
 

 

Anders Chydenius stiftelse  
 
Verksamhetsberättelse för 2016 
 
   

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. Stiftelsen kommer under år 2017 att utvärdera dessa 
sina riktlinjer.  

 
År 2016 har fokus för verksamheten inom Anders Chydenius stiftelse varit att 
slutföra redigeringen av Chydenius samlade verk, firandet av 250-
årsjubileumsåret för Tryckfrihetsförordningen, seminariet med anledning av 
Informationsfrihetens dag som ordnades för tionde gången samt anordnadet 
av  det åttonde Anders Chydenius –frihandelsseminariet.  

Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan 

 

Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet i enlighet med sitt 
syfte.  
 
Pro gradu -stipendier 
 
Under verksamhetsåret har stiftelsen fortsatt sin stipendieverksamhet genom 
att lediganslå pro gradu-stipendier för 2017 till universitetsstuderande. 
Stipendium får sökas för historisk forskning om Anders Chydenius och hans 
miljö eller för forskning som fokuserar på frågor i dagens samhälle som 
Anders Chydenius ansåg viktiga. Frågor om frihet och ansvar i 
marknadsekonomin samt öppenhet inom förvaltningen och informationsfrihet 
(Freedom of information) prioriteras.   

 
Samlingsutgåvan 
 
Det centrala projektet för att understöda vetenskaplig verksamhet under 2016 
var understödet till arbetet med den vetenskapliga editeringen av Anders 
Chydenius samlade verk. Det femte och sista bandet utkom i slutet av året på 
svenska och finska. Syftet med projektet har varit att ge ut Anders Chydenius 
samlade verk såväl i original som i finsk översättning och i urval på engelska. 
Redigeringsarbetet tjänar både forskningen och det allmänna intresset för 



 

 

Chydenius tankar som finns både i Finland och Sverige samt på olika håll i 
världen. Publiceringen är även av stor betydelse för vår nationallitteratur. 
 
Stiftelsen har genomfört projektet åren 2006–2016 i samarbete med Karleby 
universitetscenter Chydenius och garantiföreningen för Chydenius-institutet. 
Stiftelsen svarade särskilt för anskaffandet av privat finansiering till en budget 
om ca 1,6 miljoner euro. Genomförandet av projektet följdes upp av en 
styrgrupp, och redigeringsarbetet bistods av ett redaktionsråd, under ledning 
av stiftelsens ordförande. 

Anders Chydenius -frihandelsseminariet 

 
Stiftelsen ordnade tillsammans med Karleby stad och Karleby 
universitetscenter Chydenius ett Anders Chydenius-frihandelsseminarium 
lördagen den 18 juni 2016. Övriga samarbetspartners var tidningen 
Keskipohjanmaa, Österbottens Handelskammare, Andelslaget KPO, Mellersta 
Österbottens Andelsbanksförbund och Kvarkenrådet. Seminariet ingick i 
programmet under Finlands ordförandeskap för Nordiska rådet. Tema för 
seminariet var "Utmaningar för en öppen ekonomi i Norden". Programmet var 
följande: 
 
13.00 Seminariet inleds 
Välkomstord 
  Ordföranden för Karleby stadsfullmäktige, Jutta Urpilainen 
Presentation av Chydenius samlade verk  
  Anders Chydenius stiftelsens styrelseordförande, Gustav Björkstrand 
Kulturprogram 

´   Scener ur pjäsen Imprimatur 
Hälsningsord från ordförandeskapet för Nordiska rådet  
  Chefen för sekretariatet för Nordiskt samarbete, ambassadör Kari Kahiluoto 
Chydeniusföreläsning: Utmaningar för en öppen ekonomi i Norden   
  OP-gruppens generaldirektör Reijo Karhinen 
Kaffepaus 
De nordiska länderna som vägvisare för EU 
  VD för Centralhandelskammaren, Risto E.J. Penttilä 
Utmaningarna för Finlands konkurrenskraft  
  Ledamoten i direktionen för Finlands Bank,Seppo Honkapohja 
Avslutande ord 
 Rektor för Jyväskylä universitet, Matti Manninen 
17.00 Seminariet avslutas 

Informationsfrihetens dag 

  
Under verksamhetsåret fortsatte stiftelsen det finsk-svenska firandet av 
”informationsfrihetens dag” med anledning av den nordiska 



 

 

offentlighetsprincipen. Firandet äger rum på årsdagen av införandet av 
tryckfrihetsförordningen i Sverige-Finland (2.12.1766).  
 
Seminariet med anledning av informationsfrihetens dag   
 
Stiftelsen ordnade den 1 december 2016 i samarbete med Helsingin 
Sanomain Säätiö ett seminarium med anledning av informationsfrihetens dag  
på Päivälehti-museet i Helsingfors. Med bidrag från Konstsamfundet kom 
evenemanget samtidigt att utgöra det avslutande seminariet för 
tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum. Tema för seminariet var "Världens 
modernaste offentlighetslag?". På programmet stod: 
 
 
14.00 Välkomstord 
Styrelseordföranden för Anders Chydenius stiftelse, Gustav Björkstrand 
 
Anders Chydenius samlade verk överräcks till president Tarja Halonen 
 
14.15 Tillgång till information 
Undervisnings- och kulturministeriets kanslichef, Anita Lehikoinen 
 
14.30 Hur ska vi förnya offentlighetslagen? Hur ska vi uppdatera en 
kultur av öppenhet i digitaliseringens tidevarv? 
Riksdagsledamot Timo Harakka (Sdp) 
Riksdagsledamot Jyrki Kasvi (Gröna) 
Redaktör Minna Knus-Galan (Yle) 
Redaktör Esa Mäkinen (HS) 
Ordet leds av Antti Poikola, Open Knowledge Finland 

  
16.00 Avslutande ord 
Styrelseordföranden för stiftelsen för Helsingin Sanomat, Kaius Niemi 

  
Jubileumsårsmottagning kl. 16–17  
 
 

 
 

Chydenius-medaljen 
 
Anders Chydenius stiftelse och garantiföreningen för Chydenius-institutet 
utdelade den 2 maj 2016 en Chydenius-medalj till generaldirektören för 
Unesco, Irina Bokova, som arbetat för informationsfrihet inom ramen Unesco:s 
verksamhet och betonat yttrandefriheten i motarbetandet av våldsamma 
extremistiska rörelser. 



 

 

 
Chydenius-medaljer för " för en betydelsefull internationell insats för Anders 

Chydenius öppenhetsprinciper " har beviljats år 2007, 2008, 2014 och 2015.  

Firandet av tryckfrihetsförordningens 250-jubileumsår  

 
Stiftelsen har år 2016 i samarbete med Helsingin Sanomain Säätiö firat 250-
års jubileumsåret för tryckfrihetsförordningen. Siftelsen sstyrelsemedlemmar 
ingår i 250-delegationen som stiftelserna grundat, och som har i uppgift att 
bereda firandet av jubileumsåret samt samordna informationen. Infomaterial 
som producerats är webbsidorna (www.painovapaus250.fi), en broschyr och 
en utställning på svenska, finska och engelska. Till informationen bidrog också 
Siiri Viljakkas och Lauri Tuomi-Nikulas seriealbum "Det sista talet - Anders 
Chydenius återkomst". 

 
Stiftelsen deltog i förberedelserna inför Unesco:s konferens på Internationella 
Pressfrihetsdagen (2-4.5.2016). Med anledning av jubileumsåret för den 
nordiska offentlighetsprincipen var huvudtemat offentlighet för handlingar. 
Konferensen samlade över 1000 deltagare från mer än hundra olika länder. 
Stiftelsen deltog också i arrangemangen för ett mindre evenemang i Karleby 
den 2 maj 2016 kl. 10.00-11.30 på allaktivitetshuset i Storby. Temat för 
pressfrihetsevenemangen var  ”Rätt att veta – rätt att säga – arvet efter Anders 
Chydenius idag”. Kanslichefen för undervisnings- och kulturministeriet Anita 
Lehikoinen, finansrådet vid finansministeriet Katju Holkeri, chefredaktören för 
tidningen Keskipohjanmaa Kauko Palola, chefen för Yle Keskipohjanmaa 
Hannele Haanpää-Holappa och Helsingin Sanomats ledarskribent Matti 
Kalliokoski talade om framgångssagor och utmaningar inom utbildning, öppen 
förvaltning och pressfrihet.      
 
 
Stiftelsen deltog också i evenemangen på riksdagen i Helsingfors och i 
Stockholm under jubileumsåret samt i främjandet av de bägge parlamentens 
gemensamma jubileumsskriftprojekt. Dessutom samarbetade stiftelsen intimt 
med utrikesministeriet, Finlands ambassader, universiteten, 
landskapsbiblioteken och den regionala pressen. Därtill anknöt temat för 
jubileumsåret till den finska skrivtävlingen, som ordnades av Helsingin 
Suomalainen Klubi i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Finska 
modersmålslärarföreningen i Finland, Förbundet för lärarna i historia och 
samhällslära, förlaget Otava samt tidskriften Suomen Kuvalehti. 
 
Under verksamhetsåret höll 250-delegationen två möten (2.5.2016 och 
1.12.2016).  
 
Delegationens sammansättning var följande:  

http://www.painovapaus250.fi/


 

 

 
   

Ordförande: 
Björkstrand Gustav, Anders Chydenius stiftelse 
Niemi Kaius, Helsingin Sanomain Säätiö 
Sekreterare: 
Koski Ulla, Helsingin Sanomain Säätiö 
Mustonen Juha, Anders Chydenius stiftelse 
Medlemmar: 
Ali-Yrkkö Jyrki, ETLA 
Ekholm Kai, Nationalbiblioteket 
Eskelinen Jarmo, Forum Virium 
Gustavsson Sverker, Uppsala universitet, Anders Chydenius stiftelse 
Holmström Zabrina, Undervisnings- och kulturministeriet 
Holopainen Minna, FNB-Lehtikuva 
Huovinen Ari, Suomalainen Klubi  
Isotalus Antti, Kokkolan kaupunki, Anders Chydenius stiftelse 
Jakobsson Leif, Svenska Kulturfonden 
Kalliokoski Matti, Helsingin Sanomat 
Kalpala Asmo, Anders Chydenius stiftelse 
Kantola Anu, Helsingfors universitet 
Koponen Johannes, Demos Helsinki 
Koskinen Johannes, Riksdagens grundslagsutskott 
Kouros Kristiina, Människorättscentret vid riksdagen, Anders Chydenius stiftelse 
Laine Arttu, SOK-gruppen 
Lapintie Annika Riksdagens grundslagsutskott 
Lehikoinen Anita, Undervisnings- och kulturministeriet 
Lehtinen Christine, Utrikesministeriet 
Lehtinen Elina, CMI 
Leppäjärvi Anne, Haaga-Helia YH 
Luukka Teemu, Helsingin Sanomat 
Ojala Jari, Jyväskylä universitet 
Paananen Arja, Ilta-Sanomat 
Pernaa Ville, Suomen Kuvalehti 
Pihlajamäki Riitta, Rundradion 
Posio Matti, Lännen Media 
Risikko Tanja, Karleby universitetscenter Chydenius 
Saarikoski Laura, Helsingin Sanomat 
Sailas Raimo, Anders Chydenius stiftelse 
Sallinen Aino, Anders Chydenius stiftelse 
Savela Heleena, Helsingin Sanomain Säätiö 
Sintonen Matti, Helsingfors universitet 
Ståhlberg Krister, Anders Chydenius stiftelse 
Suksi Markku, Åbo Akademi 
Sundgren Christian, Redaktörer utan gränser 
Suurpää Johanna, Justitieministeriet 
Timonen Pekka, Finland100-jubileumsåret 



 

 

Timonen Marjo, Riksdagen 
Uskali Turo, Jyväskylä universitet 
Vihriälä Vesa, ETLA 
Välikangas Liisa, Aalto-universitetet 

Information och samarbete 

 
Stiftelsen har utnyttjat sin webbplats www.chydenius.net som informations- 
och publiceringskanal. Via webbsidorna kan man registrera sig på stiftelsens 
postningslista. Stiftelsens publikationer finns tillgängliga i elektronisk form på 
webbplatsen. Dessutom har stiftelsen informerat media om sin verksamhet. 

 

Stiftelsen har varit medlem i Delegationen för stiftelser och fonder. Därtill har 
stiftelsen fört samarbetsdiskussioner med organisationen Open Knowledge 
Finland och den i Storbritannien verksamma MySociety angående anordnadet 
av ett internationellt möte i Finland kring en digital plattform för förfrågningar 
om information. 

 

Förvaltning 

 

Styrelsen hade följande sammansättning:   

Gustav Björkstrand ordförande 
Sverker Gustavsson vice ordförande 
Antti Isotalus  medlem 
Asmo Kalpala  medlem 
Kristiina Kouros  medlem 
Arttu Laine  medlem 
Raimo Sailas  medlem 
Aino Sallinen  medlem 
Krister Ståhlberg medlem 
 

 

I tur att avgå 2016 var styrelsemedlemmarna Antti Isotalus, Kristiina Kouros 
och Aino Sallinen. Samtliga omvaldes till styrelsemedlemmar. Styrelsen har 
sammanträtt tre gånger. Årsmötet hölls den 19 februari 2016 och de övriga 
mötena den 18 juni 2016 och den 1 december 2016. Styrelsemedlemmarna 
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 räkenskapsperiod gick 13 917,96 € på vinst. I skatteförvaltningens 
beslut från april 2012 har stiftelsen beviljats skattelättnad för donationer till 
stiftelsen för åren 2012–2016.  
 
Stiftelsen har mottagit följande donationer för projektet med Samlingsutgåvan: 

Riksbankens jubileumsfond : 21.153,95 euro  
Karleby stad (Samlingsutgåvan): 10.000 euro 
Finlands Bank: 10.000 euro 
Summa: 41.153,95 euro 

 

Stiftelsen har mottagit följande donationer för sin verksamhet: 
Karleby stad (årligt bidrag): 20.000 euro 
Helsingin Sanomain Säätiö: 5.694,26 euro 
Handelslaget KPO: 5.000 euro 
Mellersta Österbottens Andelsbanksförbund: 5.000 euro 
Konstsamfundet rf: 3.000 euro 
Summa: 38.694,26 euro 

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

Stiftelsens stiftelsekapital (40.000 €) har placerats i instrument med kort ränta 
(värde 31.11.2016: 45.081,79 euro). Saldo för stiftelsens bankkonto var vid 
årsskiftet 34.509,96 euro. 


