Anders Chydenius -säätiö
Toimintakertomus 2004
Anders Chydenius -säätiö astui varsinaisesti julkisuuteen vuonna 2003 monien
Chydenius –juhlavuoden tapahtumien yhteydessä. Vuonna 2004 tällaista ulospäin
suuntautuvaa toimintaa on luonnollisesti ollut vähemmän, ja vuoden aikana on
keskitytty pitkäjänteisempään työhön, mm. säätiön toiminnallisen perustan
vahvistamiseen ja tulevien suurten hankkeiden valmisteluun.

Seminaarit
Anders Chydenius-säätiö, Chydenius-instituutti – Kokkolan yliopistokeskus ja
Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA järjestivät 13.5.2004 Kokkolassa Moraalin arvo
markkinoilla –seminaarin, jossa pohdittiin talouselämän eettisiä kysymyksiä.
Seminaarissa alustivat EVAn tutkija Ilkka Haavisto, Kotimaa-lehden päätoimittaja
Jaakko Elenius, dosentti Marjaana Kopperi (Helsingin yliopisto), kansanedustaja
Heidi Hautala ja pankinjohtaja Raimo Tammilehto (OKO). Seminaarin
puheenjohtajana ja paneelikeskustelun vetäjänä toimi Keskipohjanmaa –lehden vt.
päätoimittaja Matti Kalliokoski.
Seminaari oli jatkoa Chydenius-säätiön ja EVAn "Hyve ja markkinatalous" –
hankkeelle vuonna 2003. Kyseessä oli yleisöseminaari, mutta se oli samalla myös osa
Chydenius-instituutin MBA-koulutusohjelmaa. Seminaarin alustukset julkaistiin
osoitteessa http://www.chydenius.fi/yrityspalvelut/moraali.htm
Seminaarissa oli osallistujia n. 100.

Julkaisut
Juhlavuonna 2003 syntyneistä Chydenius käsittelevistä teksteistä on koottu julkaisua.
Kirjoittajina ovat Tasavallan Presidentti Tarja Halonen, professori Juha Manninen,
maaherra Anders Björck, rehtori Gustav Björkstrand, professori Pauli Kettunen,
professori Ilkka Niiniluoto, dosentti Raija Julkunen ja arkkipiispa emet. John
Vikström. Teoksesta tulee täysin kaksikielinen. Julkaiseminen on viivästynyt
toimituksellisista syistä, ja teos ilmestyy vuoden 2005 alkupuolella.
Kysymyksessä on säätiön ensimmäinen oma julkaisu. Tulevalle julkaisusarjalle on
tässä yhteydessä luotu graafinen ohjeistus.
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Kootut teokset
Chydeniuksen kootuista teoksista tehtiin vuoden aikana esiselvitys, jossa arvioitiin
mm. työn laajuutta, toteuttamistapaa, organisointia ja kustannuksia. Esiselvityksen
laatimista ja muuta hankkeen valmistelua varten on muodostettu yhteishanke
Chydenius-instituutin kanssa, ja esiselvityksen käytännön työ on tehty Chydeniusinstituutissa.
Esiselvityksen tuloksena syntynyt muistio luovutettiin Opetusministeriössä
kansliapäällikkö Markku Linnalle 23.11.2004. Hanketta esittelivät puheenjohtaja
Björkstrand, Chydenius-instituutin kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Antti Isotalus,
Chydenius-instituutin johtaja Mikko Viitasalo sekä asiamies. Opetusministeriön kanta
hankkeeseen oli myönteinen. Varsinaisen hakemuksen opetusministeriölle tekee
Chydenius-instituutti.
Esityksessä lähdetään siitä, että hankkeen toteutus perustuu aloitteentekijöiden eli
Chydenius-säätiön ja Chydenius-instituutin kannatusyhdistyksen sekä Chydeniusinstituutin väliseen sopimukseen. Nämä ovatkin solmineet aiesopimuksen, jossa
sopimusosapuolet ilmaisevat aikeensa yhteisen hankkeen muodostamisesta. Hankkeen
varsinaisesta toteuttamisesta sovitaan tulevaisuudessa erillisellä sopimuksella.
Säätiön roolina tulee olemaan lähinnä hankkeen rahoituksen edistäminen. Vuoden
aikana on alustavasti selvitetty erilaisia rahoituskanavia.
Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2006-2010, ja sen kokonaiskustannuksiksi on
arvioitu 873 200 euroa.

Verkkosivut
www.chydenius.net –sivustoa on käytetty aktiivisesti säätiön tiedotuksessa. Koska
juhlavuoden sivuille oli kertynyt runsaasti aineistoa, ne pidettiin edelleen esillä
vuoden 2004 aikana.
Verkkosivujen kautta on säätiön postituslistalle rekisteröitynyt tähän mennessä 62
henkilöä. Vuoden aikana lähetettiin yksi tiedote, jossa kerrottiin Moraalin arvo
markkinoilla –seminaarista sekä säätiön muusta toiminnasta.
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Hallinto
Hallituksen kokoonpano on vuonna 2004 ollut seuraava:
Gustav Björkstrand
Martti Eurola
Antti Isotalus
Asmo Kalpala
Kristiina Kouros
Sirkka Hämäläinen
Lasse Koivu
Raimo Sailas

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Anders Björck erosi hallituksen jäsenyydestä vuoden alussa muiden sitoumusten takia.
Koska Björck oli alun perin edustanut epävirallisesti Ruotsin valtiopäiviä
hallituksessa, pyydettiin valtiopäiviä ehdottamaan hänen tilalleen uutta jäsentä.
Valtiopäivien taholta ehdotettiin professori Sverker Gustavssonia, joka aloittaa
hallituksessa vuoden 2005 alusta. Koska Björckin seuraajan valinta viivästyi, ei
varapuheenjohtajan paikkaa voitu vuoden 2004 aikana täyttää.
Hallitus on kokoontunut kolme kertaa. Vuosikokous pidettiin 16.1.2003 Helsingissä.
Erovuorossa olleet jäsenet Antti Isotalus, Sirkka Hämäläinen ja Kristiina Kouros
nimettiin Kokkolan kaupungin ja Chydenius-Instituutin kannatusyhdistyksen toimesta
uudelleen hallitukseen.
Asiamiehenä on toiminut Pertti Hyttinen.
Tilintarkastajina ovat toimineet Mikael Forss (HTM) ja Kai Karjaluoto ja
varatilintarkastajina Sirpa Pihlajaniemi (HTM) ja Veli Vatanen.
Säätiön sääntöihin tehtiin muutos kesäkuussa 2004. Sääntömuutoksella tarkennettiin
pykälää 2, joka määrittelee säätiön tarkoituksen: pykälään lisättiin tieteellisen
tutkimuksen tukemista koskeva maininta. Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti
sääntömuutoksen 27.8.2004.

Talous ja varainhankinta
Säätiön tilikausi oli 4460,46 € tappiollinen. Menot on kuitenkin kyetty kattamaan
avustusten ja aikaisempien vuosien ylijäämän turvin. Lahjoituksia ei ole vuoden 2004
aikana saatu, koska verovähennysoikeutta ei ole ollut käytössä. Kokkolan kaupunki on
avustanut säätiötä 15000 eurolla.
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Säätiö haki vuoden aikana uudestaan Verohallitukselta lahjoitusten
verovähennysoikeutta. Hakemusta perusteltiin mm. tarkennetuilla säännöillä sekä
tähänastisella toiminnalla. Päätöstä ei kuitenkaan saatu vielä vuoden 2004 aikana.
Säätiön varat on sijoitettu lyhyen koron instrumentteihin. Säätiön pääoma on vuoden
lopussa 45 553,36 €.

Toimintakertomus_2004_AC-säätiö.doc

11.3.2005

