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SEYn yritysvarainhankinnan periaatteet, arvot ja ja vastuut
Periaatteet
Emme tee yhteistyötä sellaisten yritysten tai organisaatioiden kanssa, joiden arvot tai toiminta ovat
ilmeisessä ristiriidassa SEYn arvojen kanssa. Tähän lukeutuvat esimerkiksi ne yritykset, jotka rikkovat
Suomen ja EU:n eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevia lakeja, saavat pääasiallisen tuottonsa
turkisteollisuudesta tai edistävät eläimille haittaa aiheuttavaa jalostusta.
Jos yritys saa pääasiallisen tuottonsa liha-, maito- tai lääketeollisuudesta, kalastuksesta tai mahdollisesti
ihmisille tai ympäristölle haittaa aiheuttavasta toiminnasta, SEY tapauskohtaisesti ja mahdollisuuksiensa
mukaan harkitsee yhteistyön toteuttamisen. Yhteistyö voidaan toteuttaa esimerkiksi silloin, kun SEY arvioi
yrityksen pyrkivän edistämään omaa toimintaansa, alaansa tai yhteiskuntaa eettisempään suuntaan.
Yhteistyökumppaneiden taustoja selvitetään ja niiden toimintaa ja viestintää seurataan mahdollisuuksien
mukaan. Myös yrityksiltä tulleet suorat tilisiirrot tarkistetaan ja arvioidaan, otammeko rahan vastaan vai
palautammeko sen.
Ilmeisissä tapauksissa päätöksen yhteistyön toteuttamisesta tekee SEYn yritysvarainhankintaa hoitava
työntekijä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Erityistä harkintaa vaativissa tapauksissa päätöksen tekee
hallitus.
Jäsenyhdistysten osalta tämä asiakirja on suositus, jota jäsenyhdistyksiä pyydetään noudattamaan
mahdollisuuksiensa mukaan.

Arvot
•

•
•

•

Rehellisyys: SEY toimii rehellisesti ja totuudenmukaisesti, jotta kansalaisten luottamus turvataan ja
rahoittajia, lahjoittajia ja edunsaajia ei johdeta harhaan. SEY toimii tavalla, joka edistää
eläinsuojelua.
Kunnioitus: SEY toimii kunnioittaen lahjoittajia ja edunsaajia. SEY arvostaa yksityisyyttä ja
valinnanvapautta kaikissa muodoissaan.
Avoimuus: SEY toimii avoimesti ja huomioiden vastuun kansalaisten luottamuksesta. SEYn
varainhankkijoiden on ilmoitettava kaikki todelliset tai mahdolliset eturistiriidat ja vältettävä kaikkia
mahdollisia henkilökohtaisia tai ammatillisia väärinkäytöksiä.
Läpinäkyvyys: SEY edistää selkeää raportointia tekemästään työstään, varainhankinnan
hallinnoinnista, kuluista ja tuotoista tarkalla ja ymmärrettävällä tavalla.

Vastuut
1. Vastuu yrityslahjoituksista
a. Lahjoitusten vastaanottaminen ei saa haitata eläinsuojelun edistämistä ja lahjoituksen
vastaanottamisesta ei saa koitua kohtuuttomia kustannuksia suhteutettuna lahjoituksen
arvoon.
b. Lahjoitettua summaa käsitellään noudattaen lahjoittajan toiveita parhaalla mahdollisella
tavalla, mikäli ne on ilmaistu.
2. Vastuu sidosryhmäsuhteista
a. SEYn työntekijät työskentelevät yhteistyökumppaneiden kanssa samojen periaatteiden
mukaisesti kuin omassa organisaatiossaan.
3. Vastuu viestinnästä, markkinoinnista ja tiedottamisesta
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a. SEY käyttää viestinnässä ja markkinoinnissa vain tietoa, joka on tarkkaa ja
totuudenmukaista eikä ole harhaanjohtavaa. SEY varmistaa kohtuullisin keinoin, että myös
yhteistyökumppani sitoutuu tällaiseen viestintään ja markkinointiin.
b. SEY ei julkisesti esitä tai ilmaise, että varainhankintaa harjoitetaan ilman hallintoa tai ilman
kustannuksia. SEYn on myös huolehdittava, etteivät yhteistyökumppanitkaan ilmaise tai
viittaa siihen, että varainhankinnasta ei synny kustannuksia.
c. SEY antaa totuudenmukaista tietoa varojen käytöstä liioittelematta tai aliarvioimatta
todellisuutta.
d. SEY ei muuta viestintänsä tai minkään muun toimintansa eläinsuojelullista sisältöä
yhteistyökumppanin pyynnöstä, jos muutoksen ei nähdä edistävän eläinsuojelua.
4. Vastuu yritysvarainhankinnan hallinnoinnin ja kustannusten raportoinnista
a. SEY vakuuttaa, että kaikki sen vastuulla olevat varainhankinnan toiminnat, kirjanpito ja
raportointi, ovat avoimia ja yksiselitteisiä.
b. SEY toimittaa ajankohtaiset vuosiraportit kaikille sidosryhmille kohtuullisessa ajassa. SEY
kertoo avoimesti ja selkeästi kaikille sidosryhmille lahjoituksien hallinnoinnista,
varainhankinnan kustannuksista ja niiden perusteista. Varainhankkijat tekevät tarkan
selvityksen erillisistä kuluista työnantajan, lahjoittajan ja edunsaajan pyynnöstä.
5. Tehdessään päätöksiä SEYn puolesta työntekijät eivät hyväksy lahjuksia
a. SEYn työntekijät eivät tavoittele tai hyväksy yhteistyökumppaneilta mitään henkilökohtaisia
palkkioita, rahana tai luontoisetuna, jotka vaikuttavat liiketoiminnalliseen
päätöksentekoon.

