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 Kalevi Sorsa -säätiö on sosiaalidemokraattiseen arvopohjaan nojaava ajatushau-
tomo, think tank. Se tuottaa soveltavaa tutkimustietoa yhteiskunnallisista aiheis-
ta ja ruokkii keskustelua siitä, mitä vapauden, tasavertaisuuden, solidaarisuuden 
ja demokratian yhdistävä yhteiskuntapolitiikka voisi olla tänään ja tulevaisuu-
dessa. 

 Ajatuspajana Säätiö on analyyttinen edelläkävijä, joka toimii tieteen ja politiikan 
rajapinnalla tuoden yhteiskunnallisesti olennaista tietoa ja merkittäviä näkemyk-
siä julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.  Lähestymistapa on avoin ja en-
nakkoluuloton, ratkaisukeskeinen ja suuntautuu eteenpäin.  

 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 kump-
pani, joka toimii pitkäjänteisesti ja tuo lisäarvoa demokratiatuen kenttään.  
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Saatteeksi 

 

Vuoden 2016 aikana Kalevi Sorsa -säätiö kävi lävitse jonkinmoisen murroskauden. 

Takana oli ajatushautomon kymmenvuotisen historian kenties menestyksekkäin 

vuosi millä tahansa mittarilla mitattuna: julkaisujen ja tilaisuuksien määrällä ja laa-

dulla, niiden saavuttamalla huomiolla tai muulla näkyvyydellä yhteiskunnassa ajan-

kohtaisten asioiden kommentoinnissa.  

Pitkäjänteinen työ sekä valittujen teemojen parissa että toimintatapojen osalta kan-

toi hedelmää. Toisaalta jatkuvaa kasvua ei voi pitää loputtomiin yllä, varsinkin kun 

taloudelliset reunaehdot tiukentuivat: vuokra- ja muut infrastruktuurin kulut olivat 

kasvaneet uusiin tiloihin muuttamisen myötä, samanaikaisesti kun esimerkiksi val-

tionavustuksesta putosi kolmannes pois.  

Henkisten resurssien puolella taas kaksi pitkäaikaista työntekijää hakeutui keväällä 

uusiin tehtäviin. Johtopäätöksenä oli supistettava palkkakustannuksia eli henkilö-

kunnan määrää jakamalla pajan pyörittämisen edellyttämiä tehtäviä uudelleen. 

Toiminnanjohtaja on näin ottanut entistä suuremman käytännön vastuun muun 

muassa viestinnästä sekä julkaisutoiminnasta ja keskeinen tutkija taloushallinnosta.  

Tätä taustaa vasten on vuoden 2016 tulosta syytä pitää vähintään hyvänä. Esimer-

kiksi notkeasti moneen taipuva Impulsseja-sarja on nostettu uudelle tasolle peräti 

kymmenellä julkaisulla, joista muutamat ovat ylittäneet laajasti uutiskynnyksen. On 

kokeiltu uusia toimintamuotoja: järjestetty sekä aatepoliittinen kirjoituskilpailu että 

talouspoliittinen kesäkoulu, tilattu kyselytutkimus kansalaisten mielipiteistä.  

Parivuotiset tutkimushankkeet yrittäjähenkisestä valtiosta ja demokratian toimi-

vuudesta saatiin syyskaudella viedyksi suunnitellusti päätökseen, samalla kun talo-

us ja muut rakenteet muokattiin tasapainoon kestävälle pohjalle. Tulevaisuuteen on 

voitu näin katsoa luottavaisesti, ideoida ja hahmotella, mitkä ovat ajatuspajan kes-

keiset painopisteet parin vuoden perspektiivillä.  

Eteenpäin suunnataan kahden kattoteeman alla: ”Teknologia, työelämä, tulevaisuu-

den yhteiskuntapolitiikka” sekä ”Verkostoituneessa maailmassa: Suomi – Pohjola – 

Eurooppa”. Niihin pääsee parhaiten kiinni seuraamalla Säätiön verkkosivuja, siinä 

missä tästä toimintakertomuksesta voi kerrata, mitä kaikkea ajatuspajassa ehti ta-

pahtua vuonna 2016.  

 

Mikko Majander 

toiminnanjohtaja 

 



TOIMINTAKERTOMUS | 2016                                                                                                                 WWW.SORSAFOUNDATION.FI 

4 

 

 

 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta  

 

Tietotalous, innovaatiot ja aineettomat oikeudet 

Kalevi Sorsa -säätiö käynnisti vuonna 2015 projektin, jonka tarkoituksena on ollut 

nostaa innovaatioiden, tiedon ja aineettomien oikeuksien merkitystä sekä herättää 

yleensä keskustelua innovaatiopolitiikasta. Hankkeesta on vastannut projektitutkija 

YTM Antti Alaja, joka heinäkuussa 2016 nimitettiin ajatuspajan tutkimuspäälliköksi.  

Säätiö järjesti yhdessä eurooppalaisen kattojärjestönsä Foundation for European 

Progressive Studies FEPSin kanssa 2.6. kansainvälisen iltapäiväseminaarin ”What 

next for European social democracy?”, joka keräsi noin 80 henkeä Kansallismuseon 

auditorioon. Tilaisuuden avasi SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne, ja siinä alustivat 

politiikan tutkimuksen professori, Saksan sosiaalidemokraattien ja vihreiden enti-

nen liittopresidenttiehdokas Gesine Schwan, Friedrich Ebert Stiftungin uusi Tuk-

holman toimiston johtaja Christian Krell sekä FEPSin pääsihteeri Ernst Stetter.  

Luennot käsittelivät Euroopan integraation tulevaisuutta, digitalisaatiota ja sosiaali-

demokraattisen vasemmiston viime vuosien vastoinkäymisiä. Paneelikeskusteluun 

osallistuivat kansainvälisten alustajien lisäksi sosiaalidemokraattisten opiskelijoi-

den SONKin puheenjohtaja Hanna Huumonen sekä SDP:n periaateohjelmatyötä ve-

tänyt Juha Eskelinen. Seminaarin esitykset ovat nähtävissä Säätiön youtube-

kanavalla ja yhteenvedot luettavissa Säätiön blogissa.  

Kesäkuussa järjestettiin yhdessä Demarinuorten kanssa ja Työväen opintorahaston 

tukemana myös talouspoliittisen kesäkoulu, joka keräsi 24 osallistujaa viikonlopuksi 

Kauniaisiin Työväen Akatemian tiloihin. Raha-, ympäristö- ja digitaalisen talouden 

saloihin johdatteli kahdeksan asiantuntijaa, muun muassa Malmön yliopiston pro-

fessori Lars. P. Syll sekä tutkijat Patrizio Laina ja Lauri Holappa. Kerätyn palautteen 

perusteella tapahtumaa pidettiin sisältöjen ja järjestelyjen puolesta onnistuneena, 

mikä rohkaisee jatkamaan ja edelleen kehittämään tämäntyyppistä toimintamuotoa.  

Ennen kesäkoulua professori Syll esiintyi Säätiön järjestämässä yleisötilaisuudessa 

”Keynes’s Revolution after 80 years”, joka veti hyvin väkeä Helsingin yliopistolle 

Porthanian luentosaliin. Kommenttipuheenvuoron käytti SOSTEn pääekonomisti 

Jussi Ahokas.  

Kirjoitusten puolella vuosi alkoi komeasti, kun Helsingin Sanomat julkaisi 18.1. Antti 

Alajan vieraskynän ”Innovaatiot edellyttävät valtiolta aktiivisuutta”. Artikkeli koros-

ti valtioiden yrittäjähenkistä roolia riskinottajina epävarmuuden vallitessa. Tämä 

keskustelu sai lisävauhtia kesäkuussa, jolloin Sitran, Tekesin ja Kalevi Sorsa -säätiön 

tilaisuuteen ”Avauksia innovaatiopolitiikkaan: yrittäjämäinen valtio” saapui keyno-

te-puhujaksi alan kuumin kansainvälinen nimi, professori Mariana Mazzucato.  
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Mazzucaton esitystä kommentoi Aalto-yliopiston professori, tiede- ja teknologia-

neuvoston entinen pääsihteeri Erkki Ormala, joka jatkoi paneelikeskustelussa yh-

dessä Antti Alajan, Sitran vanhemman neuvonantajan Timo J. Hämäläisen ja Tekesin 

kehityspäällikön Christopher Palmbergin kanssa. YLE julkaisi tuoreeltaan net-

tisivuillaan Mazzucaton vierailuun liittyen kaksi juttua, joista toisessa haastateltiin 

myös Alajaa. Kauppalehti raportoi seminaarista, ja Helsingin Sanomat julkaisi 11.8. 

näyttävästi sen yhteydessä tehdyn Mazzucaton haastattelun.  

Säätiö julkaisi joulukuussa hankkeen loppuraporttina Antti Alajan kirjoittaman Yrit-

täjähenkinen valtio. Uusi avaus innovaatiopolitiikkaan, joka perustelee ja viitoittaa 

päälinjoja suomalaiselle elinkeino- ja innovaatiopolitiikalle. Julkistamistilaisuudessa 

14.12. raporttia olivat kommentoimassa kansanedustaja Ozan Yanar ja Insinöörilii-

ton elinkeinopoliittinen asiantuntija Jenni Karjalainen. Raportin teesejä jalostetaan 

keväällä 2017 edelleen artikkeleiksi muille foorumeille.  

Säätiö on ollut mukana Saksan, Ruotsin ja Suomen innovaatiopolitiikkaa vertailevas-

sa hankkeessa saksalaisen Friedrich Ebert Stiftungin ja ruotsalaisen ArenaIdén 

kanssa. Yhteistyön tuloksena julkaistiin toukokuussa Lars Fredrik Anderssonin, Ant-

ti Alajan, Daniel Buhrin, Philip Finkin ja Niels Stöberin raportti Policies for Innovati-

on in Times of Digitalization. A comparative report on innovation policies in Finland, 

Sweden and Germany. Lokakuussa Alaja osallistui hankkeen Ruotsia koskevaan jul-

kistamistilaisuuteen Tukholmassa.  

Kansainvälistä digitalisaatio-keskustelua Säätiö on tuonut Suomeen myös julkaise-

malla keväällä Impulsseja-sarjassaan artikkelin ”Sosialidemokraattiset arvot digitaa-

lisessa yhteiskunnassa”, jonka ovat kirjoittaneet saksalaiset sosiaalidemokraattiset 

vaikuttajat Thymian Bussemer, Christian Krell ja Henning Meyer.  

Alkusyksystä projekti julkaisi Impulsseja-sarjassa kaksikin laajempaa artikkelia. 

Kaisa Penny käsitteli ensin Britanniassa käytyä predistribution-keskustelua otsikol-

la ”Tulonsiirroista tuotonjakoon, uudelleenjaosta ensijakoon”. Teemaa jalostettiin 

Säätiön Paasitornissa järjestämässä keskustelutilaisuudessa ”Miten katkaistaan 

eriarvoistumiskierre?”, jossa Pennyn lisäksi alustivat Timo Harakka ja Osmo Soinin-

vaara.  

Lokakuussa saatiin julki vielä työ- ja elinkeinoministeriön pitkän linjan virkamiehen, 

dosentti Matti Sihton artikkeli, jossa kansainvälisin vertailuin vaadittiin Suomen 

nostamista aktiivisessa työvoimapolitiikassa pohjoismaiselle tasolle. Muun muassa 

Kansan Uutiset uutisoi siitä laajalla referaatilla.  

Työllisyyspolitiikasta Antti Alaja on kirjoittamassa yhdessä Teppo Eskelisen ja Jussi 

Ahokkaan kanssa Jouko Kajanojan toimittamaan kokoomateokseen, joka julkaistaan 

Vastapainon kautta vuonna 2017. Alajan ja Kajanojan englanninkielinen artikkeli 

Paltamon täystyöllisyyskokeilusta puolestaan ilmestyi tammikuussa 2017 Michael 

Murrayn ja Michael Forstaterin toimittamassa kirjassa työtakuusta Palgrave Macmil-

lanin kustantamana.  

Alaja on lisäksi jatkanut aktiivista lehtikirjoitteluaan talous- ja yhteiskuntapoliittisis-

ta teemoista muun muassa Demokraatin kolumnistina sekä Säätiön nettisivujen 

blogeissa.  
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Demokratia muutoksessa 

Säätiön demokratiahankkeista on vastannut projektitutkija PhD Merja Jutila Roon, 

jonka laatima loppuraportti Kenen demokratia? Miten edustuksellinen demokratia 

saadaan toimimaan nykyajassa julkaistiin 23.11. Gaudeamuksen kirjakaupan kahvi-

lassa. Tilaisuudessa tekijän kanssa keskustelivat kansanedustaja Satu Taavitsainen, 

tutkija Veikko Eranti sekä Heli Markkula Allianssista.  

Jutila Roon nosti raportissa esiin, kuinka yhteiskunnallinen päätöksenteko on jakau-

tunut epätasaisesti eri sosioekonomisten ryhmien kesken. Demokratia ei saa jäädä 

vain koulutettujen ja hyväosaisten hoidettavaksi, vaan sitä on vahvistetta laajemman 

osallistumisen kautta. Huolen ja huomion kohteena ovat erityisesti ne, joiden osallis-

tuminen on nyt vähäistä.  

Raportti noteeratiin hyvin tiedotusvälineissä, ja uutisoinnin lisäksi siihen viitattiin 

sekä Demokraatin että Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa. Huomiota sai myös 

Jutila Roonin kirjoittama Impulsseja-artikkeli ”Maahanmuuttajat äänestäjinä Suo-

men kunnallisvaaleissa”. Se nojaa Säätiön TNS Gallupilla teettämään kyselytutki-

muksen (ks. jäljempänä), jossa kartoitettiin myös maahanmuuttajien yhteiskunnalli-

sia näkemyksiä.  

Poliittisen osallistumisen esteeksi on osoittautunut muun muassa se, että suuri osa 

maahanmuuttajista ei tiedä olevansa äänioikeutettu kuntavaaleissa. Tästä tematii-

kasta Jutila Roon kirjoitti myös vertaisarvioidun artikkelin, joka julkaistiin Työväen-

tutkimuksen vuosikirjassa.  

Konkreettisesta demokratiatyöstä ja -oppaasta on kyse VTT Pilvi Torstin Vaalikirjas-

sa – Mitä on olla ehdokas, jonka Säätiö julkaisi kesäkuussa. Se pureutuu neljien vii-

meaikaisten vaalien kokemuksella vaalityöhön ja politiikkaan panostamisen eri ulot-

tuvuuksiin sekä käytännön läheisesti että järjestelmän yleisiä piirteitä ja toimivuutta 

pohtien.  

Julkistamistilaisuudessa Cafe Pirittassa oli paikalla runsaasti yleisöä Säätiön toimin-

nanjohtajan haastatellessa Torstia sekä YLEn toimittajaa Jukka Nivaa. Kirja sai Hel-

singin Sanomissa 24.7. sangen suotuisan arvion, ja se on noteerattu myös muissa 

tiedotusvälineissä. Vaalikirjaa voi pitää lähes välttämättömänä lukemisena kaikille 

kevään 2017 kuntavaaleihin valmistautuville tai ylipäätään politiikkaan aikoville.  

Suomen tavoin myös kansainvälisesti on kannettu huolta siitä, että nykynuorten 

yhteiskunnallinen osallistuminen on aikaisempia ikäluokkia heikompaa. Jutila Roon 

on osallistut Säätiön eurooppalaisen verkoston FEPSin Millennial Dialogue -työhön, 

joka oli kesäkuussa Brysselissä Call To Europe -konferenssin teemana. Jutila Roon 

oli siellä mukana paneelikeskustelussa, ja hän on kirjoittanut myös julkaisuun, jonka 

FEPS on teemasta tuottamassa.  

Elokuussa Jutila Roon oli järjestämässä SDP:n puolueristeilylle keskustelutilaisuudet 

sekä millenniaalien poliittisesta osallistumisesta että sote-uudistuksen demokratia-
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vaikutuksista. Lokakuussa hän osallistui demokratian tulevaisuuden haasteita käsit-

televään paneeliin Demarinuorten 110-vuotisjuhlaseminaarissa.  

Jutila Roon jatkoi kansainvälistä yhteistyötä myös Euroopan sosiaalidemokraattisen 

puolueen PESin työryhmässä, joka pohti ratkaisuja vaalijärjestelmän uudistamiseksi 

erityisesti Euroopan parlamenttivaalien äänestysaktiivisuuden kohottamiseksi.  

 

Kyselytutkimus palkansaajille 

Säätiö kokeili vuonna 2016 uutta toimintamuotoa, laajaa kysely- ja mielipidetutki-

musta, jonka toteuttamisesta vastasi projektitutkija TM, HUK Markku Valtanen. Ky-

selytutkimus toteutettiin yhteistyössä SDP:n kunnallisjärjestöjen kanssa. Tavoittee-

na oli tuottaa ajankohtaista tietoa suomalaisten poliittisista preferensseistä ja kun-

tavaaleissa 2017 esiin nousevista yhteiskunnallisista kysymyksistä.  

Kiinnostuksen kohteena olivat erityisesti kunnalliset palvelut ja kuntatalous. Lisäksi 

tutkimus kartoitti kansalaisten luottamusta sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen 

onnistumiseen oikeudenmukaisuuspäämäärien näkökulmasta. Kysely suunnattiin 

pääasiassa palkansaajille, mutta samassa yhteydessä kerättiin myös maahanmuutta-

jien kokemuksia palveluista sekä poliittisen osallistumisen esteistä.  

Tutkimus suunniteltiin kevätkauden aikana ja sen empiirinen osuus eli puhelinhaas-

tattelut teetettiin kesä-heinäkuussa TNS Gallup oy:llä. Näin kerätyn empiirisen ai-

neiston pohjalta Markku Valtanen työsti ensimmäisen raportin ”Onnistuuko sote? 

Mitä kansalaiset ajattelevat hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta”, 

joka julkaistiin lokakuussa Säätiön Impulsseja-sarjassa.  

Kysely osoitti selvästi, että hallituksen suunnitelmat eivät nauti suurta luottamusta 

kansalaisten keskuudessa. Tulokset herättivät runsaasti huomiota, etenkin kun De-

mokraatti julkaisi siitä näyttävästi laajan artikkelin höystettynä Valtasen haastatte-

lulla. ”Selkeä enemmistö suomalaisista preferoi julkista sektoria sote- ja koulutus-

palveluiden tuottajana”, projektitutkija Samuli Sinisalo argumentoi kerätyn datan 

pohjalta Säätiön blogissa sote-keskustelun jatkuessa vilkkaana.  

Valtanen on raportoinut kyselytutkimuksesta myös parissa muussa artikkelissa, 

kuinka esimerkiksi kuntapalvelujen riittävyydestä on erilaisia käsityksiä eri puolilla 

maata. Osoittautui myös, että suomalaiset ovat valmiita ottamaan turvapaikan saa-

neita kotikuntaansa nykyistä enemmän.  

Lisäksi Säätiö julkaisi edellä mainitun Merja Jutila Roonin selvityksen maahanmuut-

tajien poliittisesta osallistumisesta. Kerättyä kyselyaineistoa käytetään edelleen 

hyväksi valmistauduttaessa kuntavaaleihin ja analysoitaessa sitä, kuinka ihmisten 

näkemykset ovat heijastumassa poliittisen puoluekentällä tapahtuviin kannatus-

muutoksiin.  

Alkuvuodesta 2016 Markku Valtanen teki SDP:n pyynnöstä tilastollisen selvityksen 

puolueen kuntakohtaisesta kannatuksesta ja kannatuspotentiaalista eduskuntavaa-
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leissa 1990-luvulta nykypäivään. Kuntavaaleihin valmistautumista palvelee pilvi-

pohjainen ratkaisu ehdokasmäärien seuraamisesta valtakunnallisesti.  

 

 

Teknologinen kehitys ja yhteiskunnallinen murros 

Tutkimusprojekti tarkastelee uusimman teknologisen kehityksen aikaansaamia yh-

teiskunnallisia muutosprosesseja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat työhön ja 

työelämään kohdistuvat muutospaineet. Tavoitteena on kehitystrendien analysoi-

misen lisäksi tuottaa tutkimukseen nojaavia esityksiä edistyksellisen politiikan läh-

tökohdiksi.  

Hanke kärsi vuoden 2016 siitä, että Säätiöllä ei ollut resursseja kiinnittää siihen kes-

kittyvää projektitutkijaa. Sen toteutus onkin nojannut toisaalta ajatuspajan ulkopuo-

lelta tilattaviin artikkeleihin ja näkemyksiin, toisaalta synergiaetuihin erityisesti 

tietotaloutta ja innovaatioita käsittelevän projektin kanssa.  

Tältä pohjalta on onnistuttu nostamaan esiin tärkeitä teemoja. Toukokuussa Säätiö 

julkaisi Impulsseja-sarjassa professori Markku Kuisman poleemisen artikkelin ”Mikä 

on totuus valtion yhtiöistä?”, jonka mukaan valtion yhtiöt ovat olleet keskeisiä Suo-

men teollistamisessa sekä teknologisen kehityksen ajureita. Ei ole historiallisesti 

pitävää näyttöä siitä, että yksityiset yritykset olisivat niitä tehokkaampia – onnistua 

ja epäonnistua kun voi omistuspohjasta riippumatta.  

Kuisman puheenvuoro noteerattiin Kauppalehdessä, Talouselämässä, Taloussano-

missa, Kansan Uutisissa ja Demokraatissa herättäen huomioita ja tuomioita. Artikke-

li sai poikkeuksellisen laajan levikin myös sen myötä, että Jukka Kemppinen julkaisi 

sen kokonaisuudessaan maan luetuimpiin ja arvostetuimpiin kuuluvassa blogissaan.  

Syyskuussa julkaistiin professori Juha Siltalan Impulssi ”Työnantajan alaisena ilman 

työsuhdetta – Uuden talouden keikka- ja silpputyö paluuna entiseen”, joka sekin 

ylitti hyvin uutiskynnykset Helsingin Sanomia ja Talouselämää myöten. Toimittaja 

Ville Blåfield puolestaan kokosi kymmenen haastattelun pohjalta raportin ”Uusi työ 

– uudet duunarit. Keskusteluja työn muutoksesta”, joka julkaistiin vuoden 2017 

aluksi SDP:n puoluekokouksen yhteydessä.    

Tulevaisuuden digitaalisen yhteiskunnan näkymiä hahmoteltiin keväällä jo maini-

tussa Bussemerin, Krellin ja Meyerin katsauksessa, ja teknologisen kehityksen seu-

rausten selvittely on kirjattu Säätiön painopisteeksi parin seuraavan vuoden toimin-

tasuunnitelmaan. Vaikutukset tulevat olemaan moninaisia, ja ne ulottuvat niin sosi-

aaliturvan malleihin kuin jakamistalouden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.  

Tai kysymyksiin johtamisesta, kuten heinäkuussa Porin SuomiAreenalla, jossa Säätiö 

järjesti yhdessä Cocommsin, Nokian, Ohjelmistoyrittäjät ry:n ja ProComin kanssa 

päälavalla keskustelun ”Tulevaisuuden johtajuus – herran pelolla vai sielun palol-

la?”. Tapahtumalle luotiin näyttävät nettisivut blogeineen ja videoineen (johta-

juusareena.fi), ja sen nimekkäät esiintyjät (mm. Matti Alahuhta, Ann Selin, Risto Sii-
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lasmaa) vetivät puiston täydeltä monisatapäisen yleisön. Yhteenveto keskusteluista 

löytyy myös Säätiön blogista.  

Teknologinen kehitys ja yhteiskunnan murros näky myös urbanisaatiossa, jota pide-

tään yhtenä aikamme megatrendeistä. Näitä teemoja käsiteltiin marraskuussa kan-

sainvälisessä kaupunkipoliittisessa seminaarissa, jonka Säätiö järjesti yhdessä SDP:n 

ja Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen PESin kanssa Helsingin Vanhalla Pos-

titalolla.  

Tilaisuuden avasivat PESin puheenjohtaja Sergei Stanishev, SDP:n puheenjohtaja 

Antti Rinne ja Helsingin sos.dem. piirin puheenjohtaja Pilvi Torsti, ja se keräsi kes-

kustelijoiksi lähes parikymmentä tutkijaa, poliitikkoa ja kaupunkipäättäjää Suomen 

lisäksi Alankomaista, Britanniasta, Ranskasta ja Ruotsista.  

Tarkastelun kohteena oli muun muassa jakamistalous, monikulttuurisuus ja integ-

raatio sekä muuttuva julkinen tila. Tallenne seminaarista löytyy Säätiön youtube-

kanavalta. Lisäksi Markku Valtanen kirjoitti tapahtuman virikkeistä artikkelin mo-

biiliteknologian vaikutuksesta sosiaalisen tilan käsityksiin (”Pokémonien jahtaajat 

pelasivat virtuaalisen tilan näkyväksi”).  
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Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 

Ajatuspaja vaikuttaa yhteiskuntaan pääsääntöisesti kahta väylää pitkin. Se nostaa 

edellä kuvatulla tutkimus- ja julkaisutoiminnallaan esiin näkökulmia ja teemoja, 

jotka ovat osaltaan määrittämässä yhteiskuntapolitiikan agendaa. Toisaalta Säätiö 

osallistuu asiantuntemuksensa puitteissa punnituilla näkemyksillä käynnissä ole-

vaan poliittiseen keskusteluun riippumatta siitä, mistä teemat kumpuavat.  

Jälkimmäisen sektorin kommentointi on langennut ennen muuta toiminnanjohtaja 

Mikko Majanderille, joka on saanut analysoida muun muassa perusporvarihallituk-

sen sisäisiä jännitteitä sekä ponnisteluja kilpailukykysopimuksen synnyttämiseksi. 

Toinen kestoaihe on liittynyt Euroopan tapahtumiin ja EU:n vaikeuksiin, kansallis-

valtiollisten painotusten voimistumisesta populismiin ja pakolaisvirroista brexitiin.  

Vuoden loppupuolella tiedotusvälineiden huomio kohdistui puoluekokoukseen val-

mistautuvaan SDP:hen. Toimittajia kiinnostivat spekulaatiot sosiaalidemokraattisen 

kentän tunnelmista ja viriävä puheenjohtajapeli, joihin ajatuspaja tarjosi parhaansa 

mukaan pelin politiikan vastapainoksi perusteltuja analyyseja.   

Demokraatin ja Säätiön blogin vakiopalstojen lisäksi Majander on esiintynyt muun 

muassa Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Maaseudun Tulevaisuudessa, 

Talouselämässä ja Yliopisto-lehdessä, siinä missä STT:n, Lännen Median ja muiden 

maakuntalehtien yhteistoimitusten tekemät jutut ovat levinneet samanaikaisesti 

useisiin sanomalehtiin.  

Ulkomailta lausuntoja on pyytänyt New York Times, ja Arbetet Ruotsista sekä Brys-

selissä toimitettu The Progressive Post ovat julkaisseet Majanderin artikkelin.  

Sähköisistä viestimistä antoisimpia ovat olleet YLEn radiokanavat Puhe, Radio 1 ja 

Suomi sekä ruotsiksi Vega: ohjelmista Politiikkaradio ja Ykkösaamu useampaan ker-

taan sekä esimerkiksi Brysselin kone ja eurooppalaista populismia kartoittava sarja. 

Jokunen lausunto on annettu myös TV-uutisille.  

Poliittisen historian dosenttina Majander on esiintynyt asiantuntijana sekä suomek-

si että ruotsiksi muutamassa historiasarjassa. Pääkohteena on ollut erityisesti Urho 

Kekkonen, jonka presidentiksi tulosta on tullut kuluneeksi 60 ja kuolemasta 30 

vuotta. Suomalaisessa kirjakaupassa hän haastatteli Maarit Tyrkköä tämän Kekkos-

kirjasta, syksyn bestselleristä. Ajankohtaiskommentaareissa taas on kysytty paljon 

tulevista presidentinvaaleista, jotka odottavat runsaan vuoden päässä.  

Yhteiskunnallista historian sarkaa Majanderille on riittänyt muun muassa Helsingin 

yliopistossa esitarkastajana väitöskirjalle, joka sivuaa läheisesti työväenliikkeen 

historiaa 1900-luvun ensi vuosikymmenillä. Hän oli myös jäsenenä historiatoimi-

kunnassa, joka ohjasi Miina Sillanpäästä tehtyä kirjaa tämän juhlavuoden kunniaksi. 
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Säätiön Impulsseja-sarjaan Majander kokosi Erkki Liikasen, Pertti Sorsan ja Ulpu 

Iivarin esitelmistä julkaisun ”Kalevi Sorsa ja Suomen Pankki”.  

Suomi 100 -juhlavuoteen Säätiö on valmistautunut monessa yhteistyöprojekteissa. 

Majander on osallistunut eduskunnan puhemiehen kokoon kutsumaan työryhmään, 

joka on ideoinut demokratiaa tarkastelevaa juhlaseminaaria syksylle 2017 parla-

mentin tiloihin. Demokratian kohtalo on teemana myös ajatuspaja Magman kokoa-

massa yhteistyössä, jossa tuotetaan niin esseekirja ja tv-dokumentti kuin kansalais-

foorumeita.  

Poliittistaustaisten ajatuspajojen kanssa tuotetaan 2017 yhdessä sarja tulevaisuus-

pajoja eri paikkakunnilla. Säätiön omana tuotteena (Kansan Sivistysrahaston avus-

tuksella) on professori Seppo Hentilältä tilattu kirja, joka tarkastelee sisällissodan 

jättämiä pitkiä varjoja Suomen poliittiseen kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen muis-

tiin.  

Periaateohjelmaansa uusivan SDP:n aatteellista keskustelua Säätiö on auttanut 

muun muassa Työväen Sivistysliiton kanssa järjestetyllä kirjoituskilpailulla, johon 

saatiin yli 30 osanottajaa aiheesta ”Sosialidemokratia vapausaatteena”. Parhaat pal-

kittiin ja julkaistiin Impulsseja-sarjassa. Ajatuspajan väki on käynyt myös alusta-

massa useissa tilaisuuksissa, joissa on käsitelty niin aatteellisia kuin eurooppalaisia 

tai muita päivänpoliittisia kysymyksiä.  

Ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun vaikuttamista Majander on jatkanut 

muun muassa Paasikivi-Seuran hallituksessa. Pentinkulman päivillä Urjalassa hän 

veti heinäkuussa Euroopan tilaa peilaavan paneelikeskustelun ”Ihan kamala päivä”. 

Helsingin kirjamessuilla Majander haastatteli kirjailija Lena Anderssonia erityisesti 

ruotsalaisen kansankodin tilasta. Lisäksi toiminnanjohtaja on ottanut osaa lukuisiin 

tilaisuuksiin, joissa on käsitelty erityisesti kiristyneitä jännitteitä Itämeren piirissä.  

Vaikka ajatuspaja ei ole varsinainen koulutusorganisaatio, Säätiö järjesti yhdessä 

Työväen Sivistysliiton kanssa vuonna 2016 varsin onnistuneesti Maailmanpolitiikan 

koulun. Kurssin aikana noin 15 kansainvälisistä asioista kiinnostunutta nuorta ja 

vähän vanhempaa kokoontuivat viitenä viikonloppuna oppimaan, keskustelemaan ja 

hahmottamaan, miksi maailma on tällainen kuin se on.  

Käsiteltiin teemat: maailmanpolitiikan perusteet, YK ja kestävä kehitys, EU ja eu-

rooppalaiset järjestöt, kansainvälinen kauppapolitiikka, ulko- ja turvallisuuspolitiik-

ka. Alustajiksi saatiin kovatasoinen kaarti presidentti Tarja Halosesta lähtien: Pekka 

Haavisto, Eero Heinäluoma, Mika Aaltola, Johannes Koskinen sekä itseoikeutetusti 

koulun alullepanija ja suojelija Erkki Tuomioja.  

Hyvien kokemusten saattelemana koulutusohjelma saa jatkoa vuonna 2017, uusi 

kurssi aloitti helmikuussa. Säätiöstä on yhteyshenkilönä toiminut ensin Kaija Kor-

honen ja hänen seuraajanaan Samuli Sinisalo.  

Vaikka ajatuspajan kaltaisen toimijan vaikuttavuutta on kokonaisuudessaan vaikea 

mitata ja todentaa, systemaattisen media- ja tapahtumaseurannan valossa Säätiön 

näkyvyys ja tunnettuus ovat edelleen vahvistuneet. Kaiken kaikkiaan on ollut selkeä 

tunne siitä, että ajatuspajan toiminta ja tuotokset noteerataan aikaisempaa her-

kemmin. Se on iso askel Säätiön yhteiskunnallisen legitimiteetin saralla.  
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Kansainvälinen toiminta 

Demokratiatyö Makedoniassa 

Sosiaalidemokraattisen internationalismin perinteen mukaisesti Säätiö edistää mo-

nipuoluedemokratiaa kansainvälisesti. Tätä on toteutettu konkreettisimmin Make-

doniassa, jossa säätiö on ollut rakentamassa pluralistista politiikkakäsitystä ruohon-

juuritasolla vuodesta 2008 lähtien ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövarojen 

tuella.  

Mutta myös Helsingissä tapahtuu. Säätiö järjesti maaliskuussa eurooppalaisen yh-

teistyöverkoston ENoPin ja Vihreän sivistystyönliiton Vision kanssa kansainvälisen 

seminaarin, jossa käsiteltiin demokratiatyötä ja konfliktien ehkäisyä Euroopan lähi-

alueilla. Ministeritason puhujakaarti Pekka Haaviston johdolla keräsi Eurooppa-

saliin kymmenittäin innokkaita osanottajia.  

Loppukeväästä 2016 projektin hallinnossa tapahtui muutos, kun sitä alusta asti 

koordinoinut Kaija Korhonen siirtyi muihin tehtäviin ja hänen tilalleen palkattiin 

hankevastaavaksi Samuli Sinisalo. Vahdinvaihto on sujunut jouhevasti ja työ jatku-

nut katkoksitta kolmivuotisessa projektissa Demokratian tukeminen monietnisessä 

Makedoniassa, joka pyrkii vahvistamaan erityisesti nuorten ääntä yhteiskunnassa ja 

lisäämään heidän omaehtoista yhteistyötään yli etnisten rajojen.  

Keskeinen elementti tässä on vuonna 2014 perustettu nuorisofoorumi. Siihen kuu-

luu 11 nuorisojärjestöä, joista viisi on eri poliittisten puolueiden nuorisojärjestöjä, 

kuusi muita kansalaisjärjestöjä. Foorumin tavoitteena on nostaa esiin nuoria kosket-

tavia kysymyksiä taustasta riippumatta, vahvistaa ruohonjuuritason toimijoiden 

tietotaitoa sekä vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun.  

Poliittisesti kuluva vuosi on ollut Makedoniassa kauttaaltaan hyvin rikkonainen. 

Keväällä yritettiin kahteen otteeseen järjestää vapaat vaalit, mutta niistä jouduttiin 

perääntymään. Joulukuussa vaalit viimein toteutuivat, mutta uutta hallitusta ei tois-

taiseksi ole onnistuttu niiden pohjalta kokoamaan.  

Tässä toimintaympäristössä hanke järjesti Makedoniassa kevätkaudella kolme jul-

kista keskustelutilaisuutta, joita edelsi pidempi kampanjointi kulloisenkin teeman 

esiin nostamiseksi. Tarkoitukseen käytettiin erilaisia työkaluja, kuten blogikirjoituk-

sia, avoimia kirjeitä, haastatteluja ja sidosryhmätapaamisia. 

Ensimmäinen näistä tilaisuuksista järjestettiin Skopjessa 26.5. teemasta ”Monikult-

tuurinen koulutus – nykytila ja tulevaisuuden haasteet”. Keskustelijoina oli profes-

soreita, opiskelijajärjestön edustajia, kansanedustajia ja poikkeuksellisesti myös 

opetusministeriön – eli hallituspuolueen – edustaja, jotka eivät juurikaan ole antau-

tuneet vuoropuheluun.  

Tilaisuutta seurasi noin 40 hengen yleisö, kymmenkunta toimittajaa, sekä kuusi tv-

kameraa. Paikalla oli myös Suomen ulkoasiainministeriön edustaja Jaakko Jakkila, 
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jolle järjestettiin monipuolinen tapaamisohjelma sekä Makedonian tilanteeseen että 

Säätiön projektiin ja yhteistyökumppaneihin tutustumiseksi.  

Myös kaksi muuta julkista keskustelua järjestettiin vastaavalla kaavalla ja osallistu-

jajoukolla. Kumanovon kaupungissa käsiteltiin 22.6. teemaa ”Etninen etäisyys Ma-

kedoniassa”. Vaikka asiat ovat kehittyneet aikaisempaa vakaammalle pohjalle, kes-

kustelijat katsoivat silti luottamuksen erityisesti makedonialaisen ja albanialaisen 

väestönosan välillä heikoksi.  

Kolmas keskustelutilaisuus järjestettiin Bitolassa 23.6. teemasta ”Tilanne Makedoni-

an pienemmissä etnisissä yhteisöissä”. Yhteenvetona voidaan todeta tilanteen ole-

van haastava, kun asioista päätetään käytännössä aina albanialaisten ja makedonia-

laisten kesken.  

Hanke tukee Makedoniassa myös Political Academy for Social Democracyn vuosit-

tain järjestämää koulutusohjelmaa, joka kulkee nimellä Forum for Public Policies. 

Tämän vuoden viikonloppuseminaari juhannusviikonloppuna 24.–26.6. käsitteli 

monikulttuurista koulutusta, johon lähetimme Maria Rytkösen sosialidemokraatti-

sesta eduskuntaryhmästä luennoimaan suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja 

koulutuksen periytyvyydestä.  

Projektin syyskauden ensimmäinen tapahtuma oli ruohonjuuritason koulutus nuo-

risofoorumin jäsenjärjestöjen aktiiveille aiheesta ”Monikulttuurisuus ja kulttuurien 

välinen oppiminen”. Osallistujia oli viitisenkymmentä, ja osa kouluttajista oli saanut 

koulutuksensa Säätiön aikaisemmissa hankkeissa (2010 ja 2013).  

Lokakuun alussa järjestettiin jälleen julkinen tilaisuus monikulttuurisesta koulutuk-

sesta, johon puhujavieraaksi saatiin Suomen entinen opetusministeri Krista Kiuru. 

Keskustelussa käytiin läpi Suomen koulutusjärjestelmän kehitystä ja haettiin koske-

tuspintoja Makedonian tilanteeseen.  

Korkean tason vieras veti salin täyteen ja tv-kamerat paikalle: tilaisuus uutisoitiin 

kolmen eri kanavan iltauutisissa Makedoniassa ja Suomessa Demokraatti-lehdessä. 

Pyrkimyksenä on muutenkin nostaa hankkeen profiilia ja tehdä Makedonian demo-

kratiakehityksen problematiikkaa tunnetuksi muun muassa artikkeleilla ja haastat-

teluilla sekä kytkemällä se Balkanin yleisempiin olosuhteisiin.  

Loka- ja marraskuussa järjestettiin kaksi työpajaa Monikulttuurisen Nuorisofooru-

min jäsenille. Niissä tuotettiin kaksi varsin korkeatasoista politiikkapaperia, jotka 

käsittelivät osanottajien itsensä valitsemia ja siten heitä eniten motivoivia aiheita: 

maastamuuttoa ja paikallisia nuorisovaltuustoja. Kirjoitusprosessi oli opettavainen, 

eikä yhteisen sävelen löytyminen ollut eri järjestöistä ja etnisistä taustoista tuleville 

nuorille itsestään selvää. Nämä paperit painatetaan, ja ne toimivat pohjana Nuoriso-

foorumin suunnitellulle kampanjatyölle Makedoniassa vuonna 2017.  

Kirjoitustyön ja ryhmävuorovaikutuksen harjoittelun lisäksi toisessa työpajassa 

käytiin monikulttuurisuutta ja kielikysymyksiä käsittelevä paneelikeskustelu, jossa 

hankevastaava Sinisalo esitteli Suomen kielipolitiikkaa, eli meille niin kovin tuttua 

suomi-ruotsi -kysymystä, jossa on käyttökelpoisia vertailukohtia makedonien ja 

albanien kieli- ja vähemmistöasioita koskeviin kiistakysymyksiin.  
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Yleispoliittisesti vuosi 2016 oli Makedoniassa tapahtumarikas. Vapaat vaalit onnis-

tuttiin järjestämään vasta kolmannella yrittämällä, ja joulukuussa päästiin äänestä-

mään uudesta parlamentista. Kansallisoikeistolainen hallitus kärsi tappion ja oppo-

sitio voitti sosiaalidemokraattien johdolla. Käytännössä vaalien tulos kuitenkin jätti 

voimasuhteet tasan pattitilanteeseen, eikä maahan ole onnistuttu muodostamaan 

uutta hallitusta. Tämä tarjoaa mielenkiintoisen ympäristön Monikulttuurisen nuori-

sofoorumin kampanjatoimintaan vuodelle 2017.  

 

Eurooppa ja Pohjola 

Säätiö on jatkanut vuonna 2016 aktiivista toimintaansa tiiviissä vuorovaikutuksessa 

eurooppalaisten sisarjärjestöjensä, keskustavasemmistolaisten ajatushautomojen 

kanssa, joiden kattojärjestönä toimii Foundation for European Progressive Studies 

(FEPS).  

Kesäkuussa järjestettiin FEPSin kanssa edellä tutkimusprojektien yhteydessä tar-

kemmin esitelty seminaari ”What next for European social democracy?”, jossa myös 

Friedrich Ebert Stiftungin panos oli vahva. Tilaisuus kytkeytyi luontevaksi osaksi 

FESin koordinoimaa innovaatiopolitiikkaa käsittelevää projektia, jossa Säätiön tutki-

ja Antti Alaja on vastannut Suomen osuudesta ja osallistunut syyskuussa Tukhol-

massa valmiin raportin esittelyyn.  

Juhannuksen alla toiminnanjohtaja Mikko Majander osallistui FEPSin vuosikokouk-

seen Brysselissä, jossa Kalevi Sorsa -säätiö sai tunnustusta esimerkillisestä kump-

panuudesta. Siitä oli hyvä jatkaa Call to Europe -konferenssiin, jonka järjestämistä 

Säätiö on osaltaan tukenut.  

Paikalle saapui yhdeksi panelistiksi myös projektitutkija Merja Jutila Roon, joka on 

osallistunut FEPSin Millennial Dialogue -tutkimusryhmän työhön. Hän on jatkanut 

myös suomalaisedustajana Euroopan sosialistipuolueen PESin työryhmässä, joka 

pohtii keinoja äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi.  

Majander otti kesällä osaa myös laajaan konferenssiin Dialogue on Europe, jonka 

Das Progressive Zentrumin kollegat järjestivät Berliinissä. Lokakuussa oli samassa 

kaupungissa vuorossa jatkoa The Good Society -projektille, jota FES on pyörittänyt 

jo useamman vuoden ajan. Keskustelun kohteena oli tällä kertaa The Social Democ-

ratic Concept of Identity – erittäin kiinnostavassa Brexitin jälkeisessä tilanteessa. 

Yhteyksiä on pidetty myös brittiläiseen Policy Networkiin: Antti Alaja julkaisi sen 

sivuilla blogikirjoituksen ”A conservative turn for Finnish science and innovation”.   

Tukholmassa taas FESin Pohjolan toimisto vietti marraskuussa kymmenvuotisjuhli-

aan korkean tason seminaarilla ”Equality – The Return of the Undead?”, johon Ma-

jander otti osaa yhtenä paneelistina. Näissä yhteyksissä jatkuvat vakiintuneet suh-

teet skandinaavisten ajatuspajojen kanssa, joista läheisimmiksi ovat muodostuneet 

keskustelut ruotsalaisen Arenan kollegojen kanssa.  

Säätiön perinteisen tutkimus- ja politiikkapäivän marraskuussa korvasi tänä vuonna 

yhdessä PESin ja SDP:n kanssa järjestetty kaupunkipoliittinen seminaari ”Mikä on 

mahdollista? – Building fair and inclusive cities in the 21st century”. Sen sisältöä on 

esitelty edellä tutkimusprojektien yhteydessä.  
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Julkaisutoiminta 

 

Pilvi Torstin Vaalikirja – Mitä on olla ehdokas (127 s.) ilmestyi kesäkuussa Kalevi 

Sorsa -säätiön kustantamana ja toimittamana. Kirja tarjoaa kokemuspohjaisen ja 

käytännönläheisen kuvauksen politiikkaan ja kampanjointiin antautumisen arjesta, 

kurkistuksen kulissien taakse.  

Vuoden ja tutkimusprojektien päätteeksi Säätiö julkaisi marras- ja joulukuussa kaksi 

raporttia: Merja Jutila Roonin Kenen demokratia? Miten edustuksellinen demokratia 

saadaan toimimaan nykyajassa (69 s.) ja Antti Alajan Yrittäjähenkinen valtio – Uusi 

avaus innovaatiopolitiikkaan (62 s.).  

Merkittävä harppaus on otettu Säätiön nettijulkaisusarjassa Impulsseja, joita vuoden 

2016 aikana ilmestyi peräti kymmenen kappaletta:  

’Sosialidemokratia vapausaatteena – Kirjoituskilpailun parhaat’. Helmikuu 2016. (32 s.)  

JOKINEN, Saana-Maria: ’Syyrialaispakolaiset taistelevat toimeentulosta Turkissa’. Helmikuu 

2016. (12 s.)  

LIIKANEN, Erkki, SORSA, Pertti & IIVARI, Ulpu: ’Kalevi Sorsa ja Suomen Pankki’. Maaliskuu 

2016. (20 s.)  

BUSSEMER, Thymian, KRELL, Christian & MEYER, Henning: ’Sosialidemokraattiset arvot 

digitaalisessa yhteiskunnassa – Neljännen teollisen yhteiskunnan haasteita’. Huhtikuu 2016. 

(20 s.)  

KUISMA, Markku: ’Mikä on totuus valtion yhtiöistä?’ Toukokuu 2016. (11 s.)  

PENNY, Kaisa: ’Tulonsiirroista tuotonjakoon, uudelleenjaosta ensijakoon’. Syyskuu 2016. (24 

s.)  

SILTALA, Juha: ’Työnantajan alaisena ilman työsuhdetta. Uuden talouden keikka- ja silpputyö 

paluuna entiseen’. Syyskuu 2016. (31 s.)  

VALTANEN, Markku: ’Onnistuuko sote? Mitä kansalaiset ajattelevat hallituksen sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistuksesta’. Lokakuu 2016. (22 s.)  

SIHTO, Matti: ’Aktiivisen työvoimapolitiikan paluu. Suomi nostettava pohjoismaiselle tasolle’. 

Lokakuu 2016. (10 s.)  

JUTILA ROON, Merja: ’Maahanmuuttajat äänestäjinä Suomen kuntavaaleissa’. Joulukuu 2016. 

(16 s.)   

Omien julkaisukanavien ulkopuolelta on syytä mainita Mikko Majanderin 34-

sivuinen tutkimusartikkeli ’Toinen Amerikka? Luonnoksia Vietnamin sodan vasta-

kulttuurista’, joka ilmestyi kesällä kokoomateoksessa Ilmestyskirja. Vietnamin sodan 

kulttuurihistoriaa (toim. Hanne Koivisto, Kimi Kärki & Maarit Leskelä-Kärki).  

Säätiön sivuilla julkaistiin vuoden aikana 59 kolumnia tai blogikirjoitusta. Ykköshi-

tiksi yli 1200 vierailijalla nousi Samuli Sinisalon ”Onko Guggenheimille vaihtoeh-
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toa?” (7.11.). Markku Valtaselta luettiin runsaasti artikkeleita ”Islamin arvostelijat 

tavoittelevat jotain jota ei ole” (2.3.), ”Pokémonien jahtaajat pelasivat virtuaalisen 

tilan näkyväksi” (16.12.) ja ”Suomalaiset valmiita ottamaan turvapaikan saaneita 

kotikuntaansa” (8.11.).  

Myös Mikko Majanderin ”Irti tukiaisten yhteiskunnasta” (24.10.) ja ”Suomalaiset 

ajatuspajat kaukana kansainvälisestä kärjestä” (1.11.) sekä Antti Alajan ”Sandersin 

suosio ilmentää sosialidemokratian uutta aaltoa Yhdysvalloissa” (29.1.) saivat paljon 

huomiota. Aiheiden ajankohtaisuus ja kirjo kuvastavat, kuinka laajalla rintamalla 

ajatuspajassa eletään yhteiskunnallisen keskustelun hermolla.  
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Talous ja hallinto 

Säätiön infrastruktuuri ja perustoiminnat nojaavat opetus- ja kulttuuriministeriön 

myöntämään valtionapuun (100 000 euroa), joka on osoitettu puolueita lähellä ole-

vien ajatushautomoiden toimintaan.  

Projektikohtaista rahoitusta on onnistuttu saamaan ulkoasiainministeriön kansa-

laisjärjestöjen kehitysyhteistyövaroista (87 753 euroa), Palkansaajasäätiöltä 

(180 000 euroa), Tradeka-yhtymältä (35 000 euroa), Kansan Sivistysrahastolta 

(11 000 euroa) sekä Työväen Opintorahastolta (20 000 euroa), joille kaikille kaunis 

kiitos. Kansainvälisistä kumppaneista FEPS auttoi taloudellisesti yhteisen seminaa-

rin kulujen kattamisessa. SDP:n ja sen kunnallisjärjestöjen osuus TNS Gallupilla tee-

tetystä kyselytutkimuksesta oli 15 000 euroa.   

Varainhankinnan ja sijoitusten tuotot olivat vuonna 2016 yhteensä 367,28 euroa. 

Säätiön tuloslaskelma vuonna 2016 oli 9773,56 euroa alijäämäinen.  

Säätiön hallituksen muodostavat Reijo Paananen (pj.) ja Elisabeth Helander (vpj.) 

sekä jäseninä Juha Eskelinen, Eija Hietanen, Päivi Lipponen, Ulf Sundqvist ja Esa 

Suominen. Hallitus on kokoontunut vuoden 2016 aikana kuusi kertaa. Sääntömää-

räinen vuosikokous järjestettiin 21.3.  

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita eikä suppealle lähipiirille ole annettu 

avustuksia tai vastikkeettomia taloudellisia etuja.  Tilintarkastusyhteisölle on mak-

settu 877,30 € korvaus tilintarkastuksesta. Tiedossa ei ole muita säätiölain määrit-

tämälle lähipiirille myönnettyjä palkkioita, avustuksia tai apurahoja. 

Operatiivisesta toiminnasta ovat vastanneet toiminnanjohtaja Mikko Majander sekä 

talous- ja viestintävastaavat Hildur Boldt (1.1.–29.2.) ja Timo Bergman (1.3.–30.6.). 

Antti Alaja aloitti Säätiön tutkimuspäällikkönä 1.7.2016 ja vastaa muiden työtehtä-

viensä lisäksi myös ajatuspajan taloushallinnosta.  

Määräaikaisissa työsuhteissa projektitutkijoina ovat toimineet YTM Antti Alaja 

(1.1.–30.6.), PhD Merja Jutila Roon, TM, Huk Markku Valtanen (puolipäiväisenä) 

sekä MA Samuli Sinisalo Makedonia-projektin hankevastaavana.  

Säätiö on vuokrannut toimitilansa Suomen Sosialidemokraattiselta Puolueelta osoit-

teessa Siltasaarenkatu 18–20 C, 6. krs., 00530 Helsinki. Taloushallinnon palvelut 

toteutetaan ostopalveluina.  
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Liite 1: Tapahtumakalenteri 2016 

 

Tammikuu 

22.–25.1. Säätiön hallituksen sähköpostikokous  

 

Helmikuu 

18.2. Impulsseja – ”Sosialidemokratia vapausaatteena – kirjoituskilpailun parhaat”  

Kirjoittajat: Johannes Pihlajaniemi, Antton Rönnholm, Johannes Niemeläinen, Aulis Kaarnio, 

24.2. Säätiön hallituksen kokous  

 

Maaliskuu 

1.3. Impulsseja – Saana-Maria Jokinen: ”Syyrialaispakolaiset taistelevat toimeentu-
losta Turkissa”  

11.3. Seminaari ”Development assistance for conflict preventation and conflict 
transformation in the European neighbourhood”  

Puhujat: Martin Ängeby, Marko Lehti, Pekka Haavisto, Kaija Korhonen, Joumana Seif, Rebecca 
Wagner  

21.3. Säätiön hallituksen kokous ja vuosikokous  

23.3. Impulsseja – ”Kalevi Sorsa ja Suomen Pankki”  

Kirjoittajat: Erkki Liikanen, Pertti Sorsa, Ulpu Iivari  

 

Huhtikuu 

19.4. Impulsseja – ”Sosialidemokraattiset arvot digitaalisessa yhteiskunnassa”  

Kirjoittajat: Thymian Bussemer, Christian Krell, Henning Meyer  

  

Toukokuu 

2.5. Säätiön hallituksen kokous  

24.5. Impulsseja – Markku Kuisma: ”Mikä on totuus valtion yhtiöistä?”  

26.5. Keskustelutilaisuus: ”Monikulttuurinen koulutus – nykytila ja tulevaisuuden 
haasteet”, Skopje (Majander, Sinisalo)  

27.5. FES-raportti Policies for Innovation in Times of Digitalization. A comparative 
report on innovation policies in Finland, Sweden and Germany 

Kirjoittajat: Lars Fredrik Andersson, Antti Alaja, Daniel Buhr, Philip Fink, Niels Stöber  
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Kesäkuu 

2.6. Seminaari ”What next for European social democracy?” yhdessä FEPSin kanssa, 

Helsinki, Kansallismuseo  

Puhujina: Gesine Schwan, Christian Krell, Ernst Stetter, Antti Rinne, Juha Eskelinen  

9.6. Luentotilaisuus ”Keynes’s revolution after 80 years”, Helsingin yliopisto  

Puhujina: Lars P. Syll, Jussi Ahokas, Antti Alaja 

10.–12.6. Talouspoliittinen kesäkoulu, Kauniainen, Työväen Akatemia  

Alustajina: Lars P. Syll, Patrizio Laina, Lauri Holappa, Paavo Järvensivu, Riina Antikainen, 

Johannes Niemeläinen, Kaarin Taipale, Jari-Pekka Kaleva, Antti Alaja  

16.6. FEPS vuosikokous, Bryssel (Majander)  

17.–18.6. FEPS Call to Europe -konferenssi, Bryssel (Jutila Roon, Majander)  

20.6. Säätiön hallituksen kokous & tulevaisuustyöpaja  

21.6. Kirja – Pilvi Torsti: Vaalikirja – Mitä on olla ehdokas  

Julkistamistilaisuus Cafe Piritta, keskustelemassa Pilvi Torsti, Mikko Majander ja Jukka Niva  

22.6. ”Etninen etäisyys Makedoniassa”, Kumanovo  

23.6. ”Tilanne Makedonian pienemmissä etnisissä yhteisöissä”, Bitola  

24.–26.6. Forum for Public Policies: monikulttuurinen koulutus, Bitola  

Vieraileva puhuja: Maria Rytkönen  

28.6. Das Progressive Zentrum konferenssi ”Dialogue on Europe”, Berlin (Majander)  

28.6. Seminaari ”The Entrepreneurial State – a new framework for innovation po-

licy” yhdessä Sitran ja Tekesin kanssa  

Puhujina: Mariana Mazzucato Erkki Ormala, Timo Hämäläinen, Antti Alaja, Christopher 

Palmberg 

 

Heinäkuu  

13.7. SuomiAreenalla ”Johtajuusareena” yhdessä Cocommsin, Nokian, Ohjelmistoyr-

fittäjien ja ProComin kanssa, Pori (Paananen, Majander)  

Puhujina: Matti Alahuhta, Frank Martela, Mikko Kuitunen, Ann Selin, Elina Lepomäki, Risto 

Siilasmaa 
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Elokuu 

27.8. Keskustelutilaisuudet innovaatiopolitiikasta ja Millennial-sukupolvesta SDP:n 

puolueristeilyllä (Alaja, Jutila Roon)  

Puhujina: Sanna Marin, Antti Lindtman, Sirpa Paatero, Tuula Haatainen  

 

Syyskuu 

6.9. Impulsseja – Kaisa Penny: ”Tulonsiirroista tuotonjakoon, uudelleenjaosta ensija-
koon”  

12.9. PES:n työryhmä äänestysaktiivisuudesta, Bryssel (Jutila Roon) 

16.9. Impulsseja – Juha Siltala: ”Työnantajan alaisena ilman työsuhdetta”  

23.–25.9. Paikallistason koulutuksia nuorisofoorumin jäsenille, ”Monikulttuurisuus 
ja kulttuurien välinen oppiminen”, Makedonia, Kranj  

29.9. Keskustelutilaisuus ”Miten katkaistaan eriarvoistumisen kierre” 

Puhujina: Timo Harakka, Kaisa Penny, Osmo Soininvaara 

 

Lokakuu 

1.10. Keskustelutilaisuus: ”Monikulttuurisesta koulutuksesta”, Makedonia, Skopje  

Vieraileva puhuja: Krista Kiuru  

11.10. Impulsseja – Markku Valtanen: ”Onnistuuko sote?”  

12.10. Säätiön hallituksen kokous  

14.–16.10. Koulutusviikonloppu nuorisofoorumin aktiiveille, Makedonia, Ohrid  

19.10. Impulsseja – Matti Sihto: ”Aktiivisen työvoimapolitiikan paluu”  

24.–25.10. Säätiön hallituksen sähköpostikokous  

 

Marraskuu 

2.–3.11. FES:n juhla & seminaari ”Equality – The return of the undead”, Tukholma 
(Majander)  

15.11. Kaupunkipoliittinen seminaari ”Mikä on mahdollista?” yhdessä SDP:n ja 

PES:n kanssa, Helsinki, Vanha Postitalo  

Puhujina: Sergei Stanishev, Antti Rinne, Pilvi Torsti, Neil Wilson, Antti Lippo, Henni Ahven-

lampi, Florian Ranft, Christophe Rouillon, Lars Stjernqvist, Ritva Viljanen, Songul Mutruel, 

Kadar Gelle, Helmen Kutt, Mari Vaattovaara, Maija Bergström, Jaakko Stenros, Niilo Tenka-

nen, Tytti Tuppurainen 

23.11. Raportti – Merja Jutila Roon: Kenen demokratia?  

Julkistamistilaisuus Gaudeamus Kirja & Kahvi, keskustelemassa Jutila Roon, Veikko Eranti, 

Heli Markkula ja Satu Taavitsainen  
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25.–27.11. Platform for Multiculturalism, training workshop in Prilep, Macedonia  

30.11. Impulsseja – Merja Jutila Roon: ”Maahanmuuttajat äänestäjinä Suomen kun-

nallisvaaleissa”  

30.11.–2.12. Säätiön hallituksen sähköpostikokous  

 

Joulukuu 

12.12. Hetki Kalevi Sorsalle: ”Kalevi Sorsa ja kansainvälinen solidaarisuus”  

Keskustelemassa Tarja Halonen, Tarja Kantola, Mikko Majander, Mikko Pyhälä  

14.12. Raportti – Antti Alaja: Yrittäjähenkinen valtio  

Julkistamistilaisuus Kirjasto 10, keskustelemassa Alaja, Jenni Karjalainen ja Ozan Yanar  

16.12. Säätiön hallituksen kokous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOIMINTAKERTOMUS | 2016                                                                                                                 WWW.SORSAFOUNDATION.FI 

22 

 

 

 

Liite 2: Säätiön kulu- ja tulorakenne 2016 

 

 

 

Tutkimustoiminta 
53 % 

Demokratiatyö 
22 % 

Yleishallinto 
25 % 

KALEVI SORSA −SÄÄTIÖN KULURAKENNE 2016 


