Anders Chydenius -säätiö
Toimintakertomus 2018
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 2018 Anders Chydenius -säätiön toiminnan painopisteinä olivat
Anders Chydenius -vapaakauppaseminaarin järjestäminen kymmenettä
kertaa, tietämisen vapauden päivän seminaarin järjestäminen kahdettatoista
kertaa, vuosikokousseminaarin järjestäminen muuttoliikkeestä sekä vuoden
2020 teemavuoden selvityksen käynnistäminen.

Tieteellisen työn tukeminen ja kootut teokset
Säätiö on tukenut tavoitteitaan edistävää tieteellistä työtä.
Pro gradu -apurahat
Toimintavuonna säätiö päätti käynnistää selvityksen stipenditoiminnan
uudistamisesta siten, että stipendin saajan valintaan etsitään
yhteistyökumppania sopivaksi katsottujen yliopistojen piiristä. Uuden
käytännön mukaisesti stipendi pyritään jakamaan vuonna 2019.
Kootut teokset
Vuonna 2018 keskeisin hanke tieteellisen työn tukemisessa oli 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.

Vuosikokousseminaari

Hallitus järjesti vuosikokousseminaarin aiheesta ”Maahanmuutto ja
Maastamuutto” 27.2.2018. Alustajiksi oli kutsuttu Siirtolaisuusinstituutin
toimitusjohtaja FT Tuomas Martikainen ja Valtion taloudellisen
tutkimuskeskuksen (VATT) johtava tutkija KTT Matti Sarvimäki.

Anders Chydenius -vapaakauppaseminaari
Säätiö järjesti yhteistyössä Kokkolan kaupungin ja Kokkolan yliopistokeskus
Chydeniuksen kanssa Kokkolassa perjantaina 15.6.2018 Anders Chydenius –
vapaakauppaseminaarin. Muita yhteistyökumppaneina olivat
Keskipohjanmaa-lehti, Pohjanmaan kauppakamari, Osuuskauppa KPO,
Keski-Pohjanmaan Osuuspankkiliitto ja Merenkurkunneuvosto. Seminaarin
aihe ja ohjelma oli seuraava:
"Toimiiko vapaakauppa? Uhkaako maastamuutto? Auttaako
maahanmuutto?”
13.00 Tervetuliaissanat
- Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila
13.05 Avaus
- Anders Chydenius -säätiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Liikanen
13.15-14.45 Missä menee maailman talous? Jatkuuko kaupan vapaus? Entä
Suomi ja sen talouden näkymät?
- Ulkoministeriön alivaltiosihteeri Markku Keinänen
- SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine
- Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen
- Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja Johnny Åkerholm
- Keskustelu
14.45–15.15 Kahvitauko
15.15–15.25 Kulttuuriohjelmaa
15.25–16.45 Mikä on maastamuuton ja maahanmuuton tilanne? Miten se liittyy
talouteemme? Entä arvoihimme?
- Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtaja Tuomas Martikainen
- VATT:n johtava tutkija Matti Sarvimäki
- Rauhanvälityksen erityisedustaja, kansanedustaja Jutta Urpilainen
- Porvoon piispa Björn Vikström
- Keskustelu
16.55-17.00 Päätös
- Kokkolan yliopistokeskuksen johtaja Tanja Risikko
Puheenjohtajana päätoimittaja Kaius Niemi

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 30.11.2018
tietämisen vapauden päivän seminaarin Päivälehden museossa Helsingissä.
Aiheena ja ohjelma oli seuraava:
"Disinformaation haaste Itämeren alueella"
14.00 Avaus ja Chydenius-mitalin luovutus
Anders Chydenius -säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Björn Vikström
14.10 EU:n vastaus disinformaation haasteeseen
Euroopan komission viestintäpääosaston pääjohtaja Timo Pesonen
14.30 Suomi ja informaatiovaikuttaminen
Valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja Päivi Anttikoski
14.50 Paneelikeskustelu: Miten yhdistämme vastuullisen tiedonvälityksen ja
vapaan mielipideilmaisun?
Anneli Ahonen, EU:n ulkosuhdehallinto
Erikoistutkija Seppo Knuuttila, Suomen ympäristökeskus
Kaius Niemi, Helsingin Sanomien päätoimittaja
Puheenjohtajana toimitusjohtaja Unna Lehtipuu
15.50 Päätössanat
John Nurmisen säätiön hallituksen puheenjohtaja
16.00 Cocktail-tilaisuus

Chydenius-mitali
Anders Chydenius –säätiö ja Chydenius-instituutin kannatusyhdistys
luovuttivat 30.11.2018 Chydenius-mitalin Avoin yhteiskunta ry:n ylläpitämälle
Faktabaarille ”kansainvälisesti merkittävästä toiminnasta Chydeniuksen
avoimuusperiaatteiden hyväksi” seuraavilla perusteilla: ”Faktabaari on estänyt
perättömän tiedon käyttöä vaikuttamistoiminnassa ja tukenut avointa

yhteiskuntaa ja faktapohjaista julkista keskustelua Suomessa ja Euroopassa
sekä viimeisen vuoden aikana järjestettyjen vaalien yhteydessä toteutetun
faktantarkistuspalvelun avulla että faktantarkistustoimijoiden eurooppalaisen
yhteistyön edistämisen kautta”.
Chydenius-mitaleja "kansainvälisesti merkittävästä toiminnasta Anders
Chydeniuksen avoimuusperiaatteiden hyväksi" on myönnetty vuosina 2007,
2008, 2014, 2015 ja 2018.
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 2018 ollut seuraava:
Erkki Liikanen
Björn Vikström
Sverker Gustavsson
Leif Jakobsson
Kristiina Kouros
Arttu Laine
Stina Mattila
Kaius Niemi
Raimo Sailas
Aino Sallinen
Johnny Åkerholm

puheenjohtaja
jäsen, varapuheenjohtaja (27.2.-)
jäsen (-27.2.), varapuheenjohtaja (-27.2.)
jäsen (27.2.-)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen (-27.2.)
jäsen
jäsen (27.2.-)

Pitkäaikaisen varapuheenjohtajan Sverker Gustavssonin jätettyä tehtävän
uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi vuosikokous valitsi Björn Vikströmin.
Hallitukseen valittiin kaksi uutta hallituksen jäsentä. Hallitus on kokoontunut
kolme kertaa. Vuosikokous pidettiin 27.2.2018 ja muut kokoukset 15.6.2018 ja
30.11.2018. 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 3.093,27 € voitollinen.
Säätiö on saanut seuraavat lahjoitukset:
Kokkolan kaupunki (vuosiavustus):
Osuuskauppa KPO (vuosiavustus):
Keski-Pohjanmaan Osuuspankkiliitto ry (vuosiavustus):
Yhteensä

15.000 euroa
5.000 euroa
5.000 euroa
25.000 euroa

Säätiöllä ei ole ollut taloudellisia toimia säätiölain mukaisen lähipiirin kanssa.
Säätiön säädepääoma (40.000 €) on sijoitettu lyhyen koron instrumentteihin
(arvo 31.12.2018: 44.956,04 euroa). Pankkitilillä oli vuoden vaihteessa
36.200,70 euroa.

