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Säätiölain mukainen toimintakertomus 2021
Siemenpuu – kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö sr on 15 suomalaisen kehitys- ja ympäristöjärjestön vuonna
1998 perustama säätiö. Säätiön tarkoituksena on
edistää ympäristönsuojelua ja ihmisoikeuksien toteutumista,
lisätä ihmisten osallistumismahdollisuuksia ja vaikuttaa poliittisen päätöksenteon muuttamiseksi
demokraattisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi koko maailmassa,
edistää eri maanosien kansalaisliikkeiden, erityisesti ympäristöliikkeiden ja globalisoitumiskriittisten
kansalaisliikkeiden, välistä yhteistyötä, syventää yleistä ymmärrystä kansalaistoiminnan
mahdollisuuksista ja rajoituksista; kansalaisyhteiskunnan rakentamisesta eri maanosissa sekä
institutionaalisen rahoituksen vaikutuksista kansalaisliikkeiden sisäiseen dynamiikkaan sekä
tukea erityisesti kolmannen maailman maissa toimivia kansalaisliikkeitä, kansalaisjärjestöjä ja
tutkimuslaitoksia joiden tekemä työ edistää ympäristönsuojelua, ihmisoikeuksien toteutumista,
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, biologisen ja kulttuurillisen monimuotoisuuden säilyttämistä
ja/tai yhteiskunnan demokratisoitumista, tai auttaa ihmisyhteisöjä selviytymään globalisoitumisen
synnyttämistä haittavaikutuksista ja toimimaan niitä vastaan.
Säätiö tukee näiden tavoitteiden mukaisesti toimivia kehitysmaiden kansalaisjärjestöjä, kansalaisliikkeitä ja
tutkimuslaitoksia sekä harjoittaa tiedotustoimintaa. Rahoitettavien hankkeiden toiminnoilla ja tuloksilla
pyritään pitkällä tähtäimellä myönteisiin kehitysvaikutuksiin paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti.
Hankkeissa tavoitellaan kestäviä ratkaisuja moniulotteisiin ympäristöongelmiin ja usein niihin sisältyy
tiedotusja
vaikuttamistyötä.
Säätiö
saa
pääasiallisen
rahoituksensa
ulkoministeriön
kehitysyhteistyövaroista.
Vuoden 2018 alusta alkaen hankkeiden rahoitusta ja muuta yhteistyötä sekä viestintää on ohjattu viiden
rahoituskokonaisuuden kautta:
Oikeudenmukainen siirtymä ekologiseen demokratiaan -kokonaisuudessa rahoitetaan hankkeita, joissa
edistetään kansanliikkeiden ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden keskustelua, kehittämistyötä
ja esityksiä yhteiskunnallisista ratkaisuista ja systeemitason kehitysvaihtoehdoista paikallisesti ja
maailmanlaajuisesti.
Metsä- ja rannikkoalueiden suojelu ja kestävä käyttö -kokonaisuudessa rahoitetaan hankkeita, joissa
edistetään metsien ja rannikkoekosysteemien suojelua sosiaalisesti kestävästi ja huomioiden näistä
ekosysteemeistä riippuvaisten alkuperäis- ja muiden paikallisyhteisöjen oikeudet.
Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet -kokonaisuudessa rahoitetaan hankkeita, joissa vahvistetaan
alkuperäis- ja muiden paikallisten yhteisöjen biokulttuurisia oikeuksia ja kapasiteettia metsien
kestävään käyttöön ja suojeluun.
Maaseudun naiset ja ruokasuvereniteetti -kokonaisuudessa rahoitetaan hankkeita, joissa tuetaan
maaseudun kestäviä elinkeinoja ja ruokasuvereniteettia ruoantuotannon käytännöillä, jotka suojelevat
maatalouden biologista monimuotoisuutta, hillitsevät ilmastonmuutosta ja tukevat siihen
sopeutumista. Erityisenä tavoitteena on naisten aseman paraneminen.
Ilmasto- ja energiaoikeudenmukaisuus -kokonaisuudessa rahoitetaan hankkeita, joissa edistetään
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäviä energiaratkaisuja sekä politiikkatasolla että paikallisyhteisöissä.
Vuotta 2021 leimasi koronapandemian ja sen rajoitusten vaikutukset rahoitetuissa hankkeissa ja Suomessa.
Osassa kohdemaista (erityisesti Nepal) rajoitukset vaikuttivat enemmän, mutta kaikissa hankkeissa pystyttiin
jatkamaan toimintaa aikatauluja ja osin toimintoja muuttamalla. Myanmarissa helmikuussa 2021 tapahtunut
sotilasvallankaappaus aiheutti vakavampia ongelmia Myanmarin kumppaneille, niinpä hankkeissa jouduttiin
tekemään enemmän muutoksia. Hankkeiden seuranta, Siemenpuun tapahtumat ja ryhmien toiminta
siirtyivät pääosin etäosallistumisella toteutettuihin verkkokokouksiin ja -tapahtumiin.
Vuoden 2021 alussa oli meneillään ja loppuraportoimatta kolmekymmentäneljä (34) säätiön rahoittamaa
hanketta. Vuoden lopussa hankkeita oli meneillään kaksikymmentäviisi (25). Vuonna 2021 päättyi
seitsemäntoista (17) hanketta ja kahdeksan (8) uutta hanketta alkoi.
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seitsemäntoista (17) hanketta ja kahdeksan (8) uutta hanketta alkoi.
Uusien hankkeiden rahoituspäätökset olivat yhteensä 265 000 €. Näistä viisi perustui alkuvuodesta 2021
ilmasto- ja energiaoikeudenmukaisuus -rahoituskokonaisuudessa avatun hakukierroksen kautta saatuihin
hakemuksiin. Myanmarin tilanteesta johtuen hankevaroja vapautui meneillään olevista hankkeista niin, että
kesällä 2021 identifioitiin mahdollisia suhteellisen lyhytaikaisia lisähankkeita, jotka tukisivat Siemenpuun
ohjelman tavoitteiden toteutumista. Kolme uusista hankkeista perustui tämän identifioinnin perusteella
vastaanotettuihin hakemuksiin.
Rahoitetuissa hankkeissa edistettiin vuonna 2021 kymmenien tuhansien perheiden luonnonvarojen kestävän
käytön oikeuksien toteutumista sekä satojen yhteisöjen, järjestöjen ja kansalaisliikkeiden kykyä ja yhteistyötä
luonnonvarojen suojelussa alueellisesti ja kansainvälisesti.
Hankerahoituksen pääkohdemaat olivat vuonna 2021 (maksatusten kokonaissumman mukaisessa
järjestyksessä) Mali, Nepal, Liberia, Kenia, Mosambik ja Myanmar. Rahoitettavat hankkeet ovat
kohdemaiden omien järjestöjen suunnittelemia ja toteuttamia. Tärkeä osa rahoitusprosessia on hankkeiden
ja niiden toteuttajien tukeminen ja vahvistaminen sekä Suomesta käsin että hankealueille tehtävin vierailuin.
Etäyhteyksin toteutetut tapaamiset hanketoteuttajien kanssa jatkuivat aktiivisena. Pandemian
matkustusrajoitteiden takia seurantamatkoja tehtiin Suomesta käsin vain Maliin joulukuussa 2021.

Suomalaiseen keskusteluun tuotiin viestejä säätiön etelän kumppanien tuloksista ja haasteista. Päivittäisen
sosiaalisen median kautta viestimisen lisäksi Siemenpuu julkaisi Glasgow’n ilmastokokouksen alla Voima
9/2021 -lehdessä liitteen ilmasto-oikeudenmukaisuuden kysymyksistä. Joulukuussa julkaistiin
Luonnonsuojelun dekolonisaatio – Kohti kanssaelävää suojelua -kirja e-kirjana ja pdf-muodossa. Kirjassa
analysoidaan Brasilian, Etiopian, Intian, Kolumbian, Madagaskarin, Myanmarin, Saamenmaan ja Suomen
esimerkein
luonnonsuojelun
kolonialistisia
rakenteita
ja
painolastia.
Kirjalla
tuodaan
dekolonisaatiokeskustelua Suomeen ja suomen kielelle, tavoitteena vaikuttaa ”kanssaelävän
luonnonsuojelun” mallin kehittämiseen osaksi ympäristö- ja kehityspolitiikkaa ja avata mahdollisuuksia
uudenlaiseen luonnonsuojeluun.
Helinä Rautavaaran museossa vuonna 2020 avautunut Veden varassa -näyttely, mihin Siemenpuu tuotti
tarinoita ilmastonmuutoksen vaikutuksista Indonesian, Intian ja Nepalin kumppaneiden kanssa, jatkui
3.10.2021 asti. Vuoden 2021 aikana Siemenpuu tuotti myös keskusteluohjelman hyvästä ja kestävästä
elämästä Maailma kylässä -festivaaleille, oli yhtenä järjestäjänä Maailman sosiaalifoorumin
ympäristöpäivässä sekä järjesti elonkirjoon liittyviä webinaareja.
Vuoden aikana laadittiin Siemenpuun uusi strategia 2022–2025. Samoin tehtiin kehitysyhteistyön
suunnitelma kaudelle 2022–2025. Hallinnon ja hankehallinnon (hakemus-, sopimus- ja raportointivaiheen)
ohjeistuksista ja käytännöistä päivitettiin yksityiskohtaisemmin hanketuen takaisinperintää koskevaa
linjausta ja riskimatriisia.
Siemenpuulla ei ollut kirjanpitolain tarkoittamaa tutkimus- ja kehittämistyötä.
Siemenpuun toimiston vakituinen henkilökunta pysyi samana (viisi henkilöä) kuin edellisenä vuotena.
Henkilötyövuosina tehtiin 4,3 vuotta, mikä oli pieni lisäys (0,1 vuotta) edelliseen vuoteen verrattuna.
Hallituksessa oli 8 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä. Valtuuskunnassa oli 13 varsinaista jäsentä ja heidän
varajäsenensä. Lisäksi säätiön piirissä toimi luottamushenkilöiden ja muiden vapaaehtoisten asiantuntijoiden
muodostamat
työryhmät
viiden
rahoituskokonaisuuden
teemoissa,
viestinnässä
ja
kehitysviestintähankkeessa. Siemenpuun toiminnassa niin luottamushenkilöiden kuin vapaaehtoisten panos
oli ja on erittäin merkittävä. Puheenjohtaja sai luottamustoimipalkkiota, muita luottamustoimipalkkioita ei
maksettu.
Siemenpuu jakaa yhteiset toimitilat viiden muun järjestön kanssa osoitteessa Lintulahdenkatu 10, Helsinki.
Yhteistyötä tehtiin erityisesti hankerahoituksen suunnittelussa ja viestinnässä samoissa teemoissa tai maissa
toimivien suomalaisten kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden kanssa, sekä samoissa teemoissa toimivien
ulkomaisten rahoittajien ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

Säätiön taloutta on hoidettu vakaasti harjoittaen tarkoituksenmukaista säästäväisyyttä. Vuonna 2021 tehdyt
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Säätiön taloutta on hoidettu vakaasti harjoittaen tarkoituksenmukaista säästäväisyyttä. Vuonna 2021 tehdyt
hanketukimaksatukset kehitysmaihin meneillään olleille ja vuoden aikana käynnistyneille hankkeille olivat
yhteensä 614 499,00 €. Viestinnän kulut (ml. kehitysviestintä) olivat 41 801,45 €, suunnittelun, seurannan ja
arvioinnin kulut 187 370,25 € ja hallinnon kulut 77 966,46 €.
Toiminnan päärahoittaja on ollut ulkoministeriö, jolta säätiö sai ohjelmatukea vuodelle 2021 ministeriön
7.2.2018 tekemän nelivuotisen valtionavustuspäätöksen mukaisesti 720 000 € ja lisärahoitusta ministeriön
30.1.2020 tekemän kaksivuotisen valtionavustuspäätöksen mukaisesti 215 000 €. Lisärahoitus on rajattu
hankerahoituksen osalta Afrikan maihin. Lisäksi vuodelta 2020 siirtyi valtionapua käytettäväksi 39 292,52 €.
Näistä valtionavustuksista käytettiin vuonna 2021 yhteensä 812 197,16 € ja vuodelle 2022 siirtyi 162 095,36
€.
Muita rahoittajia olivat EKOenergia-verkosto/Suomen luonnonsuojeluliitto ja Helsingin Emmaus ry. Tätä
muuta rahoitusta käytettiin vuonna 2021 yhteensä 70 390,00 €.
Varsinaisen toiminnan tulos on 39 000,00 € alijäämäinen, joka katettiin rahankeräysluvan 1.5.2018–
31.12.2021 alaisista lahjoituksista.
Säätiön varat on sijoitettu hallituksen päätösten mukaisesti ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävästi.
Säätiön noteeratun sijoitusomaisuuden markkina-arvo 31.12.2021 oli 9 377,26 € ja muun sijoitusomaisuuden
arvo oli 20 383,40 €. Sijoitustoiminnan tulos on 1 800,57 € ja varainhankinnan tulos 13 896,29 €.
Rahastosiirtojen jälkeen tilikauden tulos on 1 950,57 €. Tilikauden päättyessä sidotussa rahastossa on 39
929,38 €.
Rahankeräysluvan 1.5.2018-31.12.2021 alaisia lahjoituksia saatiin vuonna 2021 yhteensä 16 136,77 €,
keräyksen kulut olivat 2 390,48. Nettotuotto oli 13 746,29 €. Lisäksi käytettävissä oli vuonna 2018–2020
sidottuun rahastoon siirretyt 65 183,09 €. Keräystuottoja käytettiin vuonna 2021 yhteensä 39 000,00 €:
17 000,00 € hankkeeseen 20004AFR (mosambikilaisen Justica Ambiental (JA!) -järjestön hankkeessa tuetaan
Mount Mabun ja Muzon metsistä riippuvaisten paikallisyhteisöjen oikeuksia metsiensä suojeluun ja
kestävään toimeentuloon), 10 000,00 € hankkeeseen 20002AAS (indonesialaisen Jikalahari -järjestön
hankkeessa tuetaan yhteisöpohjaista metsiensuojelua ja kestävää käyttöä), 8 500,00 € hankkeeseen
21015LAT (kansainvälisen Global Forest Coalition -järjestön hankkeessa vaikutetaan kansainvälisen
biodiversiteettisopimuksen neuvotteluihin alkuperäiskansojen ja muiden metsistä riippuvaisten
paikallisyhteisöjen roolin vahvistamiseksi elonkirjon suojelussa), 1 000,00 € hallinnon henkilöstökuluihin ja 2
500,00 € viestintään julkaisutoiminnan kuluihin.
Lähipiirille maksetut palkat ja palkkiot, kulukorvaukset sekä muut vastikkeelliset maksut olivat yhteensä
88 298,02 €. Säätiön johdolle (toiminnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet) maksetut palkat ja
palkkiot olivat yhteensä 53 866,70 € sekä matka- ja muut kulukorvaukset päivärahoineen 1 135,22 €.
Tilintarkastajille maksetut korvaukset olivat yhteensä 7 068,00 €. Edellä mainittujen henkilöiden
määräysvallassa olevilta yhteisöiltä ostetut markkinahintaiset palvelut olivat 5 989,20 € ja edellä mainittujen
henkilöiden lähisukulaisille maksetut palkat 20 238,90 €. Edellä mainitun lisäksi säätiöllä ei ollut muita
taloudellisia toimia lähipiirin kanssa vuonna 2021. Säätiö ei myönnä lainoja, vastuita tai vakuuksia. Säätiö ei
myönnä vastikkeettomia etuja. Hankinnat (ml. palvelujen hankinnat) tehdään markkinaperusteisesti.
Matkakorvauksissa noudatetaan valtion matkustusohjesääntöä ja rekrytointipäätökset tehdään
esteellisyysnäkökulmat huomioiden. Säätiön myöntämä hankerahoitus kanavoidaan säätiön tarkoituksen ja
toimintatapojen mukaisesti tukina kehitysmaiden kansalaisjärjestöille niiden hankehakemuksissa esittämään
käyttöön. Lähipiiri ei voi tukea hakea eikä saada.
Tilintarkastajina toimivat Anssi Pietiläinen HT ja Kristian Seemer HT (varalla Tero Paukku KHT).
Taloushallinnossa on käytössä sähköinen taloushallinnon järjestelmä Netvisor ja kirjanpitotoimistona
Rantalainen Oy.
Vuonna 2021 tehtiin hakemus ulkoministeriölle vuosien 2022–2025 ohjelmatuesta ja valtionavustuspäätös
saatiin 25.11.2021. Ohjelmatukea saadaan 2022–2025 yhteensä 4 000 000 €.

Y-tunnus 1530178-9

Säilytettävä 31.12.2031 asti

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/bd43e45e-ff98-4264-aaee-9977780f2399
https://sign.visma.net/fi/document-check/1f31e829-2c7c-499e-9c12-e290e170d083

Kotipaikka: Helsinki
www.vismasign.com

Siemenpuu - kansalaisliikkeiden
yhteistyösäätiö sr

1.1. - 31.12.2021

6

T A S E 31.12.2021
31.12.2021

31.12.2020

0,00
0,00

788,20
788,20

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Sijoitukset yhteensä

14 760,66
15 000,00
29 760,66

13 784,24
15 000,00
28 784,24

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

29 760,66

29 572,44

Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

7 458,34
7 458,34

7 458,34
7 458,34

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

3 203,53
154 035,83
157 239,36

4 221,82
609 976,11
614 197,93

Rahat ja pankkisaamiset

265 400,72

150 786,88

430 098,42

772 443,15

459 859,08

802 015,59

25 228,19
39 929,38
18 534,02
1 950,57
85 642,16

25 228,19
65 183,09
15 887,23
2 646,79
108 945,30

2 099,29
4 803,55
367 314,08
374 216,92

5 391,34
3 503,41
684 175,54
693 070,29

374 216,92

693 070,29

459 859,08

802 015,59

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Säädepääoma
Sidotut rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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31.12.2021

VARSINAINEN TOIMINTA

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

Tuotot
UM:n kehitysyhteistyötuki

812 197,16

901 584,80

70 390,00

144 101,95

882 587,16

1 045 686,75

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

-192 251,14
-30 836,88
-4 957,94

-176 159,61
-26 756,79
-4 012,21

Henkilöstökulut yhtensä

-228 045,96

-206 928,61

Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut

Poistot ja arvonalentumiset

-788,20

-262,74

-692 753,00

-868 495,40

-39 000,00

-30 000,00

16 286,77
-2 390,48

18 191,55
-2 585,63

13 896,29

15 605,92

1 876,70
-76,13

2 674,52
-27,73

1 800,57

2 646,79

-23 303,14

-11 747,29

Tilinpäätössiirrot

25 253,71

14 394,08

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

1 950,57

2 646,79

Muut kulut
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
Tuotot
Kulut
Varainhankinta yhteensä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
Sijoitus-ja rahoitustoiminta yhteensä
TILIKAUDEN TULOS
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TOIMINTOKOHTAINEN TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2021

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
UM:n tukituotot
V. 2021 nostetun tuen tuloutus
Ed. vuodelta siirtynyt tuki
UM:n tukituotot yhteensä

772 904,64
39 292,52
812 197,16

Muut tuotot
EKOenergia-verkosto / SLL ry
Helsingin Emmaus ry
Muut tuotot yhteensä

70 000,00
390,00
70 390,00

KULUT
Hankerahoitus
Hankkeiden rahoitus
Hankerahoitus yhteensä

-614 449,00
-614 449,00

Kehitysviestintä
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kehitysviestintä yhteensä

-2 480,50
-7 013,11
-9 493,61

Muu Viestintä
Henkilöstökulut
Muut kulut
Muu viestintä yhteensä

-23 190,96
-9 116,88
-32 307,84

UM:n hankerahoituksen tukitoiminnot
Suunnittelu ja seuranta
Henkilöstökulut
Muut kulut
Suunnittelu, seuranta ja arviointi yhteensä
Hallinto
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Hallinto yhteensä

-156 625,63
-30 354,62

UM:n ulkopuolisen hankerahoituksen tukitoiminnot
Suunnittelu, seuranta ja arviointi
Helsingin Emmaus ry
Muut kulut
UM:n ulkopuolisen hankerahoituksen tukitoimet yhteensä
VARSINAISEN TOIM. TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
Lahjoitukset
Kulut
Varainhankinta yhteensä

-45 748,87
-788,20
-31 429,39
-77 966,46

-390,00
-390,00
-39 000,00

16 286,77
-2 390,48
13 896,29

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

-25 103,71

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

TILIKAUDEN TULOS

1 876,70
-76,13
1 800,57
-23 303,14

TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Rahastosiirrot

25 253,71

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

Y-tunnus 1530178-9
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LIITETIEDOT 31.12.2021
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Arvostusperiaatteet ja menetelmät
Säätiö on kirjannut tilikauden aikana alas taseessa olleiden koneiden ja kaluston
poistamattoman hankintamenon 788,20 €, koska aktivoituja hyödykkeitä ei ole enää
jäljellä.
Säätiön sijoitusomaisuus on arvostettu tilinpäätöksessä käypään arvoonsa noteerattujen
arvopapereiden osalta. Muu sijoitusomaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä
alempaan käypään arvoon.
Jaksotusperiaatteet ja menetelmät
Hankkeille myönnetyt avustukset kirjataan kuluiksi päätösten tekemisen jälkeen
(kirjanpitolautakunnan päätös 1821/2008; 2.9.2008).
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
UM:n kehitysyhteistyötuki
Edelliseltä tilikaudelta siirtynyt tuki
Tilikauden aikana nostettu tuki
Tilikauden tuki yhteensä
Tilikauden aikana käytetty tuki
Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä tuki
Muut tuotot
Viestintä / Kehitysviestinnän muut tuotot
Muut rahoittajat / hankerahoitus
Muut rahoittajat / tukitoimet
Muut tuotot yhteensä

2021

2020

39 292,52
935 000,00

5 877,32
935 000,00

974 292,52
-812 197,16

940 877,32
-901 584,80

162 095,36

39 292,52

0,00
70 000,00
390,00
70 390,00

4 041,95
138 000,00
2 060,00
144 101,95

2021

2020

976,42
900,28
1876,70

1794,97
879,55
2674,52

0,00
-76,13
-76,13

-1,60
-26,13
-27,73

1 800,57

2 646,79

16 286,77

18 191,55

-2 390,48
13 896,29

-2 585,63
15 605,92

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
TUOTOT
Osakkeiden ja osuuksien arvonnousut
Korkotuotot
Tuotot yhteensä
KULUT
Osakkeiden ja osuuksien arvonalennukset
Muut rahoituskulut
Kulut yhteensä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ
VARAINHANKINTA
TUOTOT
Lahjoitukset
KULUT
Varainhankinnan kulut
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

Y-tunnus 1530178-9
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TILINPÄÄTÖSSIIRROT
31.12.2021 siirrettiin aiemmin rahastoitua keräysluvan 1.5.2018-31.12.2021 alaisen varainhankinnan
tuottoa 25 253,71 euroa rahastosta tulokseen hallituksen päätösten mukaisesti. Yhteensä tilikauden
aikana keräysluvan alaisen varainhankinnan tuottoja käytettiin 39 000,00 euroa lupaehtojen mukaisesti
kolmannen maailman maissa toimivien kansalaisjärjestöjen toiminnan tukemiseen ympäristönsuojelun,
ihmisoikeuksien ja osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi. Varoilla tuetaan kansalaisjärjestöjen
hankkeita Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Varoja käytetään myös hankkeiden
toteuttamiseen liittyviin hallintokuluihin sekä rahoitettavien hankkeiden teemoihin liittyviin tiedotus-,
koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoiminnan kuluihin Suomessa. Keräysluvan alaisia tuottoja on rahastossa
siirron jälkeen yhteensä 39 929,38 euroa.

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Koneet ja kalusto
Menojäännös tilikauden alussa
Suunnitelman mukaiset poistot
Jäjellä olleen hankintameno alaskirjaus
Menojäännös tilikauden lopussa

2021
788,20
0,00
-788,20
0,00

2020
1 050,94
-262,74
0,00
788,20

2021
25 228,19
39 929,38
18 534,02
1 950,57
85 642,16

2020
25 228,19
65 183,09
15 887,23
2 646,79
108 945,30

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Oman pääoman erittely
Säädepääoma
Sidotut rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Yhteensä

UM:N VALTIONAVUSTUS VUOSILLE 2022-2025
Ulkoministeriön 25.11.2021 päivätyllä päätöksellä on Siemenpuu-säätiölle myönnetty
valtionavustusta vuosille 2022-2025 yhteensä 4 000 000 euroa.
Vuosi
2022
2023
2024
2025

Y-tunnus 1530178-9
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1 100 000
1 100 000
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VELAT TUENSAAJILLE
Säätiön velat tuensaajille erääntyvät tehtyjen sopimusten perusteella lähivuosien aikana seuraavasti:
Erääntymisvuosi

EUR

2022

152 900
152 900

Yhteensä

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain
Maksetut vuokravakuudet
Vammaiskumppanuus ry
Lintulahdenkatu 10

7 458,34

Vuokravastuut
Alkaneella tilikaudella erääntyvät vuokravastuut

2021
3 449,86

2020
3 409,08

2021
5

2020
5

Vuokralaisella on oikeus irtisanoa vuokrasopimus 3 kk:n irtisanomisajalla.

LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ
Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana
Palkat ja palkkiot palkkalajin mukaan
2021

Toimiston palkat
Projektipalkat
Luottamustoimipalkkiot
Muut palkkiot
Yhteensä

2020

181 666,59
0,00
8 832,55
1 752,00
192 251,14

162 406,93
2 205,76
8 726,92
2 820,00
176 159,61

Luottamustoimipalkkiot koostuu puheenjohtajalle maksetusta luottamustoimipalkkiosta, muille hallituksen
tai toimielinten jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita.
Lähipiiritoimet
Lähipiirille maksetut palkat ja palkkiot, kulukorvaukset sekä muut vastikkeelliset maksut olivat yhteensä 88 298,02 €.
Säätiön johdolle (toiminnanjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet) maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä
53 866,70 € sekä matka- ja muut kulukorvaukset päivärahoineen 1 135,22 €. Tilintarkastajille maksetut korvaukset olivat
yhteensä 7 068,00 €. Edellä mainittujen henkilöiden määräysvallassa olevilta yhteisöiltä ostetut markkinahintaiset palvelut olivat 5 989,20 € ja edellä mainittujen henkilöiden lähisukulaisille maksetut palkat 20 238,90 €.

Y-tunnus 1530178-9
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TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsinki

29.3.2022

Mika Rönkkö
Hallituksen puheenjohtaja

Mira Käkönen
Hallituksen jäsen

Noora Ojala
Hallituksen varapuheenjohtaja

Inka Oikarinen
Hallituksen jäsen

Ville-Veikko Hirvelä
Hallituksen jäsen

Melisa Yasav
Hallituksen jäsen

Marko Ulvila
Hallituksen varajäsen

Hanna Matinpuro
Toiminnanjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsinki

Anssi Pietiläinen
HT

Y-tunnus 1530178-9

Kristian Seemer
HT
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LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA
KIRJANPITOKIRJAT

Y-tunnus 1530178-9

Tilinpäätös ja tase-erittelyt

sidottu

Tililuettelo
Päiväkirja ja pääkirja
Myyntireskontra
Ostoreskontra

sähköinen arkisto
sähköinen arkisto
sähköinen arkisto
sähköinen arkisto

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA
OL-Ostolaskut
OS-Ostosuoritus
ML-Myyntilasku
MS-Myyntisuoritus
13 Danske Pankkitositteet Danske
14 Danske Pankkitositteet Danske
MU-Muut / muistiotositteet
T-Automaattiset tilinpäätöskirjaukset

sähköinen arkisto
sähköinen arkisto
sähköinen arkisto
sähköinen arkisto
sähköinen arkisto
sähköinen arkisto
sähköinen arkisto
sähköinen arkisto
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