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Säätiölain  mukainen  toimintakertomus  2019

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

kansaIaisliikkeiden,  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,  kansa1aisjä2estöjä 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  toiminnot  ja tulokset

pyrkivät  pitkällä  tähtäimellä  myönteisiin  kehitysvaikutuksiin  paikallisesti,  kansallisesti  tai kansainvälisesti.

Hankkeissa  tavoitellaan  kestäviä  ratkaisuja  moniulotteisiin  ympäristöongelmiin  ja  usein  niihin  sisältyy

tiedotus-  ja  vaikuttamistyötä.  Säätiö  saa  pääasiallisen  rahoituksensa  ulkoministeriön

kehitysyhteistyövaroista.

Vuoden  2019  alussa  oli meneillään  ja loppuraportoimatta  kolmekymmentäyksi  (31) säätiön  rahoittamaa

hanketta.  Vuoden  lopussa  hankkeita  oli kaksikymmentäviisi  (25),  joista  kaksi hanketta  pääsi  varsinaisesti

alkamaan  vasta  vuoden  2020  alussa.  Vuonna  2019  päättyi  kuusitoista  (16)  hanketta.  Uusia

rahoituspäätöksiä  tehtiin  kymmenelle  (10)  hankkeelle  yhteensä  368  000  € :n  arvosta.  Säätiön

ulkoministeriön  kanssa a11eki2oittaman tuenkäyttösitoumuksen  mukaisesti kaikki tehdyt uudet päätökset
toimitettiin  tiedoksi  ulkoministeriölle  mahdollista  muutosvaatimusta  varten  ja niihin  saatiin  ministeriön

hyväksyntä.

Vuoden  2019  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.

vetsäyhteisöjen  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.
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Rahoitetuissa  hankkeissa  edistettiin  kymmenien  tuhansien  perheiden  luonnonvarojen  kestävän  käytön

oikeuksien  toteutumista  ja  satojen  yhteisöjen,  järjestöjen  ja kansalaisliikkeiden  kykyä ja yhteistyötä

luonnonvarojen  suojelussa  alueellisesti  ja kansainvälisesti.  Yhteistyön  pääkohdemaat  olivat  vuonna  2019

(maksatusten  suuruuden  mukaisessa  järjestyksessä)  Nepal,  Myanmar,  Indonesia,  Intia,  Brasilia  (Amazonin

alue),  Mosambik  ja Mali.  Rahoitettavat  hankkeet  ovat  kohdemaiden  omien  järjestöjen  suunnittelemia  ja

toteuttamia.  Tärkeä  osa  rahoitusprosessia  on  hankkeiden  ja  niiden  toteuttajien  tukeminen  ja

vahvistaminen  sekä  Suomesta  käsin  että  vierailuilla  hankealueilla.

Rahoitushakemuksia  vastaanotettiin  vuoden  aikana  pääsääntöisesti  viiden  edellä  mainitun  teeman

mukaisten  ja maantieteellisesti  kohdennettujen  avointen  hakujen  kautta.  Vuoden  aikana  avattiin  kuusi

hakua, joista neJässä prosessi oli vuoden 2019  lopussa kesken ja rahoituspäätökset  tullaan tekemään
vuoden  2020  alkupuolella.  Yhdeltä  aikaisemminkin  rahoitetulta  kumppanilta  pyydettiin  suoraan

jatkohakemus.  Hankehallinnon  (hakemus-,  sopimus-  ja raportointivaiheen)  ohjeistusten  ja käytäntöjen

kehittämistä  jatkettiin  saatujen  kokemusten  ja  säätiön  päärahoittajan  muuttuneiden  ohjeistusten

mukaisesti.

Suomalaiseen  keskusteluun  tuotiin  viestejä  säätiön  etelän  kumppanien  tuloksista  sekä haasteista.  Säätiön

viestintää  tehtiin  nettisivujen,  sosiaalisen  median  ja tapahtumien  kautta.  Helmikuun  lopulla  julkaistiin

järjestelmätason  muutosvaihtoehtoja  ja  etelän  ääniä  esittelevä  muutosvaihtoehdot.fi  -sivusto

Tiedekulmassa.  Etelän  kumppanimme  Brasiliasta,  Malista  ja  Mosambikista  puhuivat  Suomen

sosiaalifoorumissa,  Maailma  kylässä  -festivaaleilla  ja  Mosambik-tiIaisuudessa.  Lisäksi  kustakin

rahoituskokonaisuuden  teemasta  järjestettiin  pienempiä  avoimia  keskustelutilaisuuksia  Helsingissä  ja

Jyväskylässä,  jotka  tavoittivat  erityisesti  teemoista  kiinnostuneita  kansalaisaktiiveja  ja  tutkijoita.

GIobaalikasvatusyhteistyötä  tehtiin  FEE Suomen,  Fingon  ja Helinä  Rautavaaran  museon  kanssa.  Yhteistyö

muidenkin  samoissa  teemoissa  tai  samoissa  maissa  toimivien  suomalaisten  kansalaisjärjestöjen  ja

tutkijoiden  kanssa  oli tiivistä.  Yhteistyötä  tehtiin  myös  samoissa  teemoissa  toimivien  ulkomaisten

rahoittajien  kanssa.

Kirjanpitolain  tarkoittamaa  tutkimus-  ja kehittämistyötä  Siemenpuulla  ei ollut.

Siemenpuun  toimiston  vakituinen  henkilökunta  pysyi  samana  (viisi henkilöä)  kuin edellisenä  vuotena.

Henkilötyövuodet  laskivat  3,05  vuoteen.  Hallituksessa  oli  9 varsinaista  jäsentä  ja  4 varajäsenet.

Valtuuskunnassa  oli  14  varsinaista  jäsentä  ja  heidän  varajäsenensä.  Lisäksi  säätiön  piirissä  toimi

luottamushenkilöiden  ja  muiden  vapaaehtoisten  asiantuntijoiden  muodostamat  työryhmät  viiden

rahoituskokonaisuuden  teemoissa,  viestinnässä  sekä kehitysviestintähankkeessa.  Siemenpuun  toiminnassa

niin luottamushenkiIöiden  kuin vapaaehtoisten  panos  oli ja on erittäin  merkittävä.  Puheenjohtaja  sai

Iuottamustoimipalkkiota,  muita  luottamustoimipalkkioita  ei maksettu.

Toiminnan  kehittämisessä  Siemenpuu  teki  edelleen  läheistä  yhteistyötä  perustajajärjestöjen  sekä muiden

ulkoministeriön  rahoittamien  erityissäätiöiden  Abilis-  ja  KIOS-säätiöiden  kanssa  sekä  muiden

ulkoministeriön  ohjelmatukea  saavien  järjestöjen  kanssa.  Siemenpuu  jakaa  yhteiset  toimitilat  viiden  muun

järjestön  kanssa  (Lintulahdenkatu  10,  Helsinki).

Säätiön  taloutta  on  hoidettu  vakaasti  harjoittaen  tarkoituksenmukaista  säästäväisyyttä.  Vuonna  2019

tehdyt  hanketukimaksatukset  kehitysmaihin  meneillään  oleville  ja  vuoden  aikana  käynnistyneille

hankkeille  olivat  yhteensä  619 269,00  € . Viestinnän  kulut  (ml. kehitysviestintä)  olivat  50 509,66  €,

suunnittelun,  seurannan  ja arvioinnin  kulut  157  178,10  € ja hallinnon  kulut  76 977,16  € .
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Toiminnan  päärahoittaja  on ollut  ulkoministeriö,  jolta  säätiö  sai ohjelmatukea  vuodelle  2019  ministeriön

7.2.2018  tekemän  nelivuotisen  valtionavustuspäätöksen  mukaisesti  720  000  € . Lisäksi  vuodelta  2018  siirtyi

valtionapua  käytettäväksi  100  056,19  € . Tästä valtionavustuksesta  käytettiin  vuonna  2019 yhteensä

814 178,87 € ja vuodelle 2020 siirtyi 5 877,32  € . Muita  rahoittajia  olivat EK0energia-verkosto/Suomen
Iuonnonsuojeluliitto  ja Helsingin  Emmaus  ry, ja globaalikasvatushankkeissa  Helinä  Rautavaaran  Museo

sekä yhdessä  FEE Suomi  ry:n kanssa saatu  Frame,  Voice,  Report!  -rahoitus.  Tätä muuta  rahoitusta

käytettiin  vuonna  2019  yhteensä  66 316,05  € . Varsinaisen  toiminnan  tulos  on 23 439,00  € alijäämäinen,

josta  20 000  € 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  31.12.2019  oli  6 607,47  € ja  muun

sijoitusomaisuuden  arvo  oli 20 383,40  € . Sijoitustoiminnan  tulos  On 1 726,44  € . Varainhankinnan  tuotot

olivat  72 555,39,  kulut  295,21  € ja tulos  72 260,18  € . Rahastosiirtojen  jälkeen  tilikauden  tulos  on 287,44  € .

Tilikauden  päättyessä  sidotussa  rahastossa  on 79 S77,17  € .

Rahankeräysluvan  1.5.2018-31.12.2021  alaisia  lahjoituksia  saatiin  vuonna  2019  yhteensä  70 555,39  €,

keräyksen  kulut  olivat  295,21.  Nettotuotto  oli 70 260,18  € . Lisäksi käytössä  oli vuonna  2018  sidottuun

rahastoon  siirretyt  29 316,99  € . Keräystuottoja  käytettiin  vuonna  2019  yhteensä  20 000,OO  € ; 18  000  €

hankkeeseen  19030LAT  (brasilialaisen  Conselho  Nacional  das  Populagöes  Extrativistas  -järjestön

hankkeessa tuetaan metsänsuojelua Amazonillal  1500  € hallinnon henkilöstökuluihin  ja 500 € Frame

Voice  Report!  -hankkeen  omavastuuosuutena  hankkeen  kuluihin.

Lähipiirille  maksetut  palkat  ja palkkiot,  kulukorvaukset  sekä muut  vastikkeelliset  maksut  olivat  yhteensä

79 595,95  € . Säätiön  johdolle  (toiminnanjohtaja,  hallituksen  puheenjohtaja  ja jäsenet)  maksetut  palkat  ja

palkkiot  olivat  yhteensä  44 974,80  € ja matkakulukorvaukset  päivärahoineen  7 362,39  € . Tilintarkastajille

maksetut  korvaukset  olivat  yhteensä  7 254,00  € . Edellä  mainittujen  henkilöiden  lähisukulaisille  maksetut

palkat  olivat  19  572,00  € ja lähisukulaisten  määräysvallassa  olevilta  yhteisöiltä  ostetut  markkinahintaiset

palvelut  432,76  € . Edellä mainitun  lisäksi  säätiöllä  ei ollut  muita  taloudellisia  toimia  lähipiirin  kanssa

vuonna  2019.  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.

Säätiö  jätti  ulkoministeriölle  lisärahoitushakemuksen  31.10.2019  koskien  vuosia  2020-2021.

Hankerahoituksen  osalta  Afrikan  maihin  rajattu  lisärahoitus  myönnettiin  30.1.2020  säätiön  hakemuksen

mukaisesti  (yhteensä  430  000  € ). Tämä  vahvistaa  säätiön  toimintamahdollisuuksia  ja taloutta  vuosina  2020

ja 2021.  Säätiön  toiminnalle  etsitään  aktiivisesti  myös  muita  rahoittajia.  Ulkoministeriön  rahoituksen

osalta  riskinä  ovat  mahdolliset  ministeriön  tekemät  takaisinperintäpäätökset  perustuen  ministeriön

tulkintaan  valtionavustuslaista.  Nämä  päätökset  koskevat  erityisesti  niitä  ministeriön  rahoituksella

rahoitettuja  hankkeita,  joissa  säätiö  on päätynyt  omaan  takaisinperintäpäätökseen,  mutta  rahoja  ei saada

takaisin  hanketoteuttajalta.  Vuoden  2019  lopussa  tiedossa  oleva  riski  on maksimissaan  45 000  € .
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T A S E 31.12.2019

VASTAAVAA

PYSYVAT  VAST  AAVAT

Aineelliset  hyödykkeet

Koneet  ja kalusto

Aineelliset  hyödykkeet  yhteensä

Sijoitukset

%7pt  osakkeet  ja osuudet

Muut  saamiset

Sijoitukset  yhteensä

PYSYVÄT  V  AST  AAVAT  YHTEENSÄ

VAIHTUVAT  VAST  AAVAT

Pitkäaikaiset  saamiset

Muut  saamiset

Pitkäaikaiset  saamiset  yhteensä

Lyhytaikaiset  saamiset

Myyntisaamiset

Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset  saamiset  yhteensä

Rahat  ja pankkisaamiset

V  AIHTUV  AT  V  AST  AAV  AT YHTEENSÄ

VASTA  AVAA  YHTEENSÄ

V AST  ATT  AV  A A

OMAPÄÄOMA

Säädepääoma

Sidotut  rahastot

Edellisten  tilikausien  voitto  (tappio)

Tilikauden  voitto  (tappio)

OMA  PÄÄOMA  YHTEENSÄ

VIERAS  PAAOM  A

Lyhytaikainen  vieras  pääoma

Ostovelat

Muut  velat

Siirtovelat

Lyhytaikainen  vieras  pääoma  yhteensä

VIERAS  PÄÄOMA  YHTEENSÄ

V AST  ATTA  V A A  Y HTEENSÄ

31.12.2019 31.12.2018

1050,94

1050,94

1401,26

1401,26

1l  990,87

15  000,OO

26 990,87

28 041,81

1 l  068,10

2 0 000,OO

31 068,10

32 469,36

7 458,34

7 458,34

7 458,34

7 458,34

3 843,12

367 632,22

371  475,34

174  646,38

553 580,06

581  621,87

6 704,18

642 756,67

649  460,85

156  490,74

813  409,93

845  879,29

25 228,19

79 S77,17

15  599,79

287,44

120  692,59

25 228,19

29 316,99

13  724,04

1875,75

70 144,97

2 156,48

4 244,43

454  528,37

460  929,28

460  929,28

581  621,87

9 303,23

3 277,78

763  153,31

775  734,32

775  734,32

845  879,29
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TUlOSLASKELMA  31.12.2019

VARSINAINEN  TOIMINTA

Tuotot

UM:n  kehitysyhteistyötuki

Muut  tuotot

Tuotot  yhteensä

Kulut

Henkilöstökulut

Palkat  ja palkkiot

Eläkekulut

Muut  henkilösivukulut

Henkilöstökulut  yhtensä

Poistot  ja arvona1entumiset

Muut  kulut

VARSINAISEN  TOIMINNAN  TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

VARAINHANKINTA

Tuotot

Kulut

Varainhankinta  yhteensä

SIJOITUS-  JA  RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot

Kulut

Sijoitus-ja  rahoitustoiminta  yhteensä

TILIKAUDEN  TULOS

Tilinpäätössiirrot

TILIKAUDEN  YLIJÄÄMÄ

1.1.-31.12.  2019

814  178,87

66 316,05

880  494,92

-169  252,04

- 25 282,71

- 3 546,55

-198  081,30

- 350,32

- 705  502,30

-23  439,00

72 555,39

-295,21

72  260,18

1752,52

-26,08

1726,44

50  547,62

-50  260  18

287,44

1.1.-31.12.  2018

954  751,50

94 863,08

1049  614,58

- 203  211,38

- 34 557,23

- 3 075,85

- 240  844,46

- 467,09

- 820  794,36

-12  491i33

32 146,50

-896,79

31  249,71

852,05

-926,30

-74,25

18  684,13

-16  808,38

1875,75
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Siemenpuu  - kansalaisliikkeiden

yhteistyösäätiö  sr

1.1.  - 31.12.2019

TOIMINTOKOHT  AINEN  TULOSLASKELMA

VARSIN  AINEN  TOIMINTA

TUOTOT

uM:n  tukituotot

V. 2019  nostetun  tuen  tuloutus

Ed. vuodelta  siirtynyt  tuki

uM:n  tukituotot  yhteensä

Muut  tuotot

EKOenergia

Emmaus

Helinä  Rautavaaran  museo

EU / Frame,  Voice,  Report:  -hanke

Muut  tuotot  yhteensä

KULuT

Hankerahoitus

Hankkeiden  rahoitus

Hankerahoitus  yhteensä

Kehitysviestintä

Henkilöstökulut

Muut  kulut

Kehitysviestintä  yhteensä

Muu  Viestintä

Henkilöstökulut

Muut  kulut

Muu  viestintä  yhteensä

UM:n  hankerahoitukgen  tukitoiminnot

Suunn/tte/u  ja  seuranta

Henkilöstökulut

Muut  kulut

Hankearviointi/  -evaluointi

Henkilöstökulut

Muut  kulut

Suunnitte/u,  seuranta  ja  arviointi  yhteensä

Hallinto

Henkilöstökulut

Poistot

Muut  kulut

Ha///nto  yhteensä

UM:n  ulkopuolisen  hankerahoituksen  tukitoiminnot

Suunnittelu,  seuranta  ja  arviointi

Emmaus

Muut  kulut

uM:n  ulkopuolisen  hankerahoituksen  tukitoimet  yhteensä

VARSIN  AISEN  TOIM.  TUOTTO-  / KULUJÄÄMÄ

VARAINHAN  KINTA

Lahjoitukset

Kulut

Varainhanktnta  yhteensä

TUOTTO-/  KULUJ  ÄÄM  Ä

SIJOITUS-  JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot

Kulut

Sijoitus-  ja  rahottustoiminta  yhteensä

TILIKAUDEN  TULOS

TILINPÄÄTöSSIIRROT

Rahastosiirrot

TILIKAUDEN  YLIJÄÄMÄ

-619  269,00

-17  grg,go

-6 646,27

-19  516,23

-6 427,26

-109  830,45

-36  051,65

-7 650,00

-2 846,00

- 43 164,72

- 350,32

- 33 462,12

1.1.-31.12.2019

714  122,68

100  056,19

814  178,87

40 500,00

7 gso,oo

7 500,00

10 366,05

66  316,05

-619  269,00

-24  566,17

-25  943,49

-156  378,10

-76  977,16

-800,00

-800,00

-23  439,00

72 555,39

-295,21

72  260,18

48  821,18

1752,52

-26,08

1726,44

50  547,62

-50  260,18

287,44
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Siemenpuu  - kansalaisliikkeiden

yhteistyösäätiö  sr

LIITETIEDOT  31.12.2019

1.1.  - 31.12.2019

TILlNPÄÄTöKSEN  LAATIMISTA  KOSKEVAT  LIITETIEDOT

Arvostusperiaatteet  ja menetelmät

Säätiön  käyttöomaisuus  on arvostettu  muuttuvaan  hankintamenoonsa  vähennettynä

suunnitelman  mukaisilla  poistoilla.

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).

Säätiön  omistaman  kuluvan  käyttöomaisuuden  hankintameno  poistetaan  ennalta

laaditun  suunnitelman  mukaisesti.  Hyödykkeiden  hankinnat,  joiden  taloudellinen

käyttöikä  on alle  kolme  vuotta,  sekä  pienhankinnat  on kirjattu  tilikauden  kuluksi.

Käyttöomaisuushyödyke

Koneet  ja kalusto

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

Asiantuntijapalvelut

Muut  tuotot  yhteensä

SIJOITUS-  JA RAHOITUSTOIMINTA

TUOTOT

Osakkeiden  ja osuuksien  arvonnousut

Arvonalentumisten  palautukset

Korkotuotot

Tuotot  yhteensä

KULUT

Osakkeiden  ja osuuksien  arvonalennukset

Muut  rahoituskulut

Kulut  yhteensä

SuOITUS-  JA RAHOITUSTOIMINTA  YHTEENSÄ

VARAINHANKINTA

TUOTOT

Lahjoitukset

Myyjäistuotot

KULUT

Varainhankinnan  kulut

VARAINHANKINTA  YHTEENSÄ

Poistomenetelmä/-prosentti

menojäännöspoisto  25 %

2019

100  056,19

720  000,OO

820  056,19

-814  178,87

5 877,32

17  866,05

47  650,00

800,00

O,OO

66  316,05

2019

356,72

568,00

827,80

1752,52

-1,95

- 24,13

- 26,08

:i 726,44

72 555,39

O,OO

-295,21

72 260,18

2018

134  807,69

920  000,OO

1054  807,69

-954  751,50

IOO 056,19

120,00

86 771,00

7 622,08

350,00

94  863,08

2018

O,OO

O,OO

852,05

852,05

- 804,25

-122,05

-gzs,ao

-74,25

32 096,50

50,00

-896,79

31 249,71
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Siemenpuu  - kansalaisliikkeiden
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1.1.  -31.12.2019

TILlNPÄÄTöSSllRROT

31.12.2019  siirrettiin  käyttämättä  jäänyt  keräysluvan  1.5.2018-31.12.2021  alaisen  varainhankinnan

tuotto  50 260,18  euroa  sidottuun  rahastoon  käytettäväksi  myöhemmin  luvan  ehtojen  mukaisesti

kolmannen  maailman  maissa  toimivien  kansalaisjärjestöjen  toiminnan  tukemiseen  ympäristönsuojelun,

ihmisoikeuksien  ja osaIlistumismahdolIisuuksien  edistämiseksi.  Varoilla  tuetaan  kansaIaisjärjestöjen

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  79 S77,17  euroa.

TASEEN  VAST  AAVIA  KOSKEVAT  LIlTETIEDOT

Koneet  ja kalusto

Menojäännös  tilikauden  alussa

Suunnitelman  mukaiset  poistot

Menojäännös  tilikauden  lopussa

2019

1401,26

-350,32

1050,94

2018

1868,35

-467,09

1401,26

TASEEN  VAST  ATT  AVIA  KOSKEV  AT  LIITETIEDOT

Oman  pääoman  erittely

Säädepääoma

Sidotut  rahastot

2019

25 228,19

79 S77,17

2018

25 228,19

29 316,99

Edellisten  tilikausien  voitto  (tappio)

Tilikauden  ylijäämä/alijäämä

Yhteensä

15  599,79

287,44

120  692,59

13  724,04

1875,75

70  144,97

UM:N  VALTIONAVUSTUS  VUOSILLE  2018-2021

Ulkoministeriön  7.2.2D18  päivätyllä  päätöksellä  On Siemenpuu-säätiölle  myönnetty  valtionavustusta  vuosille

2018-2021  Vhteensä  3 080  000  euroai  sekä 30.1.2020  päiVätyllä  päätöksellä  lisäavustusta  430  000  euroa  VuOSille

2020-2021.

Vuosi EUR EUR

2018 920  000

2019 720  000

2020 720  000 215 000

2021 720  000 215 000
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1.1.  - 31.12.2019

VELAT  TuENSAAllLLE

Säätiön  velat  tuensaajille  erääntyvät  tehtyjen  sopimusten  perusteella  lähivuosien  aikana  seuraavasti:

Erääntymisvuosi EUR

2020 279 700

2021 81 100

2022 6 000

Yhteensä 366  800

MUlIT  OIKEAN  JA RIITT  ÄV  ÄN KuV  AN ANT  AMISEKSI  T ARPEELLISET  TIEDOT

Ukoministeriön  rahoituksen  osalta  tulevaan  kehitykseen  tuo  riskin  myös  mahdolliset  ministeriön  tekemät

takaisinperinföpäätökset  perustuen  ministeriön  tulkintaan  valtionavustusIaista.  Nämä  päätökset  koskevat  erityisesti

niitä  ministeriön  rahoituksella  rahoitettuja  hankkeita,  joissa  säätiö  on päätynyt  omaan  takaisinperintäpäätökseen,

mutta  rahoja  ei saada  takaisin  hanketoteuttajalta.  Vuoden  2019  lopussa  tiedossa  oleva  riski  on maksimissaan  45 000 € .

Koska asian  käsittely  on vielä  kesken  ja sen lopputulosta  on mahdotonta  arvioida,  säätiön  tilinpäätökseen  ei ole

ki2attu  pakollista  varausta  mahdollisen  vastuun  realisoitumiseksi.

Vuonna 2019 katettiin  kahden  päättyneen  hankkeen  aikaisempina  vuosina  UM:n  kehitysyhteistyötuella  maksettua

hankerahaa omasta pääomasta.  Hankerahaa  katettiin  siltä  osalta  miltä  maksetun  tuen  käyttö  ei täyttänyt  UM:n  ehtoja.

Hankkeesta 16015LAT  katettiin 1981  € ja hankkeesta  OS028LAT  1458  € . UM:n  tukea  tuloutettiin  fömän  johdosta  3 439  €

vuoden  2019  hankkeiden  rahoituksen  kuluja  vähemmän.

VAKUUDET  JA  VASTUUSITOUMUKSET

Velat  ja niiden  vakuudet  tase-erittäin  ja vakuuslajeittain

Maksetut  vuokravakuudet

Vammaiskumppanuus  ry 7 458,34

Lintulahdenkatu  10

Vuokravastuut 2019 2018

Alkaneella  tilikaudella  erääntyvät  vuokravastuut 3 122,36 3 093,11

Vuokralaisella  on oikeus  irtisanoa  vuokrasopimus  3 kk:n irtisanomisajalla.

LIITETIEDOT  HENKILöSTöSTÄ

2019 2018

Henkilöstön  keskimääräinen  luku  tilikauden  aikana 5 6

Palkat  ja palkkiot  palkkalajin  mukaan

2019 2018

Toimiston  palkat

Projektipalkat

LuottamustoimipaIkkiot

Muut  palkkiot

Yhteensä

152  598,85 182  670,76

5 078,00

8 663,19

7 990,00

169  252,04

14  284,32

1 178,30

203 211,38

LuottamustoimipaIkkiot  koostuu  puheenjohtajalle  maksetusta  Iuottamustoimipalkkiosta,  muille  hallituksen

tai  toimielinten  jäsenille  ei ole maksettu  kokouspalkkioita.

Lähipiiritoimet

Lähipiirille maksetut palkat ja palkkiot,  kulukorvaukset  sekä muut  vastikkeelliset  maksut  olivat  yhteensä  79 595,95  € .

Säätiön johdolle (toiminnanjohtaja, hallituksen  puheenjohtaja  ja jäsenet)  maksetut  palkat  ja palkkiot  olivat  yhteensä

44 974,80 € ja matkakulukorvaukset päivärahoineen  7 362,39  € . Tilintarkastajille  maksetut  korvaukset  olivat  yhteensä

7 254,00 €. Edellä mainittujen henkilöiden  lähisukulaisille  maksetut  palkat  olivat  19  572,00  € ja lähisukulaisten

määräysvallassa  olevilta  yhteisöiltä  ostetut  markkinahintaiset  palvelut  432,76  € .
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TILINPÄÄTöKSEN  JA TOIMINT  AKERTOMUKSEN  ALLEKIRjOITUKSET

Helsinki 25.3.2020

Marko  Ulvila

Hallituksen  puheenjohtaja

Öi;' J/'
Tiina  Jääskeläinen

Hallituksen  jäsen

Olli-Pekka  Haavisto

Hallituksen  varapuheenjohtaja

Ville-Veikko  Hirvelä  .Otto  Il./licttinan
VA rA

Hallituksenjäsen  Hallituksenjäsen

Antero  Honkasalo  Hanna  Matinpuro

Hallituksenjäsen  Toiminnanjohtaja

TILlNPÄÄTöSMERKlNTÄ

Suoritetusta  tarkastuksesta  on tänään  annettu  kertomus.

Helsinki S, C-l, Q 0 Q o

UL(:A=
Anssi  Pietiläinen ristian  Seemer

HT
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LUETTElO  KÄYTETYIST  Ä KIRJANPITOKIRJOISTA

KIRJANPITOKIRJAT

Tilinpäätös  ja tase-erittelyt

Tililuettelo

Päiväkirja  ja pääkirja

Myyntireskontra

Ostoreskontra

TOSITELAJIT  JA SÄILYTT  ÄMIST  APA

OL-Ostolaskut

OS-Ostosuoritus

M L-Myyntilasku

MS-Myyntisuoritus

13  Danske  Pankkitositteet  Danske

14  Danske  Pankkitositteet  Danske

MU-Muut  Muistiotositteet

T-Automaattiset  tiIinpäätöskirjaukset

sidottu

sähköinen  arkisto

sähköinen  arkisto

sähköinen  arkisto

sähköinen  arkisto

sähköinen  arkisto

sähköinen  arkisto

sähköinen  arkisto

sähköinen  arkisto

sähköinen  arkisto

sähköinen  arkisto

sähköinen  arkisto

sähköinen  arkisto

1-243

1-238

1-17

1-16

1-31

1-28

1-282

1-2
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TILINT  ARKASTUSKERTOMUS

Siemenpuu  -  Kansalaisliikkeiden  yhteistyösäätiö  sr:n  hallitukselle

Tilinpäätöksen  tilintarkastus

Lausunto

Olemme  tilintarkastaneet  Siemenpuu  -  Kansalaisliikkeiden  yhteistyösäätiö  sr:n  (y-tunnus  1530178-9)

tilinpäätöksen  tilikaudelta  1.1.-31.12.20'19.  Tilinpäätös  sisältää  taseen,  tuloslaskelman  ja liitetiedot.

Lausuntonamme  esitämme,  että  tilinpäätös  antaa  oikean  ja riittävän  kuvan  säätiön  toiminnan  tuloksesta  ja

taloudellisesta  asemasta  Suomessa  voimassa  olevien  tilinpäätöksen  laatimista  koskevien  säännösten

mukaisesti  ja täyttää  lakisääteiset  vaatimukset.

Lausunnon  perustelut

Olemme  suorittaneet  tilintarkastuksen  Suomessa  noudatettavan  hyvän  tilintarkastustavan  mukaisesti.  Hyvän

tilintarkastustavan  mukaisia  velvollisuuksiamme  kuvataan  tarkemmin  kohdassa  Tilintarkastajan  velvollisuudet

tilinpäätöksen  tilintarkastuksessa.  Olemme  riippumattomia  säätiöstä  niiden  Suomessa  noudatettavien  eettisten

vaatimusten  mukaisesti,  jotka  koskevat  suorittamaamme  tilintarkastusta  ja olemme  täyttäneet  muut  näiden

vaatimusten  mukaiset  eettiset  velvollisuutemme.  Käsityksemme  mukaan  olemme  hankkineet  lausuntomme

perustaksi  tarpeellisen  määrän  tarkoitukseen  soveltuvaa  tiIintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä  koskevat  hallituksen  velvollisuudet

Hallitus  vastaa  tilinpäätöksen  laatimisesta  siten,  että  se  antaa  oikean  ja  riittävän  kuvan  Suomessa

voimassa  olevien  tilinpäätöksen  laatimista  koskevien  säännösten  mukaisesti  ja  täyttää  lakisääteiset

vaatimukset.  Hallitus  vastaa  myös  sellaisesta  sisäisestä  valvonnasta,  jonka  se  katsoo  tarpeelliseksi

voidakseen  laatia  tilinpäätöksen,  jossa  ei  ole  väärinkäytöksestä  tai  virheestä  johtuvaa  olennaista

virheellisyyttä.

Hallitus  on tilinpäätöstä  laatiessaan  velvollinen  arvioimaan  säätiön  kykyä  jatkaa  toimintaansa  ja soveltuvissa

tapauksissa  esittämään  seikat,  jotka  liittyvät  toiminnan  jatkuvuuteen  ja siihen,  että tilinpäätös  on laadittu

toiminnan  jatkuvuuteen  perustuen.  Tilinpäätös  laaditaan  toiminnan  jatkuvuuteen  perustuen,  paitsi  jos  säätiö

aiotaan  purkaa  tai sen  toiminta  lakkauttaa  tai ei ole  muuta  realistista  vaihtoehtoa  kuin  tehdä  niin.



Tilintarkastajan  velvollisuudet  tilinpäätöksen  tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme  on  hankkia  kohtuullinen  varmuus  siitä,  onko  tilinpäätöksessä  kokonaisuutena

väärinkäytöksestä  tai virheestä  johtuvaa  olennaista  virheellisyyttä,  sekä antaa  tiIintarkastuskertomus,  joka

sisältää  lausuntomme.  Kohtuullinen  varmuus  on korkea  varmuustaso,  mutta se  ei ole tae siitä,  että

olennainen  virheellisyys  aina  havaitaan  hyvän  tilintarkastustavan  mukaisesti  suoritettavassa

tiIintarkastuksessa.  Virheellisyyksiä  voi aiheutua  väärinkäytöksestä  tai virheestä,  ja niiden  katsotaan  olevan

olennaisia,  jos niiden  yksin  tai yhdessä  voisi  kohtuudella  odottaa  vaikuttavan  taloudellisiin  päätöksiin,  joita

käyttäjät  tekevät  tilinpäätöksen  perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan  mukaiseen  tilintarkastukseen  kuuluu,

säilytämme  ammatillisen  skeptisyyden  koko  tilintarkastuksen  ajan.

että käytämme  ammatillista  harkintaa  ja

Lisäksi:

Tunnistamme  ja  arvioimme  väärinkäytöksestä  tai  virheestä  johtuvat  tilinpäätöksen  olennaisen

virheellisyyden  riskit,  suunnittelemme  ja  suoritamme  näihin  riskeihin  vastaavia

tiIintarkastustoimenpiteitä  ja hankimme  lausuntomme  perustaksi  tarpeellisen  määrän  tarkoitukseen

soveltuvaa  tiIintarkastusevidenssiä.  Riski  siitä, että väärinkäytöksestä  johtuva  olennainen  virheellisyys

jää havaitsematta,  on suurempi  kuin riski siitä, että virheestä  johtuva  olennainen  virheellisyys  jää

havaitsematta,  sillä väärinkäytökseen  voi liittyä  yhteistoimintaa,  väärentämistä,  tietojen  tahallista

esittämättä  jättämistä  tai virheellisten  tietojen  esittämistä  taikka  sisäisen  valvonnan  sivuuttamista.

Muodostamme  käsityksen  tilintarkastuksen  kannalta  relevantista  sisäiseStä  valvonnasta

pystyäksemme  suunnittelemaan  olosuhteisiin  nähden  asianmukaiset  tilintarkastustoimenpiteet  mutta

emme siinä tarkoituksessa,  että  pystyisimme  antamaan  lausunnon  säätiön  sisäisen  valvonnan

tehokkuudesta.

Arvioimme  sovellettujen  tilinpäätöksen  laatimisperiaatteiden  asianmukaisuutta  sekä  johdon  tekemien

kirjanpidollisten  arvioiden  ja niistä  esitettävien  tietojen  kohtuullisuutta.

Teemme  johtopäätöksen  siitä,  onko  hallituksen  ollut asianmukaista  laatia  tilinpäätös  perustuen

oletukseen  toiminnan  jatkuvuudesta,  ja teemme  hankkimamme  tilintarkastusevidenssin  perusteella

johtopäätöksen  siitä, esiintyykö  sellaista  tapahtumiin  tai olosuhteisiin  liittyvää  olennaista  epävarmuutta,

joka  voi antaa  merkittävää  aihetta  epäillä  säätiön  kykyä  jatkaa  toimintaansa.  Jos  johtopäätöksemme

on, että olennaista  epävarmuutta  esiintyy,  meidän  täytyy  kiinnittää  tilintarkastuskertomuksessamme

lukijan  huomiota  epävarmuutta  koskeviin  tilinpäätöksessä  esitettäviin  tietoihin  tai, jos epävarmuutta

koskevat  tiedot  eivät  ole  riittäviä,  mukauttaa  lausuntomme.  Johtopäätöksemme  perustuvat

tiIintarkastuskertomuksen  antamispäivään  mennessä  hankittuun  tiIintarkastusevidenssiin.  Vastaiset

tapahtumat  tai olosuhteet  voivat  kuitenkin  johtaa  siihen,  ettei  säätiö  pysty  jatkamaan  toimintaansa.

Arvioimme  tilinpäätöksen,  kaikki  tilinpäätöksessä  esitettävät  tiedot  mukaan  lukien,  yleistä

esittämistapaa,  rakennetta  ja sisältöä  ja sitä, kuvastaako  tilinpäätös  sen perustana  olevia  liiketoimia  ja

tapahtumia  siten,  että  se antaa  oikean  ja riittävän  kuvan.

Kommunikoimme  hallintoelinten  kanssa  muun muassa  tilintarkastuksen  suunnitellusta  laajuudesta  ja ajoituksesta

sekä  merkittävistä  tiIintarkastushavainnoista,  mukaan  lukien  mahdolliset  sisäisen  valvonnan  merkittävät

puutteellisuudet,  jotka  tunnistamme  tilintarkastuksen  aikana.
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Muut  raportointiveIvoitteet

Muu  informaatio

Hallitus  vastaa  muusta  informaatiosta.  Muu  informaatio  käsittää  toimintakertomuksen.  Tilinpäätöstä  koskeva

lausuntomme  ei kata  muuta  informaatiota.

Velvollisuutenamme  on  lukea  muu  informaatio  tilinpäätöksen  tilintarkastuksen  yhteydessä  ja  tätä

tehdessämme  arvioida,  onko  muu  informaatio  olennaisesti  ristiriidassa  tilinpäätöksen  tai tilintarkastusta

suoritettaessa  hankkimamme  tietämyksen  kanssa  tai vaikuttaako  se muutoin  olevan  olennaisesti  virheellistä.

Velvollisuutenamme  on  lisäksi  arvioida,  onko  toimintakertomus  laadittu  sen  laatimiseen  sovellettavien

säännösten  mukaisesti.

Lausuntonamme  esitämme,  että  toimintakertomuksen  ja  tilinpäätöksen  tiedot  ovat yhdenmukaisia  ja  että

toimintakertomus  on laadittu  toimintakertomuksen  laatimiseen  sovellettavien  säännösten  mukaisesti.

Jos teemme  suorittamamme  työn perusteella  johtopäätöksen,  että toimintakertomuksessa  on olennainen

virheellisyys,  meidän  on raportoitava  tästä  seikasta.  Meillä  ei ole  tämän  asian  suhteen  raportoitavaa.

Muut  lakiin  perustuvat  lausunnot

Velvollisuutenamme  on antaa  suorittamamme  tilintarkastuksen  perusteella  lausunto  säätiölain  4:2.2  §:n

edellyttämistä  seikoista.

Hallitus  vastaa  tilinpäätöksessä  ja  toimintakertomuksessa  annetuista  tiedoista  sekä  siitä,  että  säätiön

toimielinten  jäsenille  suoritetut  palkkiot  ja korvaukset  ovat  tavanomaisia.

Lausuntonamme  esitämme,  että  säätiön  tilinpäätöksessä  ja

toiminnasta  tilikaudella  tiedot,  jotka  ovat  oiennaisia  säätiön

sääntömääräysten  noudattamisen  arvioimiseksi.  Palkkioita  ja

toimielinten  jäsenille,  on pidettävä  tavanomaisina.

toimintakertomuksessa  on  annettu  säätiön

tarkoitusta  ja  toimintamuotoja  koskevien

korvauksia,  jotka  säätiö  on suorittanut  sen

Helsingissä  3. päivänä  huhtikuuta  2020

Kristian  Seemer

HT-tilintarkastaja

Uikkutie  6B

01450  Vantaa

(=Ås(fl
Anssi  Pietiläinen

HT-tilintarkastaja

Viskaalintie  19  A

00690  Helsinki
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