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Anders Chydenius stiftelse 
 
Verksamhetsberättelse för 2017 
 

I syfte att förverkliga sitt syfte med utgångspunkt i Anders Chydenius tankar 
och arvet efter honom, har stiftelsen strävat att göra Anders Chydenius känd 
som en förespråkare för öppenhet inom ekonomi och förvaltning – en 
internationellt sett betydande banbrytare för den klassiska liberalismen och 
offentlighetsprincipen.  

År 2017 har fokus för verksamheten inom Anders Chydenius stiftelse varit ge 
ut Chydenius samlade verk digitalt, förnya stiftelsens webbsidor, ordna det 
nionde Anders Chydenius- frihandelsseminariet, och seminariet med 
anledning av Informationsfrihetens dag som ordnades för elfte gången.  

Efter en enkät som riktades till stiftelsens intressegrupper beslöt stiftelsen om 
riktlinjerna för verksamheten 2017–2021. Stiftelsen fortsätter sin 
innehållsinriktade verksamhet kring två traditionella teman – frihandel och 
informationsfrihet – och därutöver utreds möjligheterna att ordna ett 
återkommande årsmötesseminarium och ett temaår (2020). 

Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan  

Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet i enlighet med sitt syfte.  
 
Pro gradu-stipendier 
 
Stiftelsen beslöt av ekonomiska orsaker avstå från att dela ut några pro-gradu 
stipendier år 2017. Stiftelsen eftersträvar att dela ut följande stipendier år 
2019. 

Samlingsutgåvan 
Det viktigaste projektet under år 2017 i fråga om stöd till vetenskapligt arbete 
var en elektronisk utgåva av Anders Chydenius samlade verk såväl i original 
som i finsk översättning och i urval på engelska. Publiceringen tjänar både 
forskningen och det allmäna intresset för Chydenius tankar såväl i Finland och 
Sverige som på olika håll världen över. Den vetenskapliga ederingen gjordes 
2006–2016 i samverkan med Karleby universitetscenter Chydenius och 
garantiföreningen för Chydenius-institutet. Under verksamhetsåret ordnade 
stiftelsen jämte samarbetspartners ett vetenskapligt seminarium, där man 
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granskade synen på 1700-talet och arvet efter Chydenius i ljuset av 
samlingsutgåvan. 

 
Finsk skrivtävling 

Stiftelsen delade ut priser den 28 februari 2017 till elever som deltagit i den 
Finska skrivtävlingen. Tävlingen arrangerades av Helsingin Suomalainen 
Klubi i samråd med Utbildningsstyrelsen, Finska modersmålslärarföreningen i 
Finland, Förbundet för lärarna i historia och samhällslära, förlaget Otava samt 
tidskriften Suomen Kuvalehti. 

Anders Chydenius –frihandelsseminarium  

Stiftelsen ordnade i samarbete med Karleby stad och Karleby 
universitetscenter Chydenius ett Anders Chydenius-frihandelsseminarium i 
Karleby fredagan den 21 juli 2017. Övriga samarbetspartners var tidningen 
Keskipohjanmaa, Österbottens handelskammare, Andelslaget KPO, Mellersta 
Österbottens Andelsbanksförbund och Kvarkenrådet. Seminariet ingick i det 
officiella programmet för firandet av jubileet för Finlands 100 år av 
självständighet. Tema och program för seminariet var följande: 

 "Globaliseringen har utmanats. Är liberaliseringen av världshandeln 
förenlig med kampen mot ojämlikhet? Vad svarar Finland och Europa?" 
 
Välkomstord  
Karleby stadsdirektör Stina Mattila 
Seminariet inleds  
Ordföranden för Anders Chydenius stiftelse, Erkki Liikanen 
Chydenius-föreläsning: Är liberaliseringen av världshandeln förenlig med 
kampen mot ojämlikhet?  
Professor Jukka Pekkarinen, Jyväskylä universitet  
Politices doktor Lauri Kajanoja, Finlands Bank  
Paneldebatt 
Generaldirektören för Finlands Bank, Erkki Liikanen  
Biskopen för Borgå stift, Björn Vikström 
Kaffepaus  
Vad svarar Finland och Europa?  
Näringsminister Mika Lintilä 
Paneldebatt 
MEP Sirpa Pietikäinen  
Henrik Söderman, handelspolitsk handläggare vid EU-kommissionen (16.10-16.20)  
Avslutande ord 
Rektor för Jyväskylä universitet, Matti Manninen  
 
Ordförande för seminariet är rector emerita Aino Sallinen 
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Informationsfrihetens dag 
  

Under verksamhetsåret fortsatte stiftelsen fira den finsk-svenska 
"informationsfrihetens dag" för att hedra den nordiska offentlighetsprincipen. 
Datum för firandet sammanfaller med årsdagen för Sverige-Finlands 
tryckfrihetsförordning (2.12.1766).  
 
Seminarium med anledning av  informationsfrihetens dag   
 
Stiftlesen ordnade i samarbete med stiftelsen för Helsingin Samomat ett 
seminarium med anledning av informationsfrihetens dag den 1 december 
2017 på Päivälehti-museet i Helsingfors. Tema och program för seminariet, 
som understöddes av Konstsamfundet var: 
 
"Vad är det för fel på att lobba? Hur få till stånd mer öppenhet?”  

 
14.00 Seminariet öppnas och Chydenius-medaljen delas ut 
Styrelsemedlem Aino Sallinen, Anders Chydenius stiftelse 
14.10 Öppenhet kring lobbning i Finland och Europa 
VD Elina Melgin, ProCom Viestinnän ammattilaiset ry 
Delägare Kaisa Soro-Pesonen, Kreab Bryssel 
Diskussion 
15.00 Paneldebatt: Öppenhet när det gäller att påverka riksdagen 
Redaktör Tuomas Peltomäki, Helsingin Sanomat 
Sakkunnig Aleksi Knuuttila, Open Knowledge Finland ry 
Riksdagsledamot Li Andersson 
Kommunikations- och samhällsrelationsdirektör Tuomo Yli-Huttula, Finanssektorn  
15.50 Avslutande ord  
Styrelseordförande för stiftelsen för Helsingin Sanomat, Kaius Niemi  
16.00 Mottagning 
Ordförande för seminariet är Joonas Pekkanen (Avoin ministeriö).  

 
Chydenius-medaljen 
 
Anders Chydenius stiftelse och Garantiföreningen för Chydenius-institutet 
delade den 1 december 2017 ut Chydenius-medaljer till ProCom Viestinnän 
ammattilaiset ry och Open Knowledge Finland ry för deras verksamhet för att 
främja debatten kring öppenhet och internationella 
lobbningsregisterförfaranden på ett sätt som dels erkänner vikten av 
yttrandefrihet som en del av demokratin  och dels betydelsen av en öppen och 
transparent samhällelig debatt.     
 
Chydenius-medaljer för "internationellt betydande verksamhet till fromma för 
Anders Chydenius öppenhetsprincip" har delats ut 2007, 2008, 2014 och 
2015.  



 

4 
 

Information och samarbete 

Stiftelsen har utnyttjat sin webbplats www.chydenius.net som informations- 
och publiceringskanal. Stiftelsens publikationer finns tillgängliga i elektronisk 
form på webbplatsen. Under verksamhetsåret har stiftelsens webbsidor 
förnyats.  

Stiftelsen har varit medlem i Delegationen för stiftelser och fonder.   

Förvaltning 
 

Styrelsens sammansättning under år 2017: 
 
Gustav Björkstrand ordörande (-28.2.) 
Erkki Liikanen  ordförande (28.2.-) 
Sverker Gustavsson vice ordförande 
Antti Isotalus  medlem (-28.2.) 
Asmo Kalpala  medlem (-28.2.) 
Kristiina Kouros  medlem 
Arttu Laine  medlem 
Stina Mattila  medlem (28.2.-) 
Kaius Niemi  medlem (28.2.-) 
Raimo Sailas  medlem 
Aino Sallinen  medlem 
Krister Ståhlberg medlem (-28.2.) 
Björn Vikström  medlem (28.2.-) 
 
Styrelsens långvariga ordförande Gustav Björkstrand lämnade uppdraget och 
till ny styrelseordförande valde årsmötet Erkki Liikanen. Även tre andra 
styrelsemedlemmar byttes ut. Styrelsen har sammanträtt tre gånger. Årsmötet 
hölls 28.2.2017 och övriga möten 21.7.2017 och 1.12.2017. Styrelsens 
medlemmar har inte fått något arvode. 

Ombud för stiftelsen har varit PM Juha Mustonen. Han har erhållit arvode 
enligt timersättning för sin arbetsinsats. Revisorer för stiftelsen har varit Mikael 
Forss (GRM) och Ulla Järvi (GRM) och revisorssuppleanter Sirpa Pihlajaniemi 
(GRM) och Kirsti Kattilakoski (GRM).  

Ekonomi och medelanskaffning  
 

Stiftelsens räkenskapspriod gick 21.441,99 € på förlust.  
 
Stiftelsen har mottagit följande donationer: 
Karleby stad:   12.000 euro 



 

5 
 

Andelslaget KPO:   5.000 euro 
Mellersta Österbottens Andelsbanksförbund: 5.000 euro 
Sammanlagt:   22.000 euro 

Stiftelsen har inte haft ekonomiska transaktioner med sin närmaste krets enligt 
stiftelselagen.  

Stiftelsens stiftelsekapital (40.000 €) är placerat i instrument med kort ränta  
(värde 31.12.2017: 45.060,83 euro). Saldo för stiftelsens bankkonto vid 
årsskiftet var 27.159,58 euro. 
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