki Saariaho (sihteeri), Mikko Norros,
‘Janne Matikainen, Minna Aslama Horowitz ja Mika Horelli.
Lisäksi Elsa Kivinen ja Otava Ojanperä toimivat varajäseninä
ja Severi Hämäri neuvonantajana.
Henkilöstö
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Mikko Salo ja rahastonhoitaja
Kari Kivinen ovat hoitaneet tehtäviään vapaaehtoispohjalta.
Vuonna 2021 yhdistyksessä työskenteli määräaikaisissa ja
osa-aikaisissa työsuhteissa viisi henkilöä hankerahoituksen
avulla.
Taloushallinnosta ja raportoinnista on huolehtinut
KTM Aino Elina Muhonen. Pohjoismaisessa NORDISfaktantarkistushankkeessa työskentelivät vastaava toimittaja
Joonas Pörsti, Mikko Salo ja Petra Piitulainen-Ramsay.
Kouluyhteisöille suunnatun Facts4All-verkkokurssin sisällölliseen
asiantuntijatyöhön ja viestintään palkattiin lisäksi Elsa Kivinen.

Tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilinpäätös ja yhdistyksen taloudellinen tilanne
Avoin yhteiskunta ry tai Faktabaari-palvelu eivät saa toistaiseksi
säännöllistä rahoitusta. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vuoden 2021
aikana kuitenkin kehittynyt myönteisesti hankkeisiin saatujen avustusten
myötä. Yhdistykselle myönnettiin vuonna 2021 toimintaansa varten
seuraavat hankeavustukset:

1)

Euroopan komission Connecting Europe Facility: kilpailutettu 		
hankerahoitus Aarhusin yliopiston johtamassa EDMO NORDIS
-konsortiossa.

2)

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra: Faktabaarin 			
omarahoitusosuus (25%) EDMO NORDIS -hankkeeseen.

3)

Medialiteracy for all: kilpailutettu hankerahoitus European 		
Schoolnet Facts4All -hankkeeseen.

4)

Yhdysvaltain suurlähetystö: kilpailutettu hankerahoitus (USEdu)
kolmen medialukutaitoa Suomessa ja Yhdysvalloissa vertailevan
tilaisuuden järjestämiseen.

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on vuonna 2021
toiminut Jukka Hela.
Lisäksi vuonna 2021 saatiin loppuerä edellisen tilikauden (2020) aikana
toteutetusta medialukutaidon GaMedia-hankerahoituksesta.
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Alla on tiivistelmä TalousDuo Oy:n laatimasta Avoin yhteiskunta ry:n 2021 tilinpäätöksestä.

AVOIN YHTEISKUNTA RY TULOT JA MENOT 2021

TOIMINNAN TUOTOT 2021

VARSINAINEN TOIMINTA				2021
Varsinaisen toiminnan tuotot			
52,912
Varsinaisen toiminnan tuotot				0
Saadut avustukset ja tuet				
52912
Varsinaisen toiminnan kulut			
54,436
Henkilöstökulut					35306
Muut kulut						19131
Ulkopuoliset palvelut					7074
Ostetut hallintopalvelut				4188
Matkakulut						1134
Muut kulut						6735
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ, varsinainen toiminta

- 1,524

TOIMINNAN KULUT 2021

VARAINHANKINTA
Varainhankinnan tuotot				0
Varainhankinnan kulut				0
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ, varainhankinta		
0
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Sijoitus-ja rahoitustoiminnan tuotot			
Sijoitus-ja rahoitustoiminnan kulut			
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ, varainhankinta		

0
0
0

TILIKAUDEN TULOS					-1,524
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			-1,524
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Taloushallinnon ostetut palvelut
Yhdistys osti TalousDuo Oy:ltä kirjanpito- ja
palkanmaksupalveluita sekä AIknow Agency Oy:ltä
hankehallinnon kehittämisen palveluita. Yhdistyksen
palkanmaksua on hoitanut TalousDUO Oy. Palkoista on
tehty ilmoitukset tulorekisteriin. Työeläkevakuutusyhtiönä
on Elo, ja Lähi-Tapiolasta on hankittu pakolliset
työntekijöiden tapaturma- ja ryhmähenkivakuutukset.
Toimitila ja muut kiinteät kulut
Yhdistys vuokraa Allegra Lab Hki ry:ltä yhteiskäyttöön
50 % osuudella pientä toimistotilaa Balderin talosta
(Aleksanterinkatu 12, 00100 Helsinki). Tilassa kokoontuvat
sekä Faktabaarin toimitus että yhdistyksen hallitus.
Koronarajoitusten aikana kokoukset toteutettiin
sähköisesti zoom-yhteydellä.
Muita kiinteitä kuluja ovat Faktabaarin sivuston
palvelin- ja ylläpitokustannukset. Vuonna 2021
käynnistettiin faktabaari.fi -sivuston uudistus
yhteistyössä CoreOrientin kanssa.
Muut kulut
Yhdistyksen muut kulut (mm. matka-, kokous- ja muut
liikekulut) ovat hankkeiden toiminnasta johtuvia kulueriä.

Avoin yhteiskunta ry - Faktabaari - Faktabaari EDU

Lähipiiritapahtumat
Yhdistyksen lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet sekä
muiden toimielinten jäsenet, toiminnanjohtaja ja muuhun
toimivaan johtoon kuuluvat henkilöt, näiden avio- tai
avopuolisot ja lapset sekä näiden omistamat
tai määräysvallassa olevat yhtiöt ja yhdistykset.
Tulot: Ei lähipiiritapahtumia tilikaudella 1.1.–31.12.2021.
Menot: Yhdistys on maksanut lähipiiriin kuuluville kolmelle
henkilölle palkkaa projekteista yhteensä 20 525,92
tilikaudella 1.1.–31.12.2021. Maksetut palkat ovat perustuneet
asiantuntijatyöhön kolmessa eri hankkeessa (EDMO
NORDIS, Facts4All, USEdu). Palkat ovat vastanneet
hankeavustuksen ehdoissa määriteltyä palkkatasoa.
Toiminnanjohtajan tehtävästä ei maksettu palkkaa.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Tilikauden 1.1.–31.12.2021 päätyttyä toiminta on jatkunut
yhdistyksen ja Faktabaarin toiminnan painopisteiden
mukaisesti hankeavustusten mahdollistamana.
Yhdistyksessä on myös käynnistetty strategiatyö, joka on
tarkoitus saada päätökseen kevään 2022 aikana. Yhdistys
on osallistunut lisäksi usean hankerahoituksen hakuun.
Näiden hankkeiden toteutus ajoittuu tilikausille 2023 ja
2024.
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IV. Faktabaarin toiminnan kehitys
osakokonaisuuksittain

1. Digitaalinen informaatiolukutaito ja -kasvatus
(Faktabaari EDU)
Ensisijaisena kohderyhmänä pysyivät edelleen opettajat,
joilla on opetussuunnitelman (OPS) myötä suora velvollisuus
edistää monilukutaitoa. Myös muita kohderyhmiä, kuten
kirjastoja, tiedeviestijöitä ja faktapohjaisen keskustelun
ystävien verkostoa (kansalaisjärjestötoimijoita), tuettiin
jakamalla kansainvälisten verkostojen kautta saatua tietoa.
Faktabaari EDU on asiantuntijana laatimassa EU:n laajuista
Facts4All -verkkokurssia kouluyhteisöille disinformaation
käsittelyyn. Facts4All hanketta koordinoi ja sen käytännön
toteutuksesta vastaa EU Schoolnet, jonka jäseniä ovat
33 Euroopan maan opetushallinnot. Suomessa Facts4Allkehitykseen osallistui opettajia Helsingin ranskalaissuomalaisesta koulusta (HRSK), Viikin normaalikoulusta ja
Myllypuron peruskoulusta.
Faktabaarin edustaja Kari Kivinen kutsuttiin Stanfordin
yliopiston koordinoimaan kansainväliseen tutkijaryhmään
”Teaching Critical and Evaluative Thinking in Science”, johon
osallistuu maailmanluokan tutkijoita, kuten Fysiikan Nobelilla
vuonna 2011 palkittu Saul Perlmutter. Ryhmä valmisteli
keväällä 2022 julkaistavaa raporttia.

Avoinyhteiskunta ry - Faktabaari-Faktabaari EDU

Faktabaarin toiminnanjohtaja Mikko Salo, toimituksen jäsen Petra Piitulainen-Ramsay,
vastaava toimittaja Joonas Pörsti sekä rahastonhoitaja Kari Kivinen, joka osallistuu useisiin
EDU-hankkeisiin.

Ryhmän koordinaattori professori Jonathan Osborne vieraili Faktabaarin
kutsusta joulukuussa Suomessa ja alusti tiedeopetuksen merkityksestä
disinformaation vastaisessa työssä Heurekassa järjestetyssä webinaarissa.
Lähestymistapaa esiteltiin myös Yhdysvaltain suurlähetystön sekä
Hybridiuhkien osaamiskeskuksen (HybridCoe) asiantuntijoille. Lisäksi
yhteistyötä tehtiin kahden Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN)
hankkeen kanssa.
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Kari Kivinen osallistui aktiivisesti myös
Euroopan komission Joint Research Centren
(JRC) koordinoimaan työryhmään uusien
medialukutaitokompetenssien luomiseksi. DigComp
2.2. julkaistaan maaliskuussa 2022. Lisäksi Kivinen
valittiin Euroopan komission asiantuntijaryhmään
disinformaation hillitsemiseksi ja digitaalisen
lukutaidon edistämiseksi. Kevään 2022 aikana
asiantuntijaryhmä julkaisee väliaikaraportin ja
syyskuussa loppuraportin.
Mikko Salo jatkoi Euroopan komission
medialukutaito-asiantuntijapoolissa ja piti
aktiivisesti esillä Faktabaarin osaamista digitaalisen
informaatiolukutaidon alalla eurooppalaisessa
EDMO-verkostossa.
Faktabaarin edustajat ovat lisäksi pitäneet
lukuisia esitelmiä, webinaareja ja alustuksia
kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja
koulutustapahtumissa sekä tehneet yhteistyötä
tutkijoiden, journalistien, poliitikkojen ja eri
kansalaisjärjestöjen kanssa.
Digitaalisen informaatiolukutaidon kehittäjänä
Faktabaari on pysynyt kansainvälisesti arvostettuna
ketteränä edelläkävijänä. Saaduista avustuksista
huolimatta näinkin laaja toiminta oli mahdollista vain
tiiviin kouluyhteistyön ja merkittävän talkoopanoksen
pohjalta.

Avoinyhteiskunta ry - Faktabaari-Faktabaari EDU

Faktabaarin toiminnanjohtaja Mikko Salo esittelee Faktabaari EDU:n digitaalisen
nformaatiolukutaidon hankkeita.
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2. Journalistinen faktantarkistus
Vuonna 2021 Faktabaari jatkoi työtään
edelleen ainoana suomalaisena
faktantarkistuspalveluna. Työtä
tehtiin alkuvuoden aikana pääosin
vapaaehtoispohjalta ja 1. syyskuuta alkaen
EDMO NORDIS -hankkeessa kahden 25 %
osa-aikaisuudella työskentelevän toimittajan
voimin. Vastaavana toimittajana työskenteli
Joonas Pörsti ja toimituksen toisena jäsenenä
Petra Piitulainen-Ramsay.
Vuoden 2021 merkkipaaluja olivat kesäkuun
kuntavaalit sekä syyskuussa käynnistynyt
pohjoismaisten faktantarkistajien ja tutkijoiden
yhteistyö EDMO NORDIS -verkostossa.
Faktabaarilla ei ollut rahoitussyistä
mahdollisuuksia tarkistaa yksittäisten
kuntavaaliehdokkaiden vaaliväitteitä, mutta
toimitus seurasi kuntavaalien yhteydessä
raportoitua disinformaatiota, kirjoitti siitä
vaaliblogissaan ja piti EDU-näkökulmaa
esillä Ethän tule vedätetyksi kuntavaaleissa
-tarkistuslistalla, jota jaettiin sosiaalisessa
mediassa.

Avoinyhteiskunta ry - Faktabaari-Faktabaari EDU

Faktabaari on tarkistanut vaaliväitteitä vuodesta 2014 ja tarkkaili disinformaatiota myös kuntavaaleissa 2021.
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EDMO NORDIS -yhteistyö tarjosi toimitukselle mahdollisuuden
faktantarkistusosaamisen kehittämiseen edelleen yhdessä pohjoismaisten
kumppanien kanssa. Syksyn aikana testattiin videotarkistustyökaluja sekä
EDMO:n käyttämää faktantarkistuksen yhteistyöalustaa Truly Mediaa.
Toimitus julkaisi vuoden 2021 aikana Faktabaarin sivuilla yhteensä 19
faktantarkistusta ja taustoittavaa artikkelia mis- ja disinformaatiosta.
Faktantarkistusten painopiste säilyi korona-aiheissa, mutta myös vaaleihin,
valtiolliseen vaikuttamiseen ja muihin terveyteen liittyviin kysymyksiin
pureuduttiin.
Tarkistusten levittämisessä hyödynnettiin sosiaalista mediaa. Yksittäiset
tarkistukset keräsivät Facebookissa parhaimmillaan 30 000–40 000
näyttöä ja useita satoja reaktioita (jaot, kommentit, tykkäykset).
Tarkistuksissa kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota taustoittavaan
tutkivaan otteeseen disinformaatiota levittävien verkostojen esiintuomiseksi.
Sidosryhmiin pidettiin yhteyttä useissa omissa tapaamisissa. Faktabaarin
edustajat osallistuivat myös seminaareihin ja koulutustapahtumiin.
Tärkein yksittäinen tilaisuus oli yhdysvaltalaisen Poynter-instituutin
isännöimän IFCN-verkoston lokakuussa järjestämä vuotuinen Global
Fact -konferenssi, johon Faktabaari on osallistunut vuodesta 2015.
Loppuvuodesta valmisteltiin vaalikoneyhteistyötä Ylen kanssa tammikuun
2021 aluevaaleihin. Faktabaari osallistui aluevaaleihin kahdella omalla
kysymyksellä kaikille aluevaalien ehdokkaille tarkoituksena kartoittaa
yleisölle ehdokkaiden näkemyksiä vaaleihin kohdistuvasta disinfomaatiosta.

Työ jatkuu vuonna 2022
Faktabaarin toimituksen ja yhdistyksen aktiivisesta työstä
huolimatta Suomesta puuttui vuoden 2021 lopussa
edelleen toiminnan säännöllisyyden osalta kansainväliset
standardit täyttävä kotimainen palvelu.
Kansainvälisen faktantarkistusyhteisön tunnustamana
kumppanina Faktabaari voi tällä hetkellä osallistua
IFCN-verkoston toimintaan erilaisten kampanjoiden
ja tapaamisten osalta, mutta sekä globaalin IFCN:n
että eurooppalaisen EDMO-faktantarkistusverkoston
täysjäsenyys vaatisi tiiviimpää, viikottaista
tarkistustoimintaa ja sitä varten lisäresursseja. Näihin
standardeihin yltäminen lisäisi palvelun vaikuttavuutta
digitaalisilla alustoilla ja vahvistaisi suomalaista
infomaatioturvallisuutta. Faktabaarille se avaisi myös
mahdollisuuden täydentävään rahoitukseen.

Media-alan tutkimussäätiön MTS:n rahoituksella Faktabaarin perustaja
ja yhdistyksen pj. Mikko Salo jatkoi selvitystoimintaa kotimaisen
faktantarkistusmallin kehittämiseksi. Yhtenä vaihtoehtona suurten
mediatalojen päätoimittajille järjestetyissä keskusteluissa on ollut Salon
selvittämä Norjan malli eli kilpailevien mediatalojen yhteistyöhön
perustuva itsenäinen faktantarkistusmalli.

Avoinyhteiskunta ry - Faktabaari-Faktabaari EDU
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3. Disinformaation ja polarisaation tutkiminen sekä torjunta
Vuonna 2021 Faktabaari verkotettiin vahvasti suomalaiseen ja
kansainväliseen disinformaation ja polarisaation tutkimiseen.
Tammikuussa Faktabaari julkaisi kotimaista disinformaatiota
käsittelevän Vääristellyn informaation jäljillä -raportin, jonka
rahoitti Kordelinin säätiö. Raportin valmistelua hyödynnettiin
Faktabaarin kehitystyössä muun muassa systematisoimalla
sosiaalisen median seurantaa. Yksi raportin keskeisiä havaintoja
on, että poliittinen disinformaatio leviää Suomessa erityisesti
sosiaalisessa mediassa sekä verkon keskustelu- ja videoalustoilla,
jolloin se voi rehottaa viranomaisten ja perinteisen median
näköpiirin ulkopuolella.
Syyskuussa käynnistyi yhteistyö pohjoismaisten mis- ja
disinformaation tutkijoiden, faktantarkistajien ja mediakasvattajien
kesken EDMO NORDIS -konsortiossa, jonka kautta Faktabaari
linkittyy alan johtavaan eurooppalaiseen tutkimukseen ja
tuotekehitykseen. Tärkeimmäksi yhteistyökumppaniksi vakiintui
NORDIS-yhteistyöhön osallistuva Helsingin yliopiston viestinnän
alan tutkimusryhmä, mutta yhteyttä pidettiin vuoden aikana
laajaan joukkoon tutkijoita, journalisteja, viranomaisia ja
kansalaisaktiiveja.
Tutkimuksesta raportoitiin Faktabaarin blogeissa ja avoimissa
yhteistilaisuuksissa.

Avoin yhteiskunta ry - Faktabaari - Faktabaari EDU

Helsingin yliopiston tutkijat Mervi Pantti, Minna Aslama Horowitz ja John Grönvall
esittäytyivät EDMO NORDIS -yhteisseminaarissa.
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Tunnustukset:
EDMO NORDIS -verkosto palkittiin pohjoismaisena
demokratiapäivänä 2.12.2021 arvostetulla Chydenius-avoimuusmitalilla.
“EDMO NORDIS edustaa pohjoismaisen yhteistyön myönteistä
uudistumista vastaamaan ajankohtaisiin demokratiahaasteisiin.
Sen todettiin olevan erinomainen esimerkki pohjoismaisen
informaatioyhteiskunnan päivittämisen kannalta tarpeellisesta
kansalaisyhteiskunnan aloitteellisuudesta.”

EU HybNet
Yhdistys liittyi riippumattomana asiantuntijajäsenenä Hybridiuhkien
osaamiskeskuksen (HybridCoe) koordinoimaan Horisontti 2020
tutkimus- ja innovaatioverkostohankkeeseen. Verkoston kautta
digitaalisista informaatiohäiriöistä voidaan käydä dialogia
erityisesti eurooppalaisten viranomaisten kanssa vaalien samalla
Faktabaarin riippumattomuutta.
Demokratienätvärket 21
Faktabaarin perustajajäsen Mikko Salo kutsuttiin myös
pohjoismaisen demokratiaverkoston henkilöjäseneksi. Salo
raportoi verkoston annista yhdistyksen hallitukselle ja EDMO
NORDIS -verkostolle toiminnan kehittämiseksi. Faktabaari
pyydettiin edustamaan verkostoa vuotuiseksi aiotun pohjoismaisen
demokratiapäivän valmisteluissa.
Faktan ystävät - verkosto
Yhdistyksen edustajat osallistuivat säännöllisesti kotimaiseen
kansalaisjärjestöjä kokoavan Faktan ystävät-verkoston kokouksiin
vaihtamaan kokemuksia erityisesti suomalaisen verkkokeskustelun
kehityksestä.
IRWIN
Yhdistyksen puheenjohtaja on myös kokonaisturvallisuutta
kehittävän ja Suomen akatemian rahoittaman kolmevuotisen
IRWIN-hankkeen (Information Resilience in a Wicked Environment)
ohjausryhmässä.

Chydeniuksen avoimuusmitali luovutettiin EDMO NORDIS –verkostolle (Nordic observatory
for digital media and information disorders) pohjoismaisena demoktratiapäivänä 2.12.2022

Huomion arvoista oli myös Suomen Säätiötilipalvelu Oy:n kanssa
tehty kehitysyhteistyö ja monien arvovaltaisten vaikuttajien kanssa
käydyt keskustelut kestävän ja riippumattoman suomalaisen
faktantarkistusmallin ja digitaalisen infomaatiolukutaidon
kehittämiseksi. Alla lisäksi joitain uusia verkostoja.

Avoin yhteiskunta ry - Faktabaari - Faktabaari EDU

European Democracy Action plan
Avoin yhteiskunta ry osallistui puheenjohtajansa kautta Euroopan
kansalaisyhteiskuntatoimijoiden yhteisiin lausuntoihin EU-komission
eurooppalaisen demokratian toimintasuunnitelman seurannan
kehittämiseksi sekä julkaisi kannanottoja EU-tason verkkomedioissa
yhteistyökumppanien kanssa.
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Vuosikertomus on käsitelty Avoin yhteiskunta ry hallituksen
kokouksessa 28.2.2022 ja yhdistyksen kokouksessa 28.3.2022.
Laatijana toimi pj. Mikko Salo ja talouslukujen osalta
rahastonhoitaja Kari Kivinen.
Lisätietoja: www.faktabaari.fi/avoinyhtk
Avoin yhteiskunta ry:n hallitus 2022:
Mikko Salo (puheenjohtaja), Kari Kivinen (rahastonhoitaja),
Petra Piitulainen-Ramsay, Mikko Norros, Harto Pönkä ja Marianne Paasi.
Varajäsenet: Minna Aslama ja Elsa Kivinen

