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Avoin yhteiskunta ry toimintakertomus 2022

Avoin yhteiskunta ry toimintakertomus kattaa yhdistyksen toiminnan kuvauksen ja
taloustiedot vuonna 2022. Toimintakertomuksen lisäksi yhdistys on julkaissut
yksityiskohtaisemman yhdistyksen sisäistä ja sen strategisten painopisteiden mukaista
toimintaa kuvailevan vuosikertomuksen. Kertomusten on tarkoitus antaa kattava kuva
yhdistyksen vuoden 2022 toiminnasta.

1. Tarkoitus

Avoin yhteiskunta ry on perustettu vuonna 2010. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
avoimuutta keskeisenä yhteiskunnallisena perusarvona, tuoda yhteiskunnallinen
päätöksenteko lähelle kansalaista sekä antaa kansalaisille entistä parempia mahdollisuuksia
osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Sääntöjensä mukaisesti se myös
mahdollistaa toimituksellisesti riippumatonta Faktabaari faktantarkistus- ja
informaatiolukutaitopalveluaan faktapohjaisen julkisen keskustelun puolesta.

2. Toiminta

Käytännössä Avoin yhteiskunta ry on ensisijaisesti mahdollistanut 2014 perustettua
Faktabaari faktantarkistus ja informaatiolukutaito -palvelua. Se on pyrkinyt kokoamaan
samanhenkisiä toimijoita Faktabaarin tueksi sen kaudelle 2019–2022 linjattujen kolmen
painopistealueen osalta:

I. Digitaalinen informaatiolukutaito ja -kasvatus (Faktabaari EDU),
II. Journalistinen faktantarkistus & median tekemä yhteiskunnan polarisaation vastainen työ
III. Disinformaation ja polarisaation tutkiminen, torjunta sekä näitä kansantajuisesti
käsittelevä viestintä (ml. yhteistilaisuudet ja partneruudet, Faktabaari Forum)

Näillä painopistealueilla Faktabaari on luonyt yhteistyöalustan tapahtumillaan, digitaalisilla
kanavillaan ja verkostoillaan faktapohjaisen julkisen keskustelun ja informaatiolukutaidon
puolesta. Perusrahoituksen puuttuessa toimintaa organisoidaan käytännössä erilaisten
hankkeiden kautta.

Vuoden 2022 aikana edistettiin yhdistyksen ja Faktabaarin strategiatyötä kaudelle
2023-2026 sekä strategiaa tukevia varainhankinta- ja viestintästrategioita.

3. Hallitus ja toimihenkilöt

Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuului 27.3.2022 saakka 8 jäsentä: Mikko Salo, (puheenjohtaja),
Petra Piitulainen-Ramsay (varapuheenjohtaja), Kari Kivinen (rahastonhoitaja), Aki Saariaho
(sihteeri), Mikko Norros, Janne Matikainen, Minna Aslama Horowitz ja Mika Horelli.
28.3.2022 alkaen hallitukseen kuului 6 jäsentä: Mikko Salo (puheenjohtaja), Kari Kivinen
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(rahastonhoitaja), Petra Piitulainen-Ramsay (varapuheenjohtaja), Mikko Norros, Harto
Pönkä ja Marianne Paasi. Varajäseninä toimivat Minna Aslama-Horowitz ja Elsa Kivinen.
Hallituksen kokouksissa pysyvä läsnäolo-oikeus ilman äänioikeutta oli myös Faktabaarin
vastaavalla toimittajalla (31.8.22 saakka Joonas Pörsti, 1.9.22 alkaen Pipsa Havula).

Hallitus kokoontui vuonna 2022 kuusi (6) kertaa (28.2. ja täydentävä online-kokous 11.-14.3.,
28.3., 12.5 (epävirallinen kokous), 19.8, 21.11 ja 19.12.2022). Rinnalla hallitus on
valmistellut lisäksi yhdistyksen strategian vuosille 2023-2026 sekä pohjustanut
yhteistyökumppanien kanssa Faktabaaria tukevan säätiön suunnittelua. Hallituksen jäsenille
ei maksettu vuonna 2022 palkkioita.

Toimihenkilöt

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Mikko Salo ja rahastonhoitaja Kari Kivinen ovat hoitaneet
tehtäviään vapaaehtoispohjalta. Vuonna 2022 yhdistyksessä työskenteli määräaikaisissa ja
osa-aikaisissa työsuhteissa seitsemän (7) henkilöä hankerahoituksen avulla. Osa- ja
määräaikaisuuden perusteena on ollut hankerahoitus.

Tilintarkastaja

Yhdistyksen tilintarkastajana on vuonna 2022  toiminut KHT Jonas Sandell / Auditplan Oy.

4. Taloudellinen tilanne

Avoin yhteiskunta ry tai Faktabaari-palvelu eivät saa toistaiseksi mitään säännöllistä
rahoitusta. Yhdistys rahoittaa toimintaansa ensisijaisesti hankeapurahoilla ja lahjoituksilla
sekä pienimuotoisella koulutustoiminnalla. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vuoden 2022
aikana kuitenkin pysynyt myönteisenä vuodelta 2021 jatkuneiden ja vuodelle 2022
hankkeisiin saatujen avustusten myötä.

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat tilikaudella 1.1-31.12.2022 157 941,37 € ja kulut
152 776,77 €. Henkilöstökulut olivat 110 706,13 € ja muut kulut 42 070,65 €; ulkopuoliset
palvelut 23 576,62€, ostetut hallintopalvelut 4 088,28€ ja muut kulut 14 405,75€. Muut kulut
sisältävät kiinteinä kuluina toimitila- ja IT-kuluja sekä hankkeiden toiminnasta aiheutuneita
tapahtuma- ynnä muita kuluja. Tilikauden tulos on ylijäämäinen 3 221,19€. Oma pääoma on
9 159,77€.

Yhdistyksen toiminta toteutuu pääosin kohdennettujen hankeavustusten turvin. Yhdistykselle
myönnettiin tilikauden aikana uutena hankeavustuksena MILbox -hanke (Erasmus+). Näiden
Lisäksi saatiin Sitralta kohdennettu hankeavustus yhdistyksen faktantarkistustoiminnan
viemiseksi eurooppalaisiin faktantarkistuskoodistoihin. Käynnissä olevien hankkeiden
tarvittavat omarahoitusosuudet on katettu EDMO NORDIS-hankkeen osalta Sitran
rahoituksella ja Facts4All-hankkeen osalta yhdistyksen muilla saaduilla ei-sidotuilla
avustuksilla sekä yhdistyksen omilla kassavaroilla. Lisäksi toiminnan omarahoitusosuuden
kerryttämiseksi on toteutettu elinkeinotoiminnan muodossa pienimuotoista koulutus- ja
sisällöntuotanto-toimintaa.
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5. Lähipiiritapahtumat

Yhdistyksen lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet sekä muiden toimielinten jäsenet,
toiminnanjohtaja ja muuhun toimivaan johtoon kuuluvat henkilöt, näiden avio- tai avopuolisot
ja lapset sekä näiden omistamat tai määräysvallassa olevat yhtiöt ja yhdistykset.
Yhdistyksen tiedossa olevat lähipiiritapahtumat tilikaudella 1.1.-31.12.2022:

Tulot
Ei lähipiiritapahtumia.

Menot
Yhdistys on maksanut lähipiiriin kuuluville 2 henkilölle palkkaa projekteista yhteensä 38
315,63 €. Maksetut palkat ovat perustuneet asiantuntijatyöhön hankkeissa (EDMO Nordis,
Facts4All ja OKM/KVS -medialukutaitohanke) ja palkat ovat vastanneet samankaltaista työtä
yhdistyksen hankkeissa tekevien muiden asiantuntijoiden sekä hankeavustuksen ehdoissa
määriteltyä palkkatasoa. Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden yrityksiltä on ostettu hankkeisiin
alihankintana erikoistunutta asiantuntijapalvelua 5 472€:lla. Toiminnanjohtajan tehtävästä ei
maksettu palkkaa.

6. Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tilikauden 1.1.-31.12.2022 päätyttyä yhdistyksen toiminta on jatkunut vuodelle 2023
aiemmilta tilikausilta ulottuvien ja tilikaudelle 2023 saatujen hankeavustusten turvin. 1.1.2023
on aloitettu 2-vuotinen CERV-ohjelmasta rahoitettu Immune2Infodemic -hanke, jonka
tavoitteena on digitaalisen vaalilukutaidon esiin nostaminen tapahtumin ja
viestintäkampanjan kautta. Tammi-helmikuussa 2023 hallitus on viimeistellyt vuosien
2023-2026 strategiaa ja sitä tukemaan varainhankinta- ja viestintästrategioita.

Vakuudeksi (sähköisesti), Avoin yhteiskunta ry:n hallitus

Mikko Salo, puheenjohtaja

Petra Piitulainen-Ramsay, varapuheenjohtaja

Kari Kivinen, Rahastonhoitaja

Harto Pönkä

Mikko Norros

Marianne Paasi
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on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Rekisteröity koko nimi: Minna Petra Marjaana Piitulainen-
Ramsay
Titteli: Hallituksen varapuheenjohtaja

Allekirjoituksen tyyppi: Kehittynyt sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Pankkitunnistus
Identiteetin tarjoajan maa: FI
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Minna Petra Marjaana Piitulainen-Ramsay
Allekirjoitettu 2023-03-09 17:24:13 (EET)

Rekisteröity koko nimi: Kari Tapio Kivinen
Organisaatio: Avoin yhteiskunta ry
Titteli: Rahastonhoitaja

Allekirjoituksen tyyppi: Kehittynyt sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Pankkitunnistus
Identiteetin tarjoajan maa: FI
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Kari Tapio Kivinen
Allekirjoitettu 2023-03-09 18:53:42 (EET)

Rekisteröity koko nimi: Harto Mauno Mikael Pönkä
Titteli: Hallituksen jäsen

Allekirjoituksen tyyppi: Kehittynyt sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Pankkitunnistus
Identiteetin tarjoajan maa: FI
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Harto Mauno Mikael Pönkä
Allekirjoitettu 2023-03-09 22:41:27 (EET)

Rekisteröity koko nimi: Mikko Valtteri Salo
Organisaatio: Avoin yhteiskunta ry
Titteli: Hallituksen puheenjohtaja

Allekirjoituksen tyyppi: Kehittynyt sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Pankkitunnistus
Identiteetin tarjoajan maa: FI
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Mikko Valtteri Salo
Allekirjoitettu 2023-03-10 11:00:42 (EET)

Sivu 1 / 2



Rekisteröity koko nimi: Mikko Lauri Ilmari Norros
Titteli: Hallituksen jäsen

Allekirjoituksen tyyppi: Kehittynyt sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Pankkitunnistus
Identiteetin tarjoajan maa: FI
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Mikko Lauri Ilmari Norros
Allekirjoitettu 2023-03-11 20:00:54 (EET)

Rekisteröity koko nimi: Marianne Hillevi Paasi
Titteli: Hallituksen jäsen

Allekirjoituksen tyyppi: Kehittynyt sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Pankkitunnistus
Identiteetin tarjoajan maa: FI
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Marianne Hillevi Paasi
Allekirjoitettu 2023-03-13 11:31:03 (EET)

Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Platform of Trust Oy, Business ID 2980005-2,
Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus. 

Allekirjoittajat on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Pankkitunnistus – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on
tunnistautunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun pohjoismaisilla pankkitunnuksilla.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että
ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on
alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan
palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Asiakirjan alkuperäinen versio, joka sisältää kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot, säilytetään SignSpace-palvelussa.
Asiakirjasta muodostetaan jakeluversio, joka sisältää PDF-muotoisen allekirjoitussivun PDF-dokumentin viimeisenä sivuna tai muun
tiedostomuodon tapauksessa erillisenä PDF-tiedostona. Kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot ovat saatavissa SignSpace-
asiakaspalvelun kautta.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja (jakeluversio) sähköisessä muodossa.
Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-
muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
Tarkistaja avaa www.signspace.fi/verification-fi.html sivuston.
Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.

https://signspace.com/fi

asiakaspalvelu@signspace.fi
0600 301 339 (1,52 eur/min+pvm, viikonpäivinä 8.00 - 16.00)
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