
 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintakertomus 2015 

Hyväksytty säätiön vuosikokouksessa 21.3.2016 

Kymmenen vuotta ajatuspajatoimintaa  

Tutkimus- ja kehittämistoiminta  

• Kohtuutalous / Tietotalous, innovaatiot ja aineettomat 

oikeudet  

• Osallistuva demokratia / Demokratia muutoksessa  

• Tasavertaiseen yhteiskuntaan  

• Työllistäjät  

• Vaalitutkimus  

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen  

Kansainvälinen toiminta  

• Demokratiatyö ja Makedonia-projekti  

• Nuorten opintomatkat Makedonian ja Suomen välillä  

• Eurooppa ja Pohjola  

Julkaisutoiminta  

Talous ja hallinto  

Liitteet  
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• Kalevi Sorsa -säätiö on sosiaalidemokraattinen ajatushautomo. Säätiön tarkoitus 

on tuottaa soveltavaa tutkimustietoa yhteiskunnallisista aiheista ja ruokkia kes-

kustelua siitä, mitä sosiaalidemokratian arvopohjaan nojaava, vapauden, tasa-

arvon ja demokratian yhdistävä yhteiskuntapolitiikka voisi olla sekä tukea de-

mokraattista kehitystä nuorissa demokratioissa. 

• Ajatuspajana säätiö on analyyttinen edelläkävijä, joka toimii tiedemaailman ja 

politiikan rajapinnalla tuoden yhteiskunnallisesti olennaista tietoa ja merkittäviä 

näkemyksiä julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Lähestymistapa on rat-

kaisukeskeinen ja tulevaisuuteen suuntautunut: Säätiö pyrkii määrittelemään 

yhteiskunnallisia ongelmia ja esittämään niihin ratkaisuja. 

• Säätiö rakentaa projekteissaan, tilaisuuksissaan ja julkaisuissaan siltoja tutkijayh-

teisöjen, tiedotusvälineiden, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten tahojen välille. 

Kansainvälisyys on keskeinen sekä näkökulma että toimintamuoto. 

• Kansainvälisen demokratian edistäjänä säätiö on vakaa ja asiantunteva kumppa-

ni, joka toimii pitkäjänteisesti ja tuo lisäarvoa demokratiatuen kenttään. 
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Kymmenen vuotta ajatuspajatoimintaa 

 

Oikeusministeriön asettama Kansanvalta 2007 -toimikunta jätti 7. kesäkuuta 2005 

mietintönsä, jossa se esitti, että ”osana julkista puoluerahoitusta osoitetaan määrä-

rahat yhteiskunnallisen tutkimuksen hyödyntämistä, koulutusta ja julkaisutoimintaa 

sekä tähän liittyvää kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista varten”.  

Tuuma johti myös toimeen. Puolueet ryhtyivät perustamaan liepeilleen ajatushau-

tomoita ja -pajoja, jotka ovat tässä tarkoituksessa saaneet avustusta opetus- ja kult-

tuuriministeriön (aluksi 500 000 euron, nykyään 600 000 euron) budjettimomentil-

ta. Muuta varainhankintaa toimintansa rahoittamiseksi itse kukin on luonnollisesti 

tehnyt kykynsä ja intressiensä mukaan.  

Kymmenen vuoden aikajänne tarjoaisi jo kelpo perspektiivin tarkastella, kuinka 

poliittistaustaiset ajatuspajat ovat onnistuneet täyttämään niihin kohdistuneita odo-

tuksia. Siihen tarvittaisiin ulkopuolisen riippumatonta katsetta, vaikka kriittinen 

itsereflektio on sekin joka organisaatiossa aina paikallaan.  

Kalevi Sorsa -säätiö juhli kymmenvuotista taivaltaan marraskuussa 2015 töiden 

merkeissä perinteisellä tutkimus- ja politiikkapäivällä, mutta myös 32-sivuisella 

vihkosella, johon on koottu perustiedot think tankin tähänastisesta toiminnasta: 

tutkimusprojekteista, tärkeimmistä tilaisuuksista ja julkaisuista. Monta paneelia 

sekä etenkin kontribuutiot yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa ja muilla foo-

rumeilla jäivät siitä puuttumaan, odottamaan joskus laadittavaa historiikkia.  

Matkan varrella olen moneen kertaan kuullut ja itsekin ihmetellyt, että ajatuspajojen 

asema ei ole Suomessa vakiintunut aivan toivotulla tavalla. Siitä huolimatta Kalevi 

Sorsa -säätiö voi arvioida pää pystyssä ja hyvillä mielin mennyttä, samalla kun se 

suuntaa katseen ja analyysin eteenpäin kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa, Euroop-

paa ja maailmaa.  

Tämä vuoden 2015 toimintakertomus osoittaa, että säätiö on täydessä iskussa tart-

tumaan toimeen!  

 

Mikko Majander  

Toiminnanjohtaja  
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Tutkimus- ja kehittämistoiminta  

 

Säätiön tutkimushankkeiden kattoteemaksi on vakiintunut ’Eheä Suomi – osallisuu-

den yhteiskunta reilussa maailmassa’. Erilliset mutta toisiinsa kietoutuvat projektit 

ovat keskittyneet kolmeen keskeiseen ulottuvuuteen yhteiskunnallisessa murrok-

sessa: talouteen, demokratiaan sekä ihmisten tasavertaisuuteen. Niiden käsittelyyn 

on integroitu kansainvälinen, erityisesti eurooppalainen ja pohjoismainen näkökul-

ma.  

Kevätkauden 2015 aikana saatettiin parivuotiset pääprojektit päätökseen tai väliti-

linpäätökseen, samalla kun on siirrytty syksyä kohden niiden jatkojalostamiseen ja 

teemojen syventämiseen. On pyritty rakentamaan jo tehdyn ja hedelmälliseksi ha-

vaitun päälle sekä kehittämään tapoja, joilla tulokset eivät jäisi pölyttymään hyllyil-

le, vaan ne eläisivät pidempään yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tukisivat näin 

osaltaan tutkittuun tietoon perustuvaa poliittista päätöksentekoa. 

 

Kohtuutalous/Tietotalous, innovaatiot ja aineettomat oikeudet 

Projektitutkija YTM Antti Alaja on vastannut 2013–2015 Kohtuutalous-hankkeesta, 

jonka loppuraportti Valtionyhtiöistä yrittäjähenkiseen valtioon julkaistiin 15.1. Hel-

singissä Richardinkadun kirjastossa. Alaja esitteli kirjoittamansa raportin, ja sitä 

kommentoivat SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin sekä Oneston R&D Lead Lasse 

Immonen. Julkaisusta uutisoitiin muun muassa Kauppalehdessä, Talouselämässä, 

Demokraatissa ja Kansan Uutisissa.  

Raporttiin liittyen Alaja kävi esitelmöimässä Akavassa, STTK:ssa, Tekesissä sekä 

useissa eduskuntavaalitilaisuuksissa. SDP:n puheenjohtajat Antti Rinne ja Sanna 

Marin viittasivat yrittäjähenkisen valtion käsitteeseen toistuvasti kevään puheen-

vuoroissaan. Työnsä pohjalta Alaja julkaisi artikkelit innovaatiopolitiikasta Ulkopoli-

tiikka-lehdessä, Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa. Teeman ajankohtaisuutta 

kuvaa se, että painos julkaisusta on käytännössä loppu.  

Projekti järjesti eduskuntavaalien alla 25.3. yhdessä Foundation for European Prog-

ressive Studiesin (FEPS) kanssa Kulttuuritehdas Korjaamolla seminaarin investoin-

tivetoisesta elpymisestä Euroopassa. Siinä käsiteltiin EU-komission syksyllä 2014 

viitoittamaa investointiohjelmaa sekä politiikkatoimia eurooppalaisen talouslaman 

voittamiseksi.  

Investointiseminaarin avasivat säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander sekä FEP-

Sin talouspoliittinen neuvonantaja Giovanni Cozzi. Pääalustuksista vastasivat Co-

lumbian yliopiston Initiative for Policy Dialogue -rahoitusmarkkinaohjelman johtaja 

Stephany Griffith-Jones sekä Euroopan investointipankin strategiayksikön johtaja 

Markus Berndt. Helsingin Sanomat julkaisi 9.4. heistä näyttävät haastattelut.  

Paneelikeskusteluun Griffith-Jones ja Berndt saivat kommentaattoreikseen valtiova-

rainministeriön valtiosihteerin Esa Suomisen sekä Etlan toimitusjohtajan Vesa Vih-

riälän. Poliittisen talouden tutkimuksen seuran puheenjohtaja Ville-Pekka Sorsa 
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moderoi puhetta. Hyvin yleisöä keränneen seminaarin esitykset ovat nähtävissä 

säätiön internetsivuilla ja Youtube-kanavalla.  

Säätiö ja Soste ry. järjestivät 26.4. Suomen sosiaalifoorumissa tilaisuuden ”Investoi-

malla hyvinvointia”. Tilaisuudessa alustivat Alaja, Sosten erityisasiantuntija Päivi 

Rouvinen-Wilenius sekä Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki. 

Kevään aikana projektin osana julkaistiin myös kaksi laajempaa artikkelia säätiön 

Impulsseja-sarjassa. Runsaasti mediahuomiota herätti ruotsalaisen Tiden-

ajatuspajan johtajan Jesper Bengtssonin kriittinen arvio Ruotsin porvarihallituksen 

”työlinjan” onnistumisesta.  

Poliittisen historian emeritusprofessori Jorma Kalela puolestaan käsitteli perustuloa 

yksilöiden itsemääräämisoikeutta vahvistavana uudistuksena. Siitäkin uutisoitiin 

useassa päivälehdessä. Myös Alaja osallistui keskusteluun perustulosta sekä paljon 

luetulla blogikirjoituksella että vierailemalla 18.6. radion Ykkösaamussa puhumassa 

aiheesta.  

Kohtuutalouden jatkoprojektissa paneudutaan tietotalouteen, innovaatioihin ja ai-

neettomiin oikeuksiin. Antti Alaja on aloittanut kirjoittamaan kirjaa Yrittäjähenkinen 

valtio Suomessa, joka käy läpi Suomen teknologiapolitiikan rakennusvaiheita ja mur-

roksia 1960-luvun alusta nykypäivään. Historiallis-institutionaalista lähestymista-

paa soveltavan julkaisun perusteesi on, että Suomesta ei tullut johtavaa innovaa-

tiotaloutta sattumalta vaan systemaattisen ja pitkäjänteisen tutkimus-, teknologia- 

ja innovaatiopolitiikan kautta.  

Säätiö on mukana yhdessä ruotsalaisen ajatuspajan ArenaIdén kanssa Friedrich 

Ebert Stiftungin rahoittamassa hankkeessa, joka vertailee saksalaista, ruotsalaista ja 

suomalaista keskustelua digitalisaatiosta. Projekti piti toukokuussa Helsingissä ai-

hetta ideoineen työpajan, ja syyskuussa oltiin koolla Berliinissä.  

Syyskaudella julkaistiin säätiön Impulsseja-sarjassa peräti kolme projektin tilaamaa 

ajankohtaista tutkimusartikkelia. Tekesin vaikuttavuusarvioinnin neuvonantaja 

Jussi Kajala käsitteli innovatiivisten julkisten hankintojen merkitystä. Helsingin yli-

opiston jatko-opiskelija Timo Harjuniemi puolestaan tarkasteli eurokriisiä sekä sak-

salaista ordoliberalismia ja Turun yliopiston dosentti Jari Kaivo-oja tutkimus- ja 

kehittämistoiminnan rahoituksen kehitystä viime vuosina. Julkaisuista uutisoivat 

Talouselämä, Taloussanomat, Tekniikka ja talous, Tietoviikko ja Demokraatti.  

Lokakuussa Alaja veti yhdessä dosentti Jouko Kajanoja kanssa Sosiaalipolitiikan 

päivillä Helsingissä työryhmää ’Työ ja työllisyyspolitiikka’, jossa alusti itse jälki-

keynesiläisestä työtakuusta. Marraskuussa järjestettiin Postitalolla seminaari ’Työ-

markkinat digivallankumouksen aikakaudella’, jossa Alajan lisäksi keskustelua virit-

tivät Pia Björkbacka, Juha Eskelinen ja Antti Kauhanen  

Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen Alaja on pyrkinyt muun ohessa läpi vuoden 

ahkerana blogikirjoitusten tuottajana.  
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Osallistuva demokratia/Demokratia muutoksessa 

Säätiön demokratiahankkeista on vastannut projektitutkija PhD Merja Jutila Roon.  

Helmikuussa julkaistiin Impulsseja-sarjassa Hanna Kuuselan ja Matti Ylösen selvitys 

palveluiden ulkoistamisen vaikutuksista demokratian toimivuudelle. Raportti on 

ollut poikkeuksellisen suosittu ja kysytty eduskunnan kansalaisinfossa järjestetystä 

julkistamistilaisuudesta lähtien. Sitä on myös tarjottu aktiivisesti esimerkiksi Es-

poossa kunnallisten päätöksentekijöiden ja virkamiesten käyttöön.  

’Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja’ oli myös keskeisesti esillä lokakuussa keskuste-

lutilaisuudessa, jonka säätiö järjesti Porvoossa yhteistyössä kaupungin vanhusneu-

voston kanssa. Tapahtuma toteutti ajatuspajan pyrkimystä jalkautua kentälle päät-

täjien ja kansalaisten kohtaamisiin, muuallakin kuin Helsingissä, ja saada samalla 

tuotoksilleen lisää vaikuttavuutta. Jutila Roon alusti tilaisuudessa kuntien sosiaali- ja 

terveyspalveluiden hankinnoista ja hankintalain uudistuksesta.  

Maaliskuussa ilmestyi Jutila Roonin tutkimusartikkeli osallistumisen polarisaatiosta 

suomalaisessa demokratiassa kokoomateoksessa Jakolinjojen Suomi, jonka säätiö 

julkaisi Tasavertaiseen yhteiskuntaan -hankkeen loppuraporttina. Projektirajat ylit-

tävä integraatio jatkui huhtikuussa, kun Jutila Roon oli mukana järjestämässä make-

donialaisten demarinuorten opintovierailua Suomeen (molemmista lisää jäljempä-

nä).  

Demokratiatutkimuksen jatkoprojektissa analysoidaan edelleen moninaistuvia ja 

erityviä yhteiskunnallisia osallistumistapoja ja mietitään, miten nykyjärjestelmän 

tulisi vastata näihin muutoksiin. Pyrkimyksenä on aktivoida sivusta katsojien jouk-

koa ja torjua sen kasvamista.  

Kevään eduskuntavaalit ja edustuksellisen demokratian ydinkysymykset olivat ke-

sällä esillä säätiön organisoimassa puoluesihteeripaneelissa, jonka toiminnanjohtaja 

Majander veti Porin SuomiAreenalla. Yleisöä oli toistasataa, ja keskustelu on netissä 

nähtävissä MTV:n Katsomossa. 

Talvella 2014–2015 Jutila Roon osallistui säätiön eurooppalaisen verkoston FEPSin 

Millennial Dialogue -tutkimusryhmään, joka kartoitti nuorten poliittisia näkemyksiä 

ja yhteiskunnallista osallistumista eri maissa. Hän jatkaa edelleen Euroopan sosialis-

tipuolueen PESin työryhmässä, joka pohtii vaalijärjestelmien uudistamista erityises-

ti Euroopan parlamenttivaalien äänestysaktiivisuuden kohottamiseksi. Huhtikuussa 

hän alusti Brysselissä ryhmän tilaisuudessa Suomen sähköisen äänestyksen kokei-

lusta kuntavaaleissa 2008.  

Jutila Roon osallistuu myös Friedrich Ebert Stiftungin (FES) Varsovan-toimiston ja 

puolalaisen ajatuspajan International Center for Research and Analysis järjestämään 

Itämeren maiden työryhmätyöhön, jossa pohditaan hyvinvointivaltion tulevaisuutta 

erityisesti ammattiliittojen ja työelämän muutosten näkökulmasta.  

Syyskauden mittaan Jutila Roon on työstänyt projektin pääjulkaisuksi kirjaa poliitti-

sessa osallistumisessa tapahtuneista muutoksista. Työn alla on myös neljissä viime 
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aikojen vaaleissa ehdokkaana olleen VTT Pilvi Torstin kirja, joka pureutuu vaalityö-

hön ja politiikkaan panostamisen eri ulottuvuuksiin käytännön läheisesti, mutta 

järjestelmän yleisiä piirteitä ja toimivuutta pohtien.  

Lisäksi projektissa on aloitettu sen hahmottelu, mikä tulee olemaan keskeistä vuo-

den 2017 kuntavaalien kannalta, samalla kun seurataan maakunnallisen itsehallin-

tomallin kehittelyä vaaleineen.  

 

Tasavertaiseen yhteiskuntaan 

Säätiön kaksivuotinen tutkimushanke Tasavertaiseen yhteiskuntaan saatettiin ke-

väällä komeaan päätökseen kahden kirjan voimin. Ensin julkaistiin projektitutkija 

VTM Antti Kaihovaaran toimittama kokoomateos Jakolinjojen Suomi, jossa tarkastel-

laan ja torjutaan eriarvoistumiskehitystä terveydestä ja sosiaalisesta kierrosta alue-

politiikkaan ja kulttuuriin kymmenen asiantuntijan voimin.  

Maaliskuun julkistamistilaisuudessa keskustelun kirjasta viritti avaussanoillaan 

peruspalveluministeri Susanna Huovinen, jonka tiedote asiasta levisi myös valtio-

neuvoston välityksellä. Kaihovaara puolestaan oli radion Ykkösaamussa keskuste-

lemassa eriarvoistumisen teemoista yhdessä teokseen kirjoittaneen FT Frank Marte-

lan kanssa.  

Vielä paremman julkisuuden sai Kelan tutkijoiden OTT Laura Kalliomaa-Puhan ja 

professori Olli Kankaan kirjoittama raportti Yhteistä ja yksityistä varautumista – 

vanhusten hoivan tulevaisuus, jonka säätiö tuotti ja julkaisi yhdessä Finanssialan 

Keskusliiton kanssa. Helsingin keskustan Kirjasto 10 järjestetyssä tilaisuudessa sitä 

kommentoivat kansanedustajat Arja Juvonen, Sanna Lauslahti ja Päivi Lipponen.  

Raportti pääsi MTV3:n uutisiin ja ylitti uutiskynnyksen muun muassa Helsingin Sa-

nomissa, Demokraatissa sekä Verkkouutisissa, ja lehtikirjoituksissa siihen on viitat-

tu edelleen pitkin kuluvaa vuotta. Lokakuussa Olli Kangas alusti raportin pohjalta 

vanhushoivan tulevaisuudesta säätiön Porvoossa järjestämässä tilaisuudessa (ks. 

edellä).  

 

Työllistäjät 

Säätiön uusiin toimintamuotoihin kuului keväällä itsensä työllistäjien ja yksin yrittä-

jien problematiikkaan paneutunut täsmähanke, jonka toteuttamisesta vastasi MA 

Samuli Sinisalo. Sen alustaksi luotiin internetsivusto työllistajat.fi, jolla on julkaistu 

haastatteluja, blogeja sekä koonteja aihepiiriin liittyvistä tutkimuksista. Sinisalo 

puolestaan on esiintynyt aktiivisesti myös muissa medioissa.  

Helmikuussa järjestettiin teemasta ravintola Lasipalatsissa lounastilaisuus ’Ikkuna 

yrittäjyyteen – keskustelu tulevaisuuden Suomesta’. Vilkkaan mielipiteenvaihdon 

pohjustivat startup-konsultti Sami Kuusela, Waveroller oy:n toimitusjohtaja John 

Liljelund, tulevaisuuden tutkija VTT Markku Wilenius sekä Suomen Yrittäjänaisten 

puheenjohtaja Seija Estlander.  
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Projektin yhteenvetona julkaistiin kesäkuussa Impulsseja-sarjassa Sinisalon selvitys 

’Sosiaalidemokratia ja yrittäjyys’. HUB13:n tiloissa järjestetyssä tilaisuudessa 

brainstormattiin ja keskusteltiin, miten yrittäjien asioita tulisi jatkossa edistää. Lan-

koja yhteen veti loppupuheenvuorossaan SDP:n puoluesihteeri Reijo Paananen.  

Teemaa ei ole päästetty sammumaan. Joulukuussa säätiö järjesti eduskunnan kansa-

laisinfossa yrittäjyydestä workshopin, jossa keskustelua alustivat ja lietsoivat Sinisa-

lon lisäksi M-Brainin toimitusjohtaja Marjukka Nyberg, Varustelekan perustaja Valt-

teri Lindholm, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus sekä Perheyrittäji-

en toimitusjohtaja Leena Mörttinen. Tilaisuus kuului kansanedustaja Lauri Ihalaisen 

vetämien Kättä päälle -ratkaisupajojen sarjaan.  

 

Vaalitutkimus 

Säätiön toimintaan on ryhdytty hahmottelemaan uutta avausta, jossa ajankohtaisen 

mielipidemittauksen avulla tuotettaisiin tietoa ja nostettaisiin keskusteluun kiinnos-

tavia avauksia vuoden 2017 kunnallisvaalien alla. Hankkeen suunnittelusta on vas-

tannut syyskuun alusta puolipäiväiseksi projektitutkijaksi kiinnitetty TM, HuK 

Markku Valtanen.  

Kyselytutkimuksen tavoitteena on hankkia kokonaiskäsitys palkansaajien arvoista, 

asenteista ja näkemyksistä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jota luonnehtivat heiken-

tynyt taloustilanne, levoton työmarkkinatilanne sekä muuttuvat sosiaali- ja terveys-

palveluiden järjestelyt. Oman lisänsä tuo kasvava maahanmuuttajaväestö, jonka 

odotuksia ja yhteiskunnallista osallistumista kartoittaa tässä myös Merja Jutila Roon 

oman demokratiaprojektinsa osana.  

Syksyn aikana syntyi tutkimuskohteen ja -menetelmän sekä analyysin ja raportoin-

nin kattava suunnitelma yhteistyössä kyselytutkimuksia toteuttavan TNS Gallup 

Oy:n kanssa. Hanke on kaavailtu toteutettavaksi vuoden 2016 aikana siinä laajuu-

dessa, kuin sille onnistutaan keräämään rahoitusta.  

Valtanen on osallistunut myös SDP:n NeedScope-tutkimushankkeen suunnitteluun 

yhdessä TNS Gallupin kanssa ja tukenut puolueen poliittisen osaston tietojärjestel-

män kehittämistyötä kuntavaaliehdokkaisiin liittyen. Lisäksi hän on tehnyt tilastol-

lista analyysia SDP:n kannatuspotentiaalista menneiden eduskuntavaalien tulosten 

pohjalta.  

Niin ikään Valtanen on vastannut ’Teknologinen kehitys ja yhteiskunnan murros’ -

hankkeesta, jota säätiössä on suunniteltu ’Tasavertaiseen yhteiskuntaan’ -projektin 

jatkeeksi. Sen toteuttamisessa on tarkoitus nojata ulkopuolisiin tutkijavoimiin, joilta 

tilataan resurssien mukaan artikkeleita tarkoituksenmukaisiksi katsotuista teemois-

ta.  
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Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 

Tutkimusprojektien teemojen lisäksi säätiön keskeisiin tehtäviin kuuluu osallistua 

muuhun ajankohtaiseen poliittiseen keskusteluun, joka vuoden 2015 aikana on vel-

lonut poikkeuksellisen runsaina. Fokuksessa ovat olleet erityisesti kevään eduskun-

tavaalit ja sitä edeltäneet kampanjat, hallituksen muodostaminen sekä uuden Juha 

Sipilän hallituksen toimet, erityisesti yritykset niin sanotuksi yhteiskuntasopimuk-

seksi.  

Kommentointi on langennut ennen muuta toiminnanjohtaja Mikko Majanderille, 

joka on saanut analysoida paitsi politiikan yleisiä asetelmia ja puolueiden kannatus-

ta myös työmarkkinoiden konfliktiherkkää tilaa yhteiskuntahistorian pitkässä per-

spektiivissä sekä kehitystä muualla Euroopassa.  

Televisiossa Majander on esiintynyt niin Yleisradion A-studiossa kuin MTV:n Kym-

menen uutisissa ja Huomenta Suomessa, radion puolella Ykkösaamussa, Ajankohtai-

sessa ykkösessä ja Politiikkaradiossa sekä ruotsinkielisessä uutislähetyksessä. Halli-

tusvallan vaihdosta ja ministerivalintoja hän kommentoi Helsingin Sanomien netti-

television HSTV:n suorassa lähetyksessä, samoin kuin syksyllä koettua hallituskrii-

siä.  

Printtimediassa toiminnanjohtajan näkemyksiä ovat kyselleet muun muassa Helsin-

gin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Kauppalehti ja Talouselämä.  Lännen Median ja 

STT:n haastattelut ovat toistuvasti levinneet laajasti maakuntalehtiin. Majander 

osallistui myös jälleen Talouselämän organisoimaan VaaliTebattiin, jossa muutaman 

viikon ajan vastattiin netissä päivittäin eduskuntavaaleihin liittyviin kysymyksiin. 

Majander on jatkanut Demokraatin kulttuurisivujen säännöllisenä kolumnistina ja 

julkaissut analyyseja politiikasta paitsi Helsingin Sanomissa ja Talouselämässä myös 

ulkomaisilla foorumeilla, kuten ruotsalainen Dagens Arena, Policy Networkin State 

of the Left ja Progress Magazine Lontoossa sekä Friedrich Ebert Stiftung Berliinissä, 

jossa hän osallistui myös vaalien jälkeiseen paneelikeskusteluun. New York Times 

on haastatellut häntä vuoden aikana kolmesti.  

Talvella Majander sekä veti debattia että osallistui siihen Tieteen päivillä kahdessa-

kin sessiossa, ja Sitran suuressa seminaarissa hän osallistui paneelikeskusteluun 

”Mistä Suomelle uusi päämäärä?”. Keväällä hän teki tietokirjailijavierailun Vantaalle 

Lumon lukioon, ja syksyn alussa keskusteli Tietokirjafestivaalilla ajatushautomoista 

kustantajina.  

Majander on jatkanut Paasikivi-seuran hallituksessa ja esiintynyt Turun Paasikivi-

seuran 50-vuotisjuhlan turvallisuuspoliittisessa paneelissa ex-pääministerin Matti 

Vanhasen ja ex-ulkoministerin Ilkka Kanervan kanssa. Porin SuomiAreenalle hän 

ideoi ja veti puoluesihteeripaneelin. Lisäksi toiminnanjohtaja on käynyt alustamassa 

lukuisissa sosiaalidemokraattien sisäisissä tilaisuuksissa.  

Poliittisen historian dosentin roolissa Majander toimi toukokuussa vastaväittäjänä 

Helsingin yliopistossa FK Marek Fieldsin väitöksessä, joka käsitteli länsivaltojen 

kulttuuripropagandaa Suomessa toisesta maailmansodasta 1960-luvulle. Syyskuus-

sa hän antoi asiantuntijalausunnon TT Juha Meriläisen tieteellisestä pätevyydestä 
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kirkkohistorian dosentiksi. Lokakuussa oli vuorossa esitelmä Helsinkiin kokoontu-

neiden politiikan opiskelijoiden päivillä.  

Sotahistorioitsija Antony Beevoria Majander haastatteli syyskuussa Akateemisen 

kirjakaupan kohtaamispaikalla. Hän on myös toiminut Erkki Tuomiojan aloitteesta 

ja johdolla perustetun uuden Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen hallituksessa.  

Markku Valtanen puolestaan järjesti tapaamisen Suomen Lähi-idän instituutin johta-

jan Raija Mattilan kanssa, joka avasi säätiön tutkijoille ja SDP:n kansainvälisten asi-

ain sihteerille Lähi-idän maiden sisäistä sekä kansainvälispoliittista tilannetta.  

Säätiö uudisti keväällä 2015 kotisivujaan, jotka ovat sen keskeinen viestintäkanava 

yhdessä Facebookin, Twitterin, Youtuben ja sähköisen uutiskirjeen kanssa. Tiedot-

tamisen lisäksi sivujen blogipalstalla otetaan viikoittain kantaa ajankohtaisiin kysy-

myksiin tai nostetaan esiin avauksia meiltä ja maailmalta.  

Vuoden hiteiksi nousivat Antti Alajan kirjoitukset ’Kolme syytä miksi minusta tuli 

perustulon kannattaja’ (3613 katselua) ja ’Jälkikeynesiläiset ansaitsevat asiallista 

kritiikkiä’ (1716). Kokonaisuudessaan kotisivujen kävijämäärät laskivat muutaman 

prosentin, mutta vähintään kolme kertaa vierailleiden määrä jatkoi edelleen kasva-

mistaan.  

Numeroissa eniten on edetty Facebookissa, jossa säätiö sai vuoden 2015 aikana 576 

uutta ystävää, mikä merkitsee peräti 40 prosentin kasvua. Marraskuun tutkimus- ja 

politiikkapäivää katsottiin netin välityksellä 839 kertaa, ja kirjoituskilpailun ’Sosia-

lidemokratia vapausaatteena’ sivua 797 kertaa.  

Vaikka vaikuttavuutta on vaikea mitata ja todentaa, systemaattisen media- ja tapah-

tumaseurannan valossa säätiön näkyvyys on kasvanut huomattavasti. Erilaisia ”me-

diajälkiä” rekisteröitiin yli 300, joka puhtaina lukuina mitattuna merkitsee parin-

kymmenen prosentin nousua edellisvuodesta. Kaiken kaikkiaan toiminnassa on ollut 

vahva tunne siitä, että ajatuspaja noteerataan aikaisempaa herkemmin. Se on iso 

askel säätiön yhteiskunnallisen legitimiteetin saralla.  
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Kansainvälinen toiminta 

 

Demokratiatyö Makedoniassa 

Sosiaalidemokraattisen internationalismin perinteen mukaisesti säätiön tavoittei-

siin kuuluu edistää monipuoluedemokratiaa kansainvälisesti. Tätä on toteutettu 

konkreettisimmin Makedoniassa, jossa säätiö on ollut rakentamassa pluralistista 

politiikkakäsitystä ruohonjuuritasolla vuodesta 2008 lähtien ulkoasiainministeriön 

kehitysyhteistyövarojen tuella.  

Työ on jatkunut vuonna 2015 käynnistyneellä kolmivuotisella hankkeella Demokra-

tian tukeminen monietnisessä Makedoniassa, joka pyrkii vahvistamaan erityisesti 

nuorten ääntä yhteiskunnassa ja lisäämään heidän omaehtoista yhteistyötään yli 

etnisten rajojen. Keskeinen elementti tässä on viime vuonna perustettu nuorisofoo-

rumi, johon kuuluu 11 poliittista nuorisojärjestöä ja kansalaisjärjestöä. Sen tavoit-

teena on nostaa esiin nuoria koskettavia kysymyksiä taustasta riippumatta, vahvis-

taa ruohonjuuritason toimijoiden tietotaitoa sekä vaikuttaa poliittiseen päätöksen-

tekoon ja julkiseen keskusteluun.  

Tammikuussa nuorisofoorumi järjesti julkisen keskustelutilaisuuden vihapuheesta 

ja erilaisuuden käsittelystä mediassa. Maaliskuussa oli vuorossa workshop, johon 

myös Makedonian journalistiliitto antoi panoksensa – aiheena median vaikutus et-

nisten ryhmien välisissä suhteissa. Workshopissa tehtyjen suunnitelmien tuloksena 

nuorisofoorumi järjesti kesäkuussa kaksi julkista keskustelutilaisuutta. Niissä esitel-

tiin aloitteet monikulttuurisuuden sisällyttämiseksi osaksi peruskoulun opetus-

suunnitelmaa ja monikulttuurisuuskuukauden viettämiseksi Makedoniassa. 

Kesäkuussa nuorisofoorumin edustajat kokoontuivat hankkeen järjestämään konfe-

renssiin, jossa käsiteltiin Makedonian poliittista kriisiä, tulevaisuuden näkymiä ja 

keinoja kriisistä ulospääsemiseksi sekä nuorten ja etnisten ryhmien välisen yhteis-

työn roolia muutoksen aikaansaamiseksi. Konferenssissa tarkasteltiin myös fooru-

min toimintaa kuluvalta vuodelta sekä ideoitiin tulevaa.  

Syksyllä nuorisofoorumi on kehittänyt päätöksentekorakenteitaan perustamalla 

toiminnasta vastaavan johtoryhmän sekä monitoroivan ohjausryhmän. Johtoryhmä 

kokoontui joulukuussa työpajaan, jossa käynnistettiin strategiatyö ja sen pohjalta 

vuoden 2016 toimintasuunnitelman laatiminen. Lisäksi foorumin jäsenjärjestöjen 

ruohonjuuritason aktiiveille järjestettiin syksyllä kaksi paikallistason koulutusta.  

Projekti tukee myös Makedoniassa vuosittain järjestettävää koulutusohjelmaa Poli-

tical Academy for Social Democracy järjestämällä yhden koulutusviikonlopun tule-

vaisuuden poliittisille päättäjille. Toukokuun koulutusmoduulissa käsiteltiin moni-

kulttuurisuutta, demokratiaa, kulttuurien välistä oppimista ja poliittista viestintää.  

Progres Institute for Social Democracy, National Democratic Institute ja Olof Palme 

International Center järjestivät marraskuussa Makedoniassa keskustelutilaisuuden 
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”Education for knowledge and skills”, johon säätiö osallistui lähettämällä puhujaksi 

Juhani Nokelan kertomaan Suomen menestyksekkäästä koulutusmallista.  

Suomessa hankkeesta sekä etnisistä suhteista ja demokratiakehityksestä Makedoni-

assa ja Länsi-Balkanilla on tiedotettu muun muassa blogikirjoituksilla. Toukokuussa 

projektia esiteltiin Maailma kylässä -tapahtumassa Helsingin Kaisaniemessä.  

Säätiö on osallistunut aktiivisesti European Network of Political Foundations (ENoP) 

-verkostoon, erityisesti sen työryhmään, jossa käsitellään EU:n laajentumista ja naa-

puruussuhdepolitiikkaa. Makedonia-projektin hankevastaava Kaija Korhonen toimii 

työryhmän toisena puheenjohtajana. Hän on osallistunut keväällä 2015 julkaistun 

policy paperin ’Building Bridges between Civil Society and Party Political Actors in 

the Western Balkans – The Perspectives of Political Foundations’ kirjoittamiseen.  

Korhonen sekä säätiön talous- ja viestintävastaava Hildur Boldt ovat toimineet ak-

tiivisesti eduskuntapuolueiden kansainvälisen demokratiayhteistyöjärjestö DEMO 

ry:n hallituksen jäseninä.  

 

Nuorten opintomatkat Makedonian ja Suomen välillä  

Säätiö kokeili keväällä 2015 menestyksellä uutta toimintamuotoa, kun se toteutti 

Makedonian ja Suomen demarinuorten vastavuoroiset opintovierailut yhteistyössä 

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n, Social Democratic Youth of Macedonian ja Prog-

res Institute for Social Democracyn kanssa Työväen Opintorahaston taloudellisella 

tuella.  

Makedonialaisten 11 henkilön delegaatio saapui Suomeen viiden päivän mittaiselle 

opintovierailulle huhtikuussa heti eduskuntavaalien jälkeisellä viikolla. Ohjelmaan 

sisältyi muun muassa vierailut eduskuntaan, Suomen Pankkiin, Yleisradioon ja opis-

kelijaliikkeeseen (SYL/SAMOK). Suomalaisten isäntien kanssa käytiin keskustelua 

ajankohtaisista poliittisista teemoista ja vertailtiin maiden kokemuksia. Nuorten 

yhteisessä työpajassa keskusteltiin toimintasuunnitelmista ja siitä, miten maailmaa 

muutetaan ja haasteisiin vastataan politiikan keinoin.  

Vierailua edelsivät orientoivat koulutukset osallistujille molemmissa maissa. Ne 

sisälsivät luentoja, keskusteluja ja tehtäviä maiden historiasta ja poliittisesta tilan-

teesta sekä vähemmistöjen asemasta. 

Suomalaisten vastavierailu toteutettiin syyskuussa. Matkaan lähti yhdeksän hengen 

delegaatio, joka sai järjestöyhteistyön lisäksi mahdollisuuden tutustua Makedonian 

poliittiseen järjestelmään, demokratisoitumiseen, sosiaalidemokraattisen puolueen 

toimintaan ja ylipäätään elämään Länsi-Balkanilla. Ohjelmaan kuului vierailu parla-

menttiin, tapaamisia opposition edustajien, journalistiliiton puheenjohtajan sekä 

Kumanovon ja Skopjen (Center) pormestarien kanssa sekä vierailu hiljattain terrori-

iskun kohteeksi joutuneeseen Kumanovoon.  



TOIMINTAKERTOMUS | 2015 WWW.SORSAFOUNDATION.FI 

13 

Tätäkin vierailua edelsi viikonloppukoulutus, jossa käytiin läpi kansainvälistä de-

mokratiatukea, Balkanin poliittisia liikkeitä ja EU-laajentumiskehitystä sekä Make-

donian poliittista tilannetta. Koulutukseen osallistui puhujavieraita, jotka olivat eri 

alojen asiantuntijoita. Matkan jälkeen mukana olleet nuoret ovat jakaneet kokemuk-

siaan ja oppimiaan asioita kirjoittamalla artikkeleita ja blogitekstejä.  

 

Eurooppa ja Pohjola 

Säätiö on jatkanut vuonna 2015 aktiivista toimintaansa tiiviissä vuorovaikutuksessa 

eurooppalaisten sisarjärjestöjensä eli keskustavasemmistolaisten ajatushautomojen 

kanssa, joiden kattojärjestönä toimii Foundation for European Progressive Studies 

(FEPS).  

Maaliskuussa järjestettiin FEPSin kanssa Helsingissä seminaari investointivetoisesta 

elpymisestä Euroopassa, jota on kuvattu tarkemmin Kohtuutalous-projektin yhtey-

dessä. Projektitutkija Jutila Roon puolestaan on osallistunut FEPSin Millennial Dia-

logue -tutkimusryhmän työhön, kuten myös Euroopan sosialistipuolueen PES:in 

työryhmään, joka pohtii keinoja äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi. 

Säätiö tuki osaltaan kesäkuussa Brysselissä järjestettyä mittavaa Call to Europe -

konferenssia. Hankevastaava Kaija Korhonen osallistui samassa yhteydessä pidet-

tyyn FEPSin vuosikokoukseen.  

FEPSin tukemana järjestettiin 23.11. jälleen vuotuinen tutkimus- ja politiikkapäivä 

’Aikamme kansainvaellukset? – Pakolaisuus ja kotoutuminen Euroopassa’. Teema ei 

olisi voinut olla ajankohtaisempi, ja Helsingin Paasitornin Sirkus-salissa kuultiin 

teräviä analyysejä niin Euroopan integraation (Juha Jokela), Turkin (Gareth Jenkins), 

Saksan (Gero Maass) ja Ruotsin (Lisa Pelling) kuin tietysti Suomen (Nasima Razmy-

ar, Pasi Saukkonen, Tytti Tuppurainen) näkökulmasta.  

Talouselämä julkaisi Gareth Jenkinsin haastattelun, jonka lisäksi ajatuspajan tutkijat 

tuottivat seminaarista pari artikkelia Demokraattiin. Alustukset ja kommenttipu-

heenvuorot ovat myös tallessa ja nähtävissä säätiön verkkosivujen ja Youtube-

kanavan kautta.  

Joulukuussa Majander osallistui FEPSin tieteellisen neuvoston kokoontumiseen 

Brysselissä. Teemoina olivat jo kestoaiheeksi muodostunut euroalue, keinot sen 

hallinnoimiseksi ja kilpailukyvyn kehittämiseksi. Illallispöydän ääressä paneuduttiin 

sitten Lähi-Idän tilanteeseen israelilaisen kollegan näkökulmasta ja hänen näkemyk-

siään tentaten.  

Yhteistyö Friedrich Ebert Stiftungin kanssa on jatkunut tiiviinä. Jo mainittujen ta-

pahtumien lisäksi Majander osallistui helmikuussa yhdessä Kaihovaaran kanssa 

Berliinissä FESin seminaariin pohjoismaisen mallin tulevaisuudesta sekä maalis-

kuussa Finlandia-talolla kansainväliseen workshopiin eurooppalaisesta turvallisuus-

järjestelmästä.  

Jutila Roon puolestaan vieraili lokakuussa Gdanskissa, johon oli kutsuttu Itämeren 

alueen tutkijoita keskustelemaan eurooppalaisesta solidaarisuudesta ja hyvinvointi-

valtion tulevaisuudesta. Marraskuussa Alaja ja Majander osallistuivat Berliinissä 

FESin suureen digikonferenssiin, jonka yhteyteen heille oli järjestetty taustakeskus-

teluja eri instansseissa toimivien sosiaalidemokraattien kanssa.  
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Näyttävin kansainvälinen kohtaaminen koettiin kuitenkin huhtikuussa, kun säätiö 

isännöi Vanhalla ylioppilastalolla Saksan ja Suomen ulkoministereiden Frank-Walter 

Steinmeierin ja Erkki Tuomiojan välistä ulkopoliittista keskustelua ”Rauha Euroo-

passa – Frieden in Europa”. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne lausui vieraalle terveh-

dyssanat.  

Syyskuussa toiminnanjohtaja Majander osallistui Lontoossa Policy Networkin vuo-

sikokoukseen, jonka yhteydessä pidettiin parikin seminaaria, sekä Britannian työvä-

enpuolueen tilanteesta hävittyjen parlamenttivaalien jälkeen että sosiaalidemo-

kraattien tarpeesta jäsentää uusi kansakuntia kokoava kertomus nationalististen 

populistien paineessa. Samalla oli mahdollisuus seurata Labourin puheenjohtaja-

kamppailun ratkaisuvaiheita reaaliajassa.  

Kontaktit skandinaavisiin, erityisesti ruotsalaisiin kollegoihin ovat luonnollisia ja 

läheisiä, kuten jo projektien kohdalla on käynyt ilmi. Tammikuussa Majander ja Ala-

ja osallistuivat myös Sigtunassa järjestettyyn suomalais-ruotsalaiseen ajatuspajojen 

yhteistapaamiseen, ja ArenaIdén Lisa Pelling saapui sitten alustajaksi marraskuun 

tutkimus- ja politiikkapäivään.  
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Julkaisutoiminta 

 

Kalevi Sorsa -säätiö julkaisi kevätkaudella 2015 kolme kirjaa. Tammikuussa ilmestyi 

Antti Alajan Valtionyhtiöistä yrittäjähenkiseen valtioon (93 s.), maaliskuussa kym-

menen tutkijan kokoomateos Jakolinjojen Suomi (235 s.) Antti Kaihovaaran toimit-

tamana sekä Laura Kalliomaa-Puhan ja Olli Kankaan raportti Yhteistä ja yksityistä 

varautumista – vanhusten hoivan tulevaisuus (134 s.). Ne ovat kaikki ladattavissa 

myös säätiön nettisivuilta.  

Impulsseja-sarjassa ilmestyi neljä tutkielmaa. Hanna Kuuselan ja Matti Ylösen ’Ul-

koistajan ja yhtiöittäjän käsikirja’ (30 s.) tuli helmikuussa hyvin ajankohtaiseen tar-

peeseen, kun kuntapäättäjät pähkäilevät palvelujen tuottamisen tavasta. Se sai huh-

tikuussa seurakseen ruotsalaisen tutkijan Jesper Bengtssonin artikkelin ’Anders 

Borg ja Ruotsin porvariallianssin politiikan työllisyysvaikutukset’ (10 s.).  

Kesäkuussa säätiö julkaisi kaksikin merkittävää avausta erityisesti sosiaalidemo-

kraattien sisäisen keskustelun kannalta. Emeritusprofessori Jorma Kalelan ’Perustu-

lo ja omaa elämistä koskeva itsemäärääminen’ (20 s.) mursi tabuja ja patoja työ-

markkinoiden murroksen ja sosiaaliturvan yhteen sovittamisen osalta ja Samuli 

Sinisalon ’Sosiaalidemokratia ja yrittäjyys’ (21 s.) palkkatyöläisyyden problematii-

kan kannalta.  

Syyskausi käynnistyi Tekesin Jussi Kajalan Impulssilla ’Innovatiiviset julkiset han-

kinnat: Miten kurotaan umpeen puolet Suomen kestävyysvajeesta?’ (22 s.). Marras-

kuussa julkaistiin Timo Harjuniemen ’Ordoliberalismi, euro ja eurokriisi – saksalai-

nen talousperinne yhteisvaluutan ytimessä’ (15 s.) ja joulukuussa dosentti Jari Kai-

vo-ojan katsaus ’Suomen innovaatiojärjestelmän kehitys ja tulevaisuus: Miten selvi-

tään finanssikriisistä ja leikkauksista?’ (32 s.).  

Ajatuspajan kymmenvuotista taivalta juhlistettiin marraskuussa julkaisemalla vih-

konen Kalevi Sorsa -säätiö 2005–2015 (32 s.), johon on koottu perustietoja tähänas-

tisesta toiminnasta: tutkimusprojekteista, julkaisuista, seminaareista ja keskustelu-

tilaisuuksista – hallitusta ja henkilökuntaa unohtamatta.  

Vuoden päätteeksi toiminnanjohtaja Mikko Majander kokosi vielä parin viime vuo-

den aikaiset kommentaarinsa kronikaksi Tuhansia merkkejä politiikasta II (144 s.), 

jota jaettiin joulun ja uuden vuoden tervehdyksessä säätiön toimintaan ja tilaisuuk-

siin osallistuneille yhteistyökumppaneille.  

Blogikirjoituksia julkaistiin säätiön verkkosivuilla vuoden aikana viitisenkymmentä. 

Niissä on kiinnitetty kotimaisten aiheiden rinnalla runsaasti huomiota Euroopan eri 

maihin, Norjan kuntavaaleista Britannian Labourin puheenjohtajan valintaan, Itä-

meressä kulkevasta onnellisuuskuilusta Tanskan ja Puolan parlamenttivaaleihin. 

Makedonian tilanteen esillä pitämisessä säätiö on varmasti Suomen johtava (ja mel-

keinpä ainoa) taho.  

Omien julkaisukanavien ulkopuolelta sietää mainita ainakin Mikko Majanderin 44-

sivuinen artikkeli ’Espanja sydämessä’, joka ilmestyi keväällä kokoomateoksessa No 

pasaran! Espanjan sisällissodan kulttuurihistoriaa (toim. Hanne Koivisto & Raimo 

Parikka) ja kehuttiin erikseen Helsingin Sanomien arvostelussa.  

Antti Alaja puolestaan julkaisi artikkelin ’Jälkikeynesiläisyys ja kuusi viestiä Keyne-

sin teoriasta’ kirjassa Talouden uudet muodot (toim. Mikko Jakonen & Tiina Silvasti). 
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Markku Valtasen ’Olemme kaikki arabeja – Lähi-idän selittäminen vain uskonnolla ei 

auta ymmärtämään yhtään mitään’ pääsi joulukuussa komeasti sekä Kanavaan että 

Suomen Kuvalehden digiversioon.  
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Talous ja hallinto 

Säätiön infrastruktuuri ja perustoiminnat nojaavat opetus- ja kulttuuriministeriön 

(OKM) myöntämään valtionapuun (150 000 euroa), joka on osoitettu puolueita lä-

hellä olevien ajatushautomoiden toimintaan. Pelkästään sen varassa ei edellä kuva-

tun mittaluokan toimintaa kuitenkaan ole mitenkään mahdollista pyörittää, vaan 

voimia kuluu jatkuvaan varainhankintaan.  

Projektikohtaista rahoitusta on onnistuttu saamaan ulkoasiainministeriön (UM) 

kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyövaroista (94165,39 euroa), Palkansaajasäätiöl-

tä (160 000 euroa), Tradeka-yhtymältä (35 000 euroa), Kansan Sivistysrahastolta 

(6000 euroa) sekä Työväen Opintorahastolta (20 000 euroa), joille kaikille säätiö 

esittää kauniin kiitoksen. Kansainvälisistä kumppaneista FEPS ja FES ovat auttaneet 

taloudellisesti yhteisten seminaarien kulujen kattamisessa.  

Varainhankinnan ja sijoitusten tuotot olivat vuonna 2015 yhteensä 13765,60 euroa. 

Säätiön tuloslaskelma vuonna 2015 oli 6670,53 euroa ylijäämäinen. Vuodelle 2016 

myönnetyn valtionavun lasku kolmanneksella edellisiin vuosiin verrattuna vaatii 

lisäpanostuksia varainhankintaan ja kulurakenteen tarkistamista. 

Säätiön hallituksen ovat toimintavuonna muodostaneet Reijo Paananen (pj.), Elisa-

beth Helander (vpj.), Juha Eskelinen, Eija Hietanen, Päivi Lipponen, Ulf Sundqvist ja 

Esa Suominen. Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 25.3., ja sen lisäksi hallitus 

on kokoontunut vuoden 2015 aikana yhteensä kuusi kertaa. Hallituksen jäsenille ei 

ole maksettu palkkioita eikä suppealle lähipiirille ole annettu avustuksia tai vastik-

keettomia taloudellisia etuja. 

Operatiivisesta toiminnasta ovat vastanneet toiminnanjohtaja Mikko Majander ja 

talous- ja viestintävastaava Hildur Boldt, jonka vanhempainvapaan aikana tehtävää 

hoiti Timo Bergman.  

Määräaikaisissa työsuhteissa projektitutkijoina ovat toimineet YTM Antti Alaja, PhD 

Merja Jutila Roon, VTM Antti Kaihovaara (30.4. asti), MA Samuli Sinisalo (18.6. asti) 

ja TM, HuK Markku Valtanen (1.9. alkaen) sekä YTM Kaija Korhonen Makedonia-

projektin hankevastaavana.  

Säätiö on vuokrannut toimitilansa Suomen Sosialidemokraattiselta Puolueelta osoit-

teessa Saariniemenkatu 6, josta se muutti muun puolueyhteisön mukana marras-

kuun puolivälissä Ympyrätaloon osoitteeseen Siltasaarenkatu 18-20 C (6. krs.). Ta-

loushallinnon palvelut toteutetaan ostopalveluina.  
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Liite 1: Tulo- ja kulurakenne 2015 

 
 

 

 
 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

            

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

                      

           

           

OKM valtionapu

27 %

UM 

hankeavustus

17 %

Varainhankinta ja 

muut tuotot

15 %
Palkansaajasäätiö

28 % Tradeka-

yhtymä

6 %

Työväen 

opintorahasto

3 %

Muu tuotto

4 %

Tutkimustoiminn

an tuotto

41 %

Kalevi Sorsa -säätiön tulorakenne 2015
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Kalevi Sorsa -säätiön kulurakenne 2015
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Liite 2: Tapahtumakalenteri 2015 

(Tilaisuudet Helsingissä, jos ei toisin mainita.) 

Tammikuu 

7.–8.1. Tieteen päivät, Helsingin yliopisto (Majander)  

15.1. Julkistamistilaisuus – Antti Alaja: Valtionyhtiöistä yrittäjähenkiseen valtioon,  

Kommentoimassa Lasse Immonen, Sanna Marin  

16.1. Keskustelutilaisuus ’Hate speech and reporting in the media on diversity’, 

Skopje, Makedonia  

29.1. Suomalais-ruotsalainen ajatuspajaseminaari, Sigtuna (Alaja, Majander)  

Helmikuu 

2.2. FESin NordMod 2030 -seminaari, Berliini (Kaihovaara, Majander)  

4.2. ENoP Thematic training, Bryssel (Korhonen)  

4.2. PES Working Group on Revitalizing European Democracy, Bryssel (Jutila Roon)  

10.2. Sitran debatti: Mistä Suomelle uusi päämäärä? (Majander)  

19.2. Säätiön hallituksen kokous  

20.2. Ikkuna yrittäjyyteen -tilaisuus (Sinisalo)  

Puheenvuorot: Seija Estlander, Sami Kuusela, John Liljelund, Reijo 

Paananen, Markku Wilenius  

26.2. Impulssin julkistamistilaisuus – Hanna Kuusela & Matti Ylönen: ’Ulkoistajan ja 

yhtiöittäjän käsikirja’  

Keskustelemassa Maarit Feldt-Ranta, Juha Myllymäki, Matti Ylönen  

Maaliskuu 

12.3. Julkistamistilaisuus – Antti Kaihovaara (toim.): Jakolinjojen Suomi 

Keskustelemassa Pentti Arajärvi, Susanna Huovinen, Frank Martela, 

Pasi Saukkonen, Outi Sirniö  

12.3. Orientaatiokoulutus Suomen opintovierailulle, Skopje, Makedonia (Korhonen) 

24.3. ENoP Policy Paper (Korhonen)  

25.3. Säätiön sääntömääräinen vuosikokous ja hallituksen kokous  

26.3. Investointivetoinen elpyminen Euroopassa -seminaari (FEPSin kanssa)  

27.3. Julkistamistilaisuus – Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas: Yhteistä ja yksityistä 

varautumista – vanhusten hoivan tulevaisuus  

Keskustelemassa lisäksi Arja Juvonen, Sanna Lauslahti, Päivi Lipponen 

27. –29.3. Työryhmätapaaminen ’Media influence on Inter-ethnic Relations and Mul-

ticulturalism’, Struga, Makedonia 

Huhtikuu 

16.4. Keskustelutilaisuus ‘Rauha Euroopassa’  

Frank-Walter Steinmeier, Erkki Tuomioja 

20.–25.4. Makedonialaisten demarinuorten vierailu Helsingissä  
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24.4. PES Working Group, Revitalizing European Democracy, Bryssel (Jutila Roon) :  

26.4. Suomen sosiaalifoorumi (Alaja) 

28.4. FESin keskustelutilaisuus Suomen vaaleista, Berliini (Majander)  

Toukokuu 

6.5. Säätiön hallituksen kokous  

22.–24.5. Political Academy, Bitola, Makedonia (Sinisalo)  

23.–24.5. Maailma kylässä -festivaali 

Kesäkuu 

3.6. Impulssi – Jorma Kalela: ’Perustulo ja omaa elämistä koskeva itsemäärääminen’  

11.6. Impulssin julkistamistilaisuus – Samuli Sinisalo: ’Sosiaalidemokratia ja yrittä-

jyys’   

11.–12.6. Keskustelutilaisuudet ’Multiculturalism in Macedonia’, Bitola & Kicevo  

23.–24.6. FEPS- & ENoP-vuosikokoukset, Bryssel (Korhonen)  

26.–28.6. Konferenssi ’Macedonia at Crossroads’, Bitola, Makedonia (Korhonen)  

Heinäkuu  

14.7. Puoluesihteeripaneeli, SuomiAreena, Pori (Majander, Bergman)  

Paneelissa Minna Arve, Timo Laaninen, Reijo Paananen, Riikka Slunga-

Poutsalo 

Elokuu 

27.8. Tietokirjafestivaali (Majander)  

Syyskuu 

4.9. Säätiön hallituksen kokous  

5.–6.9. Orientaatiokoulutus Makedonian opintovierailulle (Korhonen)  

8.–9.9. PES Working Group on Revitalizing European Democracy, Oslo (Jutila Roon)  

9.–10.9. Policy Network Annual General Meeting, Lontoo (Majander) 

14.9. Impulssin julkistamistilaisuus – Jussi Kajala: ’Innovatiiviset julkiset hankinnat’  

Keskustelemassa Ville Skinnari, Jari Strandman, Riitta Varpe  

17.9. Säätiön hallituksen kokous  

21.–26.9. Suomalaiset demarinuoret Makedoniassa 

Lokakuu 

2.10. Politiikan opiskelijoiden päivät (Majander)  

2.10. Turun Paasikivi-seuran 50-vuotisjuhla (Majander)  

15.10. Seminaari vanhuspalveluista: ’Tulevaisuutta rakentamaan’, Porvoo  
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Alustukset ja puheenvuorot: Olli Asikainen, Merja Jutila Roon, Olli 

Kangas, Matti Nuutti, Björn Sundqvist, Kalevi Väisänen  

16.–19.10. Monikulttuurisen nuorisofoorumin paikalliskoulutukset Makedoniassa  

21.10. Säätiön hallituksen kokous  

22.–23.10. Sosiaalipolitiikan päivät  

22.–23.10. FES Workshop: The Future of the Welfare State, Gdansk (Jutila Roon)  

Marraskuu 

2.11. Seminaari: ’Työmarkkinat digivallankumouksen aikakaudella’  

Alustukset: Antti Alaja, Pia Björkbacka, Juha Eskelinen, Antti Kauhanen 

4.11. Keskustelutilaisuus ‘Education for knowledge and skills’, Skopje, Makedonia 

(Juhani Nokela) 

16.11. Muutto Ympyrätaloon 

19.11. Impulssi – Timo Harjuniemi: ’Ordoliberalismi, euro ja eurokriisi’  

23.11. Tutkimus- ja politiikkapäivä (yhteistyössä FEPSin kanssa): ’Aikamme kan-

sainvaellukset? Pakolaisuus ja kotoutuminen Euroopassa’  

Alustukset ja puheenvuorot: Juha Jokela, Gareth Jenkins, Saana Joki-

nen, Gero Maass, Lisa Pelling, Nasima Razmyar, Pasi Saukkonen, Ernst 

Stetter, Tytti Tuppurainen 

23.11. Julkaisu: Kalevi Sorsa -säätiö 2005–2015  

24.–26.11. FESin DigiKon15-konferenssi & workshop & tapaamisia; Berliini (Alaja, 

Majander)  

Joulukuu 

3.12. ENoP Thematic Seminar, Istanbul (Korhonen)  

4.–6.12. Työryhmätapaaminen ’Building Advocacy Strategy for the Platform of Mul-

ticulturalism’, Kavadarci, Makedonia (Korhonen) 

9.12. Kättä päälle -workshop: ’Ratkaisupaja yrittäjyydestä’  

Alustukset ja puheenvuorot: Lauri Ihalainen, Jussi Järventaus, Valtteri 

Lindholm, Leena Mörttinen, Marjukka Nyberg, Samuli Sinisalo  

10.12. Impulssi – Jari Kaivo-oja: ’Suomen innovaatiojärjestelmän kehitys ja tulevai-

suus’  

15.12. Hetki Kalevi Sorsalle  

Alustukset: Ulpu Iivari, Erkki Liikanen, Pertti Sorsa, Ulf Sundqvist  

15.12. FEPS Scientific Council Meeting, Bryssel (Majander)  

16.12. Kirja – Mikko Majander: Tuhansia merkkejä politiikasta II  

18.12. Säätiön hallituksen kokous  
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Kalevi Sorsa -säätiön julkaisut 2015 

Kirjat  

Antti Alaja: Valtionyhtiöistä yrittäjähenkiseen valtioon (93 s.)  

Antti Kaihovaara (toim.): Jakolinjojen Suomi (235 s.)  

Laura Kalliomaa-Puha & Olli Kangas: Yhteistä ja yksityistä varautumista – vanhusten 

hoivan tulevaisuus (134 s.)  

Mikko Majander: Tuhansia merkkejä politiikasta II. Ajankohtaiskommentaarien kro-

nikkaa 2013–2015 (144 s.)  

Impulsseja  

Hanna Kuusela & Matti Ylönen: ’Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja’ (30 s.)  

Jesper Bengtsson: ’Anders Borg ja Ruotsin porvariallianssin politiikan työllisyysvai-

kutukset’ (10 s.)  

Jorma Kalela: ’Perustulo ja omaa elämistä koskeva itsemäärääminen’ (20 s.)  

Samuli Sinisalo: ’Sosiaalidemokratia ja yrittäjyys’ (21 s.)  

Jussi Kajala: ’Innovatiiviset julkiset hankinnat: Miten kurotaan umpeen puolet Suo-

men kestävyysvajeesta?’ (22 s.)  

Timo Harjuniemi: ’Ordoliberalismi, euro ja eurokriisi – saksalainen talousperinne 

yhteisvaluutan ytimessä’ (15 s.)  

Jari Kaivo-oja: ’Suomen innovaatiojärjestelmän kehitys ja tulevaisuus: Miten selvi-

tään finanssikriisistä ja leikkauksista?’ (32 s.)  

+++ 

Kalevi Sorsa -säätiö 2005–2015 (32 s.)  


