
 
 

Stiftelsen har 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.     

 

År 2014 har verksamheten Anders Chydenius stiftelse bedrivit fokuserat på 

utgivningen Chydenius samlade verk, anordnandet av det sjätte Anders Chydenius -

frihandelsseminariet och det åttonde seminariet med anledning av   

informationsfrihetens dag. Stiftelsens mål har också varit att främja firandet av 

250-årsjubileumsåret för den nordiska offentlighetsprincipen 2016. 

Understöd för vetenskapligt arbete och samlingsutgåvan   

 

Stiftelsen har understött vetenskapligt arbete i enlighet med sitt syfte.   

 

Stipendier för avhandlingar pro gradu  
 

Under verksamhetsåret har stiftelsen fortsatt sin stipendieverksamhet genom att 

utlysa stipendier för 2015 som kan sökas av studerande vid universitet för att skriva 

en avhandling pro gradu. Stipendiet får sökas för en avhandling som  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 
2014 var understödet till arbetet med den vetenskapliga editeringen av 
Anders Chydenius samlade verk. Målet är att Anders Chydenius samlade 
verk ges ut såväl i original som i finsk översättning och i urval på engelska. 
Redigeringsarbetet tjänar både forskningen samt 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 genomför projektet åren 2006–2015 i samarbete med Karleby 
universitetscenter Chydenius och garantiföreningen för Chydenius-
institutet. Stiftelsen svarar särskilt för anskaffandet av privat finansiering för 
omkostnaderna, som uppskattningsvis kommer att uppgå till sammanlagt 
1 566 500 euro. Genomförandet av projektet följs upp av en styrgrupp, och 
redigeringsarbetet bistås av ett redaktionsråd, som leds av stiftelsens 
ordförande. 
 



   

Anders Chydenius -frihandelsseminariet 

 

Stiftelsen ordnade tillsammans med Karleby stad och Karleby universitetscenter 

Chydenius ett Anders Chydenius-frihandelsseminarium lördagen den 28 juni 2013 i 

Karleby. Ny samarbetspartner var Kvarkenrådet. Övriga samarbetspartners var 

liksom förr tidningarna Keskipohjanmaa och Österbottens Tidning, Österbottens 

handelskammare, Handelslaget KPO och Keski-Pohjanmaan Osuuspankkiliitto 

(Mellersta Österbottens andelsbankförbund . 

 

Frihandelsseminariet firade samtidigt att det gått 20 år sedan Finland blev medlem i 

EFTA, så tema för seminariet var "20 år av frihandel – vad betyder det för EU-

medborgarna?”. Föredragshållarna var framför allt ambassadörer med rötter i 

Karleby och utrikespolitiska aktörer. Programmet bestod av: 

 

 20 år av frihandel - vad betyder det för EU-medborgarna? 
 
  13.00 Seminariet inleds, Välkomstord 

  Karleby stadsdirektör Antti Isotalus 

  Anders Chydenius stiftelsens styrelseordförande Gustav Björkstrand 

 

  Hälsning från Kokkola Opera 
 

  13.30 Den inre marknadens betydelse för tillväxt och sysselsättning 

          Medlem i riksdagens utrikesutskott, riksdagsledamot Jutta Urpilainen 

            Verkställande direktör Jarmo Herronen, Boliden Kokkola 
 

 14.45 Kaffepaus 

1.1   

15.15 ”Ambassadörer på scen” – Finland som en del av världsekonomin 

 Pekka Huhtaniemi, Finlands ambassadör i 

London 

 Jukka Pesola, handelspolitiska enhetens chef 

(UM) 

 Jukka Siukosaari, Finlands ambassadör i Buenos 

Aires 

 Jan Store, Finlands EU-ambassadör emeritus 

 Petri Tuomi-Nikula, Finlands ambassadör i Rom 
 

  17.00    Seminariet avslutas. Slutord 

               Matti Manninen, rektor vid Jyväskylä universitet 

  

 

  
Seminariet i Karlebysalen hade ca 200 deltagare. Annonser om seminariet ingick i 

tidningarna Keskipohjanmaa och Österbottens Tidning. Stiftelsen fortsätter 

traditionen nästa sommar.   

Informationsfrihetens dag 

  

Under det gångna året har stiftelsen fortsatt fira ”informationsfrihetens dag” i 

Sverige och Finland med anledning av den nordiska offentlighetsprincipen. Dagen 

infaller på årsdagen för införandet av tryckfrihetsförordningen i Sverige-Finland 



(2.12.1766).  

 

Seminariet på Informationsfrihetens dag   

 

Stiftelsen ordnade tillsammans med stiftelsen för Helsingin Sanomat ett 

seminarium den 2 december 2014 på informationsfrihetens dag på Päivälehti-

museet i Helsingfors. Under seminariet diskuterades öppenhet inom ramen för 

internationell politik för mänskliga rättigheter och främjandet av 

offentlighetsprincipen inom ramen för verkställigheten av Finlands strategi för de 

mänskliga rättigheterna. Under seminariet, som beviljats bidrag från 

Konstsamfundet, presenterades en utredning i saken som utrikesministeriet hade 

beställt av Åbo Akademi. Programmet var följande: 

 

 

14.00 Seminariet inleds 

Ordföranden för Helsingin Sanomain Säätiö, chefredaktör Kaius Niemi 
14.15 Öppenhet, offentlighetsprincipen, de mänskliga rättigheterna   
Utrikesminister Erkki Tuomioja 
14.45 Främjande av offentlighetsprincipen (freedom of information) – ett  forum i form 
av Unescos konferens på världens pressfrihetsdag 2016 i Finland 
Tarja Turtia, Unescos sekretariat   
15.00 Utredning över det internationella läget beträffande offentlighetsprincipen och 
dess utveckling   
Professor Markku Suksi, Åbo Akademi 
15.15 Diskussion 
Moderator chefredaktör Kaius Niemi 
15.30 Utdelning av Chydenius-medaljen och slutord 
Ordföranden för Anders Chydenius stiftelse, professor Gustav Björkstrand 

 16.00 Cocktail 
 

Chydenius-medaljen 
 

Anders Chydenius stiftelse och garantiföreningen för Chydenius-institutet  beslöt 

bevilja Chydenius-medaljen 2014 till grävande journalistik som främjat debatten 

om öppenhet kring kapitalströmmar och etiken i beskattningsfrågor.   

 

Chydenius-medaljerna utdelades under seminariet den 2 december 2014 med 

anledning av Informationsfrihetens dag till TV-redaktör Minna Knus-Galán (YLE) 

och ekonomiredaktör Jyri Hänninen (Helsingin Sanomat) för deras banbrytande 

insats inom den grävande journalistiken i Finland kring skatteparadis och för att de 

gjort en betydande insats internationellt för att främja offentligheten kring 

kapitalströmmarna. Nyheten publicerades bl.a. i  Helsingin Sanomat samt på Yles 

och Kepas webbsidor.   

 

Chydenius-medaljerna för en ”internationellt betydande insats som gagnar Anders 

Chydenius öppenhetsprinciper” har tidigare utdelats till Linus Torvalds (2007) och 

Miklos Haraszt (2008). 

Förberedelser inför jubileumsåret 2016 

 

Stiftelsens mål har varit att främja firandet av 250-årsjubileumsåret för den 

nordiska offentlighetsprincipen 2016. 



 

250-delegationen 
 

Stiftelsen bildade tillsammans med stiftelsen för Helsingin Sanomat en 250-

delegation för att samordna förberedelserna inför och samordna informationen om 

250-årsjubileumsåret för den nordiska offentlighetsprincipen. Delegationens första 

möte ägde rum den 2 december 2014 på Päivälehti-museet i Helsingfors. 

Delegationens sammansättning:   
 
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 
Holmström Zabrina, Undervisnings- och kulturministeriet 
Holopainen Minna, FNB-Lehtikuva 
Isotalus Antti, Karleby stad 
Kalliokoski Matti, Helsingin Sanomat 
Kalpala Asmo, Anders Chydenius stiftelse 
Kantola Anu, Helsingfors universitet 
Koponen Johannes, Demos Helsinki 
Koskinen Johannes, Riksdagens grundlagsutskott 
Kouros Kristiina, Människorättscentret vid riksdagen 
Laine Arttu, SOK-yhtymä 
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 
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, professor emeritus 
Suksi Markku, Åbo Akademi 
Sundgren Christian, Reportrar utan gränser Toimittajat ilman rajoja 
Suurpää Johanna, Justitieministeriet 
Timonen Pekka, Finlands 100-årsjubileum 
Timonen Marjo, Riksdagen 
Uskali Turo, Jyväskylä universitet 



Vihriälä Vesa, ETLA 
Välikangas Liisa, Aalto-universitetet 
 
Förberedelserna inför konferensen på Världsdagen för pressfrihet (2016) 
 

På stiftelsens och övriga samarbetspartners initiativ föreslog undervisnings-och 

kulturministeriet att Finland kan stå värd för det internationella huvudevenemanget 

på Världens pressfrihetsdag den 3 maj 2016. Unescos generaldirektör förhöll sig 

positivt till förslaget, och därför ordnade ministeriet den 1 december 2014 ett möte 

för att idéa kring den internationella konferensen, och där deltog också stiftelsen. 

Stiftelsen ombads också föreslå egna representanter till den beredningsgrupp som 

ministeriet ska utse inför konferensen.   

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. 
 

En ny form av samarbete stiftelsen deltagit i var en debatt som ordnades 

tillsammans med Kansalliskielten tukiyhdistys (garantiföreningen för 

nationalspråken)  och Karleby stad. Tema för debatten som ordnades den 21 

november 2014 i Hongellsalen i Karleby stadsbibliotek var ”Kan man ha 

tvåspråkiga skolor i en tvåspråkig stad? Också högskolor? Programmet var 

följande: 

 

Inledning, Karleby stadsdirektör Antti Isotalus 
Föredraget "Två språk -ett folk", pressrådet, fil. lic. Jyrki Vesikansa 

Paneldebatt under ledning av ordföranden för Kansalliskielten tuki r.y., 
Helsingin Sanomats f.d. chefredaktör Janne Virkkunen 
- Direktör Rabbe Ede, Optima 

⁃ F.d. riksdagsmannen, företagaren Bjarne Kallis 
⁃ Direktören för bildningsväsendet Peter Johnson, Karleby stad 
⁃ Direktör Liisa Sadeharju, Mellersta Österbottens utbildningskoncern 
⁃ Studerande Jaan Siitonen, ordförande för Komin r.f. 

  Slutord, ombudet för Anders Chydenius stiftelse, Juha Mustonen 

Förvaltning 

 

Styrelsen hade följande sammansättning 2014: 

 

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 2014 var Krister Ståhlberg, Gustav Björkstrand och Asmo Kalpala, 

som samtliga utsetts inom styrelsen. Alla omvaldes.   

 

Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året. Årsmötet hölls den 20 februari 

2014 och övriga möten den 28 juni 2014 och den 2 december 2014. PM Juha 

Mustonen har varit stiftelsens ombud. Mikael Forss (HTM) och Ulla Järvi (HTM) 

har varit revisorer och Sirpa Pihlajaniemi (HTM) och Kirsti Kattilakoski (HTM) 

vice revisorer. 

Ekonomi och medelanskaffning 

 

Under räkenskapsperioden var stiftelsen  XX,XX € på vinst/förlust. 

Enligt Skatteförvaltningens beslut i april 2012 beviljades stiftelsen skattefrihet för 

donationer till stiftelsen även för 2012–2016. Stiftelsen har fått följande donationer 

för projektet med samlingsutgåvan: 

Karleby stad: 10.000 euro 

Sammanlagt: 10 000 euro 
    

Under verksamhetsåret har stiftelsen fått följande donationer för sin verksamhet: 

Karleby stad (årligt bidrag): 20.000 euro 

Konstsamfundet rf: 3.000 euro 

Handelslaget KPO: 5.000 euro 

Keski-Pohjanmaan Osuuspankkiliitto: 5.000 

euro
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15.000 

Sammanlagt: 33.000 euro www.kansalliskielet 

 

Stiftelsens stiftelsekapital (40.000 €) har investerats i instrument med kort 

ränta (värdet 31.12.2014: 44 997,95 euro). Saldo för stiftelsens bankkonto 

var vid årsskiftet 27 919,45 euro. 
 

 

  

 

 


