
Avoin yhteiskunta ry toimintakertomus 2021

Avoin yhteiskunta ry toimintakertomus kattaa yhdistyksen toiminnan kuvauksen ja

taloustiedot vuonna 2021. Toimintakertomuksen liitteenä 1 on saatavissa

yksityiskohtaisempi vuosikertomus sisältäen 1) faktantarkistustoiminnan, 2) rinnakkaisen,

kasvatuksellisemman EDU informaatiolukutaito-toiminnan sekä 3) näitä tukevat tapahtumat.

Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä laajempi vuosikertomus käsitellään yhdistyksen

kokouksessa 28.3.2022. Niiden tarkoitus antaa kattava kuva yhdistyksen ja Faktabaarin 2021

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 ensisijaisesti mahdollistaa 2014 perustettua Faktabaari
-faktantarkistus ja informaatiolukutaito palvelua. Se pyrkii 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)

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

Vuoden 2021 aikana on valmisteltu myös yhdistyksen ja Faktabaarin strategiatyötä kaudelle
2023-2025.
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3. Hallitus ja toimihenkilöt

Hallitus

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuonna 2021 päätösasioissa neljä (4) kertaa (11.3., 22.3.,

21.9. ja 22.11.). Hallitukseen kuului 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. Lisäksi

Elsa Kivinen ja Otava Ojanperä toimivat varajäseninä ja Severi Hämäri neuvonantajana.

Hallituksen kokouksissa pysyvä läsnäolo-oikeus ilman äänioikeutta oli myös Faktabaarin

vastaavalla toimittajalla.  Hallituksen jäsenille ei maksettu vuonna 2021 palkkioita.

Toimihenkilöt

Yhdistyksellä ei ole varsinaisia palkattuja toimihenkilöitä. Toiminnanjohtajana toimii

vapaaehtoispohjalta Mikko Salo. Yhdistys on palkannut vuonna 2021 5 henkilöä

hanke-asiantuntija -tehtäviin, osa- ja määräaikaisiin työsuhteisiin. Osa- ja määräaikaisuuden

perusteena on hankerahoitus.

Toiminnantarkastaja

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on vuonna 2021 toiminut Jukka Hela.

4. Taloudellinen tilanne

Avoin yhteiskunta ry tai Faktabaari-palvelu eivät saa toistaiseksi mitään säännöllistä

rahoitusta. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vuoden 2021 aikana kuitenkin kehittynyt

myönteisesti hankkeisiin saatujen avustusten myötä.

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat tilikaudella 1.1-31.12.2021 52 911,66€ ja kulut

54 436,06€. Henkilöstökulut olivat 35 305,52€ ja muut kulut 19 130,54€; ulkopuoliset

palvelut 7 073,70€, ostetut hallintopalvelut 4 188€ ja muut kulut 7 868,84€. Muut kulut

sisältävät kiinteinä kuluina toimitila- ja IT-kuluja sekä hankkeiden toiminnasta aiheutuneita

tapahtuma- ynnä muita kuluja. Tilikauden tulos on alijäämäinen 1 524,40€. Oma pääoma on

5 938,58€.

Yhdistykselle myönnettiin tilikauden aikana hankeavustuksia. Hankkeiden sisällölliset

painopisteet ja eteneminen on kuvattu yhdistyksen vuosikertomuksessa (liite 1).

Hankeavustusten määrä ja jakautuminen tilikaudelle 1.1.-31.12.2021 ja seuraaville tilikausille

käy ilmi toimintakertomuksen liitteestä 2 - Avoin yhteiskunta hankeavustukset_Budjetit ja
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https://www.linkedin.com/in/mvsalo/
https://www.linkedin.com/in/kari-kivinen-05832416/
https://www.linkedin.com/in/mika-horelli-b7a3b11/
https://docs.google.com/document/d/1qZT9e15slMFJ5-DIrgHVOiLIp4JcrS4h/edit?usp=sharing&ouid=103545282132424129003&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1BHjpIHAB6bUoCNDJIL3lBc8hOn-m6Wmy/view?usp=sharing


maksuaikataulut ja liitteestä 3 - Avoin yhteiskunta hankeavustusten jaksotukset. Käynnissä

olevien hankkeiden omarahoitusosuudet on katettu EDMO NORDIS-hankkeen osalta Sitran

rahoituksella ja Facts4All-hankkeen osalta yhdistyksen muilla saaduilla ei-sidotuilla

avustuksilla (USEdu) sekä yhdistyksen omilla kassavaroilla. Näiden lisäksi vuonna 2021

saatiin loppuerä edellisen tilikauden (2020) aikana toteutetusta GaMedia-hankkeen

EU-rahoituksesta.

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.-31.12.2021:

Tulot

Ei tapahtumia.

Menot

Yhdistys on maksanut lähipiiriin kuuluville 3 henkilölle palkkaa projekteista yhteensä

Toiminnanjohtajalle maksettiin palkkaa projekteista 20 525,92€. Maksetut palkat ovat

perustuneet asiantuntijatyöhön hankkeissa (EDMO Nordis, Facts4All, USEdu). Palkat ovat

vastanneet samankaltaista työtä yhdistyksen hankkeissa tekevien muiden asiantuntijoiden

sekä hankeavustuksen ehdoissa määriteltyä palkkatasoa. Toiminnanjohtajan tehtävästä ei

maksettu palkkaa.

6. Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tilikauden 1.1.-31.12.2021 päätyttyä toiminta on jatkunut samaan tapaan yhdistyksen ja

Faktabaarin toiminnan painopisteiden puitteissa, hankeavustusten mahdollistamana.

Yhdistyksessä on myös käynnistetty strategiatyö, joka on tarkoitus saada päätökseen kevään

2022 aikana. Yhdistys on ollut mukana useassa hankerahoituksen haussa - näiden

hankkeiden taloudellinen ja toiminnallinen painopiste tulee olemaan tilikausilla 2023 ja

2024.

Liitteet

Liite 1: Avoin yhteiskunta hankeavustukset 2021 - Liite 2: Avoin yhteiskunta

hankeavustusten jaksotukset 2021
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