
Tilinpäätös 2021



Miten tilinpäätöstä luetaan?



Tilinpäätös 2021

● Tulos - 104 158,77 euroa alijäämäinen
● Henkilöstökulut seuratoiminnan ja harrastustoiminnan alla
● Aluetoimistojen työntekijöistä usealla on alueellisten 

vastuiden lisäksi myös valtakunnallisia vastuita
● Säästöjä tehty merkittävästi mm. matkustamisen ja kokousten 

vähenemisellä
● Tapahtumien peruuntumisesta aiheutuneet kulut 

kumuloituivat odotetusti vuodelle 2021.
● Paikallisesti sovitut palkankorotukset



Tilinpäätös 2021
• Tarkistettu talousarvio oli noin -85 000e ja saimme monella tapaa kurottua 

tilannetta vuoden 2021 aikana (mm. kompensaatioavustukset tapahtumiin, 
kirjalainan takaisinmaksu SNO:lle Tikkurilan 5.krs myynnin myötä)

Lopputulos: 
• Tapahtumat – 30 000
• Jäsenmaksujen tuoton pieneneminen -35 000
• Nousseet työterveyskulut -15 000 (budjetoitu -30k, mennyt -45k)
• Loput -24 000 esim. NS-kokouksen virtuaalitoteutus (jolloin ei tuottoja), 

saamatta jääneet ip-osallistumismaksut, ennakoimattomat/budjetoimattomat 
palkkakulut (esim. eläkkeelle jäännin viivästyminen)



Yleisavustus 2021

• 1.065.000 € nuorisotoimintaan (Nuorisolaki)
• Avustussumma pysyi samana kuin vuonna 2020.
• Noin puolet avustuksesta siirrettiin suoraan rahallisena 

tukena keskusseuroille, aluetoimistoille ja tapahtumille
• Keskusseurat 158 100 euroa
• Avustusta on käytetty valtakunnallisesti harrastustoiminnan 

ja nuorisoseuratoiminnan hyväksi ja alueellisen ja paikallisen 
toiminnan edellytysten luomiseksi



Toiminnan kulut 2021 -1



Toiminnan kulut 2021 -2



Toiminnan tuotot 2021



Tase

• Taseen loppusumma 1 598 268, 62 €
• Oma pääomaa tilikauden päättyessä 690 390, 26 €
• Vernissakadun 5.krs toimitila myytiin heinäkuun alussa
• Toimitilan myynnin myötä pystyttiin maksamaan kirjalaina SNO:lle

kokonaisuudessaan 



Tarkistettu talousarvio 
2022



Tarkistettu talousarvio 2022

Tarkistettu talousarvio on tehty hallituksen määrittelemien reunaehtojen turvin
• Palkankorotus 1,9%, joka neuvoteltiin luottamusvaltuutetun kanssa
• valtionavustuksen korotus jää liittoon, keskusseuroille eteenpäin jaettavat avustukset samalla tasolla 

kuin v. 2021
• Vapaaehtoiset lomarahanvaihdot vapaiksi: yht. 19 000 säästöä henkilöstökuluihin
• Edellisvuoden toteuman mukaan arvioitu jäsenmaksutuotto
• Kostyymin tuottoon budjetoitu kasvua v. 2019 tasolle, tarkempi seuranta toteumasta
• Tanssin ja tanssin tapahtumien kokonaisuudesta saatu säästöjä noin 40 000
• Budjetissa on huomioitu kaikki tiedossa olevat, saadut avustukset
• Budjettiin on arvioitu Folklandian kompensaatioavustuksen suuruudeksi 70% haetusta summasta
• Talousarviossa on myös huomioitu kaksi tiedossa olevaa lyhyttä opintovapaata, jotka tuottavat säästöä 

henkilöstökuluihin, mikäli työt jaetaan poissaolojen ajaksi muille eikä palkata sijaisia.
• Kompensaatiohaun tulos tiedossa kesäkuun hallituksen kokouksessa, jolloin asiaan voidaan reagoida 

asiaankuuluvalla tavalla



Kiitos – yhdessä rakennamme 
tulevaisuuden!
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