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Seminarier 
 

Anders Chydenius-stiftelsen, Chydenius-Institutet – Karleby universitetscenter 
och Näringslivets Delegation EVA arrangerade 13.5.2004 i Karleby ett 
seminarium med temat Moralens värde på marknaden, där man funderade 
över näringslivets etiska frågor. 

 
Vid seminariet föreläste forskaren Ilkka Haavisto från EVA, Kotimaa 
tidningens chefredaktör Jaakko Elenius, docent Marjaana Kopperi 
(Helsingfors universitet), riksdagsman Heidi Hautala och bankdirektör Raimo 
Tammilehto (OKO). Som seminariets ordförande och konferencier för 
paneldiskussionen verkade tf. chefredaktör Matti Kalliokoski från 
Keskipohjanmaa tidningen. 
 
Seminariet var en fortsättning på Chydenius-stiftelsens och EVA:s ”Hyve ja 
markkinatalous”  (Dygd och marknadsekonomi) projekt år 2003. Det var 
frågan om ett publikseminarium, men samtidigt var det en del av Chydenius-
Institutets MBA utbildningsprogram. Föredragen från seminariet publicerades 
på adressen http:/www.chydenius.fi/yrityspalvelut/moraali.htm 
 
Seminariet samlade ca 100 deltagare. 

 

Publikationer 
 

Man har samlat en publikation med texter om Chydenius från jubileumsåret 
2003. Skribenter är Republikens President Tarja Halonen, professor Juha 
Manninen, landshövding Anders Björck, rektor Gustav Björkstrand, professor 
Pauli Kettunen, professor Ilkka Niiniluoto, docent Raija Julkunen och 
ärkebiskop emet. John Vikström. Verket blir helt tvåspråkigt. Publiceringen har 
fördröjts av redaktionella skäl och verket publiceras i början på år 2005. 
 
Det är fråga om stiftelsens första egna publicering. För den kommande 
publikationsserien har man i detta sammanhang skapat grafiska anvisningar. 

 



 

Samlade verk 
 

Man har under året gjort en förredogörelse om Chydenius samlade verk och 
där funderade man bl.a. över arbetets omfattning, sättet att förverkliga det, 
organiseringen och kostnaderna. Man har bildat ett gemensamt projekt med 
Chydenius-Institutet för att utarbeta förredogörelsen och övrigt förberedande 
arbete för projektet och det praktiska arbetet med förredogörelsen har gjorts i 
Chydenius-Institutet. 
 
Promemorian som är ett resultat av förredogörelsen överläts i 
Undervisningsministeriet till kanslichef Markku Linna 23.11.2004. Projektet 
framlades av ordförande Björkstrand, ordförande för Chydenius-Institutets 
understödsförening Antti Isotalus, Chydenius-Institutets direktör Mikko 
Viitasalo samt ombudet. Undervisningsministeriet ställde sig positivt till 
projektet. Den egentliga ansökningen till undervisningsministeriet görs av 
Chydenius-Institutet. 
 
I framställningen utgår man från det att projektets förverkligande grundar sig 
på ett avtal mellan dem som har kommit med initiativet med andra ord 
Chydenius-stiftelsen, understödsföreningen för Chydenius-Institutet samt 
Chydenius-Institutet. Dessa har också slutit ett intentionsavtal där parterna 
redogör för sina planer om att bilda ett gemensamt projekt. Om projektets 
egentliga förverkligande kommer man överens om i framtiden med ett skilt 
avtal för sig. 
 

Stiftelsens roll kommer främst att vara att befrämja projektets finansiering. Under 
året har man preliminärt utrett olika finansieringskanaler. 

 
Avsikten är att förverkliga projektet åren 2006-2010 och dess totala kostnader 
har beräknats till 924 000 euro. 
 

Nätsidor 
 

www.chydenius.net –sidorna har använts aktivt för att informera om stiftelsen. 
På grund av att det hade samlats mycket material på jubileumsårets sidor så 
hölls de framlagda ytterligare under året 2004. 
 
Genom nätsidorna har det hittills registrerats 62 personer på stiftelsens 
postlista. Under året skickades ett informationsmeddelande där man berättade 
om seminariet Moralens värde samt om stiftelsens övriga verksamhet. 

 

http://www.chydenius.net/


 

Styrelsen 
 
 Styrelsens sammansättning har året 2004 varit följande: 
 
 Gustav Björkstrand  ordförande 
 Martti Eurola  medlem 
 Antti Isotalus  medlem 
 Asmo Kalpala  medlem 
 Kristiina Kouros  medlem 
 Sirkka Hämäläinen  medlem 
 Lasse Koivu  medlem 
 Raimo Sailas  medlem 
 

Anders Björck avgick från styrelsen i början på året på grund av andra 
förbindelser. På grund av att Björck från början hade inofficiellt representerat 
Sveriges riksdag i styrelsen så bad man riksdagen föreslå en ny medlem 
istället för honom. Från riksdagens sida föreslog man professor Sverker 
Gustavsson, som börjar i styrelsen från början av året 2005. På grund av att 
det dröjde innan man valde en efterföljare till Björck kunde inte platsen som 
viceordförande fyllas året 2004. 

 
Styrelsen har samlats tre gånger. Årsmötet hölls 16.1.2003 i Helsingfors. 
Medlemmarna Antti Isotalus, Sirkka Hämäläinen och Kristiina Kouros som var 
i tur att avgå utsågs på nytt till styrelsen på vägnar av Karleby stad och 
understödsföreningen för Chydenius-Institutet. 
 
Pertti Hyttinen har verkat som ombud. 
 
Som revisorer har verkat Mikael Forss (HTM) och Kai Karjaluoto och som 
vicerevisorer Sirpa Pihlajaniemi (HTM) och Veli Vatanen. 
 
Det gjordes en ändring i styrelsen regler i juni 2004. Med ändringen av 
reglerna justerades paragraf 2, som definierar stiftelsens syfte: till paragrafen 
tillades ett omnämnande om att stöda den vetenskapliga forskningen. Patent- 
och registerstyrelsen bekräftade regeländringen 27.8.2004. 
 

Ekonomi och anskaffning av medel 
 

Räkenskapsårets resultat uppvisar förlust med 4460,46 euro. Man har dock 
lyckats täcka utgifterna med hjälp av bidrag och föregående årets vinster. Man 
har inte fått donationer under året 2004, då rätten till skatteavdrag inte har 
varit i bruk. Karleby stad har gett stiftelsen ett bidrag på 15000 euro. 



 

 
Stiftelsen ansökte hos Skattestyrelsen på nytt under året rätt till skatteavdrag 
när det gäller donationer. Ansökningen motiverades bl.a. med de justerade 
reglerna och verksamheten hittills. Man fick dock inget beslut ännu under året 
2004. 
 
Stiftelsens tillgångar är placerade i instrument med låg ränta. Stiftelsens 
kapital var i slutet av året 45 553,36 euro. 
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