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Vuoden kohokohdat 

 
 

 

Maaliskuu Tutkimustapaamisessa pureuduimme  

Ville-Veikko Mastomäen ja eduskunnan tulevai- 

suusvaliokunnan puheenjohtajan Päivi Lipposen  

alustuksien avulla teknologian ja politiikan sekä  

turvallisuuden murrokseen. 

 

 

Huhtikuu SaferGlobe täytti neljä vuotta. Juhlan 

kunniaksi saimme lahjoituksena omalla 

logollamme varustetun Raquel Cake Designin 

kakun, jonka nautimme yhdessä juhlallisin 

tunnelmin tutkimusverkoston aktiivisten 

vapaaehtoisten kanssa. 

 

 

Elokuu Julkaisimme ensimmäisen  

sovelluksemme ja sarjakuvamme.  

Konfliktikompassi tehtiin tukemaan  

järjestöjen ja yritysten toimintaa 

kriisialueilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokakuu Suomen asevientiraportti muuttui 

asevalvontaraportiksi. Kuudennessa vuosikerrassa viennin 

lisäksi käsitellään tuontia ja asekauppaa sääteleviä sopimuksia. 

Uudistetut kartat ja taitto paransivat raportin informatiivisuutta 

ja luettavuutta. 

 

Voit tukea SaferGlobe-tutkimusverkoston työtä liittymällä kannatusjäseneksi tai ostamalla 

julkaisujamme. Lisätietoja löydät verkkosivuiltamme www.saferglobe.fi. 

Ajatuksia jotka muuttavat maailmaa 

Tutkimme turvallisuuden kulmakiviä 



 
Rauha ja sota ovat vastakohtia, jotka 
sävyttävät ihmiskunnan elämää.  Sota on 
turvallisuuden puutetta, rauha 
turvallisuutta. Maailma koostuu yksilöistä, 
yhteisöistä, yrityksistä, valtioista ja 
erilaisista liittoutumista. Näistä jokaisen 
näkökulma turvallisuuteen on hieman 
erilainen omista kokemuksista ja 
olosuhteista johtuen - kaikissa niissä 
ihmiset ovat osallistujia ja toimijoita, mutta 
ne liittyvät globaalissa maailmassa 
toisiinsa. Syvimmin sodan aiheuttama 
turvattomuus koskettaa aina yksilöä, joka 
elää osana häntä ympäröivää rauhan 
vajetta vaikkapa Afganistanissa, Syyriassa 
tai Ukrainassa. 
 
Turvattomuus ei aina tarkoita aseellista 
konfliktia, sitä aiheuttaa yhtälailla 
sairaudet, työttömyys, köyhyys, 
kouluttamattomuus, oikeuksien puute, 
pelko, vapauden puute ja tunne 
arvottomasta elämästä. Näiden 
olemassaolo luo inhimillistä, 
kokonaisvaltaista turvallisuutta, josta 
esimerkkejä ovat sosiaaliturva - turva-sana 
siinäkin ja koululaitos sekä yhtäläinen 
mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen 
päätöksentekoon.  
 
Inhimillisellä turvallisuudella eli yksilön 
turvallisuudella osana yhteiskuntaa, 
yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta, 
luodaan perusta yhteiskuntavakaudelle. 
Sosiaaliturvaa rapauttamalla ja 
eriarvoisuutta lisäämällä murennetaan 
turvallisuuden kulmakiviä myös kotona, ei 
pelkästään kaukana kotirajojen 
ulkopuolella. Inhimillisen turvallisuuden 
puute on resepti pitkäkestoisille 
sosiaalisille konflikteille, jotka äärimmillään 
purkautuvat väkivaltaisuutena ja sotana. 
 
 

 
Turvallisuutta ja sen ulottuvuuksia on tutkittava. 
Niitä on tutkittava kiihkottomasti ja kriittisesti mutta 
myös uskaliaasti ja ennakkoluulottomasti. 
Tutkimuksen on palveltava yhteiskunnallista 
päätöksentekoa ilman poliittisia ketunhäntiä. 
 
SaferGlobe on ainutlaatuinen ja itsenäinen 
turvallisuuspoliittinen tutkimusverkosto, jonka 
tavoitteena on nostaa tutkimuksen, tiedottamisen 
ja keskustelun edistämisen keinoin esille myös 
turvallisuuden ja sen tutkimuksen vähemmän 
tunnetut ulottuvuudet. Näistä esimerkkeinä voi 
mainita Suomen asevalvontaraportin, 
konfliktikompassin ja Horisontin takana-blogin. 
Tavoitteena on vaikuttaa inhimillisen turvallisuuden 
edistämiseen, väkivaltarakenteiden paljastamiseen 
ja purkamiseen sekä rauhan ja yhteiskuntavakauden 
perusteiden vahvistamiseen. 
 
Tutkimuksen on tarjottava vaihtoehtoja, 
menetelmiä ja sovellettavuutta; turvallisuutta 
edistävää politiikkaa, jonka perusta ei ole siinä 
kenen joukoissa seisot, vaan tutkituissa 
turvallisuuden kulmakivissä. Tämä oli SaferGloben 
toiminnan tavoite ja tarkoitus vuonna 2014. Samat 
päämäärät viitoittavat tutkimusverkoston toimintaa 
tulevaisuudessakin. 
 
Ari Kerkkänen 
Tieteellisen neuvottelukunnan jäsen, hallituksen 

jäsen (2015-) 

 

1. TUTKIMUS JA RAUHANRAKENTAMINEN 



 

Tutkimuspoliittinen linjaus 
SaferGlobe on turvallisuuspoliittinen tutkimusverkosto, joka tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja 
asiantuntijapalveluita. SaferGlobe painottaa tutkimuksessaan: 
 

 laajaa ja inhimillistä turvallisuuskäsitystä yhdistämällä eri tieteenaloja ja toimijoita, 
 globaalia hyödynnettävyyttä tarkastelemalla kriittisesti nykyisiä kansallisia ja kansainvä-

lisiä toimijoita, 
 yksilöiden ja organisaatioiden käyttäytymisen analysointia fyysisessä, sähköisessä ja ver-

kottuneessa ympäristössä, 
 kansainvälistä yhteistyötä ja näkyvyyttä, 
 ratkaisukeskeisyyttä ja positiivista lähestymistapaa. 

 

 

1.1 Vakauden ja kestävän turvallisuuden ylläpitäminen 
 

SaferGloben syysluennolla turvallisuustutkimuksen professori Sirpa Virta tarjosi laaja-alaisen 

katsauksen akateemisen turvallisuustutkimuksen nykytilaan Suomessa. SaferGlobe pyrkii 

kehittämään osaamistaan alalla ja on tutkimusjohtaja Maria Mekrin sekä Harriet Lonkan johdolla 

verkottautunut vuoden aikana alan kotimaisiin toimijoihin. Syysluento järjestettiin Tampereen 

yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksella, joka on yksi yhteistyökumppanimme.  

 

Tutkimustapaamisessa pohdimme turvallisuuden tulevaisuutta 

teknologisesta murroksesta ja poliittisesta päätöksenteosta 

pamfletin kirjoittaneen Ville-Veikko Mastomäen inspiroimana. 

Poliittisen päätöksenteon ja julkisen vallan näkökulman 

tulevaisuuden haasteisiin toi eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan 

puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Lipponen. Jatkoimme aiheen 

parissa toteuttamalla loppuvuonna sisäisen turvallisuuden 

tulevaisuudennäkymiä kartoittaneen raportin Suomen Pelastusalan 

Keskusjärjestölle (SPEK). 

 

Syyskuussa teimme yhdessä Yhteiskuntaturvallisuuden seuran kanssa vierailun Hyvinkäälle, jossa 
tutustuimme ”24 turvallista tuntia Hyvinkäällä” -työhön. Vierailun isäntänä toimi Hyvinkään turval-
lisuuspäällikkö Yrjö Heimonen. Hyvinkää on ensimmäinen kansainväliseen WHO:n Safe Community 
-verkostoon hyväksytty suomalainen kaupunki. Turvallinen Kunta -työ on paikallistason ohjelmal-
lista turvallisuustyötä, joka perustuu jatkuvaan turvallisuustyön vaikuttavuuden seurantaan ja poik-
kihallinnolliseen yhteistyöhön kunnan sisällä.  
 
Tutkimuksen ja turvallisuustoimijoiden välinen raja-aita on viime vuosina madaltunut ja tätä aihetta 
käsittelimme Politiikan tutkimuksen päivillä. SaferGlobe ja Tampereen rauhantutkimuslaitos vetivät 
yhdessä Rajalla nimistä työryhmää Valtiotieteellisen yhdistyksen kongressissa. Rauhan ja demokra-
tian yhteyttä pohdimme Demo Finlandin kanssa Ahvenanmaan rauhantutkimusinstituutissa. Sama 
teema jatkui, kun useat SaferGloben jäsenet kirjoittivat Sadankomitean julkaisemaan Pax Europaea 
– Näkökulmia Eurooppaan -pamflettiin.  
Vakautta yritystoiminnalla ja kehitysyhteistyöllä 



 
SaferGlobe valitsi tulevien vuosien painopisteeksi yhteiskuntien vakauden tukemisen. Keskeinen osa 
sitä ovat yksilöiden ja yhteisöjen toiminta sekä taloudelliset kysymykset. Arviolta miljardi ihmistä 
asuu haurailla alueilla, joi-
den haasteena ovat poliitti-
set ja sosioekonomiset jän-
nitteet, jotka voivat myös 
eskaloitua väkivaltaisiksi 
konflikteiksi. Haurailla alu-
eilla valtioiden resurssit ja 
toimintakyky ovat heikot. 
Tällaisilla alueilla yksittäi-
nen ja vakaiden yhteiskuntien näkökulmasta merkityksettömältä tuntuva tapahtuma voi muuttaa 
vallitsevan tilanteen yhdessä yössä.  
 
Haurailla alueilla on keskenään muitakin yhtäläisyyksiä kuin riskitekijöiden suuri määrä: niillä on 
myös potentiaalia ja mahdollisuuksia kehittyä kohti vakaampaa ja demokraattisempaa valtiota. 
Usein hauraat alueet ylittävät valtioiden rajoja. Tällaisissa tapauksissa mahdollinen positiivinen ke-
hitys ei rajaudu välttämättä vain yhden valtion alueelle vaan tuottaa rauhanosinkoja myös toisille 
yhteiskunnille.  
 
Haurailla alueilla toimivien organisaatioiden on osattava suunnitella toimintaansa aluekohtaiseen 
kontekstiin sopivaksi ja oltava valmiita sopeuttamaan sitä nopeastikin muuttuvan yhteiskunnallisen 
tilanteen mukaan. Organisaation oma toiminta on nimittäin myös osa hauraan alueen kontekstia ja 
vaikuttaa alueeseen suoraan tai välillisesti – tahdottiin sitä tai ei.  
 
Parhaimmillaan hankkeet ja liiketoiminta vakauttavat yhteiskuntaa ja rakentavat kestävää kehitystä. 
Tätä varten teimme Konfliktikompassi työkalun. Vakauttavan, konfliktisensitiivisen toiminnan ta-
voitteena on pyrkiä minimoimaan organisaation toiminnan negatiivisia vaikutuksia ja maksimoi-
maan toiminnasta yhteisölle seuraavia positiivisia vaikutuksia. Projekti rahoitettiin Ulkoasiainminis-
teriön Viestintä- ja globaalikasvatusvaroilla. 
 

 

 

 

 

 
Hyvin usein turvallisuuspolitiikasta ovat kiinnostuneet keski-iän ylittäneet miehet,  

mutta SaferGlobe on onnistunut tavoittamaan sosiaalisessa mediassa (Facebook) 

nuoria ja keski-ikäisiä naisia. 



1.2 Asevaraisen turvallisuuden purkaminen 
 

Vuosi 2014 oli asevaraisen turvallisuuden alalla kehittämisen ja uusien avausten aikaa, joilla pyrittiin 

vastaamaan ajankohtaisiin turvallisuuspoliittisiin haasteisiin. 

 

Asekaupan valvonnan kehittäminen 

Näkyvin toimintamuotomme Suomen asevientiraportti päätettiin uudistaa, jotta se toisi selkeämmin 

ilmi asevarustelun trendit sekä asevalvonnan keinot ja kehityksen aseellisen väkivallan 

ennaltaehkäisemiseksi. Raportin keskeinen tavoite on lisätä asekaupan läpinäkyvyyttä. 

Raportin uudistamiseksi kerättiin palautetta lukijoilta ja aiemmista julkaisuista. Uudistamisprojektiin 

osallistui laajasti SaferGloben jäseniä. Raportista uutisoivat muun muassa Yle, Kaleva, Ilta-Sanomat 

ja MTV3 aamu-tv, jossa aseviennin valvonnan haasteista puhuivat 

SaferGloben toiminnanjohtaja Jarmo Pykälä ja Amnesty Internationalin 

Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson. Osia raportista 

julkaistiin yhteistyössä Kansan Uutiset Viikkolehden ja Pax-lehden kanssa. 

 

SaferGlobe on vakiinnuttanut asemansa suomalaisena asevalvonnan 

asiantuntijaverkostona. Asiantuntija-arvioita pyydettiin erityisesti Ukrainan 

konfliktiin kytkeytyviin aseviennin rajoituksiin liittyen. Elli Kytömäki 

kommentoi muun muassa Venäjään kohdistuvaa asevientikieltoa 

kansainväliselle medialle ja sen lisäksi muun muassa STT-Lehtikuvalle, Ylelle 

ja MTV:lle. Johannes Lehtinen osallistui Ylen Ykkösaamussa ja 

Taloussanomissa keskusteluun Suomen ja Israelin välisestä asekaupasta liittyen Israelin ja Palestiinan 

väliseen konfliktiin. Lehtinen kävi kouluttamassa Kirkon Ulkomaanavun henkilöstöä asevalvonnasta 

osana heidän rauhanvälityksen koulutustaan. 

 

Syksyllä käynnistettiin pitkään suunnitteilla ollut Pohjoismaisen asevalvonnan vertaileva tutkimus. 

Se ei olisi ollut mahdollista ilman vuosien kehitystyötä asevalvontaraporttien parissa sekä pari vuotta 

aiemmin toteutettua suomalaisen asevientivalvontajärjestelmän evaluaatiota. Tämän työn rahoitus 

on julkaisumyynnin lisäksi tullut pääasiassa Amnesty Internationalin Suomen osastolta, Suomen 

Rauhaniitolta ja Sadankomitealta. 

 

Joulukuussa käynnistetyssä Arms Transfer Control Systems: Present Practice and Future Challenges 

tutkimuksessa selvitetään neljän pohjoismaan asevalvontakäytäntöjä. Sen tarkoituksena on löytää 

hyviä asevalvonnan käytäntöjä ja työkaluja vastaamaan valvonnan tulevaisuuden haasteisiin sekä 

tukea globaalilla tasolla kansainvälisen asekauppasopimuksen (Arms Trade Treaty, ATT) 

toimeenpanoa. Erityishuomiota kiinnitetään aseiden kauttakulun, uudelleenviennin ja loppukäytön 

määrittelyyn ja valvontaan. Vastaavaa tutkimusta ei ole aikaisemmin toteutettu pohjoismaissa ja 

toivomme että pystymme kontribuoimaan tutkimuksellamme asevientiä käsittelevään keskusteluun 

sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tutkimuksen rahoittaa ulkoasiainministeriö. 

 
Ydinaseriisunnan tuominen takaisin julkiseen keskusteluun 

Suomi on tunnettu ydinaseriisunnan tukijana. Suomi sai muutama vuosi sitten YK:lta tehtäväksi 

ydinaseettoman vyöhykkeen neuvottelemisen Lähi-itään. Muutaman viime vuoden aikana 



ydinaseriisunnassa koettu optimismi karisi suurvaltojen jätettyä toteuttamatta Ukrainan 

turvatakuut, jotka sille oli annettu sen riisuttua alueellaan olleet ydinaseet 1990-luvun alussa. 

Samoin erityisesti Venäjä toi ydinaseiden käytön osaksi sotilaspolitiikkaansa. 

 

SaferGloben jäsenistössä on ydinaseriisunnan uusia kuin alalla pitkään 

työskennelleitä asiantuntijoita. Perustamalla ydinaseriisuntatyöryhmän 

pyrimme tukemaan Suomen ydinaseriisuntaponnisteluita ja toisaalta 

tuomaan esille ydinasepolitiikan aktivoitumisen että ydinterrorismin 

uhat. Ryhmän vetäjäksi valittu yhteiskuntatieteiden tohtori Tytti Erästö 

järjestö ryhmälle koulutusta Iranin ydinkysymykseen, Lähi-idän ydinaseettomasta vyöhykkeestä sekä 

laajemmin ydinaseriisunnasta. 

 
Ydinaseriisuntatyöryhmä julkaisi myös sarjan suomenkielisiä, lyhyitä ja kansantajuisia kirjoituksia 
ydinaseista ja ydinaseriisunnasta. Kirjoittajia kutsuttiin mukaan myös SaferGlobe-tutkimusverkoston 
ulkopuolelta. Artikkelit julkaistiin Horisontin takana -sarjassamme ja eri sanoma- sekä 
aikakauslehdissä. 
 
Pohjois-Atlantin sotilasliitto Nato nojaa puolustuksessaan ydinaseita hallussaan pitävien 
jäsenmaidensa muodostamaan niin kutsuttuun ydinsateenvarjoon. Paneelikeskustelussa, joka 
järjestettiin 19.12. Tieteiden talolla, pohdittiin Naton ydinasepolitiikkaa ydinaseriisunnan ja Suomen 
näkökulmasta. SaferGloben Tytti Erästön ja Eli Kytömäen lisäksi puhujina olivat Tapio Juntunen 
Tampereen yliopistosta, Mika Kerttunen Maanpuolustuskorkeakoulusta ja Hannu-Pekka Laiho 
Suomen Punaisesta Rististä. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä rauhanobelisti Pugwashin Suomen 
osaston, Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seuran, Suomen Rauhanliiton ja 
Rauhanpuolustajien kanssa.   
 
 

1.3 Yhteistyökumppanit 

 

Toimimme yhteistyössä kaikkien kestävän rauhan ja turvallisuuden rakentamisesta kiinnostuneiden 

kanssa. SaferGlobe ei liity muiden järjestöjen jäseneksi, mutta olemme mukana seuraavien oman 

alamme yhteistyöelinten toiminnassa: 

Ulkoasiainministeriön rauhanvälittämisen 

koordinaatiotyöryhmä, Anna Lindh säätiön 

Suomen verkosto, Kehitysyhteistyöjärjestöjen 

EU-yhdistyksen Turvallisuus- ja kehitysryhmä, 

Kansalaisjärjestöjen yhteinen 

Pienasekoordinaatioryhmä, Suomen Kristillisen 

rauhanliikkeen Loviisan rauhanfoorumin 

neuvottelukunta. SaferGlobe osallistui lisäksi 

muun muassa Tekesin Uusi turvallisuus 

foorumin tilaisuuksiin. 

 

 

Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker palkitsi toisena 

kahdesta ensimmäisestä kunniajäsenestään SaferGloben Jarmo Pykälän.  



2. HALLINTO 
 

Hallintoa kehitettiin ottamalla käyttöön sähköinen laskutus, jota osa asiakkaista on vaatinut. Samalla 

käyttöön otettiin sähköinen taloushallinto, mikä vähensi hallintoon käytettyä työaikaa. 

Loppuvuodesta käyttöön otettiin Microsoftin Office 365. Sen avulla tiedostoja voidaan jakaa useiden 

käyttäjien kesken, mikä on tärkeää useissa eri maissa asuvien tutkimusverkoston jäsenten työn 

mahdollistamiseksi. 

 

Hallitus ja neuvottelukunta 
SaferGloben toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Vuonna 2014 hallitus kokoontui 

kahdeksan kertaa. Hallituksen puheenjohtaja toimi Kalevi Suomela ja jäseninä Eekku Aromaa, Anne 

Koivula, Hannele Tulkki ja varajäseninä Johannes Lehtinen sekä Laura Lodenius. Esittelijänä ja 

sihteerinä toimi Jarmo Pykälä. 

 

Tieteellisen neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata toimintaamme strategisella suunnittelulla ja 

tukea tutkimussuunnitelmien laatimista, edistää tutkimuksen viemistä käytäntöön sekä tarvittaessa 

ratkoa tutkimuksiin liittyvät tieteelliset ja eettiset kysymykset. Neuvottelukunta kokoontui yhden 

kerran. Sen puheenjohtajana toimi Kari Välimäki ja jäseninä Moaffak Ahmed, Tarja Cronberg, Janne 

Hukkinen, Pirjo Jukarainen, Ari Kerkkänen, Pirkko Lahti, Paul Lillrank, Arto Nokkala, Jarna Petman ja 

Veli-Matti Värri. 

 

Henkilöstö 
SaferGlobe maksoi vuoden aikana palkkaa kolmelle työntekijälle ja työkorvauksia kolmelle 

henkilölle. Palkkasimme palkkatuen turvin osa-aikaisen (80 %) toiminnanjohtajan pyörittämään 

tutkimusverkostoa alkuvuodesta. Hänet jouduttiin irtisanomaan tuotannollistaloudellisista syistä 

kesken määräaikaisuuden lokakuussa. Lisäksi kaksi taittajaa ja verkkosivujen tekijä laskuttivat oman 

yrityksensä kautta. 

 

SaferGloben toiminta ei olisi ollut mahdollista ilman vapaaehtoisia. He osallistuivat niin 

tutkimusverkoston toimiston ja hallinnon hoitamiseen kuin tilaisuuksien järjestämiseen sekä 

julkaisujen kirjoittamiseen. 

 

Yhteiskuntavastuu 
SaferGlobe kilpailutti vuoden aikana painopalvelut ja painotimme palveluntarjoajan valinnassa 

palvelun laadun ja luotettavuuden lisäksi ympäristömerkkiä tai painotalon omaa dokumentoitua 

ympäristöjärjestelmää sekä sertifioitua painopaperia. Edistääksemme työllisyyttä käytämme vain 

kotimaisia painotaloja. 

 

Pyrimme edistämään hyvää hallintotapaa kolmannella sektorilla. Vuoden aikana lisäsimme 

verkkosivuillemme yhdistyksen säännöt, kaikki hallituksen ja neuvottelukunnan jäsenet sekä tietoja 

rahoituksestamme. Samoin kehitimme vuosikertomuksen rakennetta ja sisältöä. 

 

Maksoimme vuoden aikana välillisten verojen lisäksi tuloveroa 608,23 euroa. 



Lahjoitukset 
Suomen Rauhanliitto lahjoitti käyttöömme koko vuoden ajaksi toimistonurkkauksen ja 

kokoontumistilat. 

 

Lämpimät kiitos kaikille tukijoillemme! Teidän avullanne kehitimme ajatuksia jotka muuttivat 

maailmaa. 

 

 

Tuleva kehitys 
Merkittävimpänä haasteena on varmistaa hallinnon ja perustoimintojen ylläpitäminen kasvattamalla 

omaa varainhankintaa niin kannatusjäsenten, julkaisujen ja palvelujen myynnin, yleisavusten kuin 

lahjoitustenkin avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. TALOUS 
 

Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 4 855,82 euroa (-10 794,25 €: 2014). Tuloksen ylijäämäisyys johtui 

lomapalkkavelkojen purkamisesta, loppuvuodesta saadusta Leo Mechelin säätiön (entinen 

Itämerikeskussäätiö) myöntämästä yleisavustuksesta sekä akuutin kassakriisin seurauksena tehdystä 

toiminnanjohtajan irtisanomisesta. Henkilöstösäästöihin päädyttiin heikon tutkimusmyynnin ja 

Uudenmaan Ely-keskuksen palkkatuen maksatusten usean kuukauden ajan tapahtuneen 

viivästysten takia. Palkkatuet tilitettiin loppuvuodesta. Voitollinen tulos tasapainotti SaferGloben 

tasetta, jota painoi edellisvuoden merkittävästi alijäämäinen tulos. 

 

Tuloslaskelma    1.1.–31.12.2014   1.1.–31.12.2013 

TUOTOT 52 422,15  40 358,93 
Avustukset 33 600,00  21 300,00 
 Ulkoasiainministeriö 23 600,00  3 000,00 
 Amnesty International 3 000,00  8 500,00 
 Opetus-ja kulttuuriministeriö 4 500,00  6 500,00 
 Muut 500,00  3 300,00 
Varainhankinta (jäsenmaksut) 2 740,00  2 130,00 
Muut (tutkimus- ja julkaisumyynti) 16 082,15  16 928,93 
     
KULUT 47 566,33  51 153,18 
Henkilöstökulut 34 561,99  40 424,79 

Muut kulut 13 004,34  10 728,39 
     
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 4 855,82  -10 794,25 

 

Taselaskelma    1.1.–31.12.2014   1.1.–31.12.2013 

VASTAAVAA    
Vaihto-omaisuus      447,00  331,30 

Myyntisaamiset 23 240,15  680,04 
Siirtosaamiset   3 510,74  665,73 
Rahat ja pankkisaamiset   2 044,89  6 337,84 
Vaihtuvat vastaavat 29 242,78  8 014,91 

VASTAAVAA 29 242,78  8 014,91 
     
VASTATTAVAA    
Oma pääoma    
   Kertyneet ylijäämät 2 840,61  13 644,86 
   Tilikauden ali/ylijäämä 4 855,82  -10 804,25 
   Oma pääoma 7 696,43  2 840,61 
Vieras pääoma    
   Ostovelat 3 327,14  0,00 
   Muut lyhytaikaiset velat 2 070,68  1 154,18 
   Siirtovelat 16 148,53  4 020,12 

 Vieras pääoma 21 546,35  5 174,30 
VASTATTAVAA 29 242,78  8 014,91 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

+358 40 778 8523 

toimisto@saferglobe.fi 

 

Ajatuksia jotka muuttavat maailmaa 

www.saferglobe.fi 

 

 

 

Tue työtämme ja liity kannatusjäseneksi 

verkkokaupassamme www.holvi.com/shop/saferglobe 

 


