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Anders Chydenius -säätiö 
 
Toimintakertomus 2017 
 

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 2017 Anders Chydenius -säätiön toiminnan painopisteinä olivat 
Chydeniuksen koottujen teosten sähköinen julkaiseminen, säätiön 
verkkosivujen uudistaminen, Anders Chydenius -vapaakauppaseminaarin 
järjestäminen yhdeksättä kertaa ja tietämisen vapauden päivän seminaarin 
järjestäminen yhdettätoista kertaa. 

 
Tehtyään sidosryhmäkyselyn säätiö päätti toiminnan linjoista vuosille 2017–
2021. Säätiö jatkaa sisältölähtöistä toimintaansa kahden perinteisen teeman – 
vapaakauppa ja tietämisen vapaus – puitteissa, minkä lisäksi selvitetään 
mahdollisuus vuosikokousseminaarin ja teemavuoden (2020) toteuttamiseen. 

Tieteellisen työn tukeminen ja kootut teokset 
 
Säätiö on tukenut tavoitteitaan edistävää tieteellistä työtä.  
 
Pro gradu -apurahat 
 
Taloudellisista syistä säätiö päätti jättää vuoden 2017 pro gradu -apurahat 
jakamatta. Seuraavan kerran stipendi pyritään jakamaan vuonna 2019. 
 
Kootut teokset 
 
Vuonna 2017 keskeisin hanke tieteellisen työn tukemisessa oli Anders 
Chydeniuksen koottujen teosten sähköinen julkaiseminen 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. Toimintavuonna järjestettiin 
yhteistyökumppanien kanssa tieteellinen seminaari, jossa arvioitiin käsitystä 
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1700-luvusta ja Chydeniuksen perinnöstä Koottujen teosten hankkeen 
valossa. 

 
Suomalainen kirjoituskilpailu 
 
Säätiö jakoi palkintoja 28.2.2017 Suomalaiseen kirjoituskilpailuun 
osallistuneille oppilaille. Kilpailun järjesti Helsingin Suomalainen Klubi 
yhteistoiminnassa Opetushallituksen, Äidinkielenopettajain liiton, Historian ja 
yhteiskuntaopin opettajien liiton, Otavan sekä Suomen Kuvalehden kanssa. 

 

Anders Chydenius -vapaakauppaseminaari 
 

Säätiö järjesti yhteistyössä Kokkolan kaupungin ja Kokkolan yliopistokeskus 
Chydeniuksen kanssa Kokkolassa perjantaina 21.7.2017 Anders Chydenius –
vapaakauppaseminaarin. Muita yhteistyökumppaneina olivat 
Keskipohjanmaa-lehti, Pohjanmaan kauppakamari, Osuuskauppa KPO, 
Keski-Pohjanmaan Osuuspankkiliitto ja Merenkurkunneuvosto. Seminaari oli 
osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden virallista ohjelmaa. 
Seminaarin aihe ja ohjelma oli seuraava: 
 
"Globalisaatio haastettu. Onko maailmankaupan vapautuminen ja 
eriarvoisuuden torjunta yhdistettävissä? Suomen ja Euroopan vastaus?" 
 
Tervetuliaissanat 
Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila 
Seminaarin avaus 
Anders Chydenius -säätiön puheenjohtaja Erkki Liikanen 
Chydenius-luento: Onko maailmankaupan vapautuminen ja eriarvoisuuden 
torjunta yhdistettävissä? 
Professori Jukka Pekkarinen, Jyväskylän yliopisto 
Valtiotieteiden tohtori Lauri Kajanoja, Suomen Pankki 
Paneelikeskustelu 
Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen 
Porvoon piispa Björn Vikström  
Kahvitauko 
Mikä on Suomen ja Euroopan vastaus?  
Elinkeinoministeri Mika Lintilä 
Paneelikeskustelu 
Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen 
EU:n komission kauppapoliittinen virkamies Henrik Söderman   
Päätössanat 
Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen 
 
Seminaarin puheenjohtajana toimii emeritarehtori Aino Sallinen 
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Tietämisen vapauden päivä 
  

Säätiö jatkoi toimintavuonna suomalais-ruotsalaisen "tietämisen vapauden 
päivän" viettämistä pohjoismaisen julkisuusperiaatteen kunniaksi. Päivä 
ajoittuu Ruotsi-Suomen painovapausasetuksen (2.12.1766) vuosipäivälle.  
 
Tietämisen vapauden päivän seminaari 
 
Säätiö järjesti yhteistyössä Helsingin Sanomain Säätiön kanssa 1.12.2017 
tietämisen vapauden päivän seminaarin Päivälehden museossa Helsingissä. 
Konstsamfundetin tukeman tilaisuuden aiheena ja ohjelma oli seuraava: 
 
"Mitä vikaa lobbauksessa? Miten lisätä avoimuutta?”  
 
14.00 Seminaarin avaus ja Chydenius-mitalin luovutus 
Anders Chydenius -säätiön hallituksen jäsen Aino Sallinen 
14.10 Lobbauksen avoimuus Suomessa ja Euroopassa 
Toimitusjohtaja Elina Melgin, ProCom Viestinnän ammattilaiset ry 
Osakas Kaisa Soro-Pesonen, Kreab Bryssel 
Keskustelu 
15.00 Paneelikeskustelu: Eduskuntaan vaikuttamisen avoimuus 
Toimittaja Tuomas Peltomäki, Helsingin Sanomat 
Asiantuntija Aleksi Knuuttila, Open Knowledge Finland ry 
Kansanedustaja Li Andersson 
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula, Finanssiala 
15.50 Päätössanat 
Helsingin Sanomain Säätiön hallituksen puheenjohtaja Kaius Niemi  
16.00 Vastaanotto 
Seminaarin puheenjohtajana toimii Joonas Pekkanen (Avoin ministeriö). 

 
Chydenius-mitali 
 
Anders Chydenius –säätiö ja Chydenius-instituutin kannatusyhdistys 
luovuttivat 1.12.2017 Chydenius-mitalit ProCom Viestinnän ammattilaiset ry:lle  
ja Open Knowledge Finland ry:lle vaikuttamistoiminnan avoimuutta ja 
kansainvälisiä lobbarirekisterikäytäntöjä koskevan keskustelun edistämisestä 
tavalla, joka tunnistaa toisaalta demokratiaan kuuluvan sananvapauden 
tärkeyden ja toisaalta yhteiskunnallisen keskustelun avoimuuden ja 
läpinäkyvyyden merkityksen.  
 
Chydenius-mitaleja "kansainvälisesti merkittävästä toiminnasta Anders 
Chydeniuksen avoimuusperiaatteiden hyväksi" on myönnetty vuosina 2007, 
2008, 2014 ja 2015.  
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Tiedotus ja yhteistyö 
 
Säätiö on käyttänyt www.chydenius.net -kotisivujaan tiedotus- ja 
julkaisukanavanaan. Säätiön julkaisut ovat sivuilta saatavissa sähköisessä 
muodossa. Toimintavuoden aikana säätiön verkkosivut uudistettiin. 
Säätiö on toiminut Säätiöiden ja rahastojen valtuuskunnan jäsenenä. 

Hallinto 
 

Hallituksen kokoonpano on vuonna 2017 ollut seuraava: 
Gustav Björkstrand puheenjohtaja (-28.2.) 
Erkki Liikanen  puheenjohtaja (28.2.-) 
Sverker Gustavsson varapuheenjohtaja 
Antti Isotalus  jäsen (-28.2.) 
Asmo Kalpala  jäsen (-28.2.) 
Kristiina Kouros  jäsen 
Arttu Laine  jäsen 
Stina Mattila  jäsen (28.2.-) 
Kaius Niemi  jäsen (28.2.-) 
Raimo Sailas  jäsen 
Aino Sallinen  jäsen 
Krister Ståhlberg jäsen (-28.2.) 
Björn Vikström  jäsen (28.2.-) 
 
Pitkäaikaisen puheenjohtajan Gustav Björkstrandin jätettyä tehtävän uudeksi 
hallituksen puheenjohtajaksi vuosikokous valitsi Erkki Liikasen. Myös kolme 
muuta hallituksen jäsentä vaihtui. Hallitus on kokoontunut kolme kertaa. 
Vuosikokous pidettiin 28.2.2017 ja muut kokoukset 21.7.2017 ja 1.12.2017. 
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita. 

 
Asiamiehenä on toiminut VTM Juha Mustonen. Asiamiehelle on maksettu 
palkkiota työtuntien mukaisesti. Tilintarkastajina ovat toimineet Mikael Forss 
(HTM) ja Ulla Järvi (HTM) ja varalla Sirpa Pihlajaniemi (HTM) ja Kirsti 
Kattilakoski (HTM). 

Talous ja varainhankinta 
 

Säätiön tilikausi oli 21.441,99 € tappiollinen. 
 
Säätiö on saanut seuraavat lahjoitukset: 
Kokkolan kaupunki (vuosiavustus):   12.000 euroa 
Osuuskauppa KPO (vuosiavustus):    5.000 euroa 
Keski-Pohjanmaan Osuuspankkiliitto ry (vuosiavustus):   5.000 euroa 
Yhteensä     22.000 euroa 
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Säätiöllä ei ole ollut taloudellisia toimia säätiölain mukaisen lähipiirin kanssa. 
 
Säätiön säädepääoma (40.000 €) on sijoitettu lyhyen koron instrumentteihin 
(arvo 31.12.2017: 45.060, 83 euroa). Pankkitilillä oli vuoden vaihteessa 
27.159,58 euroa. 
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