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ELÄVÄ ITÄMERI SÄÄTIÖ  
 
TOIMINTAKERTOMUS 2019  

 
1. Säätiöstä yleisesti 

 
Tausta. Elävä Itämeri säätiö sr on perustettu vuonna 2008. Toiminnan luonteen ja viestinnän 
yksinkertaistamiseksi säätiö käyttää julkisuudessa nimeä ”Baltic Sea Action Group” ja lyhennystä 
”BSAG”. Säätiön virallinen nimi on rekisteröity Itämeren valuma-alueen kaikilla 14 eri kielellä. 
 
Säätiön tarkoitus ja toiminta-alue. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää luonnon ja ihmisten 
hyvinvointia, ja siten säilyttää ja edistää suomalaista kulttuuriperinnettä. Säätiö myös edistää ja 
tukee tiedettä sekä pyrkii liittämään tiedeyhteisön yhteiskunnan päätöksentekoon. Säätiön 
ensisijaisena toiminta-alueena on Suomi, mutta työ kattaa koko Itämeren alueen.  
 
Missio ja arvot. Säätiön missiona on Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen muuttuvissa 
ilmasto-oloissa. Keskeiset arvot ovat luonnon ja ihmisen harmoninen yhteiselo, rohkeus yrittää 
tehdä hyvää, sekä avoimuus ja rehellisyys. Näitä arvojaan säätiö pyrkii noudattamaan kaikessa 
toiminnassaan. 
 

2. Säätiön toimintakartta ja keskeiset toimintaperiaatteet 
 
Toimintakartta. Säätiön toimintakartta muodostuu kolmesta keskeisestä teemasta, joihin on 
tartuttava Itämeren ekologisen tasapainon palauttamiseksi. Nämä teemat ovat Itämeren 
rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen hillintä, 
ympäristöriskien hallinta merellä ja meriluonnon 
monimuotoisuuden turvaaminen.  
 
Itämeren tila ei ole staattinen. Muutokset ympäristön ja 

luonnon tilassa vaikuttavat Itämeren tilaan. Näistä 

merkittävin on ilmastonmuutos. Luonnonvarojen 

käytön kestävyys on myös keskeinen muutostekijä. 

Toisaalta arvoissa ja asenteissa tapahtuvat muutokset 

edesauttavat ratkaisujen löytämistä ja toimeenpanoa, 

minkä vuoksi säätiö pyrkii toiminnassaan vaikuttamaan 

myös niihin.       

 
Keskeiset toimintaperiaatteet. Säätiön keskeiset toimintaperiaatteet ovat yhteistyö, vaikuttavuus ja 
ratkaisuhakuisuus.   
 
Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa on mahdollista 
ainoastaan yhteistyön avulla. Niin tiede- ja tutkimusyhteisöä, poliittisia päätöksentekijöitä kuin 
yrityksiä tarvitaan. Säätiön kantavana toimintaperiaatteena onkin siksi pyrkimys toimia aloitteen 
tekijänä ja tuoda yhteen yhteiskunnan eri toimijoiden osaaminen ja voimavarat.  
  
Säätiön toinen keskeinen toimintaperiaate on toimien vaikuttavuus. Tämän mukaisesti säätiö pyrkii 

Tiesitkö, että vuosittain BSAG 

sparraa keskimäärin 80 eri yrityksen 

kanssa Itämeri- ja 
ympäristökestävyydestä? 

Kymmenen vuoden aikana BSAG 

on ollut muuttamassa asenteita 

arviolta 800 Suomessa toimivassa 

yrityksessä. 
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oireiden lievittämisen sijaan löytämään juurisyyt Itämeren ongelmiin ja keskittämään voimavaransa 
niiden ratkaisemiseen. Tämä mahdollistaa vaikutusten pysyvyyden ja edellyttää usein 
järjestelmätason muutoksia. Monihyötyisyys ja kompleksisuuden ymmärtäminen on säätiölle myös 
keskeistä. 
 
Säätiön kolmas keskeinen toimintaperiaate on ratkaisuhakuisuus. Säätiö pyrkii toiminnallaan 
käynnistämään, nopeuttamaan ja toteuttamaan konkreettisia hankkeita ja toimenpiteitä, joilla 
edesautetaan Itämeren ekologisen tasapainon palauttamista. 
  
Säätiön katalyyttinä toimimisesta ja kokoavasta toimintatavasta syntyy yhteiskunnalle merkittävää 
lisäarvoa, kun pyritään hyödyntämään eri sektoreiden resurssit ja vaikutusmahdollisuudet 
konkreettisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminta tehostaa yhteiskunnan voimavarojen käyttöä 
yhdistämällä voimia ja nopeuttamalla ongelmien ratkaisua. Säätiö pyrkii tukemaan esimerkiksi 
sellaisen liiketoiminnan syntymistä, joka edistää säätiön mission saavuttamista. Mitä tehokkaammin 
ja nopeammin ongelmiin tartutaan, sitä enemmän säästetään yhteisiä varoja.   
 

3. Säätiön toiminta vuonna 2019  
 
Säätiön toiminta vuonna 2019 keskittyi kahteen teemaan: Itämeren rehevöitymisen ja 
ilmastonmuutoksen hillintään sekä meriluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Uutena 
avauksena säätiö on valmistellut hanketta ympäristöriskien hallintaan merellä.  

3.1 Itämeren rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen hillintä 

Tässä teemassa toiminta keskittyi kestävän maatalouden edistämiseen ja ravinteiden kierrätykseen. 
Kestävän maatalouden edistämisellä ja ravinteiden kierrätyksellä ehkäistään Itämeren 
rehevöitymistä ja hillitään ilmastonmuutosta. Kestävä maatalous on merkittävässä roolissa myös 
luonnon monimuotoisuuden kannalta. Toimiemme tavoitteena teemassa on systeeminen muutos 
kohti kestävämpää ruokajärjestelmää. 
 
Carbon Action -kokonaisuus 
 
Teeman, ja koko säätiön, keskeisin kokonaisuus on ollut Carbon Action (www.carbonaction.org). 
Sitran käynnistysrahoittama Carbon Action -pilotti laajeni merkittävästi toimintavuoden aikana. Se 
kasvoi Carbon Action -alustaksi useille eri rahoittajille ja hankkeille. Alustalla tutkitaan ja edistetään 
hiilen varastoitumista maatalousmaahan yhteistyössä yli sadan hiiliviljelijän, neuvojien, tutkijoiden, 
yritysten ja päätöksentekijöiden kanssa. Carbon Actionin rinnalla kestävän maatalouden toimia 
jatketaan säätiössä Järki-hankkeen puitteissa läheisessä yhteistyössä Carbon Actionin kanssa. 
 
Maaperän kunnon parantaminen on säätiön kestävän maatalouden toiminnan ydintä, koska sillä 
saavutetaan monia hyötyjä: paremmat sadot tuottajalle, vähemmän ravinnevalumia vesistöihin, 
luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä sekä hiilen varastoinnin tehostumista maaperään.  
Ilmastonmuutokseen maan kasvukunto kytkeytyy kahta kautta: hiilen varastoinnilla voidaan hillitä 
ilmastonmuutosta ja hyväkuntoinen maaperä auttaa sopeutumaan ilmastonmuutoksen 
aiheuttamiin äärisäihin, kuten kuivuuteen ja rankkasateisiin. 
 
Toimintavuonna Carbon Action -alustalla käynnistyi hankkeita n. 7,1 miljoonan euron edestä. Osassa 
hankkeita rahoitusta on suoraan ohjautunut sekä säätiölle että tutkijoille, osassa vain tutkijoille ja 
osassa vain BSAG:lle. BSAG:lle tulevissa rahoituksissa kuitenkin mukana on aina tiiviinä osana myös 

Elävä Itämeri säätiö sr, 2177822-5 Tilinpäätös 1.1.2019 - 31.12.2019

Arkistoviite: 2019-001 4

https://sign.visma.net/fi/document-check/901c0277-3eb0-4364-83c5-7db765f539e3

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.comhttps://sign.visma.net/fi/document-check/5f576262-f8b1-418f-a013-ea4f9d5eb45c

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 

 

   

 

tutkimustiedon tuominen käytäntöön ja osa rahoituksesta on BSAG:n kautta suuntautunut myös 
tutkijoiden työhön. Carbon Action -alusta mahdollistaa hankkeiden välisen tiiviin yhteistyön. 
 

Merkittävimpiä rahoituksia on strategisen tutkimuksen 
rahoittama MULTA hanke, joka mahdollistaa 
pitkäjänteisen yhteistyön ja monitieteisen tutkimuksen 
maaperän hiilensidonnan todentamisesta ja hiiltä 
sitovan viljelyn edistämisestä (yht 4,64 miljoonaa euroa 
v. 2019 – 2022, mahdollisuus myös jatkoon 2022 – 
2025). BSAG vastaa hankkeen vuorovaikutuksesta, eli 
huolehtii siitä, että vuorovaikutus ja strateginen 
viestintä johtavat toimien mahdollisimman suureen 
vaikuttavuuteen. Toinen merkittävä pitkäjänteinen 
rahoitus (v. 2019 – 2024) on Louise ja Göran 
Ehrnroothin säätiön sekä Sophie von Julinin säätiön 
myöntämä jatkorahoitus BSAG:n kestävän 
maatalouden edistämiseksi tehtävään työhön. Työtä 
tehdään Järki-hankkeessa sekä Carbon Action -
alustalla. Lisäksi toimintavuonna Maj ja Tor Nesslingin 
säätiö sekä Maa- ja vesitekniikan tuki (MVTT) tulivat 

alustalle strategisiksi kumppaneiksi. Nesslingin säätiö rahoittaa alustalla tehtävää monitieteistä 
tutkimusta ja BSAG:n vuorovaikutustyötä (TWINWIN v. 2019 – 2021) ja MVTT neuvojien 
kouluttamista (MAANEUVO v. 2019-2022). Lisäksi Sitran käynnistysrahoituksen loputtua Carbon 
Actionin pilottivaiheelle Sitra myönsi lisärahoituksen vuonna 2019 Carbon Actionissa aikaansaatujen 
tulosten ja kokemusten esittelemiseksi keskeisille päätöksentekijöille Suomen EU-
puheenjohtajuuskauden aikana. Lisäksi alustalle saatiin rahoitusta erilaisille tutkimushankkeille, 
viljelykoulutusten järjestämiseen sekä maanäytteiden ottoon ja analysointiin Maj ja Tor Nesslingin 
säätiöltä, Business Finlandilta, Valiolta, S-ryhmältä, Tiina ja Antti Herlinin säätiöltä sekä MTK-
säätiöltä. 
 
Vuoden 2019 aikana säätiö valmisteli myös hanketta ruotsinkielisen viljelijäyhteistyön 
mahdollistamiseksi suuremmassa mittakaavassa. Svenska Lantbrukssällskapens Förbund (SLC) ja 
Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden myönsivät hankkeelle rahoitusta syksyllä. Kolmas 
rahoitushakemus odottaa vielä päätöstä. Hankkeen on tarkoitus alkaa huhtikuussa ja jatkua vuoden 
2022 loppuun. 
 
Viljelijät muutoksentekijöinä: Carbon Actionin keskeisenä tavoitteena on edistää hiiliviljelyn 
yleistymistä Suomessa sekä auttaa viljelijöitä löytämään omille tiloilleen sopivia, hiiltä maahan 
varastoivia viljelytoimia. Toimintavuoden aikana kaikki sata Carbon Action -hiilitilaa ovat perustaneet 
tutkimuslohkonsa ja ottaneet maanäytteet. Tutkimus lohkolla kestää viisi vuotta. Lisäksi 32 tilalta on 
otettu metrin maanäytteet. Alkuvuonna järjestettiin intensiivikoulutus Carbon Action -
hiiliviljelijöille. Tapahtumassa mm. kuultiin asiantuntijaluentoja hiiliviljelyn toimenpiteistä, joiden 
ympärille muodostettiin pienryhmiä. Kesäkuussa hiiliviljelijät retkeilivät tutkijoiden kanssa Qvidjan 
intensiivitilalle. Koulutuksia järjestettiin myös webinaareina. Kesällä tehtyjen haastattelujen 
perusteella Carbon Action -hiilitilat ovat erittäin sitoutuneita ja aktiivisia toimijoita, jotka kehittävät 
maataloutta ennakkoluulottomasti kestävään suuntaan.    
 
Pullonkaulaksi toiminnan laajamittaisessa käytäntöön viemisessä on todettu olevan osaavien 

Tiesitkö, että monihyötyisellä 

Carbon Action -alustalla 

edistetään ilmastonmuutoksen 

hillintää ja siihen sopeutumista 
sekä vesistöjen rehevöitymistä ja 

luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymistä? Tämä tehdään 

yhteistyössä viljelijöiden 

kanssa, jotta myös he hyötyvät ja 

saamme kaikki laadukasta ja 

lähellä tuotettua ruokaa. 
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neuvojien koulutus. Kesäkuussa alkaneessa MAANEUVO-hankkeessa 30 neuvojaa valmennetaan 
kouluttamaan viljelijöitä entistä parempaan maan hoitoon, joka parantaa sekä maan kasvukuntoa 
että maaperän hiilen sidontaa.  
 
Uusia hiiliviljelijöitä halutaan myös mukaan. Valio on sitoutunut tarjoamaan hiiliviljelykoulutusta 
kaikille n. 5000 maitotilalleen vuoteen 2035 mennessä. Säätiön järjestämät koulutukset aloitettiin 
vuoden 2019 aikana ja niitä oli toimintavuoden aikana kolme kattaen yhteensä 167 maitotilaa.  
 
Tavoitteena on skaalata toimintaa yritysyhteistyön kautta 
laajemminkin. Kesäkuussa perustettiin Carbon Action -
yritysalusta. Vuoden aikana uusia toimijoita tuli mukaan, 
ja toimintavuoden lopussa mukana olivat: Valio, Fazer, 
Apetit, Atria, Altia ja S-ryhmä. Yritysalusta kokoontui kaksi 
kertaa. Yhteistyössä yritysten, BSAG:n ja tutkijoiden välillä 
tavoitteena on mm. kehittää yritysten hankintakriteerejä, 
vahvistaa vastuullisuusviestintää sekä kouluttaa viljelijöitä 
ja yrityksen työntekijöitä. 
 
Toimintavuonna Carbon Actionissa nostettiin kansallisesti 
uutena aloitteena esille agrometsätalous. 
Agrometsätalous on Suomessa toistaiseksi vielä niin 
tutkimuksen kuin käytännön kokemuksienkin osalta melko tuntematon viljelymuoto. Aiheeseen 
päästiin tutustumaan kahdessa eri tilaisuudessa, ja BSAG:n johdolla perustettiin 
agrometsätalousverkosto.  
 
Ohjaus kohti systeemistä muutosta. Viljelijän siirtymistä hiiliviljelyyn voidaan tukea 
politiikkatoimilla. Toimintavuonna vaikutettiin tuloksekkaasti hallitusohjelman laatimiseen. 
Hallitusohjelman kirjaukset olivat hyvin linjassa BSAG:n tavoitteiden kanssa. Etenkin Carbon Actionin 
edistäminen ja toiminnan laajentaminen sai erittäin vahvan tuen hallitusohjelmasta. EU:n ilmasto- 
ja maatalouspolitiikassa tapahtuu seuraavien vuosien aikana paljon. Toimintavuonna BSAG panosti 
etenkin Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen. Syksyllä järjestetyt kestävyyspäivät ja niiden ympärillä 
järjestetyt sivutapahtumat veivät hiiliviljelyn sanomaa kotimaisille ja ulkomaisille toimijoille. 
Ohjelmassa oli perinteisten seminaarien lisäksi myös maa- ja metsätalousvaliokunnan ja 
ympäristövaliokunnan julkinen kuuleminen, elämyksellinen pop-down tiede/taideillallinen Tytyrin 
kaivoksessa 110 metriä maan alla ja retkeily Qvidjan intensiivitilalle. Carbon Action on myös 
toimintavuonna muutamaan otteeseen pyydetty Brysseliin keskustelemaan ohjauskeinoista, 
esimerkiksi kutsuttuna puhujana AGRI-valiokunnan julkisessa kuulemisessa. 
 
Asenteet ovat muuttuneet yllättävänkin laajasti ja nopeasti toimintavuoden aikana. Carbon Action -
alustan toimijat ovat olleet haluttuja median suunnalla. Myös Carbon Action -hiiliviljelijöiden tarinat 
kiinnostavat mediaa. Ilmastoahdistuksen keskellä on selvästi kaivattu toimintaa ja ratkaisuja. Myös 
keväällä järjestetty Eloisa pelto -seminaari saavutti laajan suosion. Tiedepainotteisen seminaarin 
kiinnostusta herättäneet ajankohtaiset teemat olivat hiiliviljelyn tutkimus ja käytännöt. 
 
Suomi kokoaan isompi toimija. Carbon Action on toimintavuoden aikana noteerattu nopeasti osana 
EU:n ja kansainvälistä yhteistyötä. Carbon Action kutsuttiin syksyn aikana pitämään esitelmä 
Brysseliin ’’Carbon Farming Schemes in Europe’’ pyöreän pöydän keskusteluun sekä Madridiin 
ilmastokokouksen yhteydessä järjestettyyn 4/1000-aloitteen tapahtumaan.  

Tiesitkö, että 

hiiliviljelykoulutuksissa kävi 

runsaat 400 viljelijää vuonna 

2019 BSAG:n Carbon Action -
toiminnan kautta?  Kaiken 

kaikkiaan BSAG:n järjestämissä 
kestävän maatalouden 

tapahtumissa kävi viime 

vuonna noin 700 viljelijää. 
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Yhteenvetona voi todeta, että Carbon Action -alustan tavoitteissa on toimintavuotena onnistuttu 
hyvin. Carbon Action -hiilitilat ovat ottaneet laajasti käyttöön hiiliviljelymenetelmiä ja lisää viljelijöitä 
on tullut mukaan yritysyhteistyön ja uusien neuvojien avulla. Asenteiden ja ohjauskeinojen 
muutoksessa on päästy vahvasti eteenpäin. Suomalainen malli myös toimi esimerkkinä EU:ssa ja 
kansainvälisillä areenoilla. 
 
Ravinteiden kierrätys ja valumavesien hallinta 
 
BSAG on toimintavuonna edistänyt ravinteiden kierrätystä ja maatalouden valumavesien hallintaa 
etenkin Intrerreg-hankkeiden kautta (kts. alla tarkemmin). Lisäksi ravinteiden kierrätyksen 
edistämiseksi BSAG julkaisi toimintavuoden alussa biomassojen kestävän käytön kannanoton. 
Kannanoton tarkoituksena on edistää biomassojen käsittelyä Suomessa. Myös HELCOMin kanssa 
jatkettiin yhteistyötä, etenkin liittyen HELCOMin ravinnekierrätysstrategiaan. 
 
Baltic Slurry Acidification. Kansainvälisessä Itämeren 
alueen projektissa tutkittiin ammoniakkipäästöjen 
vähentämistä ja siten lannan typpihävikin estämistä 
lietelannasta happokäsittelyn avulla. Hankkeen avulla 
konkreettisesti edistettiin lannan 
happokäsittelytekniikoiden käyttöönottoa kaikissa 
Itämeren maissa. BSAG vastasi hankkeen viestinnästä 
yleisesti sekä sidosryhmäyhteistyöstä ja 
politiikkakartoituksesta Suomessa. Hanke alkoi 
maaliskuussa 2016 ja päättyi helmikuun lopussa 
2019. Raportit ja loppupäätelmät löytyvät sivuilta: 
www.balticslurry.eu 
  
SuMaNu. Kansainvälisen, Itämeren alueella toimivan 
projektin tarkoituksena on edistää kestävämpää 
lannan ja ravinteiden käyttöä maataloudessa ja siten 
vähentää ravinteiden liukenemista Itämereen. 
Hankkeessa koostetaan neljän aikaisemman EU-
rahoitteisen lantaan ja ravinteisiin keskittyneen 
hankkeen sekä muiden vastaavien hankkeiden 
tuloksia ja luodaan kokonaisvaltainen kuva toimista, 
joilla voidaan parantaa maatalouden ravinteiden kestävää käyttöä. SuMaNu tuottaa sekä parhaiden 
käytäntöjen koosteita viljelijöille että politiikkasuosituksia maatalous- ja ympäristöasioiden 
päättäjille koko Itämeren alueella. BSAG vastaa hankkeen viestinnästä yleisesti. Projekti alkoi 
lokakuussa 2018 ja jatkuu maaliskuuhun 2021 saakka. 
 
Waterdrive. Itämeren maat kattavassa hankkeessa toteutetaan kestäviä menetelmiä maatalouden 
vesitalouden hallinnassa sekä selvitetään maatalouden ja vesienhoidon yhteensovittamisen 
mahdollisuuksia. Hanke aktivoi paikallistason toimijoita ja kehittää toimintamalleja ja keinoja 
paikallistason työn vauhdittamiseksi. Tavoitteena on parantaa maatalousvaltaisten alueiden vesien 
laatua ja resilienssiä ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita vastaan Itämeren valuma-alueella. 
BSAGn vastuulla on ‘best practice’ -katsaus vesitalouden ja vihreän infrastruktuurin investointien 
rahoittamiseen sekä hankkeen demonstraatioinvestointien toteuttamisen seuranta.  Projekti alkoi 
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tammikuussa 2019 ja jatkuu kesäkuuhun 2021 saakka. 

3.2 Meriluonnon monimuotoisuuden turvaaminen 

Ilmastonmuutos uhkaa Itämeren herkkää lajistoa ja vedenalaisen monimuotoisuuden suojeleminen 
on tärkeämpää kuin koskaan. Ainutlaatuisessa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden 
inventointiohjelmassa eli VELMUssa on 10 vuoden aikana kartoitettu Itämeren vedenalaisen 
monimuotoisuuden ja avainlajien kannalta arvokkaat alueet.  
 
Toimintavuonna käynnistetyssä Elävä Itämeri -yhteistyöhankkeessa BSAG nopeuttaa näiden 
arvoalueiden suojelemista, Ålandsbankenin käynnistysrahoituksella. Elävä Itämeri -hankkeen 
tavoitteena on rakentaa ratkaisuja, joilla arvokkaita vedenalaisia alueita saadaan tuotua suojelun 
piiriin. Lisäksi se pyrkii kasvattamaan tietoisuutta vedenalaisesta monimuotoisuudesta ja yksityisten 
tahojen roolista monimuotoisuuden suojelussa. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tutkimusten mukaan 
suuri osa suojelua kaipaavista arvokkaista alueista sijaitsee yksityisillä vesialueilla. Yksityisen 
suojelun pilottikohteena toimii Gullkronan saari Saaristomerellä, jonka suojelun suunnittelu 
aloitettiin vuonna 2019.  
 
Toimintavuonna myös edistettiin tietoisuutta vedenalaisesta monimuotoisuudesta erilaisissa 
yhteyksissä. Esimerkiksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kestävyyspäivien yhteydessä 
järjestettiin tutkijoiden kanssa kuvanäyttely ja kuvia ja tietoa oli esillä myös loppuunmyydyn 
Romantiikan jättiläiset -konsertin yhteydessä Finlandiatalolla. 
 

3.3 Ympäristöriskien hallinta merellä 

Ympäristöriskien hallinta on laaja teema, pitäen sisällään mm. haitalliset/vaaralliset aineet, 
mikromuovit ja meriliikenteen riskit. Tästä teemasta BSAG:lla käynnistyi vuoden 2019 suunnittelu 
liittyen meriliikenteen päästöihin liittyen. Vaikka meriliikenteen päästöt ovat vähentyneet viime 
vuosikymmeninä, alukset voivat edelleenkin purkaa laillisesti jätevesiä ja ruokajätettä Itämereen. 
Tarvitsemme yhteisiä, vapaaehtoisia toimia, jotta päästöt Itämereen minimoidaan. Tähän BSAG 
tulee pureutumaan tulevina vuosina. 

 

4. Säätiön keskeiset toimintatavat  

4.1 Yritysyhteistyö ja sitoumustoiminta  

BSAG haluaa koota yhteen kaikki tarvittavat tahot Itämeren pelastamiseksi. Siksi tiivis yhteistyö myös 
yritysten kanssa on säätiölle hyvin tärkeää. Säätiö onkin toimintansa alusta asti menestyksekkäästi 

innostanut yrityksiä mukaan Itämerisitoumuksen antajiksi 
ja muuhun yhteistyöhön.  

Yritysyhteistyön vaikuttavuus muodostuu ennen kaikkea 
siitä, että säätiö kannustaa yrityksiä tekemään sellaisia 
muutoksia liiketoimintaansa, jotka edistävät Itämeren tilaa. 
Tämä voi esimerkiksi olla sitä, että yritys sitoutuu 
muuttamaan raaka-aineidensa hankintakriteerejä 
Itämeren kannalta paremmiksi, muuttaa 
tuotantoprosessejaan tai muokkaa viestinnällään 
kuluttajien ostokäyttäytymistä kestävämmäksi.  

Jotta yritysyhteistyö johtaisi pysyviin muutoksiin, on tärkeää, että yritys myös hyötyy siitä. Tiivis 
yhteistyö säätiön kanssa on yritykselle mahdollisuus edistää omaa kestävän kehityksen työtään. 
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Säätiön erityisasiantuntijat auttavat yritystä kehitystyössä, jonka lisäksi säätiö tarjoaa koko laajan 
sidosryhmäverkostonsa ja tuoreimman tutkimustiedon yrityksen käyttöön. Yhteisellä viestinnällä 
voidaan myös vaikuttaa kuluttajien asenteisiin ja ostokäyttäytymiseen. Näin yritys saa myös 
positiivista julkisuutta. Dialogilla eri toimijoiden kanssa ja hyvällä yhteistyöllä voimme saada 
aikaiseksi sellaista, mitä kukaan ei pystyisi toteuttamaan yksin. 

Pitäen nämä asiat mielessä säätiö on vuoden 2019 aikana kehittänyt yritysyhteistyön konseptia siten, 
että se tukee mahdollisimman hyvin säätiön vaikuttavuutta Itämeren hyväksi. Työ jatkuu 
alkuvuodesta 2020. Keväällä 2019 toteutettiin myös yrityksille suunnattu mainekysely, joka osoitti, 
että yritysten luottamus ja arvostus säätiön toimintaa kohtaan on erittäin korkeaa. BSAG:n 
toiminnassa arvostetaan erityisesti korkeaa vaikuttavuutta, laatua, innovatiivisuutta ja 
yhteiskunnallista arvonluontia. Kysely kuitenkin osoitti myös, että säätiötä ei tunneta riittävän hyvin 
yrityskentässä, jonka johdosta säätiö pyrkiikin nyt parantamaan tunnettuuttaan tässä kentässä.  

Sitoumustoiminta 

Itämeri-sitoumus on säätiön työkalu, joilla eri toimijat – yritykset, valtiot ja muut organisaatiot – 
sitoutetaan edistämään toiminnassaan tai omalla osaamisellaan Itämeren hyvinvointia. Säätiölle 
sitoumuksen tehneitä organisaatioita on yhteensä 309. Toimintavuoden aikana säätiö hyväksyi 
kolme uutta Itämeri-sitoumusta, jonka lisäksi yhtä sitoumusta päivitettiin. 

Apetit 

Apetitin sitoumuksen keskiössä on tuottaa sopimusviljelyssä hyödynnettävää tietoa erityisesti 
maaperän kasvukunnon parantamiseen ja hiilensidontaan liittyen. Tavoitteena on edistää kestävää 
ruokaketjua ja tuotteistaa hiiliviljelyä Apetitin sopimusviljelijöiden kautta.  

Apetit on sitoutunut sisällyttämään tutkimuksissa todennetut parhaat viljelykäytännöt 
sopimusviljelyn viljelytysohjeisiinsa, ja kouluttamaan kaikki sopimusviljelijänsä maaperän 
kasvukuntoa ja hiilensidontaa edistäviin viljelymenetelmiin vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi Apetit 
tuo Räpin koetilansa mukaan Carbon Action -hankealustalle ja tutkimuksen käyttöön.  

Tauko Design 

TaukoDesignin Itämeri-sitoumuksella tähdätään 
erityisesti tuotannon värjäysprosessin 
ympäristökuorman pienentämiseen. Lisäksi 
sitoumuksessa paneudutaan kierrätyksen lisäämiseen 
tuotannossa sekä kestävästä tekstiiliteollisuudesta 
viestimiseen. Viestinnässä keskitytään meriluonnon 
monimuotoisuuteen ja Itämeren tilaan ja siihen, miten 
kuluttaja voi omilla valinnoillaan vähentää 
tekstiiliteollisuuden ympäristökuormaa. 

Atria 

Atrian sitoumuksen ytimessä on parantaa 
ympäristökestävää ruokaketjua ja kotieläintuotantoa. 
Keskiössä on tuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen, ravinteiden kierrätyksen 
tehostaminen sekä maaperän kuntoa ja hiilensidontaa parantavien menetelmien edistäminen.  

Atria on sitoutunut vähentämään kotieläintuotannon ympäristövaikutuksia mm. ruokintaa 
optimoimalla, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja hyödyntämällä, ravinteiden kiertoa parantamalla ja 
parhailla tuotantotavoilla hyödyntäen tutkimus- ja kehityshankkeiden tuottamaa tietoa. Lisäksi Atria 
kehittää kotieläintilojen ja kasvinviljelytilojen välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on ravinteiden 
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kierrätyksen tehostaminen lannankäyttöä kehittämällä, nykyisen peltopinta-alan tehokkaampi 
hyödyntäminen, turvepeltojen päästöjen vähentäminen, kotimaisten valkuaiskasvien viljelyn 
lisääminen ja viljelykiertojen edistäminen. Atria on myös sitoutunut edistämään maaperän 
kasvukuntoa ja hiilensidontaa parantavien viljelymenetelmien käyttöönottoa kotieläin- ja 
viljanviljelytiloilla kouluttamalla omia asiantuntijoita, tuottajia sekä viestimällä parhaista 
käytännöistä ja tutkimustuloksista. 

Fazer  

Fazer päivitti vuonna 2018 BSAG:lle tekemäänsä Itämeri-sitoumusta. Aiempaan sitoumukseen 
sisältyneeseen kestävään viljantuotantoa edistävään viljavisioon, eli Fazerin kestävän viljelyn 
periaatteisiin, tuodaan mukaan Carbon Actionin tutkimia ja edistämiä hiiliviljelyn periaatteita. 
Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki Fazerin käyttämä vilja Suomessa ja Ruotsissa 
täyttää kestävän viljelyn periaatteet. 

Muu yritysyhteistyö  

Sitoumusten ohella säätiö jatkoi muun yritysyhteistyön kehittämistä.  

Sitoumustoiminnan lisäksi säätiö lanseerasi vuoden 2019 aikana Carbon Action -yritysalustan (kts 
myös yllä 3.1 Carbon Action -kokonaisuus). Alusta kokoaa yhteen osallistuvat yritykset ja ryhmä 
tapaa säännöllisesti. Myös tutkijat ja hankkeen muut asiantuntijat osallistuvat yritysyhteistyöhön. 
Tavoitteena on edistää osaamisen ja tietojen vaihtoa sekä uusien ideoiden ja innovaatioiden 
syntymistä Carbon Actionin vaikuttavuuden lisäämiseksi. Tällä hetkellä alustalla mukana ovat Altia, 
Valio, SOK, Apetit, Fazer ja Atria.  

Säätiön merkittävimmät yhteistyökumppanit muussa yritysyhteistyössä olivat Valio, eQ Varainhoito, 
S-ryhmä ja Ålandsbanken.  

Valio on sitoutunut edellä kuvattuun Carbon Action -alustaan liittyen kouluttamaan maitotilaansa 
kohdassa 3.1 kuvatun mukaisesti.  

S-ryhmä rahoitti Carbon Action -hankkeessa vuoden 2019 syksyllä tehtäviä metrin maanäytteiden 
ottoa. 

Säätiön ja eQ Varainhoidon joulukuussa 2018 käynnistämä yhteistyö mahdollistaa Itämeri-työn 
tukemisen rahastosijoittamisen kautta. Sijoittamalla eQ:n Sininen Planeetta -sijoitusrahaston BSAG-
osuussarjaan eQ ohjaa hallinnointipalkkiosta 85 % säätiön Itämeri-työhön. Toiminta kasvoi vuoden 
2019 aikana ja säätiö sai BSAG-osuussarjan kautta merkittävän lahjoituksen tukemaan Itämerityötä. 

Ålandsbankenin Itämeriprojekti on Elävä Itämeri -hankkeen strateginen rahoittaja, joka mahdollisti 
hankkeen käynnistämisen vuoden 2019 aikana.  

4.2 Tutkimus- ja kehitysyhteistyön tukeminen  

Tutkimus- ja kehitysyhteistyö ovat säätiön toiminnan ytimessä. Säätiö pyrkii edistämään tutkijoiden 
välistä yhteistyötä ja edesauttamaan sitä, että tarvittavalle tutkimustyölle saadaan rahoitusta.  

Carbon Action -alustalla on edistetty sekä tutkijoiden välistä yhteistyötä että tutkijoiden ja eri sidos-
ryhmien välistä vuorovaikutusta. Säätiö on myös vahvasti edesauttanut Carbon Action -alustaan liit-
tyvän tutkimuksen ja tutkijoiden näkyvyyttä mediassa. Tutkijoiden kanssa on myös yhdessä menes-
tyksekkäästi haettu rahoitusta (kts. kohta 3.1). Myös Elävä Itämeri -hankkeeseen saatuun rahoituk-
seen (kts. kohta 3.2) liittyy vahvasti yhteistyö tutkijoiden kanssa sekä tutkimustiedon tuominen 
konkreettisiksi Itämeren suojelua edistäviksi teoiksi.  
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4.3. Viestintä  

Viestintä on BSAG:n ydintoimintaa, joka mahdollistaa yhteistyön ja rakentaa toimintaympäristöä, 
jossa BSAG pystyy nopeuttamaan toimia Itämeren hyväksi. Jokainen BSAG:n työntekijä viestii osana 
omaa työtään. 

Viestinnän päätavoitteena vuonna 2019 oli ylläpitää ja parantaa säätiön julkisuuskuvaa luotettavana 
ja vaikuttavana Itämeri-toimijana, joka ymmärtää ympäristön kriisien yhteyden toisiinsa, ja siirtää 
kokonaisnäkemyksensä käytännön tekoihin. Vuoden 2019 temaattisia viestejä olivat Itämeri-työn ja 
ilmastotyön yhdistäminen, regeneratiivisen hiiliviljelyn ja maaperän merkityksen korostaminen rat-
kaisuna sekä Itämeren vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden suojelemisen tärkeys.  

Taloustutkimuksen vuonna 2018 tekemän tunnettuustutki-
muksen mukaan BSAG:n tuntee noin 12 % väestöstä, mutta 
ne, jotka tuntevat, suhtautuvat myönteisesti ja luottavat 
säätiöön. Tunnettavuuden rakentaminen ja brändin kirkas-
taminen ovat säätiön viestinnän tavoitteita vuodelle 2020. 
Säätiön brändiä (rakennettu mielikuva + maine) käsiteltiin 
työntekijöiden voimin osana Tvärminnen toukokuista ve-
täytymistä Tvärminnen tutkimusasemalle. Tvärminnen ly-
hyen työstön perusteella BSAG:n työntekijöiden sisäinen 
mielikuva BSAG:n brändistä oli yhtenäinen ja pääosin posi-
tiivinen. Säätiön sisäistä mielikuvaa pidetään koherenttina 

omassa työssä saadun ulkoisen palautteen kanssa. Esiin nousivat mm. laatusanat ”rakentava”, ”asi-
antunteva”, ”kiinnostava”, ”rohkea”. Kerättyä materiaalia käytetään brändin kirkastamisen jatko-
työssä 2020. 

Osana säätiön brändin selkeyttämistä JÄRKI-verkkosivut siirrettiin BSAG:n verkkosivujen alle ja 
JÄRKI-uutiskirje muutettiin yleisemmäksi BSAG:n Kestävän maatalouden uutiskirjeeksi vuoden 2019 
alussa.  

Merkittävä osa vuoden viestintätoimista liittyi Carbon Action -kokonaisuuteen. Carbon Action -verk-
kosivuja kehitettiin edelleen, tuotettiin materiaaleja esitteestä, haastatteluvideoihin ja erittäin hy-
vän vastaanoton saaneeseen koko hankkeen esittelyvideoon. Video esitettiin mm. Suomen EU-pu-
heenjohtajuuskauden kiertotaloustilaisuudessa Finlandia-talolla sekä maa- ja metsätalousvaliokun-
nan ja ympäristövaliokunnan kuulemisessa eduskuntatalolla sekä iltatilaisuudessa Tytyrin kaivok-
sessa. Suomeksi ja englanniksi tehtyä videota esitetään jatkossakin eri tilaisuuksissa ja muussa vies-
tinnässä. Säätiö vastaa myös esimerkiksi MULTA-hankeen viestinnästä ja vuorovaikutuksesta ja ehti 
siihen liittyen järjestää syksyllä 2019 useita tilaisuuksia (kts. tarkemmin kohta 3.1). 

Vaikuttajaviestinnässä Carbon Action, ja siihen liittyvät teemat korostuivat. Eduskuntavaaleja edel-
tävinä viikkoina tavattiin eri puolueiden edustajia ja Suomen EU-puheenjohtajuuskausi hyödynnet-
tiin erilaisten tilaisuuksien avulla. Esimerkiksi pj-kausi käynnistyi Qvidjassa, kun 30 toimittajaa eri 
puolilta Eurooppaa tuli Valtioneuvoston kanslian kanssa käymään ja kuulemaan Carbon Action -
työstä. 

Meltwaterin mediaseurantapalvelun mukaan Baltic Sea Action Group maininnalla löytyi vuonna 
2019 yhteensä 59 artikkelia. Suurin piirtein saman verran mediaosumia löytyi Carbon Action -hank-
keen nimellä. Eniten keskustelua nousi Helsingin Sanomien (6.10.2019) ”Hiiliviljelijä Herlin” -artik-
kelin yhteydessä. Myös 10.10.2019 Helsingin Sanomissa julkaistu artikkeli ”Loppuuko multa?” mai-
nitsi sekä Baltic Sea Action Groupin että Carbon Actionin ja lisäsi keskustelua. Muina nostoina 
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Carbon Action ja maaperän hiilensidonta ja biodiversiteetti olivat kattavasti esillä myös esimerkiksi 
Luonto-lehden numerossa 9/2019 ja vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta ja Elävä Itämeri-han-
ketta käsiteltiin Ylen Aamu-TV:ssä 7.8.2019. 

Säätiö oli vuonna 2019 aktiivinen sosiaalisessa mediassa keskittyen erityisesti Twitteriin, jossa seu-
raajia oli vuoden lopussa 3 643. Uusia seuraajia vuodessa oli saatu 900 henkilöä. Pienimuotoista 
kehitystyötä on tehty Instagramin ja LinkedIn suhteen. Instagramissa seuraajia on 853 ja uusia oli 
vuoden aikana saatu noin 300. LinkedInissä seuraajia oli vuoden lopussa runsaat 900, joista lähes 
400 oli saatu vuoden 2019 aikana. Säätiö on läsnä myös Facebookissa, jossa seuraajia on 5563 ja 
vuonna 2019 mukaan lähteneitä heistä noin 900. Kestävän maatalouden viestintään keskittyvällä 
JÄRKI-Facebook-sivulla on lähes 700 seuraajaa ja suljetussa Järki Pelto-ryhmässä on mukana yli 400 
jäsentä. YouTube-tili ja videot ovat aiempaa selkeämmin osa sosiaalisen median päivityksiä.   

4.4 Muu toiminta 

Itämeri-koulu. Säätiö jatkoi Itämeri-koulukonseptin kehittämistä. Itämeri-koulut lahjoittavat 
esimerkiksi päivätyökeräyksen kautta rahaa säätiön työlle, ja vastineeksi säätiö tuottaa koulujen 
käyttöön Itämeri-aiheista oppimateriaalia, ja kannustaa kouluja oman Itämeri-päivän 
järjestämiseen. Säätiön edustajat vierailivat vuoden aikana useissa päivätyökeräykseen 
osallistuneissa kouluissa kertomassa Itämerestä ja säätiön tekemästä Itämeri-työstä, sekä 
järjestämässä Itämeri-kävelyjä. Itämeri-koulut ovat osa säätiön varainhankintaa, mutta samalla ne 
hoitavat ympäristökasvatuksellista tehtävää tarjotessaan Itämeri-tietoa lapsille ja nuorille. 
 
Venäjä-yhteistyö. Säätiö järjesti yhteistyössä Helsingin kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa 
Yhteinen Itämeri -keskustelufoorumin vuoden 2019 lopussa. Tilaisuus kokosi joukon suomalaisia ja 
venäläisiä huipputason päättäjiä keskustelemaan Itämeren hyväksi tehtävästä työstä. Aiheina oli 
mm. kestävä maatalous ja meriluonnon monimuotoisuuden suojelu. 
 

5 Hallitus, säätiön johto, henkilökunta ja hallinto 
 
Hallitus. Säätiön hallituksen muodostivat vuonna 2019 VTM Saara Kankaanrinta (puheenjohtaja), 
MMM Fredrik von Limburg Stirum (varapuheenjohtaja), FT Ilkka Herlin, KTT Anna Kotsalo-Mustonen, 
sekä KTM Carl Haglund. 
 
Säätiön hallitus piti kahdeksan kokousta toimintavuoden aikana. Säätiön hallituksen jäsenille ei 
maksettu palkkioita hallitustyöskentelystä.  
  
Säätiön johto, henkilökunta ja hallinto. Säätiön toimintaa johti toimitusjohtaja OTK Johan Schmidt 
8.10.2019 saakka, jolloin hän lopetti säätiön palveluksessa. Uudeksi toimitusjohtajaksi 9.10.2019 
alkaen valittiin OTM Michaela Ramm-Schmidt. MMT, dos. Laura Höijer toimi säätiön sisältöjohtajana 
koko toimintavuoden, vastaten yhdessä toimitusjohtajan kanssa säätiön johtamisesta. 
 
Vuoden 2019 aikana säätiön palveluksessa oli keskimäärin 13 henkilöä. Säätiön toiminnan ja 
vaikuttavuuden kannalta on keskeistä, että työyhteisö on mahdollisimman monimuotoinen, 
asiantunteva ja innostunut. Siksi vuoden aikana on panostettu laaja-alaiseen asiantuntemukseen ja 
osaamiseen sekä työyhteisön hyvinvointiin. Säätiön toimintaan on lisäksi osallistunut vapaaehtoisia 
neuvonantajia. 
  
Säätiön taloushallinto ja kirjanpito oli elokuulle asti ulkoistettu Accountor Oy:lle, jonka jälkeen 
taloushallintoa ja kirjanpitoa on hoitanut Greenstep Oy. Säätiön tilintarkastajana toimii 
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PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petter Lindeman.  
 

6 Varain- ja resurssienhankinta sekä taloudellinen tila 
 

Säätiön toiminta rahoitettiin vuonna 2019 lahjoituksilla, osinkotuloilla ja ns. projektirahoituksella. 
Tilikauden aikana varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 625.071,07 euroa (2018: 533.308,17 eu-
roa). Lahjoituksia saatiin sekä yrityksiltä että yksityishenkilöiltä. Säätiön joulukampanja (https://jou-
lulahjaitamerelle.fi/) keskittyi Itämeren vedenalaiseen monimuotoisuuteen ja teki jälleen kerran en-
nätyksen keräämällä syksyn 2019 aikana yhteensä 231.050 euroa 150 yritykseltä ja muulta organi-
saatiolta. Suurimmat lahjoitukset saatiin 20.000 euroa lahjoittaneelta PwC Suomelta, sekä 10.000 
euroa lahjoittaneelta S-ryhmältä. Myös merkkipäivälahjoitukset kasvoivat selvästi vuoden aikana.  

Vuoden 2019 kirjanpidollinen ylijäämä oli 60.320,00 euroa (2018: 97.783,94 euroa) ja säätiön oma 
pääoma oli tilikauden päättyessä 916.719,69 euroa (2018: 856.399,69 euroa).  

Luvuissa ei näy säätiölle lahjoitettua työtä eikä Itämeri-sitoumusten muodossa annettuja palveluita, 
jotka ovat edesauttaneet säätiön Itämerityötä sekä suoraan että välillisesti.  

 

7 Omaisuudenhoito 
 
Säätiölle lahjoitettua osakesalkkua hoidetaan Ålandsbankenin toimesta. Salkun tuotto käytetään 
säätiön toiminnan kulujen kattamiseen. 
 

8 Säätiön lähipiiri 
 
Säätiön toimitusjohtajalle on maksettu korvauksia yhteensä 67.717 euroa. PricewaterhouseCoopers 
Oy:lle ja PwC Julkitarkastus Oy:lle on maksettu palkkiota yhteensä 4.645 euroa. Säätiö ei ole 
maksanut muita palkkioita eikä myöntänyt avustuksia, apurahoja, lainoja, vakuuksia tai etuja 
lähipiirilleen. Selvyyden vuoksi kerromme kuitenkin, että säätiö on markkinaehtoisesti ostanut 
yksittäisiä palveluja perustajansa Ilkka Herlinin hallitsemalta Wipunen Varainhallinta Oy:ltä liittyen 
aikaisemman toimitilan vuokraan, Qvidjan kartanon alueilla järjestettävien sidosryhmätilaisuuksien 
tarjoiluihin sekä tutkimustyön koneistovuokriin Qvidjassa. Tällaisten hankintojen yhteismäärä 
vuonna 2019 oli 18.983 euroa.  
 

9 Säätiön toiminnan potentiaaliset riskit ja epävarmuustekijät 
 
Säätiön toiminnan suurimmat riskit ja epävarmuustekijät ovat rahoituksen varmistaminen ja tulojen 
ajoitus. Suurin ympäristöön liittyvä epävarmuustekijä on ilmastonmuutoksen jo todetut ja vielä 
tuntemattomat vaikutukset Itämeren tilaan.  
 

10 Tulevaisuuden näkymät 
 
Suurimmat hyödyt Itämerelle on saatavissa kestävässä maataloudessa. Siksi säätiö jatkaa vahvaa 
panostustaan Carbon Action -alustalla. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan vuoksi alustan puitteissa 
voidaan hillitä ilmastonmuutosta, suojella Itämerta ja lisätä luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteena 
on, että systeeminen muutos kohti kestävämpää ruokajärjestelmää on käynnissä. Carbon Action -
hiilitilat edelleen ovat motivoituneita ja lisää viljelijöitä on tullut mukaan yritysyhteistyön ja uusien 
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neuvojien avulla. Lisäksi tavoitteena on, että asenteet ja ohjauskeinot ovat muuttuneet laajasti ja 
että suomalainen Carbon Action -malli toimii vielä aiempaa vahvemmin esimerkkinä EU:ssa ja 
kansainvälisillä areenoilla. Carbon Actionin rinnalla kestävän maatalouden toimia jatketaan säätiössä 
Järki-hankkeen puitteissa. 
  
Elävä Itämeri -hankkeessa säätiö edistää Gullkronan alueen suojelua, ja rakentaa siitä pilottia myös 
muille yksityisille kohteille. Tavoitteena on saada tuotua myös muita arvokkaita vedenalaisia alueita 
suojelun piiriin. 
 
Säätiön tarkoituksena on käynnistää vuonna 2020 uusi 
hanke meriliikenteen päästöihin liittyen. Hankkeessa on 
tavoitteena etsiä yhdessä meriklusterin toimijoiden kanssa 
parhaita käytäntöjä harmaiden vesien ja ruokajätteen 
vastuulliseen käsittelyyn.  
 
Säätiö pyrkii myös jatkamaan ravinteiden kierrätykseen 
suunnattuja toimenpiteitä. Näiden toimien 
vaikuttamismahdollisuudet riippuvat kuitenkin asialle 
saatavasta rahoituksesta. 
 
Yritysyhteistyötä kehitetään edelleen, ja Itämeri-
sitoumusten rinnalle pyritään tuomaan myös muita 
yhteistyömuotoja. Tavoitteena on syventää yhteistyötä 
yritysten kanssa säätiön Itämerityön vaikuttavuuden 
parantamiseksi. 
 
Kiinnostus säätiön työtä kohtaan jatkaa kasvuaan ja 
toiminta laajenee, mikä edellyttää hyviä ja innostuneita 
asiantuntijoita. Parhaiden työntekijöiden 
houkuttelemiseksi ja sitouttamiseksi säätiön toimintaan on keskeistä, että säätiö pitää hyvää huolta 
ja varmistaa työntekijöiden kehittymisen ja jaksamisen. Tämän eteen jatketaan vuonna 2019 hyvin 
alkanutta kehitystyötä.   
 

11 Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat 
 
Suomeen iski yllättäen laaja yhteiskunnallinen kriisi maaliskuussa 2020 koroviruksen leviämisen 
johdosta. Säätiö on arvioinut kriisin aiheuttamia vaikutuksia säätiöön lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 
 
Lyhyellä aikavälillä säätiö arvioi, että kriisillä ei ole merkittävää välitöntä taloudellista vaikutusta 
säätiön toimintaan tai maksuvalmiuteen ennen kaikkea vahvan projektirahoituksen ja taloudellisen 
puskurin ansiosta. Säätiötä voi myös suojata se, että merkittävä osa säätiön toiminnasta kohdistuu 
ruokaketjuun, jonka merkitys ja arvostus voi nousta kriisin johdosta. Siksi ei ole ennakoitavissa, että 
ruokaketjun yrityksiltä saadut lahjoitukset merkittävästi vähenevät vuoden aikana. Muiden 
toimialojen osalta ennakoidaan kuitenkin, että koronakriisi vähentää yrityslahjoitusten määrää. 
Lisäksi on todennäköistä, että vuoden 2020 joulukampanja kärsii pienentyvinä lahjoituksina. 
Merkkipäivälahjoituksista on vaikea tehdä arviota, mutta oletettavaa on, että varainhankinta 
hankaloituu myös siltä osin jonkun verran. Kriisin johdosta on myös ennakoitavissa, että osinkojen 
määrä laskee huomattavasti. Näillä seikoilla on kuitenkin ennemmin pitkäaikaisia kuin lyhytaikaisia 

Tiesitkö, että Itämerellä on 

joka hetki liikenteessä noin 

2000 alusta? Aluksilla on 

nykyisin lupa purkaa 
käsittelemätön harmaa vesi 
kuten talousvedet keittiöstä, 
pyykinpesusta ja suihkuista 
sekä hienonnettu ruokajäte 

mereen 12 merimailin 

päässä lähimmästä rannasta. 
BSAG:n meriliikennehankkeen 

tavoitteena on merkittävästi 

vähentää meriliikenteen 

rehevöittäviä päästöjä. 
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vaikutuksia säätiön toimintaan, koska rahoituspohja vuonna 2020 on pitkälti jo varmistettu 
taloudellisen puskurin, projektirahoituksen ja ennalta sovittujen sitoumuslahjoitusten muodossa.  
 
Säätiö siirtyi kaikkien työntekijöiden osalta etätöihin maaliskuun puolivälissä ja useita tulevia 
tapahtumia on jouduttu perumaan tai siirtämään. Peruuntumiset eivät ole aiheuttaneet merkittäviä 
kustannuksia säätiölle, mutta ne kuitenkin muuttavat toiminnan luonnetta. Valtiovallan asettamien 
liikkumis- ja muiden rajoitusten takia toimintasuunnitelman toteuttaminen viivästyy ainakin 
tapahtumien osalta. Rajoitukset saattavat myös haitata meneillä olevia tutkimushankkeita. Yleinen 
ja äkillinen talousahdinko on myös viivästyttänyt joiltain osin yritysyhteistyön edistämistä. Säätiö on 
tehnyt suunnitelman töiden kanavoimiseksi toiminnan kehittämistyöhön ja uusien digitaalisten 
sisältöjen luomiseen. Nämä ovat hyödynnettävissä myös kriisin jälkeen, kun säätiön toiminta 
laajenee ja skaalautuu.  
 
Koko henkilökunnan siirtyminen etätöihin asettaa haasteita sisäiselle viestinnälle ja voi kriisin 
pitkittyessä aiheuttaa henkistä kuormitusta työntekijöille. Säätiö pyrkii löytämään käytännön keinoja 
vähentää mahdollisia haittoja pitämällä säännöllisesti etäpalavereita koko toimiston kanssa sekä 
pitämällä aktiivisesti yhteyttä esimiesten ja tiimin jäsenten välillä. Säätiö on myös kehottanut 
työntekijöitä pitämään vuosilomia ja kertyneitä saldotunteja kevään aikana.  
 
Pitkällä aikavälillä on tässä vaiheessa vaikea tehdä luotettavaa ennustetta, koska olemme vasta 
kriisin alkuvaiheessa eikä ole tietoa sen pituudesta. Voidaan kuitenkin yleisellä tasolla todeta, että 
laaja taloudellinen kriisi todennäköisesti vaikuttaa tulevina vuosina etenkin säätiön mahdollisuuksiin 
kerätä lahjoitusvaroja yrityksiltä. Myös tuleviin projektirahoituksiin kriisillä voi olla haitallisia 
vaikutuksia, jos yhteiskunnan rahoitusvarallisuus yleisesti ottaen vähenee tai sitä joudutaan 
käyttämään kriisin muiden vahinkojen korjaamiseen. Myös pidempiaikainen pörssikriisi alentaisi 
säätiön sijoitustoiminnan tuottoja. Säätiöllä on kuitenkin useita varmistettuja pitkäaikaisia 
projektirahoituksia, joiden turvin koronakriisin haitallisia vaikutuksia voidaan vaimentaa.  
 
Koronakriisi paljastaa globalisaation ja vallitsevan talousjärjestelmän hauraudet sekä lisää ihmisten 
ymmärrystä niistä haitoista ja riskeistä, jotka ihmisen yhä vahvempi puuttuminen ekosysteemeihin 
ja luonnon toimintaan aiheuttavat. Tällainen ymmärrys voi vaikuttaa myönteisesti säätiön 
toimintaympäristöön ja vahvistaa säätiön merkitystä yhteiskunnallisena toimijana, joka ajaa 
ekosysteemien korjaamista ja systeemitason muutoksia kestävämpien järjestelmien rakentamiseksi.  
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TULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMA
1.1.2019 - 31.12.2019 1.1.2018 - 31.12.2018

Varsinainen toimintaVarsinainen toimintaVarsinainen toimintaVarsinainen toiminta
Tuotot 702 089,17 617 334,46
Kulut

Henkilöstökulut -718 586,05 -646 501,77
Poistot ja arvonalentumiset -1 765,75 -2 354,34
Muut kulut -500 519,89 -390 607,69

Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä -518 782,52-518 782,52-518 782,52-518 782,52 -422 129,34-422 129,34-422 129,34-422 129,34
VarainhankintaVarainhankintaVarainhankintaVarainhankinta

Tuotot 625 071,07 533 308,17
Kulut -84 581,54 -32 616,21

Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä 540 489,53540 489,53540 489,53540 489,53 500 691,96500 691,96500 691,96500 691,96
Sijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 39 454,44 43 356,81
Kulut -841,45 -24 135,49

Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä 38 612,9938 612,9938 612,9938 612,99 19 221,3219 221,3219 221,3219 221,32
Tilikauden tulosTilikauden tulosTilikauden tulosTilikauden tulos 60 320,0060 320,0060 320,0060 320,00 97 783,9497 783,9497 783,9497 783,94
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 60 320,0060 320,0060 320,0060 320,00 97 783,9497 783,9497 783,9497 783,94
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TASETASETASETASE 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019 31.12.201831.12.201831.12.201831.12.2018

V A S T A A V A AV A S T A A V A AV A S T A A V A AV A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 5 297,26 7 063,01
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 1 065,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensäAineelliset hyödykkeet yhteensäAineelliset hyödykkeet yhteensäAineelliset hyödykkeet yhteensä 5 297,265 297,265 297,265 297,26 8 128,018 128,018 128,018 128,01
SijoituksetSijoituksetSijoituksetSijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 586 090,21 578 786,00
Sijoitukset yhteensäSijoitukset yhteensäSijoitukset yhteensäSijoitukset yhteensä 586 090,21586 090,21586 090,21586 090,21 578 786,00578 786,00578 786,00578 786,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 591 387,47591 387,47591 387,47591 387,47 586 914,01586 914,01586 914,01586 914,01
VAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 54 267,47 202 549,56
Lainasaamiset 399,00 0,00
Muut saamiset 38 108,02 58 879,32
Siirtosaamiset 0,00 7 154,10

Lyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensä 92 774,4992 774,4992 774,4992 774,49 268 582,98268 582,98268 582,98268 582,98
Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset 444 190,77 144 807,54

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 536 965,26536 965,26536 965,26536 965,26 413 390,52413 390,52413 390,52413 390,52
V A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä 1 128 352,731 128 352,731 128 352,731 128 352,73 1 000 304,531 000 304,531 000 304,531 000 304,53
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TASETASETASETASE 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019 31.12.201831.12.201831.12.201831.12.2018

V A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMA

OsakepääomaOsakepääomaOsakepääomaOsakepääoma 500 002,00 500 002,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 356 397,69 258 613,75
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 60 320,00 97 783,94

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 916 719,69916 719,69916 719,69916 719,69 856 399,69856 399,69856 399,69856 399,69
VIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot 50 000,00 0,00
Ostovelat 37 879,26 60 575,83
Muut velat 11 041,25 12 136,52
Siirtovelat 112 712,53 71 192,49

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 211 633,04211 633,04211 633,04211 633,04 143 904,84143 904,84143 904,84143 904,84
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 211 633,04211 633,04211 633,04211 633,04 143 904,84143 904,84143 904,84143 904,84

V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä 1 128 352,731 128 352,731 128 352,731 128 352,73 1 000 304,531 000 304,531 000 304,531 000 304,53
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Liitetiedot

Tilinpäätöksessä käytetty säännöstä

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä 

esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä.

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Vuokravastuut 2019 2018

Erääntyy seuraavana tilikautena 7 477,80 1 722,39

Henkilöstö

Tilikaudella säätiön palveluksessa oli keskimäärin 13 henkilöä (2018: 14)

Oma pääoman erittely

Oman pääoman muutokset 2019 2018

Oma pääoma

Peruspääoma 1.1. 500 002,00 500 002,00

Peruspääoma 31.12. 500 002,00 500 002,00

Edellisten kausien yli- /alijäämä 356 397,69 258 613,75

Tilikauden yli- /alijäämä 60 320,00 97 783,94

Oma pääoma yhteensä 916 719,69 856 399,69

Kulut ja tuotot toiminnanaloittain

Säätiön hankkeissa tarkoituksena on, että tuotot ja kulut ovat tasapainossa. Tilinpäätös näyttää kuitenkin joissain

hankkeissa alijäämää ja toisissa ylijäämää. Ero muodostuu siitä, että tilinpäätös ja hankkeiden raportointi voivat 

noudattaa erilaisia aikajänteitä.

Säätiö on vuoden 2019 aikana muuttanut tuottojen ja kulujen jaottelua, jotta tilinpäätös vastaa säätiön nykyistä

toimintaa paremmin. Siksi vuoden 2019 ja 2018 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. 

2019 2018

Carbon-Action -kokonaisuus

STN Multa

Tuotot 34 160,08 0,00

Kulut

Henkilöstökulut -67 107,56 0,00

Muut kulut -33 944,66 0,00

Tuotto-/kulujäämä -66 892,14 0,00

Ehrnrooth-Julin

Tuotot 206 113,43 100 000,00

Kulut

Henkilöstökulut -121 497,39 -95 179,49

Muut kulut -85 725,45 -24 145,79

Tuotto-/kulujäämä -1 109,41 -19 325,28

Nessling hiilikoulutukset

Tuotot 20 000,00 0,00

Kulut

Henkilöstökulut -4 432,23 0,00

Muut kulut -15 585,37 -92,34

Tuotto-/kulujäämä -17,60 -92,34

Elävä Itämeri säätiö sr, 2177822-5 Tilinpäätös 1.1.2019 - 31.12.2019

Arkistoviite: 2019-001 19

https://sign.visma.net/fi/document-check/901c0277-3eb0-4364-83c5-7db765f539e3

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.comhttps://sign.visma.net/fi/document-check/5f576262-f8b1-418f-a013-ea4f9d5eb45c

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



2019 2018

Nessling strateginen hanke

Tuotot 23 425,00 0,00

Kulut

Henkilöstökulut -10 617,85 0,00

Muut kulut -8 961,83 0,00

Tuotto-/kulujäämä 3 845,32 0,00

Hiilipilotti Sitra 1

Tuotot 10 000,00 90 018,15

Kulut

Henkilöstökulut -14 810,73 -42 128,70

Muut kulut -5 270,02 -32 161,41

Tuotto-/kulujäämä -10 080,75 15 728,04

Jatko hiilipiloti/Sitra 2

Tuotot 30 000,00 0,00

Kulut

Henkilöstökulut -17 454,69 0,00

Muut kulut -26 802,23 0,00

Tuotto-/kulujäämä -14 256,92 0,00

Maaneuvo

Tuotot 23 902,00 0,00

Kulut

Henkilöstökulut -10 423,81 0,00

Muut kulut 0,00 0,00

Tuotto-/kulujäämä 13 478,19 0,00

SOK Carbon Action

Tuotot 40 000,00 0,00

Kulut

Henkilöstökulut -17 326,06 0,00

Muut kulut -52 892,16 0,00

Tuotto-/kulujäämä -30 218,22 0,00

Maan puolustuskurssi

Tuotot 0,00 40 139,81

Kulut

Henkilöstökulut 0,00 -20 999,10

Muut kulut 0,00 -19 636,49

Tuotto-/kulujäämä 0,00 -495,78

Järki Pelto

Tuotot 0,00 52 911,33

Kulut

Henkilöstökulut 0,00 -10 611,43

Muut kulut 0,00 -42 892,07

Tuotto-/kulujäämä 0,00 -592,17

 Muut Carbon Action -hankkeet

Tuotot 133 160,58 3 733,96

Kulut

Henkilöstökulut -81 118,80 -2 328,02

Muut kulut -47 210,44 -162,58

Tuotto-/kulujäämä 4 831,34 1 243,36
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2019 2018

Ravinteiden kierrätys ja valumavesien hallinta

Baltic Slurry

Tuotot 109 620,57 103 637,57

Kulut

Henkilöstökulut -23 200,23 -93 730,82

Muut kulut -15 506,58 -39 209,11

Tuotto-/kulujäämä 70 913,76 -29 302,36

SuMaNu

Tuotot 18 123,09 0,00

Kulut

Henkilöstökulut -41 416,69 -10 408,63

Muut kulut -23 493,50 -2 357,58

Tuotto-/kulujäämä -46 787,10 -12 766,21

Waterdrive

Tuotot 0,00 0,00

Kulut

Henkilöstökulut -11 792,51 0,00

Muut kulut -2 135,28 0,00

Tuotto-/kulujäämä -13 927,79 0,00

Raki läpimurto/Tekes 2

Tuotot 0,00 104 384,00

Kulut

Henkilöstökulut 0,00 -93 466,41

Muut kulut -3 106,97 -13 703,68

Tuotto-/kulujäämä -3 106,97 -2 786,09

Järki lannoite

Tuotot 0,00 17 192,94

Kulut

Henkilöstökulut 0,00 -13 499,60

Muut kulut 0,00 -18 379,55

Tuotto-/kulujäämä 0,00 -14 686,21

ESPC3

Tuotot 0,00 78 042,19

Kulut

Henkilöstökulut 0,00 0,00

Muut kulut 0,00 -41 353,06

Tuotto-/kulujäämä 0,00 36 689,13

Muut hankkeet, Ravinteiden kierrätys ja valumavesien hallinta

Tuotot 0,00 15 000,00

Kulut

Henkilöstökulut 0,00 -1 754,28

Muut kulut 0,00 -484,78

Tuotto-/kulujäämä 0,00 12 760,94
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2019 2018

Meriluonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Elävä Itämeri -hanke

Tuotot 50 000,00 0,00

Kulut

Henkilöstökulut -26 811,54 0,00

Muut kulut -281,54 0,00

Tuotto-/kulujäämä 22 906,92 0,00

Muut hankkeet, Meriluonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Tuotot 0,00 5 499,00

Kulut

Henkilöstökulut 0,00 -1 017,91

Muut kulut 0,00 -78,21

Tuotto-/kulujäämä 0,00 4 402,88

Yritysyhteistyö ja sitoumukset

Tuotot 2 750,00 86,40

Kulut

Henkilöstökulut -16 849,68 0,00

Muut kulut -5 261,19 -3 516,48

Tuotto-/kulujäämä -19 360,87 -3 430,08

Hallinto

Tuotot 834,42 1 289,11

Kulut

Henkilöstökulut -244 312,79 -222 191,08

Muut kulut -172 286,05 -154 997,31

Tuotto-/kulujäämä -415 764,42 -375 899,28

Viestintä ja vuorovaikutus

Tuotot 0,00 0,00

Kulut

Henkilöstökulut -9 413,49 0,00

Muut kulut -3 822,37 0,00

Tuotto-/kulujäämä -13 235,86 0,00

Varainhankinta

Tuotot 533 308,17

Sitoumuslahjoitukset 85 500,00 -

Muistamiset, merkkipäivälahjoitukset 115 020,58 -

Muut lahjoitukset 424 550,49 -

Kulut

Henkilöstökulut -40 184,96 -33 577,89

Muut kulut -44 396,58 -32 616,21

Tuotto-/kulujäämä 540 489,53 467 114,07

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

Osinko- ja muut rahoitustuotot 39 454,44 43 356,81

Kulut

Muut kulut -841,45 -24 135,49

Tuotto-/kulujäämä 38 612,99 19 221,32
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Tilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: Espoo

Aika: 27.4.2020

Michaela Ramm-Schmidt
Toimitusjohtaja

Saara Kankaanrinta
Hallituksen puheenjohtaja

Ilkka Herlin
Hallituksen jäsen

Anna Kotsalo-Mustonen
Hallituksen jäsen

Fredrik von Limburg Stirum
Hallituksen jäsen

Carl Haglund
Hallituksen jäsen

TilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Paikka: __________________________________

Aika: ___.___.______

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

.

.
.

.
Petter Lindeman, KHT
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Luettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa

TilinpäätösTilinpäätösTilinpäätösTilinpäätös
Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelot
Tilikohtainen tuloslaskelma
Tilikohtainen tase
Tililuettelo

KirjanpidotKirjanpidotKirjanpidotKirjanpidot
Pääkirjat
Palkkakirjanpito
Päiväkirja

TositteetTositteetTositteetTositteet
Automaattiset tilinpäätöskirjaukset 1 - 2
Kuitit receiptcam 1 - 38
Muut 1 - 54
Myyntilasku 1 - 172
Myyntisuoritus 1 - 206
Ostolasku 1 - 214
Ostosuoritus 1 - 182
Palkat 1 - 18
Pankki 1 - 813
Tuodut tapahtumat 1 - 73436831

Yhtiön pääkirjanpito on vuoden alusta 31.8.2019 saakka tehty Procountor -nimisessä kirjanpitojärjestelmässä. 1.9.2019
lähtien yhtiön pääkirjanpito on tehty Netvisor-nimisessä kirjanpitojärjestelmässä. Kirjanpitoaineisto säylytetään
sähköisenä järjestelmässä.
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Tilintarkastuskertomus

Elävä Itämeri säätiö sr:n hallitukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto 
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.

Tilintarkastuksen kohde

Olemme tilintarkastaneet Elävä Itämeri säätiö sr:n (y-tunnus 2177822-5) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–
31.12.2019. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Riippumattomuus

Olemme riippumattomia säätiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka 
koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset 
velvollisuutemme.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset 
vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo 
tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista 
virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat 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 tilintarkastuskertomus, joka 
sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen 
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 

PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö, PL 1015 (Itämerentori 2), 00101 HELSINKI
Puh. 020 787 7000, Faksi 020 787 8000,  www.pwc.fi  

Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0486406-8

Assently: a17b4c60327673d591c5f41d9259a2395ee64d878d0fabe870f45f6c7525ead10a98e1d7dbbdc14f709dbd7e67c4030a7b0e6d19accc609edf0f21f3e25dc994
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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, että käytämme ammatillista harkintaa ja 
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

 tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden
riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 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 ja toimitusjohtajan 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 tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun 
tilintarkastusevidenssiin. 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 tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan 
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet 

Muu informaatio 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
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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 ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annetuista tiedoista sekä siitä, 
että säätiön toimielinten jäsenille suoritetut palkkiot ja korvaukset ovat tavanomaisia.

Lausuntonamme esitämme, että säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on annettu säätiön 
toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien 
sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi. Palkkioita ja korvauksia, jotka säätiö on suorittanut sen 
toimielinten jäsenille, on pidettävä tavanomaisina. 

Helsingissä 6.5.2020

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Petter Lindeman
KHT
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