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• Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattiseen arvopohjaan nojaava ajatushau-
tomo, think tank. Se tuottaa soveltavaa tutkimustietoa yhteiskunnallisista ai-
heista ja ruokkii keskustelua siitä, mitä vapauden, tasavertaisuuden, solidaarisuu-
den 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 

 

Kalevi Sorsa -säätiön vuosi 2017 oli onnistunut niin julkaisujen, tapahtumien ja nä-

kyvyyden, kuin henkilöstön ja taloudenkin näkökulmista. Vuoden aikana onnistut-

tiin toteuttamaan toimintasuunnitelman kirjaukset suunnitellusti ja samalla Säätiön 

näkyvyys ja vaikuttavuus kasvoivat merkittävästi.  

Säätiö päätti syksyllä 2016 keskittyä vuoteen 2019 asti kestävällä ajanjaksolla erityi-

sesti kahteen painopistealueeseen. Kattoteemoiksi valikoituivat (1) ”Teknologia, 

työelämä ja tulevaisuuden yhteiskuntapolitiikka”, jossa paneudutaan digitalisaation 

kaltaisten ilmiöiden vaikutuksiin yhteiskuntapolitiikassa, sekä (2) kansainvälisten 

suhteiden kehitystä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa myöten peilaava ”Verkostoitu-

neessa maailmassa: Suomi – Pohjola – Eurooppa”. Tavoitteena on luoda uutta yhteis-

kunnallista tietoa ja keskustelua näistä teemoista. 

Kaikki vuoden 2017 toiminta ei luonnollisestikaan rajoittunut vain näiden painopis-

teiden puitteisiin. Esimerkiksi keskustelu Säätiön edellisvuoden julkaisuista, kuten 

Antti Alajan yrittäjähenkisestä valtiosta Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa ja 

Merja Jutila Roonin demokratia-raportista Helsingin Sanomissa (9.4.), on ilahdutta-

vasti edelleen jatkunut. Tämä on positiivinen merkki Säätiön toiminnan vaikuttavuu-

den kasvusta. Syksyllä 2017 alettiin valmistella vuoden 2018 tutkimustoimintaa, joka 

keskittyy tulevaisuuden yhteiskuntapolitiikan ohella Euroopan integraation tulevai-

suuteen.   

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlinnassa Säätiö on profiloitunut yhteistyöhank-

keissa niin poliittistaustaisten ajatuspajojen kuin Tankesmedja Magman organi-

soiman demokratiaprojektin kanssa. Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa on tärkeää 

säilyttää herkkyys, näkemys ja reagointikyky ajankohtaisiksi mielletyissä kysymyk-

sissä, oli kyse sitten sisältökeskustelusta tai vaalikamppailuista Suomessa, Euroo-

passa tai muualla maailmassa.   

Säätiön johdosta on vastannut toiminnanjohtaja VTT Mikko Majander. Hänen kans-

saan yhteiskuntapoliittista toimintaa suunnitteli tutkimuspäällikkö YTM Antti Alaja, 

jonka vastuualueeseen kuuluvat myös hallintotehtävät. Säätiössä on työskennellyt 

kaksi täyspäiväistä ja yksi puolipäiväinen projektitutkija sekä korkeakouluharjoitte-

lija, joka toimi marras- ja joulukuussa projektitutkijana. Lisäksi hankevastaava Samuli 

Sinisalo on vastannut Makedonian demokratiatyöprojektista.  
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Teknologia, työelämä ja tulevaisuuden yhteiskuntapolitiikka 

 

Työelämä ja työmarkkinat 

Säätiö on onnistunut edistämään erityisesti keskustelua työelämän murroksesta, jota 

syksyllä 2016 pohjusti professori Juha Siltalan paljon huomiota herättänyt analyysi 

aikamme keikkatyöläisistä ”Työnantajan alaisena ilman työsuhdetta”. Samaan tema-

tiikkaan paneutui hiukan toisesta, mahdollisuuksia avaavasta näkökulmasta toimit-

taja Ville Blåfieldin koostama laaja raportti ”Uusi työ, uudet duunarit”, jonka aja-

tuspaja julkaisi helmikuun alussa SDP:n Lahden puoluekokouksessa.  

Blåfield avasi kymmenen eritaustaisen henkilön haastattelujen sekä yhteenvedon 

kautta näkymiä siihen, mitä työlle ja työsuhteille on tapahtumassa, minkälaisia mer-

kityksiä sille annetaan ja siihen liitetään. Keskustelua työn muutoksesta on jatkettu 

Säätiön verkkosivuilla muun muassa Frank Martelan, Arto Laitisen ja Anu Suorannan 

asiantuntijablogien vauhdittamana.  

Uusi työ oli tarkastelun keskiössä myös maaliskuisessa seminaarissa jakamistalou-

den pohjoismaisesta mallista, jonka Säätiö järjesti yhdessä ammattikorkeakoulu Ar-

cadan ja Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hankkeen kanssa. Tilaisuuden 

avasivat Säätiön Antti Alaja ja dosentti Mats Nylund, ja siellä kuultiin luennot Helsin-

gin yliopiston tutkijoilta Pasi Mäenpäältä ja Maija Faehnlelta, Lapin yliopiston väitös-

kirjatutkijalta Jenna Päläkseltä sekä Synergoksen projektipäällikkö Antti Taloselta. 

Paneelikeskusteluun osallistuivat Nylundin lisäksi valtioneuvoston kanslian erityis-

asiantuntija Johanna Kotipelto, Työeläkevakuuttajien toimitusjohtaja Suvi-Anne Sii-

mes sekä kansanedustaja Lauri Ihalainen. Tilaisuus keräsi yleisöä Helsingin yliopis-

ton päärakennukseen noin sata henkeä.  

Toukokuussa Säätiö tarjoili ”Feministisiä näkökulmia talouspolitiikkaan / Feminist 

Approaches to Economic Policy” Helsingin Paasitornissa yhdessä eurooppalaisen kat-

tojärjestönsä Foundation for European Progressive Studiesin (FEPS) kanssa järjeste-

tyssä seminaarissa. Paikalla oli viitisenkymmentä kuulijaa yliopistomaailmasta, julki-

selta sektorilta, puolueista ja järjestöistä, ja seminaari välitettiin myös verkossa suo-

rana lähetyksenä. Lähtöajatuksena oli kysyä, miten Euroopassa harjoitettu talousku-

ripolitiikka on vaikuttanut sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja miten työmarkkinoita 

pitäisi uudistaa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.  

Tilaisuudessa alustivat taloustieteen professori Özlem Onaran Greenwichin yliopis-

tosta sekä taloustieteen emeritaprofessori Anita Nyberg Tukholman yliopistosta. Hei-

dän jälkeensä Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas, Helsingin yliopiston 

tutkijatohtori Anna Elomäki, SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta ja Demarinuor-

ten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi pohtivat paneelikeskustelussa keinoja femi-

nistisen talouspolitiikan harjoittamiseen. Tilaisuuden avasivat Säätiön toiminnanjoh-

taja Mikko Majander sekä PES Womenin hallituksen jäsen Mija Javornik. Seminaarin 

esitykset ovat luettavissa Säätiön verkkosivuilla ja katsottavissa sen Youtube-kana-

valla.  

Teeman työstöä jatkettiin myös seminaarin jälkeen. Koneen Säätiön rahoittaman 

Tasa-arvovaje-hankkeen johtaja FT Anna Elomäki kirjoitti kesällä ja syksyllä 2017 
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Säätiölle julkaisua feministisestä talouspolitiikasta, joka julkaistaan alkuvuodesta 

2018. Tarkoituksena on tarjota konkreettisempaa määritelmää sille, mitä feministi-

sempi talouspolitiikka voisi tarkoittaa.    

Edellisvuoden tapaan ajatuspaja järjesti kesäkuussa yhdessä Demarinuorten kanssa 

kolmipäiväisen kesäkoulun. Nurmijärven Kiljavanrantaan kokoontui 32 osanottajaa 

paneutumaan työpoliittisiin teemoihin, joista alustivat Social Europen Journalin pää-

toimittaja Henning Meyer, Sitran asiantuntija Perttu Jämsen, väitöskirjatutkija Ville-

Veikko Pulkka, SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas, valtakunnansovittelija Minna 

Helle, Helsingin yliopiston apulaisprofessori Lena Näre, Rud Pedersenin politiikka-

analyytikko Matias Mäkynen sekä Työväen Sivistysliiton koulutuspäällikkö Maria 

Rytkönen. Verkkokyselynä kerätyn palautteen perusteella kesäkoulun ohjelmaan, an-

tiin ja järjestelyihin oltiin tyytyväisiä.  

Samassa yhteydessä järjestettiin Helsingin Musiikkitalon salissa englanninkielinen 

keskustelutilaisuus ”Change of Work and Solutions to Social Inequality”, jossa alusti-

vat Henning Meyer, Ville-Veikko Pulkka sekä Sitran strategia- ja ennakointitoimin-

noista vastaava Paula Laine. Tilaisuudessa väiteltiin perustulosta, työtakuusta, omis-

tamisen laajentamisesta ja muista politiikkatoimista, joita teknologisen työttömyy-

den eteneminen saattaa edellyttää tulevaisuudessa.  

Kesäkuussa julkaistiin myös yhteiskuntatieteiden tohtori Armi Mustosmäen Impuls-

seja-raportti ”Pohjoismainen työmarkkinamalli digipaniikin aikakaudella”. Sen mu-

kaan teknologian vaikutus suodattuu muuhun yhteiskuntaan erilaisten työmarkki-

noita säätelevien instituutioiden kautta, eikä esimerkiksi digitalisaatio tee tästä poik-

keusta. Pohjoismainen työmarkkinamalli toimii puskurina myös tältä osin taloudelli-

sia shokkeja sekä eriarvoistumista vastaan. Julkaisu noteerattiin Demokraatin verk-

koversiossa.  

 

Matti Hirvolan tutkimus “Luottamuksen loppu? Suomalainen sopimusyhteiskunta 

myllerryksessä 2015–2017” julkaistiin lokakuussa.  Hirvolan argumenttianalyysiin 

perustuva tutkimus läpivalaisi Sipilän hallituksen kauden työmarkkinaturbulenssia. 

Hirvolan tutkimus huomioitiin useissa Lännen Median lehdissä, Suomenmaassa, De-

mokraatissa sekä Ylen nettisivuilla ja radiossa.    

Muista työmarkkinoiden kehitystä käsittelevistä julkaisuista mainittakoon Antti Ala-

jan ja Jouko Kajanojan artikkeli ”Paltamo Full Employment Experiment in Finland: A 

Neo-chartalist Job Guarantee Pilot Program?”, joka ilmestyi tammikuussa Michael 

Murrayn ja Michael Forstaterin toimittamassa kirjassa The Job Guarantee and Modern 

Money Theory (Palgrave Macmillan).  

Demokraatti-lehteen tutkimuspäällikkö Alaja on kirjoittanut varautumisesta teknolo-

gisen työttömyyden uhkaan. Työllisyyspolitiikasta hän on työstänyt yhdessä Teppo 

Eskelisen ja Jussi Ahokkaan kanssa artikkelin Jouko Kajanojan toimittamaan kokoo-

mateokseen, joka julkaistaan maaliskuussa 2018. Lisäksi Alaja on osallistunut aktiivi-

sesti työllisyydestä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa Ylen 

Aamu-tv:ssä yhdessä Liberan toiminnanjohtaja Heikki Pursiaisen ja ajatuspaja E2:en 

johtajan Karina Jutilan kanssa.  
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Maaliskuussa projektitutkijana aloittanut Maija Mattila kartoitti alustatalouden ai-

heuttamia työtaisteluita ja alustatalouden haasteisiin vastaamiseksi esitettyjä ratkai-

suja maailmalta. Esimerkit Isosta-Britanniasta, Yhdysvalloista, Saksasta ja Ruotsista 

osoittivat, että Suomessa alustataloudesta ja sen työntekijöistä tarvittaisiin lisää tie-

toa, jotta sosiaalista suojelua ja työehtoa koskeviin ongelmiin voitaisiin vastata tehok-

kaasti. Mattila teki projektin tiimoilta yhteistyötä SAK:n Mahdollisuuksien aika -hank-

keen kanssa käyden esittelemässä selvityksensä tuloksia SAK:n seminaarissa 21.9. 

sekä tuottamalla SAK:n edustajistolle taustapaperin alustataloudesta marraskuussa. 

Tammikuussa 2018 ilmestyy Mattilan Impulsseja-sarjan raportti "Alustatalouden 

haasteet työntekijälle".  

Tulevaisuuden yhteiskuntapolitiikka 

Yhteiskuntatutkimuksen tuotanto painottui vuonna 2017 erityisesti työmarkkinoita 

ja työelämää käsitteleviin kysymyksiin, mutta myös yleisen yhteiskuntapolitiikan tut-

kimuksen ja keskustelun edistämisen saralla tapahtui. Säätiö osallistui kunnallisvaa-

leja edeltävään sote-keskusteluun nostamalla tietokirjailija Mats Wingborgin kirjoit-

tamassa Impulsseja-raportissa esiin Ruotsin terveydenhuoltouudistuksen vaikutuk-

set kansalaisten ja alueiden eriarvoisuuteen. Raportti nostettiin näkyvästi esiin Län-

nen median lehdissä, jonka jälkeen siitä uutisoivat lukuisat tiedotusvälineet, mukaan 

lukien MTV3, STT ja Iltalehti. 

Kesäkuussa Säätiö julkaisi Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professorin Heikki 

Hiilamon raportin ”15 reseptiä tuloerojen kaventamiseksi”, joka pohti alan kansain-

välisen auktoriteetin Anthony B. Atkinsonin ehdotusten soveltumista suomalaiseen 

yhteiskuntapolitiikkaan. Julkistamistilaisuudessa raporttia kommentoi THL:n tutki-

musprofessori Pasi Moisio, joka esiintyi asiasta myös YLEn tv-uutisissa. Hiilamoa 

haastateltiin lukuisiin tiedotusvälineisiin.  

Raportti synnytti vilkkaan yhteiskuntapoliittisen keskustelun, jossa eriarvoistumis-

kehityksen ja tuloerojen vaikutusten lisäksi tunteita ja kommentteja herättivät vero-

tukseen liittyvät kysymykset. Hiilamon esittämiä näkökulmia ja teesejä on uutisoitu 

näkyvästi, ja niitä ovat käsitelleet niin poliitikot, ajatuspajat (kuten Libera) ja elinkei-

noelämän vaikuttajat kuin blogikirjoittajat. Raportti on jaettu myös Sipilän hallituk-

sen eriarvoisuustyöryhmän jäsenille.  

Yksi sosiaalipoliittisen tutkimuksen painopisteistä liittyy pohjoismaisen mallin kehi-

tykseen ja suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan suhteessa muihin maihin. Säätiö on mu-

kana SAMAKin pohjoismaista mallia käsittelevässä tutkimushankkeessa, jonka oh-

jausryhmän kokouksiin on osallistunut tutkimuspäällikkö Alaja. Hankkeen tuloksia 

pyritään raportoimaan myös suomeksi. 

Vuoden lopulla Säätiö julkaisi Maija Mattilan raportin "Talvivaaran politiikka", joka 

perustuu Mattilan marraskuussa 2017 Tampereen yliopistossa tarkastettuun väitös-

kirjaan. Julkaisutilaisuudessa 11.12. raporttia kommentoi yliopistotutkija, dosentti 

Hanna Kuusela. Raportissa tarkastellaan poliitikoiden ja kansalaistoimijoiden väit-

teitä suomalaisten, kainuulaisten ja savolaisten eduista ja ajatuksista Talvivaaran kai-

vokseen liittyen. Raportin kantavana argumenttina oli, että tällaiset väitteet ovat sy-

västi poliittisia ja demokratian kannalta on tärkeää, että kansalaiset osaavat tulkita 
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tätä neutraalilta kuulostavaa "edustuspuhetta". Raportissa todetaan myös kansalais-

toimijoiden joutuneen mahdottomaan tilanteeseen siinä mielessä, että heidän toimin-

tansa legitiimiyden takeeksi vaadittiin paikallisuutta – vaikka muutkaan toimijat eivät 

olleet paikallisia. Raportti sai runsaasti huomiota useissa Lännen Median julkaisuissa, 

sekä verkossa että painetuissa lehdissä; mm. Aamulehdessä siitä julkaistiin koko au-

keaman artikkeli. 

Koulutuspolitiikan puolella Antti Alaja teki vuoden 2017 aikana taustatyötä ja kirjal-

lisuuskatsausta korkeakoulupolitiikkaa koskevan julkaisun suhteen. Alajan tulevassa 

yrittäjämäistä yliopistoa käsittelevässä raportissa analysoidaan: 1) miten yliopistot 

vuorovaikuttavat talouden ja kontribuoivat innovaatioiden syntyyn? 2) miten tieteel-

lisen laadun nostaminen ja yritysyhteistyö voisivat palvella toisiaan? 3) millaista kor-

keakoulupolitiikkaa pitäisi harjoittaa seuraavalla hallituskaudella?  

Marraskuussa järjestettiin keskustelutilaisuus yleisturva-sosiaaliturvamallista Tam-

pereella, jossa alusti yleisturvan kehittäjä Matias Mäkynen. Tilaisuuden ideana oli 

luoda punavihreää vuoropuhelua sosiaalisturvauudistuksesta ja panelisteiksi oli kut-

suttu paikallisvaikuttajia SDP:stä, Vasemmistosta ja Vihreistä.  
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Verkostoituneessa maailmassa: Suomi – Pohjola – Eurooppa  

 

Kansainvälisten asioiden, Eurooppa- ja EU-kysymysten sekä ulko- ja turvallisuuspoli-

tiikan laajempaa käsittelyä varten Kalevi Sorsa -säätiö loi tammikuussa verkkosivuil-

leen alustan, jolla tähän mennessä on julkaistu 46 analyyttistä kirjoitusta. Teemojen 

ja aiheiden määrä on laaja, kattaen aiheita aina Ranskan presidentinvaaleista, Yhdys-

valtain talouspolitiikkaan, Kiinan kehitykseen ja Katalonian itsenäisyyshaaveisiin. 

Listaus kaikista teksteistä löytyy toimintakertomuksen liitteistä.  

Erikseen kirjoituksista lienee syytä nostaa esiin toiminnanjohtaja Majanderin laa-

jahko artikkeli ”Suomen sija maailmassa”, joka ilmestyi kesällä Porin SuomiAreenan 

yhteydessä ajatuspajojen yhteisjulkaisussa Seitsemän näkymää Suomelle.  

Suomen ja Itämeren alueen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ohella on seurattu erityi-

sesti Euroopan politiikkaa ja eri maiden tärkeitä vaaleja, unohtamatta Donald Trum-

pin Yhdysvaltoja ja NATOa.  

Uutena globaalipolitiikan ulottuvuutena toiminnanjohtaja Majander osallistui poh-

joiseurooppalaiseen think tank -delegaatioon, joka vieraili kevättalvella kymmenen 

päivää Kiinassa. China's Peoples Association for Peace & Disarmamentin isännöimällä 

matkalla osallistuttiin muun muassa Kaakkois-Aasian tilannetta käsittelevään konfe-

renssiin ja tavattiin tutkimuslaitosten ja yliopistojen edustajia.  

Kontakti sai jatkoa elokuussa, kun Kiinan hallituksen ajatuspajan kaltaisen asiantun-

tijaelimen (Counsellors’ Office of the State Council – COSC) valtuuskunta vieraili Sää-

tiössä. Monipuolinen keskustelu  avaa mahdollisesti tietä tuleville konkreettisille yh-

teisprojekteille.  

Vakiintuneempaa kansainvälistä yhteistyötä on jatkettu saksalaisen Friedrich Ebert 

Stiftungin (FES) kanssa. Huhtikuussa FES keräsi Berliiniin pohjoismaisten ajatuspa-

jojen edustajia seminaariin, jossa ajankohtaisten poliittisten teemojen lisäksi vaihdet-

tiin kokemuksia yhteiskunnallisen osallistumisen parhaista toimintamuodoista. Sää-

tiöstä osallistuivat Mikko Majander ja Samuli Sinisalo.  

Syyskuussa Säätiö järjesti Helsingin Paasitornissa julkistamis- ja keskustelutilaisuu-

den FESin tuottamasta kirjasta Strategic Autonomy and the Defence of Europe – On the 

Road to a European Army?. Eurooppalaisesta puolustusyhteistyöstä ja sen tiivistymi-

sestä alustivat kirjan toimittaja Anna Maria Kellner ja Suomea koskevan luvun kirjoit-

tanut Henna Hopia. Kommenttipuheenvuoron käytti kansanedustaja Erkki Tuomioja, 

ja paneelikeskusteluun liittyi myös FESin Brysselin-toimiston johtaja Uwe Optenhö-

gel.  

Syyskuun lopulla Majander kävi Berliinissä ja Potsdamissa seuraamassa Saksan liit-

topäivävaalien loppuhuipentumaa matkalla, jonka ohjelmasta vastasi FES yhdessä 

ruotsalaisten kumppaniemme Arenagruppenin kanssa. Erinomaiset tapaamiset ja 

keskustelut avasivat näkökulmia sekä vaalien dramaattisiin tuloksiin että Euroopan 

poliittisten virtausten näkymiin.  
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Yhteistyö Foundation for European Progressive Studiesin (FEPS) kanssa jatkui maa-

liskuussa, kun Majander osallistui sen tieteellisen neuvoston kokoukseen Rooman so-

pimusten vuosipäivän merkeissä Roomassa. Toukokuussa järjestettiin jo mainittu se-

minaari feministisestä talouspolitiikasta, ja heinäkuussa Majander ja projektitutkija 

Mattila seurasivat Brysselissä FEPSin perinteistä konferenssia Call to Europe.  

Samassa yhteydessä pidettiin FEPSin vuosikokous, joka uusi voimakkaasti järjestön 

luottamuselimiä. Keskeisiin asemiin valittiin useita Säätiölle tuttuja henkilöitä, joiden 

kanssa on käyty keskusteluja toiminnan tulevasta kehittämisestä.  

Syyskuussa järjestettiin FEPS:in kanssa Brysselissä seminaari Euroopan integraation 

tulevaisuudessa ja käynnistettiin FEPS-yhteistyön kautta projekti, joka kartoittaa po-

pulismin nousun syitä Euroopassa ja erityisesti pyrkii löytämään keinoja populismin 

vastaiseen taisteluun. Maija Mattila käynnisti lokakuussa avoimen rekrytointiproses-

sin, jonka tuloksena professori Jussi Pakkasvirta kiinnitettiin tähän monikansalliseen 

projektiin Suomi-asiantuntijana. Projekti kokoontui marraskuussa Budapestissä ja 

keväälle 2018 on suunniteltu kahta muuta projektitapaamista. Projektin loppu-

tuotoksena syntyy 2018 julkaistava englanninkielinen populismikäsikirja, jossa on 

luku populismista Suomessa. 

Ruotsalaisen Arenagruppenin kollegoihin on pidetty yhteyttä myös tutkimustoimin-

nan merkeissä, kun sen toimitusjohtaja Håkan Bengtsson on työstänyt SAMAKille ra-

porttia pohjoismaisen mallin työmarkkinapolitiikasta. Säätiön tutkimuspäällikkö 

Alaja kuuluu hankkeen ohjausryhmään, joka on kokoontunut Oslossa ja Kööpenhami-

nassa.  

Suomen poliittisesta tilanteesta kevään kunnallisvaalien alla raportoivat ulkomaille 

projektitutkija Markku Valtanen ja toiminnanjohtaja Majander The Progressive Pos-

tin palstoilla. Alaja puolestaan kirjoitti kesällä brittiläisen ajatuspajan Policy Networ-

kin sivustolle perussuomalaisten puolueen hajoamisesta Jussi Halla-ahon puheenjoh-

tajaksi valinnan jälkeen.  

Samuli Sinisalo esitteli Säätiön Makedonia-hanketta Kehitystutkimuksen seuran ”De-

velopment Days – Authoritarianism and Development” –konferenssissa. 

Lisäksi Majander on esitelmöinyt eurooppalaisen vasemmiston tilanteesta, kun suo-

malaisia ja ruotsalaisia Eurooppa-tiedotuksen aktiiveja oli koolla Euroopan komis-

sion Helsingin edustuston järjestämässä tapaamisessa.  
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Demokratian tukeminen monietnisessä Makedoniassa 

 

Kalevi Sorsa -säätiö on tehnyt kansainvälistä demokratiatyötä vuodesta 2008 lähtien 

Makedoniassa, jossa se tukenut paikallisten kumppaniensa kanssa pluralistista poli-

tiikkakäsitystä Suomen ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövarojen rahoituksella. 

Projekti vahvistaa erityisesti nuorten ääntä yhteiskunnassa ja lisää heidän omaeh-

toista yhteistyötään yli etnisten rajojen.  

Poliittisesti vuosi 2017 on ollut Makedoniassa rikkonainen. Edellisvuoden joulu-

kuussa pidetyt parlamenttivaalit eivät tarjonneet yksiselitteistä ratkaisua maan po-

liittiseen kriisiin. Hallitseva kansallisoikeistolainen VMRO DPMNE kärsi tappion, 

mutta säilytti täpärästi asemansa suurimpana puolueena. Skandaaleissa ryvettynyt 

puolue ei kuitenkaan onnistunut muodostamaan hallitusta.  

Toiseksi suurin puolue, sosiaalidemokraattinen SDSM, sai muodostettua enemmistö-

koalition pienempien albanitaustaisten puolueiden kanssa, mutta VMRO DPMNE ei 

suostunut luopumaan vallasta. Makedonian poliittiseen kevääseen mahtui umpikujia, 

väittelyä, uudelleenäänestyksiä, sekä mielenosoittajien väkivaltainen rynnäkkö par-

lamentin istuntosaliin, jossa he pahoinpitelivät SDSM:n ja albanipuolueiden kansan-

edustajia. Touko-kesäkuun vaihteessa uusi hallitus saatiin nimitetyksi, ja työ maan 

eheyttämiseksi ja kehittämiseksi saattoi lähteä liikkeelle.  

Tässä toimintaympäristössä Säätiön demokratiahanke järjesti Makedoniassa neljä 

julkista keskustelutilaisuutta, kaksi koulutusviikonloppua Nuorisofoorumin aktii-

veille ja yhden Forum for Public Policies –koulutusohjelman viikonloppumoduulin. 

Koulutusohjelma järjestetään vuosittain yhteistyössä Olof Palme –Centerin kanssa, 

joka vastaa ohjelman muista moduuleista. 

Julkisista keskustelutilaisuuksista kaksi olivat vuoden 2016 koulutuksissa kirjoitettu-

jen politiikkapapereiden julkaisutilaisuuksia. Eri poliittisista ja etnisistä taustoista tu-

levat nuoret löysivät koulutuksissa yhteistä maaperää nuoria koskevista teemoista ja 

kirjoittivat nuorten maastamuutosta ja paikallisista nuorisovaltuustoista. Julkistusti-

laisuudet noteerattiin Makedonian medioissa.  

Forum for Public Policies –ohjelmassa päätettiin tänä vuonna keskittyä yhteen aihee-

seen, ammatilliseen koulutukseen, jotta teemaan päästään pureutumaan paremmin. 

Samalla osallistujien vaatimustaso ja oppimäärä nousevat ja koulutukseen osallistui 

nuorten lisäksi myös ammattikoulujen opettajia ja rehtori. Prilepin kaupungissa jär-

jestettyyn koulutukseen osallistui suomalaisena asiantuntijana entinen opetusminis-

terin erityisavustaja Esa Suominen. Osa koulutuksen paikallisista kouluttajista oli 

koulutettu Säätiön aikaisemmissa hankkeissa (2010 ja 2013).  

Kaksi muuta keskustelutilaisuutta olivat luonteeltaan julkisia keskusteluja, jotka 

edesauttavat ja rakentavat vuorovaikutusta poliittisen kentän ja kansalaisyhteiskun-

nan välillä. Kesäkuun keskustelutilaisuuden teema oli koulutuksen kehittäminen. Esa 

Suominen esitti myös tässä tilaisuudessa suomalaisnäkökulmaa. Panelistikollegana 
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hänellä oli mm. vasta virkaan astunut opetusministeri Renata Deskoska, joka teki en-

siesiintymisensä ministerinä Makedonian kansallisessa mediassa.  

Joulukuussa järjestimme keskustelutilaisuuden Makedonian tulevaisuudesta. Tee-

maa tarkasteltiin kansallisesta, kansainvälisestä ja poliittisen kulttuurin näkökul-

masta. Tilaisuuden puhujakaartia tähditti pääministeri Zoran Zaev, EU-integraatiosta 

vastaava ministeri Bujar Osmani ja puolustusministeri Radmila Sekerinska, joka luon-

nollisesti vastaa myös Nato-integraatiosta. Vaikka oppositioon jääneen VMRO 

DPMNE –puolueen edustaja valitettavasti peruutti osallistumisensa viime hetkellä, 

dialogin moninaisuudesta vastasivat kansalaisjärjestöjen ja politiikan analyytikkojen 

puheenvuorot. Tilaisuus noteerattiin makedonialaisessa mediassa ja paikalle saapui 

yleisöä lukuisista suurlähetystöistä (mm. Iso-Britannia ja Ranska).  

Makedonia-hankkeen keskeinen elementti on vuonna 2014 perustettu Nuorisofoo-

rumi, joka tuo nuoria yhteen pohtimaan heitä koskettavia kysymyksiä etnisestä ja po-

liittisesta taustasta riippumatta. Mukaan on liittynyt 2017 kaksi uutta järjestöä, joten 

jäseniä on jo 17. Vuonna 2018 tavoitteena on vahvistaa foorumin kapasiteettia niin, 

että se saavuttaisi itsenäisen ja riippumattoman roolin nuoria edustavana yhteiskun-

nallisena keskustelijana ja voisi jatkaa edelleen jäsentensä kouluttamista.  

Suomen päässä järjestettiin seminaari ”Demokratia ei ole itsestäänselvyys” yhteis-

työssä Ulkoministeriön, Kepa ry:n, Demo ry:n ja Vikes ry:n kanssa. Siihen osallistui 

myös Säätiön makedonialainen projektikoordinaattori Toshe Zafirov, joka alusti Ma-

kedonian tilanteesta vierailunsa aikana myös Työväen Sivistysliiton järjestämille 

Maailmanpolitiikan koululle ja Poliittiselle korkeakoululle.  

Syksyn aikana tehtiin päätös pyrkiä yhteistyön tiivistämisestä Olof Palme Centerin 

kanssa ja toiminnan laajentamisesta Balkanilla. Säätiö osallistuu keväällä ulkominis-

teriön hanketukihakuun projektilla, jonka puitteissa järjestetään nuorille suunnatut 

politiikkakoulut Makedoniassa, Albaniassa ja Bosniassa yhteistyössä Olof Palme Cen-

terin kanssa. Lisäksi uutena avauksena lähdemme rakentamaan yhteistyöverkostoa 

ja koulutustoimintaa Balkanin alueen poliittisille ajatuspajoille. 
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Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 

Ajatuspaja vaikuttaa yhteiskuntaan pääsääntöisesti kahta väylää pitkin. Se nostaa tut-

kimus- ja julkaisutoiminnallaan esiin näkökulmia ja teemoja, jotka ovat osaltaan mää-

rittämässä yhteiskuntapolitiikan agendaa. Toisaalta Säätiö osallistuu asiantuntemuk-

sensa puitteissa punnituilla näkemyksillä käynnissä olevaan yhteiskunnalliseen kes-

kusteluun riippumatta siitä, mistä teemat kumpuavat.  

Jälkimmäisen sektorin kommentointi on kuulunut ennen muuta toiminnanjohtaja 

Mikko Majanderille. Demokraatin ja Säätiön blogin vakiopalstojen lisäksi Majander 

on kirjoittanut ja antanut haastatteluja muun muassa Helsingin Sanomille, Hufvuds-

tadsbladetille, Talouselämään ja Turun Sanomille. Uutistoimistoista Lännen Median, 

STT:n ja Uutissuomalaisen tekemät jutut ovat levinneet laajasti maakuntalehtiin.  

Sähköisistä viestimistä muun muassa YLE Radio 1:n Ykkösaamu sekä YLE Puheen Po-

litiikkaradio ovat kutsuneet Majanderin lähetyksiinsä useampaan kertaan. Toimin-

nanjohtajaa on haastateltu myös uutislähetyksiin ja A-studioon, ja hän on vieraillut 

keskustelemassa sekä YLEn ja MTV3:n aamutelevisiossa että Helsingin Sanomien 

HSTV:ssä. Lisäksi Majander on kommentoinut politiikkaa niin YLEn ruotsinkieliselle 

puolelle kuin Ruotsin suomenkieliselle Sisuradiolle.  

Sisällöllisesti vuoden tärkeimpiä teemoja ovat olleet eri vaalit ja niiden asetelmat 

kaikkialla leviävien populismipaineiden alla. Suomen kuntavaaleja käsiteltiin ke-

väällä monesta kulmasta jo ennen vaalipäivää, ja tuloksia Majander kävi analysoi-

massa muun muassa Päätoimittajien yhdistyksen tilaisuudessa. Hän on kommentoi-

nut myös tulevien presidentinvaalien lähtökohtia usealla arvovaltaisella foorumilla.  

Toinen kestoaihe on ollut sosialidemokraattien ja poliittisen vasemmiston ahdinko 

niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Tämä on näkynyt esimerkiksi Ranskan ja 

Alankomaiden vaaleissa, mutta myös Saksassa, jonka liittopäivävaaleista Majander 

raportoi paikan päältä usealla haastattelulla. Hän onkin ollut yhä useammin käytetty 

Euroopan ja EU:n politiikan asiantuntija, brexit-neuvottelut mukaan lukien.  

Poliittisen historian dosenttina Majander on ollut kysytty esiintyjä Suomen itsenäi-

syyden satavuotisohjelmissa. Ruotsin televisio teki tiiviin ohjelmasarjan, jossa Majan-

der analysoi Suomen presidenttejä K. J. Ståhlbergista Mauno Koivistoon. Viime maini-

tusta hän kävi kevättalvella esitelmöimässä Risto Ryti -seuran juhlaseminaarissa 

Huittisissa ja syyskuussa Suomen Pietarin instituutissa sekä maaliskuussa keskuste-

lemassa Suomen Kuvalehden podcastissa.  

Näille esiintymisille antoi huhtikuussa syvempää merkitystä presidentti Mauno Koi-

viston kuolema. Lukuisten lehti- ja tv-haastattelujen lisäksi Majander oli studioasian-

tuntijana pitkässä live-lähetyksessä, jonka MTV3 lähetti edesmenneen presidentin 

hautajaisista.  
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Suomi 100 -teemaan liittyi esitelmä Humanistiliiton vuosiseminaarissa aiheesta 

”Suomi 1917”, ja samaa teemaa jatkettiin itsenäisyyspäivän tienoilla Kansallisarkis-

ton tilaisuudessa. Majander on myös osallistunut työryhmään, joka on valmistellut 

marraskuulle demokratian tilaan liittyvää eduskunnan juhlaseminaaria.   

Historiaan liittyvälle asiantuntemukselle on ollut kysyntää Kansallisoopperaa myö-

ten, jossa Majanderia haastateltiin kahteen kertaan Shostakovitshin ”Mtsenskin kih-

lakunnan lady Macbethin” teosesittelyssä. Ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskuste-

luun vaikuttamista toiminnanjohtaja on jatkanut Paasikivi-Seuran hallituksessa ja yh-

teiskuntapoliittista verkostoitumista osallistumalla Sitran järjestämään Kestävän ta-

louden johtamiskurssiin.  

Myös tutkimuspäällikkö Antti Alaja on vahvistanut rooliaan julkisessa keskustelussa 

vierailemalla niin YLEn Aamu-tv:ssä kuin Radio 1:n Ykkösaamussa, Politiikkaradiossa 

kuin Radio Helsingin Tasavallassa. Alaja oli jäsenenä Talouselämän kuntavaaliraa-

dissa, jossa vaikuttajat ja tutkijat kommentoivat eri kuntavaalikysymyksiä. Innovaa-

tiopolitiikkaa hän on kommentoinut Suomenmaalle ja ammatillisen järjestäytymisen 

tulevaisuutta Kalevassa. Demokraattiin Alaja on kirjoittanut muun muassa teknologi-

sen työttömyyden vaatimista politiikkaratkaisuista, innovaatiopolitiikasta sekä Je-

remy Corbynin ympärille muodostuneesta ilmiöstä Britanniassa.  

Kolmas väylä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ovat suorat yhteydet päätöksente-

kijöihin ja poliittisiin toimijoihin. Uudenmaan liitto tilasi kevättalvella Säätiöltä ja kol-

melta muulta ajatuspajalta näkemyksiä Uudenmaan maakuntaohjelman tulevaisuus-

tarkastelusta. Antti Alaja, Maija Mattila ja Samuli Sinisalo kirjoittivat analyysin, johon 

viitataan myös Uusimaa 2.0 -ohjelmassa.  

Suoraa vaikuttamista on edustanut myös Säätiön vuonna 2016 toteuttama laaja kyse-

lytutkimus, jolla selvitettiin erityisesti palkansaajaväestön ja maahanmuuttajien nä-

kökulmia kuntavaalien keskeisiin kysymyksiin. Projektitutkija Markku Valtanen on 

jatkanut kertyneen aineiston hyödyntämistä ja tuottanut siitä useita analyyseja hank-

keessa mukana olleille tahoille.  

Valtanen on lisäksi muotoilemallaan laadullisen kyselytutkimusaineiston tutkimus-

menetelmällä analysoinut viimeisten puoluebarometrien aineistoja muun muassa 

kansalaisten yhteiskunnallisten huolenaiheiden ja poliittisten preferenssien selvittä-

miseksi. 

Kansalaisjärjestö- ja kehitysyhteistyökentällä Säätiö näkyi Kepan jäsenjärjestöille, 

kun Samuli Sinisalon toimi Kepan historian viimeisen vaalivaliokunnan puheenjohta-

jana. Valiokunnan työ oli korkeaprofiilinen Kepa ry:n ja Kehys ry:n yhdistymisproses-

sin johdosta. Samuli Sinisalo nimettiin myös puolueiden demokratiatukijärjestön 

Demo ry:n hallitukseen. 

Vaikka vaikuttavuutta on haastavaa mitata ja todentaa, systemaattisen media- ja ta-

pahtumaseurannan valossa Säätiön näkyvyys on kasvanut viime vuoden vastaavaan 

jaksoon verrattuna huomattavasti niin mediaosumina, kuin kirjoitusten ja alustusten 

määrässä mitattuna. Kaiken kaikkiaan voi todeta, että ajatuspajan toiminta ja tuotok-

set noteerataan aikaisempaa herkemmin. Se on iso askel Säätiön yhteiskunnallisen 

legitimiteetin saralla.  
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Talous ja hallinto 

Säätiön talous on vakiintunut aiempien, taloutta haastaneiden vuosien jälkeen. 

Vuonna 2017 toteutettiin edellisenä vuotena suunniteltua, aiempaa tiukempaa ta-

louslinjaa ja esimerkiksi henkilöstön määrä oli aiempaa pienempi. Vuoden aikana ta-

loustilanne on kohentunut ja vakiintunut ja vuonna 2018 toimintaa voidaankin jäl-

leen laajentaa harkitusti. 

Säätiön perusinfrastruktuuri, kansainvälinen toiminta ja tiedotus nojaavat opetus- ja 

kulttuuriministeriön myöntämään valtionapuun, joka on osoitettu yhteiskunnallisen 

tutkimuksen, keskustelun ja päätöksenteon edistämiseen.   

Projektikohtaista rahoitusta on saatu eri hankkeille ja tutkimukselle ulkoasiainminis-

teriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyövaroista, Palkansaajasäätiöltä (187 

000€), Osuuskunta Tradekalta (35 000€), Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjes-

töltä (40 000€) Kansan Sivistysrahastolta (3000€) sekä Työväen Opintorahastolta 

[30 000€). Avustukset mahdollistavat monipuolisen ja laadukkaan tutkimuksen ja 

demokratiatyön jatkamisen ja kehittämisen. Kansainvälisistä kumppaneista sekä 

FEPS että FES ovat auttaneet taloudellisesti yhteisten seminaarien kulujen kattami-

sessa.  

Osa Säätiön vuonna 2017 saamista avustuksista on myönnetty vuoden 2018 toimin-

taan.  

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita eikä suppealle lähipiirille ole annettu 

avustuksia tai vastikkeettomia taloudellisia etuja.  Tilintarkastusyhteisölle on mak-

settu korvaus tilintarkastuksesta. Tiedossa ei ole muita säätiölain määrittämälle lähi-

piirille myönnettyjä palkkioita, avustuksia tai apurahoja. 

Säätiön hallitus vaihtui SDP:n puoluehallituksen päätöksen myötä kevättalvella 2017. 

Vanha hallitus, johon kuuluivat Reijo Paananen (pj), Elisabeth Helander (vpj), Eija 

Hietanen, Päivi Lipponen, Juha Eskelinen, Ulf Sundqvist ja Esa Suominen, ehti kokoon-

tua kerran.  

Uuden hallituksen muodostavat Antton Rönnholm (pj.) ja Kaisa Penny (vpj.) sekä jä-

seninä Juha Antila, Päivi Lipponen, Elisabeth Helander, Ulf Sundqvist ja Esa Suominen. 

Säätiön vuosikokous järjestettiin 12.4. Hallituksen kokouksia uusi hallitus on järjes-

tänyt kuusi.   

Operatiivisesta toiminnasta ovat vastanneet toiminnanjohtaja Mikko Majander sekä 

tutkimuspäällikkö Antti Alaja. Alajan vastuualueelle on kuulunut taloushallinto ja Ma-

janderille tiedotus.   

Määräaikaisissa projektitehtävissä ovat toimineet YTT Maija Mattila (väitellyt 

24.11.2017), FM Matti Hirvola, TM, Huk Markku Valtanen (puolipäiväisenä) sekä MA 
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Samuli Sinisalo Makedonia-projektin hankevastaavana. Valtiotieteen opiskelija Mar-

kus Holmgren on toiminut syksyllä Säätiössä korkeakouluharjoittelijana sekä projek-

titutkijana marras- ja joulukuussa.   

Säätiö on vuokrannut toimitilansa Työväenlehdistön kannatusyhdistykseltä osoit-

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

teutetaan ostopalveluina Kustannusosakeyhtiö Kansanvallalta.   
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Liite 1: Säätiön tulo- ja kulurakenne 2017 
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Liite 2: Säätiön tapahtumakalenteri 2017 

 

Tammikuu 

19.1 Aamiaistyöpaja Mellakka Helsingin ja Ville Blåfieldin kanssa 

 

Helmikuu 

3.2. Impulsseja – Ville Blåfield: ”Uusi työ, uudet duunarit. Keskusteluja työn muutok-
sesta”. Julkistamistilaisuus SDP:n Lahden puoluekokouksessa 
Mikko Majander, Ville Blåfield ja Merja Mäkisalo-Ropponen 

23.2. Säätiön hallituksen kokous  

27.2-10.3 Majander pohjoiseurooppalaisen think tank -delegaation mukana Kiinassa  

Maaliskuu 

8.3 Keskustelutilaisuus: ”Jakamistalouden pohjoismainen malli”  
Mats Nylund, Antti Alaja, Pasi Mäenpää, Maija Faehnle, Jenna Päläs, Antti Talonen, Samuli Si-
nisalo, Suvi-Anne Siimes, Lauri Ihalainen 
 

27.3 Impulsseja – Mats Wingborg: ”Ruotsin sote-uudistukset ja niiden vaikutukset” 

 

Huhtikuu 

12.4 Säätiön vuosikokous 

25.4. Säätiön hallituksen sähköpostikokous 

25.4.-27.4. Majander ja Sinisalo Berliinissä ”5th German-Nordic think tank meeting” 

 

Toukokuu 

4.5 Säätiön hallituksen kokous 

19.5. Majander Sitran kestävän talouden johtamiskurssilla 

22.5. Seminaari FEPS:in kanssa: ”Feminist approaches to economic policy”. 

Mikko Majander, Mija Javornik, Özlem Onaran, Anita Nyberg, Pauliina Ahokas, Mikkel Näkkä-
läjärvi, Ilkka Kaukoranta, Anna Elomäki 

24.5. Mattila emännöi korealaisen Roadschola-kouluryhmän vierailua Säätiössä. 
Ryhmä oli tutustumassa suomalaiseen yhteiskuntajärjestelmään. 

30.5. Alaja ajatuspaja Tidenin vetämän Framtidens arbetsliv -hankkeen ohjausryh-

män kokouksessa Oslossa 

Kesäkuu 

6.6. Heikki Hiilamon raportin julkistamistilaisuus Gaudeamus Kirja ja Kahvi 
Antti Alaja, Heikki Hiilamo, Pasi Moisio 
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16.6 Seminaari: ”Change of Work and Solutions to Social Inequality” Musiikkitalossa 
Antti Alaja, Henning Meyer, Paula Laine, Ville-Veikko Pulkka 

16.–18.6. Työpoliittinen kesäkoulu Kiljavan opistolla Nurmijärvellä 
Henning Meyer, Perttu Jämsen, Ville-Veikko Pulkka, Jussi Ahokas, Minna Helle, Lena Näre, 

Matias Mäkynen, Maria Rytkönen  

26.6. Impulsseja – Armi Mustosmäki: ”Pohjoismainen työmarkkinamalli digipaniikin 

aikakaudella” 

28.-29.6 ”Call to Europe” -konferensssi Brysselissä, johon osallistuivat Säätiöstä Ma-

jander ja Mattila  

Heinäkuu  

13.7. Johtajuusareena-keskustelu SuomiAreenalla yhdessä Nokian, Ohjelmistoyrittä-

jien, Cocommsin ja Procomin kanssa 
Jan Vapaavuori, Risto Siilasmaa, Maria Ohisalo, Jari Ehrnrooth, Tuomas Syrjänen, Maarit Lat-

vala, Esko Kilpi, Merja Ylä-Anttila 

Elokuu 

15.8. Alaja ajatuspaja Tidenin vetämän ”Framtidens arbetsliv” -hankkeen ohjausryh-

män kokouksessa Kööpenhaminassa  

28.8. Säätiön hallituksen kokous 

Syyskuu 

11.9. Keskustelutilaisuus yhdessä FESin kanssa: ”Yhteisen puolustuksen tiellä? / On 

the road to a European army?”, Paasitorni 
Anna Maria Kellner, Henna Hopia, Erkki Tuomioja, Uwe Optenhögel  

13.9. Majander luennoi Mauno Koivistosta Suomen Pietarin instituutissa 

14.9. Mattila emännöi kahden korealaisen järjestön (Hankook Tire Welfare Founda-
tion ja Walking with Us Childrens' Foundation) vierailua Säätiössä. Järjestöt olivat 
tutustumassa suomalaiseen yhteiskuntajärjestelmään ja vierailivat laajasti erilai-
sissa suomalaisissa järjestöissä ja virastoissa. 

18.9. Impulsseja – Henning Meyer: ”Poliittisia vastauksia digitaalisen vallankumouk-
sen haasteeseen” 

20.9. Säätiön hallituksen kokous  

21.9. Mattila SAK:n seminaarissa esitelmällä "Keikkatyöläisten oikeustaistelut ja am-

mattiliittojen toimintaa maailmalla" 

21.9.–25.9. Majander seuraamassa Saksan liittopäivävaaleja Berliinissä 

29.9. Seminaari: ”The Future of the European Union: A Progressive Perspective, Brys-

sel 

Ernst Stetter, Maria João Rodrigues, Paolo Guerrieri, Paul Nemitz, Antton Rönnholm 

Lokakuu  
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9.10. Seminaari: ”Demokratia ei ole itsestäänselvyys”, Kirjasto 10 
Samuli Sinisalo, Lotta Valtonen, Toshe Zafirov, Anu Juvonen, Juha Rekola, Auli Starck 

20.10. Alaja Kestämättömät vajeet seminaarin paneelissa Suomen Pankissa 

23.10 Matti Hirvolan ”Luottamuksen loppu” -tutkimuksen julkistamistilaisuus,  
Mikko Majander, Matti Hirvola ja Lasse Laatunen 

 

24.10. Majander Demokratian kohta -paneelissa Helsingin yliopiston juhlasalissa  

31.10. Impulsseja – Petri Honkanen: "Lohkoketjuteknologia – Luottamuksen koodi 

hajautuneessa yhteiskunnassa"   

Marraskuu  
 
8.11. Säätiön hallituksen kokous 
 
22.11. Seminaari: Yleisturva – askel kohti digitaalisen ajan hyvinvointivaltiota 
Antti Alaja, Iiris Suomela, Jouni Siren, Matias Mäkynen 

28.11. Majanderin Mauno Koivisto -muistoluento Paasikivi-seurassa 

Joulukuu  
 
4.12. Majander ja Alaja pohjoismaisessa ajatuspajatapaamisessa, jota isännöivät SA-
MAK ja ajatuspaja Agenda  

11.12. Maija Mattilan ”Talvivaaran politiikka” -raportin julkistaminen 
Mikko Majander, Maija Mattila ja Hanna Kuusela 

14.12. Yhteinen keskustelutilaisuus poliittisten ajatuspajojen kanssa: ”Presidenti-
vaalit 2018: Hot or not?, Bar Grotest 
Heikki Paloheimo, Pekka Isotalus, Mari K. Niemi, Mikael Jungner, Antti Mustakallio, Mari 
Marttila, Sini Ruohonen 
 

15.12. Säätiön hallituksen kokous 

15.12. Tilaisuus ”Hetki Kalevi Sorsalle” Työväenliikkeen kirjastossa 
     
20.12. Impulsseja – Mari Huupponen: ”Ruotsin feministinen ulkopolitiikka” 
 
22.12. Mikko Majanderin ajatuskohtaiskommentaareja yhteen kokoava ”Tuhansia 
merkkejä politiikasta III” julkaistiin 
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Liite 3: Säätiön julkaisutoiminta 2017 

 

Teknologia, työelämä ja tulevaisuuden yhteiskuntapolitiikka 

Artikkeli – Antti Alaja & Jouko Kajanoja: ”Paltamo Full Employment Experiment in 

Finland: A Neo-chartalist Job Guarantee Pilot Program?”, kirjassa Michael Murray & 

Michael Forstater (toim.): The Job Guarantee and Modern Money Theory (Palgrave 

Macmillan, tammikuu).  

Julkaisu – Ville Blåfield: ”Uusi työ – uudet duunarit. Keskusteluja työn muutoksesta” 

(50 s.), Impulsseja, tammikuu.  

Julkaisu – Mats Wingborg: ”Ruotsin terveydenhuollon uudistukset ja niiden vaikutuk-

set” (14 s.) Impulsseja, Maaliskuu. 

Julkaisu – Antti Alaja: Yrittäjähenkinen valtio. Uusi avaus innovaatiopolitiikkaan. 

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2017, 121-140. 

Julkaisu – Heikki Hiilamo: 15 reseptiä tuloerojen kaventamiseksi (62 s.), 

julkistamistilaisuus kesäkuussa.   

Julkaisu – Armi Mustosmäki: ”Pohjoismainen työmarkkinamalli digipaniikin 

aikakaudella” (27 s.), Impulsseja, kesäkuu.  

Artikkeli –Mikko Majander: ”Turski Tyyne muurinmurtajana” (25s.), Maria Lähteen-

mäen juhlakirjassa Rohkea Kynä. (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 

kesäkuu).  

Artikkeli – Mikko Majander: ”Suomen sija maailmassa”, teoksessa Seitsemän näky-

mää Suomelle (ajatuspajojen yhteisjulkaisu, heinäkuu). 

 

Artikkeli – Mikko Majander: ”Kenen Suomi? / Vems Finland?”, teoksessa Nils Erik 

Forsgård (toim.) Demokratian kohtalo / Demokratins öd (Förlaget & Magma, syys-

kuu).  

Artikkeli – Maija Mattila: ”Toimeenpanovallan roolit – tapaus Talvivaara”, kirjassa 

Mari K. Niemi, Tapio Raunio ja Ilkka Ruostesaari (toim.) Poliittinen valta Suomessa 

(Vastapaino, syyskuu).   

Julkaisu – Henning Meyer: ”Poliittisia vastauksia digitaalisen vallankumouksen 

haasteeseen” (12 s.), Impulsseja, syyskuu.  

Julkaisu – Matti Hirvola: Luottamuksen loppu? Suomalainen sopimusyhteiskunta 

myllerryksessä 2015–2017 (135 s.), julkistamistilaisuus lokakuussa, 

kommentoimassa työmarkkina-asioiden Grand Old Man Lasse Laatunen. Sipilän 

hallituksen työmarkkinapolitiikkaa käsitellyt tutkimus oli esillä muun muassa 

Lännen Median eri lehdissä ja Ylen Radio 1:ssä. 

Julkaisu – Petri Honkanen: Lohkoketjuteknologia – Luottamuksen koodi 

hajautuneessa yhteiskunnassa (32.s). Impulsseja, lokakuu.  
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Julkaisu – Maija Mattila: Talvivaaran politiikka. Kuinka edustuksesta kamppaillaan 

(94 s.), julkistamistilaisuus joulukuussa, kommentoimassa dosentti Hanna Kuusela.  

Julkaisu – Mari Huupponen: Ruotsin feministinen ulkopolitiikka (12 s.) Impulsseja, 

joulukuu. 

Julkaisu – Mikko Majander: Tuhansia merkkejä politiikasta III (230.s). 

Artikkeli – Antti Alaja, Teppo Eskelinen & Jussi Ahokas, kirjassa Jouko Kajanoja 

(toim.): Työllisyyskysymys (Into-kustannus, 2018).  

Poliittisen historian emeritusprofessori Seppo Hentilä työsti vuoden 2017 aikana 

Säätiön aloitteesta kirjaa sisällissodan 1918 pitkästä vaikutuksesta Suomen histori-

aan ja yhteiskuntaan. Hentilän kirja Vuoden 1918 pitkät varjot (Siltala) julkaistiin 

tammikuussa 2018.   

Julkaistut blogikirjoitukset Säätiön verkkosivuilla 

Mikko Majander: Entistä euroskeptisempi Ranska etsii presidenttiä (4.1.)  

Samuli Sinisalo: Poliittinen vääntö jatkuu Makedoniassa joulunakin (5.1.)  

Antti Alaja: Finanssipolitiikka tekee paluuta hitaan kasvun ajassa (16.1.) 

Mikko Majander: Sillanrakentaja-Suomi ja etupiirien varjot (18.1.)  

Jani Kokko: Talous Donald Trumpin politiikan keskiössä (23.1.) 

Mikko Majander: SDP:n puheenjohtajakilpa galluppien vankina (30.1.)  

Antti Alaja: Kansanmies Schulz haastaa Merkelin Saksan vaaleissa (1.2.)  

Mikko Majander: Muurien välinen aika (3.2.)  

Mikko Majander: Onko Ruotsista tullut etulinjan maa (6.2.)  

Pasi Saukkonen: Alankomailla hallan vaara (9.2.)  

Katalin Miklóssy: Romania tienristeyksessä (14.2.)  

Eero Vuohula: Hollanden tilinpäätös mainettaan parempi (21.2.)  

Samuli Sinisalo: Makedonian kriisi kiristyy (jälleen) (3.3.)  

Mikko Majander: Kiinan muurilta näkee kauas (10.3.)  

Frank Martela: Kolme syytä miksi merkityksellisyys on keskeistä tulevaisuuden työelämän 
ymmärtämisessä (10.3.) 

Mikko Majander: Perkele! Kuvia ja käsityksiä Suomesta 1970/2017 (20.3.) 

Arto Laitinen: Työn muuttumisen yhteiskunnalliset panokset (28.3.) 

Jaakko Blomberg: Mitä Suomen puolustusyhteistyö pitää sisällään? (30.3.)  
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Mikko Majander: Pormestarivaali edellyttäisi kunnianhimoista blokkipolitiikkaa (4.4.) 

Samuli Sinisalo: Pormestarivaali ei selitä SDP:n tulosta Helsingissä (12.4.) 

Mikko Majander: Lahden puoluekokouksesta kuntavaalien valossa (13.4.) 

Maija Mattila: Kenen arjella on väliä? (8.4.) 

Mikko Majander: Suomettuneen Suomen koulunpenkillä (14.4.) 

Mikko Majander: ”Maverikkien” aika (19.4.) 

Mikko Majander: Malka opposition, rikka hallituksen silmässä (21.4.) 

Heino Nyyssönen: EU on sietänyt Orbánia liian kauan (26.4.)  

Anu Suoranta: Työelämän otesanat (27.4) 

Samuli Sinisalo: Makedoniassa poliittinen kaaos – väkivaltaa parlamentissa (27.4.)  

Mikko Majander: Santa Marin, SDP:n Jeanne d’Arc (3.5.) 

Samuli Sinisalo: Makedoniassa valoa tunnelin päässä? (8.5.)  

Mikko Majander: Perkeleen jäljillä Liettuassa (26.5.)  

Mikko Majander: Leikkiä hallituksen arvosanoilla (27.5.) 

Samuli Sinisalo: Lukukausimaksut luovat epätasa-arvoa (31.5.) 

Lauri Holappa: Länsimaiden poliittinen pelikenttä uudistuu (1.6.)  

Samuli Sinisalo: Makedoniassa uusi historiallinen hallitus (6.6.)  

Maria Lähteenmäki: Tuleeko valtion suojella kaikkia siviilejään? (8.6.)  

Antti Alaja: Miten välttää seuraavan nousukauden virheet? Hiilamon raportti tarjoaa keinoja 
(8.6.) 

Mikko Majander: Vakautta vai vallanpitäjät vaihtoon? (10.6.)  
 
Samuli Sinisalo: Makedonia – Koulutus uuden hallituksen prioriteettejä (12.6.)  

Samuli Sinisalo: Makedonia – Nuoret huolissaan tulevaisuudesta (15.6.)  

Tytti Tuppurainen & Mikkel Näkkäläjärvi: Suomen on edistettävä feminististä ulko- ja turval-
lisuuspolitiikkaa (21.6.)  
 
Antti Alaja: True Finns make a break with the past (6.7.) 

Maria Loima: Nyt on uuden osaamispolitiikan aika (26.7.) 

Eero Vuohula: Ranskassa vanhan vallan kumous (28.6.)  

Maija Mattila: Sosialidemokratian työlista (3.7.) 
 
Mikko Majander: Onko demokratia voittava järjestelmä? (10.7.)  

Maija Mattila: Sosialidemokratian työlista (3.7.) 
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Mikko Majander: Suomen sija maailmassa (7.8.)  

Mikko Majander: Dunkirkista Omaha Beachille (10.8.)  

Samuli Sinisalo: Now it’s time to push (18.8.)  

Antti Alaja: Uusi poliittinen visio ja digiosaaminen melkein ratkaisivat brittivaalit Corbynin 
hyväksi (25.8.)  

Antti Alaja: Pursiaisen kolme väärää väitettä yrittäjähenkisestä valtiosta (30.8.) 

Jani Kokko: Nato etsii identiteettiään Donald Trumpin aikana (7.9.)  

Mikko Majander: Lissabonin sopimus ja Euroopan puolustus (8.9.)  

Mikko Majander: Kommentaattori kompuroi (16.9.) 

Maija Mattila: Talvivaara vallan ja demokratian näkökulmasta (18.9.) 
 
Mikko Majander: Schulz-hype suli Saksan vaalitaistossa (22.9.)  

Hannu Arvio: Katalonia tunnepolitiikan pauloissa (27.9.)  
 
Ruurik Holm: Vastauksia digitalisaation haasteeseen – perustulo, koulutus ja työaika (28.9.) 

Mikko Mäenpää: Uusi teknologia, sosialidemokraatit ja palkansaaja (2.10.) 

Mikko Majander: Pureeko politiikan polarisaatio? (9.10.) 

Markus Holmgren: Huomenna alkaa Suuri yhdeksästoista (17.10.) 

Mikko Majander: Pakkovenäjää (19.10.) 
 
Minea Koskinen: Miten käy työlle, kun ilmastonmuutos etenee? (26.10.) 

Mikko Majander: Itäinen ja läntinen Saksa eri teillä (30.10.) 
 
Maija Mattila: Digitalisaatio ja työn murros (10.11.) 

Mikko Majander: Tarvitseeko punavihreä Suomi punavihreän presidentin? (17.11.) 

Markus Holmgren: Sosialidemokraattisen aatteen suhde markkinatalousjärjestelmään 
(21.12.) 

Hannu Arvio: Itsenäisyyshuuman krapulaa Kataloniassa (21.11.) 

Mikko Majander: Vajoaako Saksa vaihtoehdottomaan demokratiaan (24.11.) 

Matti Hirvola: Trumpin Twitter-mölinän varjossa tapahtuu isoja muutoksia (12.12.) 

Samuli Sinisalo: Kehitystä kansalaisuuteen vai kansallismielisyyteen? (21.12.) 

Matti Hirvola: Positiivinen vapaus kaipaa puolustajiaan (28.12.) 

 


