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Anders Chydenius -säätiö
Toimintakertomus 2019
Anders Chydeniuksen ajatuksiin ja perinteeseen pohjautuvan tarkoituksensa
toteuttamiseksi säätiö on pyrkinyt tekemään Anders Chydeniusta tunnetuksi
avoimen talouden ja avoimen hallinnon edistäjänä - klassisen liberalismin ja
julkisuusperiaatteen kansainvälisesti merkittävänä uranuurtajana.
Vuonna 2019 Anders Chydenius -säätiön toiminnan painopisteinä olivat
Anders Chydenius -vapaakauppaseminaarin järjestäminen yhdettätoista
kertaa, tietämisen vapauden päivän seminaarin järjestäminen kolmattatoista
kertaa, vuosikokousseminaarin järjestäminen toista kertaa ja vuoden 2020
teemavuoden valmistelun jatkaminen.

Tieteellisen työn tukeminen ja kootut teokset
Säätiö on tukenut tavoitteitaan edistävää tieteellistä työtä.
Pro gradu -apurahat
Toimintavuonna säätiö on jatkanut selvitystä stipenditoiminnan uudistamisesta
siten, että stipendin saajan valintaan etsitään yhteistyökumppania sopivaksi
katsottujen yliopistojen piiristä. Uuden käytännön mukaisesti stipendi pyritään
jakamaan vuonna 2020.
Kootut teokset
Keskeisin hanke tieteellisen työn tukemisessa on ollut Anders Chydeniuksen
koottujen teosten sähköisen julkaisun ylläpito niin alkukielellä,
suomenkielisenä käännöksenä kuin englanninkielisenä valikoimana.
Julkaiseminen palvelee sekä tutkimusta että sitä yleistä kiinnostusta, jota
Chydeniuksen ajatuksia kohtaan on niin Suomessa, Ruotsissa kuin eri puolilla
maailmaa. Tieteellinen toimitustyö toteutettiin vuosina 2006–2016
yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Chydenius-instituutin
kannatusyhdistyksen kanssa.
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Vuosikokousseminaari
Säätiö järjesti vuosikokousseminaarin Eduskunnan Pikkuparlamentissa
28.2.2019 yhteistyössä Eduskunnan Yhdysvallat-ystävyysryhmän kanssa.
Seminaarin aihe ja ohjelma olivat seuraavat:
Vapaakauppa Chydeniuksesta Trumpiin
Onko kaupan vapautumisen trendi kääntynyt? Miten EU on toiminut
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kaudella? Onko globalisaatiolla
tulevaisuutta ilman kaikkien osallisuutta? Miten työmarkkinoiden
polarisaatioon tulisi vastata? Onko osallistava kasvu mahdollinen?
12.00 Avaussanat
-Erkki Liikanen, hallituksen puheenjohtaja, Anders Chydenius –säätiö
12.05 Kansainvälinen kauppapolitiikka presidentti Trumpin kaudella
-Markku Keinänen, taloudellisten ulkosuhteiden alivaltiosihteeri, Ulkoministeriö
12.25 Työmarkkinoiden polarisaatio ja osallistava kasvu
-Meri Obstbaum, vt. ennustepäällikkö, Suomen Pankki
12.45 Keskustelu
12.55 Päätössanat
-Elina Lepomäki, kansanedustaja, Eduskunnan Yhdysvallat-ystävyysryhmän
puheenjohtaja

Anders Chydenius -vapaakauppaseminaari
Säätiö järjesti yhteistyössä Kokkolan kaupungin ja Kokkolan yliopistokeskus
Chydeniuksen kanssa Kokkolassa lauantaina 31.8.2019 Anders Chydenius –
vapaakauppaseminaarin. Muita yhteistyökumppaneina olivat
Keskipohjanmaa-lehti, Pohjanmaan kauppakamari, Osuuskauppa KPO ja
Keski-Pohjanmaan Osuuspankki. Seminaarin aihe ja ohjelma olivat seuraavat:
"EU:n uusi vaihe: tie kestävälle kasvulle Euroopassa”
13.00 Tervehdyssanat
Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila
13.10 Chydenius-luento: EU:n uusi vaihe
Anders Chydenius -säätiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Liikanen
13.30 Keskustelu EU:n haasteista Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella
-Suomen ensimmäinen EU-komissaari Erkki Liikanen
-Suomen EU-komissaariehdokas, kansanedustaja Jutta Urpilainen
14.15 Kahvitauko
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14.35 Tie kestävälle kasvulle – kuinka voimme edistää yritystemme
kilpailukykyä globaalissa maailmassa?
-Valtiovarainministeri, kansanedustaja Mika Lintilä
-Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja
pk-yritystoiminnan pääosaston pääjohtaja Timo Pesonen
15.20 Mistä syntyi akkujen tarina – mitkä ovat teollisuuden mahdollisuudet?
-Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtaja Mika Nykänen
-Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen professori Ulla Lassi
16.00 Päätös
-Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Tanja Risikko
Seminaarin puheenjohtajana päätoimittaja Tiina Ojutkangas

Tietämisen vapauden päivän seminaari
Säätiö jatkoi toimintavuonna suomalais-ruotsalaisen "tietämisen vapauden
päivän" viettämistä pohjoismaisen julkisuusperiaatteen kunniaksi. Päivä
ajoittuu Ruotsi-Suomen painovapausasetuksen (2.12.1766) vuosipäivälle.
Säätiö järjesti yhteistyössä Toimittajat yli rajojen –järjestön Suomen ja Ruotsin
osastojen sekä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen
kanssa 2.12.2019 tietämisen vapauden päivän seminaarin Hanasaaressa
Espoossa. Seminaarin aihe ja ohjelma olivat seuraavat:
”Sananvapaus muuttuvassa Euroopassa. Suomen ja Ruotsin haasteita”
Tervetuloa. Sananvapaus tulevaisuuden kansalaisaktiivisuuden perustana
-Gunvor Kronman, Hanasaaren toimitusjohtaja
EU-puheenjohtajamaan tervehdys
-Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen
Tuoretta tutkimustietoa (kukin osuus sis Q&A)
Suomen sanavapaus tänään - mitä me puolustamme rajoittamalla
sananvapautta?
-Riku Neuvonen, dosentti, Tampereen yliopisto
First amendment. Sananvapaus absoluuttisena oikeutena - katsooko Silicon
Valley että asiasta loukkaantuminen on jokaisen oma asia?
-Carl-Gustav Lindén, tutkija, Nordicom
Sananvapauden väärinkäyttö: näin sen paljastimme
-Toimittaja Jessikka Aro: Putinin trollit
-Toimittaja Johanna Vehkoo: Valheenpaljastajan käsikirja
Näkökulmia Suomeen ja Eurooppaan
-Erkki Liikanen, Anders Chydenius-säätiön hallituksen puheenjohtaja
Mitä ovat hybridiuhat ja hybridivaikuttaminen?
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-Kirsti Narinen kansainvälisten suhteiden päällikkö, Euroopan hybridiuhkien
torjunnan osaamiskeskus, Helsinki
Päätössanat: Sananvapaus ei ole itsestäänselvyys
-Puheenjohtaja Erik Halkjaer, Toimittajat ilman rajoja, Ruotsi
Klo 11.30 Lounastarjoilu
Tiedotus ja yhteistyö
Säätiö on käyttänyt www.chydenius.net -kotisivujaan tiedotus- ja
julkaisukanavanaan. Säätiön julkaisut ovat sivuilta saatavissa sähköisessä
muodossa. Säätiö on toiminut Säätiöiden ja rahastojen valtuuskunnan
jäsenenä.
Hallinto
Hallituksen kokoonpano on vuonna 2019 ollut seuraava:
Erkki Liikanen
Björn Vikström
Leif Jakobsson
Kristiina Kouros
Arttu Laine
Stina Mattila
Kaius Niemi
Aino Sallinen
Johnny Åkerholm

puheenjohtaja
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Hallitus on kokoontunut kolme kertaa. Vuosikokous pidettiin 28.2.2019 ja muut
kokoukset 31.8.2019 ja 2.12.2019. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu
palkkioita.
Asiamiehenä on toiminut VTM Juha Mustonen. Asiamiehelle on maksettu
palkkiota työtuntien mukaisesti.
Säätiö allekirjoitti 2.12.2019 uuden sopimuksen Kokkolan yliopistokeskus
Chydeniuksen kanssa asiantuntijapalvelusta (ml kokousjärjestelyt, tiedotus,
taloussihteerin tehtävät), mikä keventää jatkossa asiamiehen tehtäviä.
Tilintarkastajina ovat toimineet HT-tilintarkastaja Ulla Järvi ja HTtilintarkastaja Kirsti Kattilakoski sekä varatilintarkastajiksi HT-tilintarkastaja
Tero Peltomaa ja HT-tilintarkastaja Nina Östman-Tylli.
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Talous ja varainhankinta
Säätiön tilikausi oli 12 216,43 € tappiollinen.
Säätiö on saanut seuraavat lahjoitukset:
Osuuskauppa KPO (vuosiavustus):
Keski-Pohjanmaan Osuuspankki (vuosiavustus):
Yhteensä

5.000 euroa
5.000 euroa
10.000 euroa

Säätiöllä ei ole ollut taloudellisia toimia säätiölain mukaisen lähipiirin kanssa.
Säätiön säädepääoma (40.000 €) on sijoitettu lyhyen koron instrumentteihin
(arvo 31.12.2019: 44.956,04 euroa). Pankkitilillä oli vuoden vaihteessa
22.890,20 euroa.

