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Tukilinja-säätiön toimintakertomus 2018

Tukilinja-säätiö  
lyhyesti
Tukilinja-säätiö sr on perustettu 28.10.2017. Säätiön tarkoituksena on vammaisten ja 
pitkäaikaisesti toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja tasavertaisten 
toimintamahdollisuuksien edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa 
apurahoja yksityishenkilöille ja yhteisöille.

Myönteisiä apurahapäätöksiä tehtiin toimintakaudella 560 886,75 eurolla. Tukena 
maksettiin 440753,90 euroa. 
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Tukitoiminnan  
periaatteet
Säätiö on Suomessa ainoa vammaisalan toimija, joka suuntaa tukensa kaikille tuen 
tarpeessa oleville vammaisille ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisille henkilöille diag-
noosista ja iästä riippumatta. 

Tavoitteena on tukea toimintarajoitteisten ihmisten koulutusta, ammatillista kun-
toutumista sekä sijoittumista työelämään tai muuhun aktiiviseen ja yhteiskunnalli-
sesti rakentavaan toimintaan.

Ensisijaisesti tuki on tarkoitettu vähävaraisille tai vammasta aiheutuvien kulujen 
vuoksi syrjäytymisuhan alaisille, Suomessa asuville yksityishenkilöille.

Apurahoja voidaan myöntää myös yhteisöille, joiden kautta tuki kanavoituu suo-
raan toimintarajoitteisille yksityishenkilöille.

Tukilinja myöntää apurahoja ja palkintoja myös toimintarajoitteisten ihmisten ta-
sa-arvoa edistävälle toiminnalle. Tällaista tukea myönnetään sekä itsenäisesti että 
yhteistyössä muiden vammaisalan toimijoiden kanssa.

Tuen myöntämisessä noudatetaan seuraavaa tärkeysjärjestystä:
1. Tuki ohjataan ensisijaisesti työelämään suuntaaville yksityishenkilöille.
2. Tuella edistetään niiden lasten ja nuorten oppimisvalmiuksia, joiden koulutyötä 
toimintarajoite haittaa.
3. Apurahoilla voidaan tukea myös harrastustoimintaa ja aktiivista elämää.

Tukilinja ei myönnä tukea hakijan yleisiin elinkustannuksiin, sairauden hoitoku-
luihin eikä sellaiseen toimintaan tai välineisiin, jotka työnantaja, vakuutuslaitos tai 
julkisen sektorin toimija (esim. oppilaitos, Kela, sairaanhoitopiiri) on lain mukaan 
velvollinen hakijalle kustantamaan. Tukea ei pääsääntöisesti myönnetä takautuvasti. 
Sitä ei myönnetä myöskään laaja-alaiseen, rahoituspohjaltaan vakiintuneeseen toi-
mintaan eikä palkkakuluihin.
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Tukitoiminnan  
keinot
Säätiö myöntää tukensa siten, että se kohdistuu suoraan tuetusta toiminnasta ai-
heutuviin kuluihin tai tarvittavan apuvälineen hankintaan. Siksi suurin osa tuesta 
toimitetaan perille maksusitoumuksen muodossa eikä tilisiirtona apurahan saajalle. 
Säätiö myös hankkii osan myöntämistään, varsinkin tietoteknisistä apuvälineistä sel-
laisten tuen saajien puolesta, joille apuvälineen valinta ja hankkiminen on toimin-
tarajoitteen vuoksi haasteellista. Tällaisten apuvälineiden yksilöllinen soveltuvuus 
varmistetaan yhteistyössä tukitoiminnan työntekijän kanssa ja nämä apuvälineet 
toimitetaan tuen saajille yleensä myös kotiin asti. 

Hakemusten yksilöllisen käsittelyn ja tuen perillemenon varmistamiseksi säätiössä 
työskentelee neljä tukitoiminnan työntekijää, joiden työtehtäviin kuuluu myös antaa 
asiantuntevaa neuvontaa toimintarajoitteisille henkilöille tarjolla olevista palveluista 
ja tukitoimista sekä tietoteknisistä apuvälineistä. 
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Toimintakausi 2018

foorumi teki 827 myönteistä apurahapäätöstä.
Apurahojen määriin mainittakoon tarkennuksena 

peruste siihen, miksi tilikaudella tehtyjen tukipäätös-
ten ja maksettujen tukien summa ei ole sama. Tukena 
hankittavien apuvälineiden hankintasumma ei usein 
ole päätöshetkellä tarkasti tiedossa, vaan siitä kirjataan 
kustannusarvio. Tilinpäätökseen apurahat kirjataan 
suoritusperusteisesti siten, että ne päätökset, joita ei 
ole maksettu saman tilikauden aikana, kirjautuvat myö-
hemmille tilikausille, jolloin ne tulevat maksuun. Osa 
apurahoista maksetaan osamaksuina pidemmän ajan 
kuluessa ja niissä voi tapahtua myös muutoksia tuetun 
toiminnan keskeytyessä tai kustannusten muuttuessa. 

Kulunut toimintakausi oli vain yhdeksän kuukauden 
mittainen, koska Tukilinjan apurahatoiminta siirtyi 
1.4.2018 alkaen Tukilinja-säätiön toiminnan alaisuu-
teen. Tällä toimintakaudella säätiön tukitoiminnan to-
teuttamisesta vastaava toimielin Tukilinjafoorumi teki 
675 myönteistä tukipäätöstä. Siihen sisältyvät myös 
ne apurahat, joissa päätökset on valmisteltu yhteis-
työssä toisen vammaisalan yhteisön kanssa. 

Toiminnan alkamisen 1.4.2018 jälkeen säätiö myön-
si apurahoja yhteensä 560 886,75 eurolla eli kuukau-
sittain noin 62 320,75 eurolla. Toimintakaudella mak-
settiin tukena 440 753,90 euroa. 

Vuoden 2018 aikana yhdistys ja säätiö myönsivät 
apurahoja yhteensä 706 635,75 eurolla ja Tukilinja-

Harrastus 38 %
Koulutus 25 %
Aktiivinen elämä 17 %
Työllistyminen 13 %
Kuntoutus 7 %

Tukilinjan apuraha- 
kohteet 2018 

Yllä olevat prosentit ovat euromääräisiä 
osuuksia tuesta.
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Toimintakauden aikana saapui 1108 hakemusta, mikä 
oli 170 hakemusta (15,4 %) enemmän kuin vastaavana 
aikana edellisenä vuonna (4-12/2017). Tuen myön-
töperusteissa jouduttiin tämän vuoksi painottamaan 
yhdistyksen ja säätiön perustehtävän mukaista kou-
lutuksen ja työllistymisen tukemista. Toimintakau-
den aikana hakemusmäärän muutoksia seurattiin 
järjestelmällisesti kuukausittain, jotta siinä tapahtuviin 
muutoksiin voitiin reagoida aiempaa nopeammin.

Kuluneen toimintakauden aikana yksi tukitoimin-
nan keskeisimpiä tehtäviä oli hakijoille tarjottu ohjaus 
ja neuvonta, jonka avulla pyrittiin varmistamaan ha-
kijoiden lakisääteisten oikeuksien toteutuminen. Ha-
kijoita ohjattiin selvittämään mahdollisuutensa saada 
hakemansa asia ensisijaisesti julkista kautta. Tällaisia 
julkisia tahoja ovat esimerkiksi Kela, kunnan vam-
maispalvelut ja sairaanhoitopiirit. 

Yksityishenkilöille myönnetyn apurahan enimmäis-
summa oli 4999 euroa, koska lahjaverotuksen raja on 
5000 euroa. Yhteisöille myönnetyt apurahat voivat 
olla tätä suurempiakin. Käytännössä yksityishenkilöille 
myönnetyt apurahat ovat usein maksimisummaa pie-
nempiä, koska niihin vaikuttavat sekä yksilölliset tar-
peet että tukitoiminnan kohdistamisen painopisteet. 

Tuki toimitettiin pääsääntöisesti joko hankittuna 
välineenä tai laskutuslupana hankintapaikkaan. Vain 
poikkeustapauksessa tuki on maksettu suoraan tuen 
saajan tilille, mutta silloin on edellytetty ostokuitin 
toimittamista jälkikäteen.

Kuluneen toimintakauden aikana yksi tukitoimin-
nan keskeisimpiä tehtäviä oli hakijoille tarjottu ohja-
us ja neuvonta, jonka avulla pyrittiin varmistamaan 
hakijoiden lakisääteisten oikeuksien toteutuminen. 
Hakijoita ohjattiinkin selvittämään mahdollisuuten-
sa saada hakemansa asia ensisijaisesti julkista kautta. 
Tällaisia julkisia tahoja ovat esimerkiksi Kela, kunnan 
vammaispalvelut ja sairaanhoitopiirit. 
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Apurahojen  
jakautuminen alueittain
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Apurahojen jakautuminen 
toimintarajoitteen mukaan

Psyykkinen 
toimintarajoite 

47%

Aisti- ja  
puhevamma 

18%
Kehitysvamma 
14%

Oppimisvaikeus 
6%

Pitkäaikaissauraus 
5%

Liikuntavamma 
4%

Neurologinen  
rajoite tai sairaus 
3%

Neuropsykiatrinen 
toimintarajoite 
2%

Apurahojen saajat

Tukilinjafoorumin toimintakaudella tekemistä 675 
myönteisestä tukipäätöksestä 629 päätöstä tehtiin 
yksityishenkilöille. Annettu tuki luokiteltiin tilastointia 
varten esimerkiksi apurahatyypin, toimintarajoitteen, 
tuen käyttötarkoituksen ja tuen tyypin mukaan. 

Tukilinjan tukitoiminnassa näkyy mielenterveyson-
gelmien kasvava osuus toimintarajoitteen aiheutta-
jana. Yhteiskunnan tuki sairastuneille ei tällä hetkellä 

kata psyykkisten sairauksien osalta hoitotarvetta yhtä 
laadukkaasti ja tehokkaasti kuin fyysisten sairauksien 
osalta. Myöskään kolmannen sektorin tukea ei täl-
le sairausryhmälle ole samassa määrin tarjolla kuin 
muille diagnoosiryhmille. Tukea myönnettiin valta-
kunnallisesti. Alueellisesti apurahoja myönnettiin eni-
ten Uudellemaalle, Pirkanmaalle, Pohjois-Savoon ja 
Varsinais-Suomeen. 
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Tietotekniset opiskelu-,  
työ- ja toimintavälineet

Säätiö myönsi hakijoille tietoteknisinä välineinä eni-
ten tietokoneita. Ne jakautuivat perustasoisiin laittei-
siin, joita käytetään asiointiin ja tiedonhakuun, sekä 
tehokkaampiin laitteisiin, joita käytetään opiskeluun 
ja työntekoon. Molempiin hankittiin lisäominaisuute-
na 3 vuoden takuu. Näiden lisäksi myönnettiin tablet-
titietokoneita, joilla on monenlaisia käyttötarpeita. 
Kosketusnäyttöisinä ne toimivat hyvin esimerkiksi ke-
hitysvammaisten henkilöiden yhteydenpito- ja apu-
välinekäytössä.

Tukilinja myönsi tabletteja ja tietokoneita asiantunti-
jan suosituksesta myös yksilöllisinä laitekokonaisuuk-
sina. Ne tilattiin hyviksi todetuilta alihankkijoilta tai an-
nettiin tuen saajalle laskutuslupa hänen valitsemaansa 
paikalliseen liikkeeseen. Tässä hankintamallissa apura-
han saaja valitsee laitteen itse ja voi halutessaan hank-
kia myös kalliimman laitteen siten, että maksaa lasku-
tusluvan ylittävän osuuden summasta itse. 

Laskutusluvan käyttö yleistyi edelleen, ja yleisin 
hankintapaikka laskutusluvalla oli Gigantti. Ne tieto-
koneet, jotka toimitettiin tuen hakijoille säätiön toi-
mesta kotiin, tilattiin pääosin Serv-IT Solutions Oy:ltä, 
joka tarjosi sekä edullisen hinnan että yksilöllisen tu-
kipalvelun tietokoneen saajille

18-30 vuotias 
28% alle 18 vuotias 

10%

yli 65 vuotias 
2%

31-65 vuotias 
59%

Apurahat 
ikäryhmittäin
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Opiskelun tukeminen

Opiskelua tuettiin tietoteknisten apuvälineiden lisäksi 
apurahoilla kurssi- ja lukukausimaksuihin sekä opis-
kelutarvikkeisiin. Opiskelu saattoi olla joko tutkintoon 
johtavaa tai lisä- ja täydennyskoulutusta. Tukilinja 
jakoi myös ammattitutkintostipendejä sellaisille vas-
tavalmistuneille, jotka eivät voineet saada Koulutus-
rahaston vastaavaa stipendiä puuttuvan 5 vuoden 
työhistorian vuoksi. Monella toimintarajoitteisella 
aikuisopiskelijalla ei näin pitkää työhistoriaa alaltaan 
ole, koska toimintarajoite usein heikentää työllisty-
mismahdollisuuksia.

Ammattikoulutusjärjestelmän yhtenäistymisen 
vuoksi erillinen näyttötutkinto aikuisopiskelijoille lak-
kautettiin. Tukilinja päätti Koulutusrahaston tapaan 
jakaa ammattitutkintostipendejä edelleen niille opis-
kelijoille, jotka suorittivat ammattitutkinnon näyttö-
tutkintona 31.12.2017 mennessä. 

Tukilinjan 
apurahakohteet

Kannettava 
tietokone 

43%

Kurssi- ja 
kausimaksut 

11%

Tabletti 
10%

Kulkuväline 
7%

Pöytätietokone 
6%

Urheiluväline 
6%

Kuvausväline 
5%

Älypuhelin 
2%

Tietotekniset oheislaitteet 
2%

Soitin 
2%

Käsityö, askartelu, tekninen 
2%

Kuvataide 
1%

Matka 
1%

Omakustanne 
1%

Autokoulu 
1% Muut kohteet 

1%
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Harrastusten tukeminen
Suurin osa harrastusapurahoista myönnettiin väline-
hankintoihin. Tukea myönnettiin myös esimerkiksi 
kausimaksuihin. Vapaa-ajan harrastuskuluja tuettiin 
enintään tuhannella eurolla apurahan saajaa kohden, 
ja tuetut välinehankinnat edustivat hintatasoltaan 
hyvää harrastajatasoa. Kun kyseessä oli ns. ammatti-
mainen harrastus (ks. alla Työllistymisen tukeminen), 
tukena voitiin myöntää myös ammattimaiseen toi-
mintaan soveltuvia välineitä. 

Työllistymisen tukeminen
Toimintakaudella pyrittiin kohdentamaan Tukilinjan 
apurahoja työllistymisen tukemiseen. Pienyrittäjän 
apuraha on tarkoitettu sekä päätoimista yrittäjyyttä 
suunnitteleville henkilöille että henkilöille, jotka ovat 
jo perustaneet yrityksen ja saavat siitä pääasiallisen 
toimeentulonsa. Apurahoja myönnettiin esimerkiksi 
työvälineisiin, täydennyskoulutukseen ja markkinoin-
tikuluihin.

Apuraha ammattimaiseen harrastamiseen on suun-
nattu henkilöille, jotka pyrkivät saamaan työnomai-
sesta toiminnastaan sivutuloa. Apurahoilla hankittiin 
esimerkiksi työvälineitä, kuten tietokoneita, kuvaus-
välineitä, soittimia, käsityö- ja taidetarvikkeita, sekä 
lisäkoulutusta. 
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Yhteisöapurahat
Vuoden 2018 huhti-joulukuussa myönnettiin yhteen-
sä 46 yhteisöapurahaa. Niitä myönnettiin aiempaan 
tapaan useimmiten yhdistysten tietokone- ja mui-
hin laitehankintoihin sekä yhdistysten jäsenmatkojen 
omavastuuosuuksien pienentämiseen. 

Tällä toimintakaudella korostuivat erilaiset vammai-
salan yhteisöjen järjestämät tapahtumat ja hankkeet. 
Esimerkkeinä voi mainita kehitysvammaisten teatte-
riryhmän näytelmäesityksen, pyörätuolitanssikilpailut 
Helsingissä ja Oulussa sekä pyörätuolitanssijoiden 
tanssileirin. Yhteisöapurahan sai myös vuonna 2019 
järjestettävä, kehitysvammaisille lauluntekijä-laulajille 
suunnattu valtakunnallinen laulukilpailu. 

Suurin yhteisöapuraha (5000 euroa) myönnettiin 
tänäkin vuonna kansainvälisen vammaisten päivän 
DiDa-verkostofestivaalin kuluihin. Festivaali järjestet-
tiin kolmatta kertaa ja Tukilinja-säätiö oli mukana ver-
kostofestivaalin ohjausryhmässä. 

DiDa-festivaaliin tapahtumamäärä kasvoi aiemmas-
ta ja mukana olivat suurista kulttuurin alan toimijoista 
Helsingin kaupunginmuseo, jossa päätapahtuman pi-
dettiin, sekä Ateneum, Kiasma, Oodi, Vantaan Taide-
museo Artsi ja Suomen Kansallisteatteri.

Yhteistyönä toteutettu tuki 
Vuonna 2018 Tukilinja-säätiö myönsi apurahoja yhteis-
työssä kolmen vammaisalan järjestötoimijan kanssa. 
Startti-urheilustipendit myönnettiin yhteistyössä Suo-
men Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:n kanssa. Sti-
pendejä jaettiin 54 kappaletta yhteensä 30 000 eurolla. 

Kynnys ry:n kanssa yhteistyössä jaettavan Vim-
ma-kulttuuripalkinnon sai vuonna 2018 näyttelijä Sil-
va Belghiti. Hän sai Tukilinjan 5 000 euron suuruisen 
työskentelyapurahan. 

Tutkimus- ja kehittämisapurahoja ei jaettu syksyllä 
2018. Apurahahakemusten käsittelyaikaa oli Vam-
maistutkimuksen seura VATU ry:n toiveesta piden-
netty siten, että vuonna 2018 haetut tutkimus- ja ke-
hittämisapurahat jaettiin vasta vuoden 2019 alussa. 
Koska kaikki hakemukset kuuluivat perinteiseen vam-
maistutkimuksen kenttään, niiden arvioinnista vastasi 
VATU ry:n hallitus. 

Henkilöstö
Tukilinjafoorumin kokousten puheenjohtajana toimi 
Tukilinja-säätiön hallituksen jäsen. Toimintakauden 
alkupuoliskolla Tukilinjafoorumin puheenjohtajina 
vuorottelivat Iris Tenhunen ja Heikki Laukkarinen. 
Syksystä 2018 alkaen puheenjohtajana toimi Heik-
ki Laukkarinen.  Yhteistyö- ja vaikuttamisapurahojen 
päätöksistä vastasi Tukilinja-säätiön hallitus.

Yksityishenkilöiden apurahoista vastasi kaksi työn-
tekijää ja yhteisö- ja yhteistyöapurahoista yksi työn-
tekijä. Jälkimmäinen osallistui hakemusmäärän kas-
vaessa enenevässä määrin myös yksityishenkilöiden 
hakemusten käsittelyyn. 

Säätiön neljäs tukitoiminnan työntekijä vastasi apu-
rahojen tietoteknistä asiantuntemusta vaativasta kä-
sittelystä sekä apurahoina myönnettyjen tietoteknis-
ten ja muiden apuvälineiden hankinnasta silloin, kun 
säätiö osti ja toimitti ne suoraan apurahan saajalle. Li-
säksi tukitoiminnan eri tehtäviin osallistui käytännös-
sä koko henkilöstö.
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Hallinto ja toiminta- 
periaatteet
Säätiön säännöt ja perustaminen vahvistettiin patent-
ti- ja rekisterihallituksessa 18.12.2017. 

Säätiön toiminnassa korostuu sen tavoitteena ole-
va tukitoiminta, muut toiminnot pyritään pitämään 
mahdollisimman vähäisinä. Omaisuudenhoidon ja 
taloushallinnon palvelut ostetaan alan yrityksiltä.

Ennakonpidätyksen alaisia palkkoja maksetaan 
säätiössä työskenteleville työntekijöille ja hallituksen 
jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei 
makseta erillisiä palkkiota hallitustyöskentelystä.    

Hallituksen toimintakausi on 3 vuotta. Hallitukseen 
kuuluivat toimintakaudella Iris Tenhunen (pj), Ismo 
Seppä ja Heikki Laukkarinen. Hallitus kokoontui toi-
mintakauden aikana 7 kertaa.

Talous ja varojen hoito
Säätiön toiminnan tuotot olivat 1 002 965 euroa, jos-
ta suurimman osan muodosti säätiön perustajan lah-
joitukset jotka olivat yhteensä 1 000 000 euroa toi-
mintakaudella. Toimintakauden aikana säätiö maksoi 
apurahoina 440 753 euroa. 

Suurin yksittäinen kuluerä säätiöllä oli henkilöstö-
menot, joista suurin osa koostui tukitoiminnan hen-
kilöstön palkkamenoista. Säätiön palveluksessa oli 
toimintakaudella yhteensä 7 henkilöä, jotka työsken-
telivät koko- tai osa-aikaisesti. Palkat ja palkkiot olivat 
toimintakaudella yhteensä yhteensä 168 776 euroa. 
Henkilöstökulujen jälkeen suurin yksittäinen kuluerä 
olivat toimitilakulut, jotka olivat 17 550 euroa.     

Säätiön tilikauden ylijäämä oli 309 009 euroa ja taseen 
loppusumma tilikauden päättyessä 430 682 euroa. 
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Varojen hoito

Säätiön varojen hoidon tavoitteena on tehtyjen sijoi-
tusten suunnitelmallisuus ja tuottavuus pitkällä aika-
välillä. Säätiön alkuvaiheen tavoitteena on kasvattaa 
sijoitusomaisuutta, jonka tuotolla on tarkoitus jatkos-
sa kattaa säätiön toimintamenoja ja mahdollistaa näin 
lahjoitusvarojen kohdistaminen tukitoimintaan. Hallitus 
valvoo yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa siitä, että 
säätiön varat on sijoitettu suunnitelmallisesti ja eetti-
sesti. Sijoituksissa otetaan huomioon sekä lyhyen ai-
kavälin likviditeetti että pitkän aikavälin rahoitustarpeet. 

Säätiön sijoituksissa riskit on kartoitettu yhdessä 
omaisuudenhoitoyhtiön edustajan kanssa ja pyritty 
eri keinoin minimoimaan niitä. Voimakkaammin hei-
lahtelevia sijoituslajeja on kompensoitu turvallisem-
milla sijoituslajeilla. Sijoitukset pyritään myös hajaut-

tamaan toimialoittain, maantieteellisesti, ajallisesti ja 
sijoituslajeittain. 

Säätiö teki toimintakaudella sijoitusmerkintöjä yh-
teensä 150 000 euron arvosta. Suurin osa sijoitusva-
rallisuudesta on allokoitu yhdistelmärahastoon, jossa 
suurempi osa varallisuudesta on eri korkosijoituksissa ja 
pienempi osuus on hajautettu erilaisiin osake- ja vaih-
toehtoisiin sijoituksiin. Lisäksi säätiö teki 50 000 euron 
merkinnän palvelukiinteistöihin sijoittavaan rahastoon. 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu säätiön sijoitus-
ten markkina-arvo, arvon kehitys ja rahasto-osuuksien 
jakautuminen toimintakauden lopussa. Vuoden 2018 
loppupuolen erittäin heikko markkinakehitys laski toi-
mintavuoden lopulla sijoitusten markkina-arvon 2.63 
prosentilla negatiiviseksi suhteessa hankintahintaan.
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Lähipiiritapahtumat
Säätiö raportoi toimintakertomuksessaan kaikki lähi-
piiritapahtumat (suppean lähipiirin kanssa) joulukuus-
sa 2015 voimaan astuneen uuden säätiölain ja säätiön 
hyvän hallintotavan mukaisesti. 
 
Tukilinja-säätiön tavanomaiset lähipiiritoimet:
- Säätiön perustajayhdistys antaa lahjoituksia säätiölle
- Hallituksen jäsenille maksetaan palkkaa säätiön 
eteen tehtävästä työstä
- Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan 
- Säätiö ostaa toimisto- ja toimitilapalveluita perusta-
jayhdistykseltä 

 

Säätiö osti toimintavuonna toimintaansa palvelevia 
toimistopalveluita toimistohotelli-periaatteella säätiön 
perustajayhdistykseltä. Lisäksi säätiö osti perustajayh-
distykseltä toiminnan aloittamisen yhteydessä säätiön 
käyttöön tulevan auton sekä tavanomaisia toimisto-
kalusteita ja koneita. Ostettujen palveluiden ja käyttö-
omaisuuden hinnoittelu perustui markkinahintaan.  

Säätiö ei ole maksanut apurahoja tai antanut lainoja 
tai sitoumuksia säätiön lähipiiriin kuuluville. Säätiön 
hallituksen jäsenille on maksettu palkkaa työskente-
lystään säätiön hyväksi. Hallitustyöskentelystä ei ole 
maksettu erillistä korvausta.

Yhteenveto säätiön suppeaan lähipiiriin kuuluvien 
kanssa tehdyistä lähipiiritoimista on kuvattu alla olevassa 
taulukossa. Säätiöllä ei ole tiedossa muita lähipiiritoimia.

TOIMET TAI TALOUDELLISET EDUT EUROINA
LÄHIPIIRISUHTEEN LUONNE

1 2 3 4 5

A) Johdon palkat, palkkiot ja eläkesitoumukset 58 362,50 €      

B) Sopimukset 43 285,00 €        

C) Lähipiiriltä saatu tuki 1 050 000,00 €        

D) Annetut lainat, vastuut ja vastuusitoumukset          

E) Sanallinen kuvaus toimista ja taloudellisista 
eduista

A2) Hallituksen jäsenet työskentelivät säätiössä ja hallituksen yhteen-
laskettu palkkasumma oli  58 362,50 euroa. Hallitustyöskentelystä 
ei maksettu erillistä korvausta B1) Toiminnan alkaessa säätiö osti toi-
minnan kannalta tarpeellisia koneita ja kalusteita säätiön perustajalta 
(VKTT ry) 3935 eurolla, sekä säätiön käyttöön tulevan auton 15 500 
eurolla. Lisäksi säätiö maksoi perustajayhdistykselle vuokraa yhteensä 
23 850 euroa toimistohotellipalveluista (puhelin, s-posti, datasiirto, 
internet, toimistotarvikkeet, postitus, toimitilavuokra, kiinteistöhuolto). 
C1) Säätiön perustaja maksoi säätiön peruspääoman 50 000 euroa ja 
antoi säätiölle tilikaudella 1 000 000 euron arvosta lahjoituksia.

Taulukon numeroitujen sarakkeiden jakautuminen lähipiirisuhteen luonteen perusteella on eritelty alla.










