Toimintakertomus 2019

·

Kalevi Sorsa -säätiö on sosiaalidemokraattiseen arvopohjaan nojaava ajatushautomo, think tank. Se tuottaa soveltavaa tutkimustietoa yhteiskunnallisista
aiheista ja ruokkii keskustelua siitä, mitä vapauden, tasavertaisuuden, solidaarisuuden ja demokratian yhdistävä yhteiskuntapolitiikka voisi olla tänään
ja tulevaisuudessa.

·

Ajatuspajana säätiö on analyyttinen edelläkävijä, joka toimii tieteen ja politiikan rajapinnalla tuoden yhteiskunnallisesti olennaista tietoa ja merkittäviä
näkemyksiä julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Lähestymistapa on
avoin ja ennakkoluuloton, ratkaisukeskeinen ja suuntautuu eteenpäin.

·

Säätiö rakentaa projekteissaan, tilaisuuksissaan ja julkaisuissaan siltoja tutkijayhteisöjen, tiedotusvälineiden, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten tahojen
välille. Kansainvälisyys on keskeinen sekä näkökulma että toimintamuoto.

·

Kansainvälisen demokratian edistäjänä säätiö on vakaa ja asiantunteva kumppani, joka toimii pitkäjänteisesti ja tuo lisäarvoa demokratiatuen kenttään.
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Saatteeksi
Vuosi 2019 oli Kalevi Sorsa -säätiölle hankkeiden päätösten ja uusien alkujen vuosi.
Heti vuoden alusta aloitettiin uusi kausi pitkässä demokratiatukityön jatkumossa,
kun uusi hanke laajensi toiminnan Pohjois-Makedoniasta myös Albaniaan ja BosniaHertsegovinaan. Yhteiskuntatutkimuksen puolella saatettiin vanhat hankkeet päätökseen vuoden alkupuolella ja kesän jälkeen käynnistettiin uuden strategian mukaisten
tutkimushankkeiden toiminnot. Uudet painopistealueet ovat ”eriarvoisuuden vähentäminen” ja ”ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle”. Näiden teemojen kanssa
säätiö työskentelee suunnitelman mukaan ainakin vuoden 2023 loppuun. Uusien
hankkeiden suunnittelu oli alkanut jo vuonna 2018, joten käynnistäminen oli tehokasta. Ensimmäiset tapahtumat ja julkaisut ilmestyivät jo syksyn aikana.
Keväällä 2019 vietiin loppuun syksystä 2016 käynnissä olleet hankkeet, jotka keskittyivät kahteen pääteemaan: (1) ”Teknologia, työelämä ja tulevaisuuden yhteiskuntapolitiikka”, jossa paneudutaan digitalisaation kaltaisten ilmiöiden vaikutuksiin yhteiskuntapolitiikassa, sekä (2) kansainvälisten suhteiden kehitystä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa myöten peilaava ”Verkostoituneessa maailmassa: Suomi – Pohjola –
Eurooppa”.
Näiden teemojen alla vuonna 2019 keskityttiin erityisesti tutkimukseen alustataloudesta ja työntekijöiden asemasta siinä sekä EU-politikkaan liittyen sekä Suomen EUpuheenjohtajuuskauteen että Euroopan parlamentin vaaleihin ja Iso-Britannian EUeroon.
Kaikki vuoden 2019 toiminta ei ole rajoittunut näiden painopisteiden puitteisiin. Esimerkiksi keskustelu Säätiön edellisvuoden julkaisuista, on ilahduttavasti edelleen jatkunut ja säätiö on osallistunut tarpeen mukaan muuhun ajankohtaiskeskusteluun julkaisujen tai tapahtumien kautta. Säätiön työntekijöitä myös kutsutaan jatkuvasti puhumaan, kirjoittamaan ja keskustelemaan erilaisiin tilaisuuksiin ja julkaisuihin eri
teemoista. Tämä on positiivinen merkki vaikuttavuuden leviämisestä.
**
Säätiö ei säästynyt kuluneena vuotenakaan muutoksilta henkilöstössä. Toiminnan
muutokset heijastuivat myös henkilöstön toimenkuvien ja henkilöiden muutoksissa.
Säätön toimintaa johti toiminnanjohtaja Kaisa Vatanen (ent. Penny). Tutkimuspäällikkö YTM Antti Alaja oli vuoden tutkimusvapaalla ja hänen sijaisenaan toimii VTM
Ari-Matti Näätänen. YTT Maija Mattila toimi alkuvuoden projektitutkijana ja kesän
jälkeen hän aloitti eriarvoisuuden vähentäminen -hankkeen hankevastaavana. Ihmisen toiminnan vaikutus maapallolle -hankkeen hankevastaavan aloitti aiemmin demokratiatuki-hankkeen hankevastaavana toiminut MA Samuli Sinisalo. Analyytikkona säätiössä toimi Otto Köngäs ja YTM Teemu Lari työskenteli osa-aikaisena hankekoordinaattorina kesäkuun loppuun kesäkoulu-hankkeessa ja EU-tutkimusprojektin loppuunsaattamisessa. Siviilipalvelusmies Aatu Puhakka suoritti palveluksensa
loppuun elokuussa. Lokakuun lopulla VTM Camilla Lohenoja aloitti demokratiatukihankkeen hankekoordinaattorina.
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Päättyvät hankkeet
Vuonna 2019 saatettiin loppuun aiempien vuosien tutkimushankkeita ja julkaistiin
niiden työn tuloksia. Sekä työelämän tutkimuksen että EU-tutkimuksen puolella saatiin aikaan merkittäviä julkaisuja ja ylläpidettiin aiheista aktiivista keskustelua.

Teknologia, työelämä ja tulevaisuuden yhteiskuntapolitiikka
Teknologia, työelämä ja tulevaisuuden yhteiskuntapolitiikka -otsikon alla on tehty
tutkimusta ja julkaisuja syksystä 2016. Vuoden 2019 keväällä nämä projektit saatettiin loppuun ja hanke kokonaisuudessaan saatettiin päätökseen. Säätiö voi olla erityisen tyytyväinen hankkeen työmarkkinoiden muutosta käsittelevien julkaisujen ja tilaisuuksien menestykseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Työelämän ja työmarkkinoiden muutos
Kuluneiden vuosien aikana säätiö on onnistunut edistämään keskustelua työelämän
murroksesta. Säätiön projektitutkija Maija Mattila on keskittynyt erityisesti alustatalouden, alustavälitteisen työn ja työntekijöiden oikeuksien tutkimukseen. Keväällä
2019 säätiön tutkimus- ja julkaisutyö tämän hankkeen puitteissa tuotiin päätökseen,
mutta teema jatkaa mukana osana eriarvoisuuden vähentäminen -hanketta ja Mattilan osaamista aihealueesta hyödynnetään niin säätiön työssä kuin laajasti myös säätiön ulkopuolella.
Huhtikuun alussa julkaistiin joukkoistetun työn laajuutta Suomessa selvittäneen kyselytutkimuksen tulokset. Tuloksen tiedonkeruusta vastasi Hertfordshiren yliopisto
ja sen tilasivat yhdessä Kalevi Sorsa -säätiö, Palvelualojen ammattiliitto PAM, UNI Europa sekä Foundation for European Progressive Studies (FEPS). Tutkimus on osa
FEPS:in hanketta "Digital Footprint: The Platformisation of Work in Europe", jonka
puitteissa vastaavat kyselyt toteutettiin 13:ssa Euroopan maassa vuosina 2016–2019.
Tutkimuksen julkaisutilaisuudessa PAM:in tiloissa 4.4. oli noin 40 yleisön jäsentä, ja
siellä puhuivat Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Penny, PAM:in edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo, tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastannut Neil Spencer
Hertfordshiren yliopistosta, Sorsa-säätiön projektitutkija Maija Mattila sekä FEPS:in
asiantuntija Justin Nogarede. Tutkimustuloksista raportoitiin useissa medioissa.
Huhtikuun lopussa julkaistiin projektitutkija Maija Mattilan raportti "Työ ja työntekijöiden oikeudet alustataloudessa – Ongelmista ratkaisuihin". Raportti käsittelee alustatalouden työn määritelmiä, laajuutta ja ongelmia työntekijöiden oikeuksien näkökulmasta ja esittää näihin ongelmiin ratkaisuja. Julkaisutilaisuudessa Paasitornissa
29.4. oli paikalla noin 50 yleisön jäsentä. Raporttia kommentoivat Leuvenin yliopiston
professori Valerio De Stefano, EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä ja Työterveyslaitoksen johtava tutkija Laura Seppänen.
Mattilan raportti sai mediassa runsaasti näkyvyyttä, muun muassa Helsingin Sanomissa ja Ylen Aamu-tv:ssä. Mattilaa haastateltiin aiheesta myös Ylen A-studioon ja hän
on kommentoinut alustatalouden työhön liittyviä ilmiöitä muun muassa Iltalehdelle
ja MTV3:lle. Hän on myös osallistunut työn tulevaisuutta ja alustataloutta koskeviin
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paneelikeskusteluihin ja luennoinut aiheesta, muun muassa Alankomaiden Suomensuurlähetystön tilaisuudessa, Uudenmaan liiton alue-ennakointiseminaarissa, Insinööriliitossa, Voima-lehden elokuvanäytöksessä ja Palvelualojen ammattiliitossa.
Sorsa-säätiö on osallistunut vuoden 2019 aikana kansainväliseen hankkeeseen "Progressive Approach to Digital Tech". Maija Mattila osallistui hankkeen ohjauskokoukseen toukokuussa ja on kommentoinut kirjoittajille hankkeesta syntyvää kirjaluonnosta. Kirja valmistuu helmikuussa 2020 ja se tullaan kääntämään myös suomeksi.
Hanketta johtavat FEPS ja SAMAK (työväenliikkeen pohjoismainen yhteistyöjärjestö).

Yhteiskuntapolitiikka
Muu yhteiskuntapoliittinen tutkimus ja toiminta on ollut säätiössä aktiivista, kuten
aina.
Tutkimuspäällikkö Antti Alajan Yrittäjäyliopisto - Kriittinen katsaus -raportti julkaistiin Impulsseja-sarjassa tammikuussa. Raportissa todettiin, että yrittäjäyliopiston käsite sopii huonosti kaiken tiede- ja innovaatiopolitiikan lähtökohdaksi. Alajan mukaan
tutkimusyhteistyön heikentyminen finanssikriisin jälkeen herättää kysymyksen siitä,
onko pitkäjänteinen tutkimusyhteistyö ja yhteiskehittäminen heikentymässä pysyvämmin Suomessa. Alajan raportti huomioitiin Tekniikka&Talous-lehdessä.
Toukokuussa järjestettiin ensimmäinen, vuosittaiseksi suunniteltu, Kalevi Sorsa -seminaari yhdessä Kansan Sivistysrahaston, Työväenliikkeen kirjaston ja Työväen Arkiston kanssa. Seminaarissa julkaistiin Aatu Puhakan Impulssi-sarjan artikkeli ”Sosiaalinen investointi – Käsite ja mahdollisuudet hyvinvointivaltion uudistamiselle”.
Tutkimuksessa Puhakka analysoi sosiaalisten investointien politiikkaa historiallisesta näkökulmasta ja löytää modernissa investointiajattelussa yhtäläisyyksiä hyvinvointivaltion synnyn ja kasvukauden yhteiskuntapolitiikan kanssa.
Säätiön, Demarinuorten ja SONK:n yhteinen Talouspoliittinen kesäkoulu järjestettiin
14.-16.6. Majvikissa, Kirkkonummella. Kesäkouluun haki ennätysmäärä osallistujia,
joista mukaan valittiin 35 nuorta vaikuttajaa. Kesäkoulun konseptia uudistettiin tänä
vuonna ja ensimmäistä kertaa järjestettiin varsinaisen kurssiviikonlopun lisäksi
myös ennakkotapaaminen 3.5, jonka aikana vierailtiin Suomen Pankissa ja tutustuttiin muihin osallistujiin.
Kesäkoulussa käsiteltiin talouspolitiikkaan liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, syvennyttiin taloustieteellisen tutkimuksen ja demokraattisen politiikan vuorovaikutuksesta ja pohdittiin mm. sitä, millaista työmarkkinapolitiikkaa Suomessa pitäisi tehdä
yhteiskunnan muuttuessa. Kurssin pääluennon piti taloustieteen emeritaprofessori Sheila Dow. Muina puhujina oli mm. Jukka Pekkarinen, Markus Jäntti, Hanna Ylöstalo, Kristina Rolin, Elina Pylkkänen, Helena Soimakallio, Kai Mykkänen, Tarja Filatov
ja Jaakko Kiander.
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Verkostoituneessa maailmassa: Suomi – Pohjola – Eurooppa
Vuosina 2018 ja 2019 säätiössä keskityttiin tämän teeman alla erityisesti EU-aiheisiin. Syynä tähän oli lähestyvät Euroopan parlamentin vaalit ja Suomen tuleva puheenjohtajuuskausi. Tavoitteena oli laajentaa suomalaista Eurooppa-keskustelua ja
luoda sille tilaa yhteiskunnallisen keskustelun kentällä. Kokonaisuutena puolentoista
vuoden mittainen panostus EU-teemoihin toimi ja julkaisut tukivat toisiaan, luoden
laajan, eri näkökulmia esiintuovan kokonaisuuden. Vuoden 2018 julkaisut käsittelivät
niin EU:n monivuotista rahoituskehystä kuin Suomen menneitä puheenjohtajuuskausia. Lisäksi järjestettiin noin 150 osallistujaa kerännyt Call to Europe -seminaari,
jonka osana olivat myös vuonna 2019 julkaistujen raporttien kirjoittajat.
Helmikuussa julkaistiin SAK:n kansainvälisten asioiden päällikön Pekka Ristelän Impulssi-artikkeli ”Sosiaalinen Eurooppa: vähimmäisnormeja vai politiikkaohjausta?”
Julkaisussa Ristelä esitti, että EU:n työmarkkina- ja sosiaalipolitiikkaa ei pidä yhdistää
unionitason talouspoliittiseen ohjaukseen, niiden kehittäminen vähimmäislainsäädännön avulla on unionin tulevaisuuden kannalta turvallisempaa.
Jaakko Kianderin raportti EMU:n tulevaisuudesta julkaistiin toukokuussa. ”EMUn kehittäminen ja Suomi – rahaliiton uudistaminen kriisikokemusten valossa” -raportti
käy läpi Suomen EMU-historiaa ja analysoi niiden valossa myös EMU:n tulevaisuutta
ja esitettyjä kehitysehdotuksia.
Keväällä julkaistiin myös kaksi ajankohtaiskatsausta osana Impulsseja-sarjaa. Nuorisotyöttömyys-aiheinen katsaus arvioi eurooppalaisen nuorisotyöttömyyden taustoja
ja nykytilaa niin Suomessa kuin koko Euroopassakin. Kirjoittajina artikkelikokoelmassa olivat Jyväskylän yliopiston tutkija Sami Ylistö, Työ- ja elinkeinoministeriön
osastopäällikkö Tuija Oivo, säätiön toiminnajohtaja Kaisa Penny, Allianssi ry:n puheenjohtaja Elisa Gebhard, Luxemburgin entinen työministeri ja uuden komission
työkomissaari Nicolas Schmit, sekä talouskriisin aikaan EU:n työllisyys- ja sosiaalisista asioista vastannut komissaari László Andor.
Toinen artikkelikokoelma työstettiin yhteistyössä Demarinaisten kanssa ja aiheena
oli ”Naiset ja EU”. Toukokuussa julkaistu kokoelma sisälsi artikkeleita mm. naisiin
kohdistuvasta väkivallasta, palkkatasa-arvosta, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta ja EU:n tasa-arvopolitiikasta. Kirjoittajina olivat säätiön toiminnanjohtaja
Kaisa Penny, tutkijatohtori Anna Elomäki, STM:n projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, tutkijatohtori Teea Kortetmäki, MEP Miapetra Kumpula-Natri, emeritaprofessori Kevät Nousiainen, ja PES Womenin puheenjohtaja Zita Gurmai.
Säätiön asiantuntijat olivat myös kysyttyjä asiantuntijoita niin kotimaisessa kuin eurooppalaisessa keskustelussa ajankohtaisista aiheista. Säätiön asiantuntijoilta tilattiin myös erilaisia tekstejä ja kommentaareja. Esimerkkinä tästä toimii säätiön toiminnajohtajan kirjoittama artikkeli Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta EurActivverkkojulkaisuun heinäkuussa tai analyytikko Otto Könkään artikkeli Suomen vaaleista ruotsalaisessa yhteiskunnallisessa aikakauslehdessä Tiden (nro 3/2019).

Säätiön työssä käsiteltiin myös muuta, kuin EU-politiikkaa. Alkuvuodesta julkaistiin
Foundation for European Progressive Studies -ajatuspajan ja Policy Solutionsin
yhteistyössä Kalevi Sorsa -säätiön, Fondation Jean Jaurèsin, Fondazione Pietro
Nennin ja Das Progressive Zentrumin tilaama tutkimusraportti "Progressive Answers
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to Populism – Why Europeans vote for populist parties and how Progressives should
respond to this challenge". Raportin Suomea koskevan luvun kirjoitti Kalevi Sorsa säätiön rekrytoima Helsingin yliopiston professori Jussi Pakkasvirta. Muut luvut käsittelivät populistipuolueita ja niiden kannattajia Unkarissa, Saksassa, Italiassa ja
Ranskassa.
Sorsa-säätiö käännätti raportin suomeksi otsikolla "Ratkaisuja populismiin – Miksi
eurooppalaiset äänestävät populistipuolueita, ja miten tähän haasteeseen pitäisi vastata" ja sen tiimoilta järjestettiin Ratkaisuja populismiin -seminaari Helsingin Musiikkitalossa 23.3. yhdessä Friedrich Ebert Stiftungin ja Vapaus Valita Toisin ry:n kanssa.
Seminaarissa esitelmöivät tutkijat Tamás Boros, Susi Meret ja Jussi Pakkasvirta, ja poliitikkojen paneelikeskusteluun osallistuivat Eva Biaudet, Nasima Razmyar, Eeli Kytömäki, Habiba Ali sekä Veronika Honkasalo. Yleisössä oli noin 50 jäsentä.
Vuonna 2019 Verkostoituneessa Maailmassa -teeman alla laajennettiin katsantokantaa myös Atlantin toiselle puolelle USA:han. Siellä virinneeseen vasemmistolaiseen
aaltoon, Green New Dealiin, perehdyttiin ja puututtiin mm. Oxfordin yliopiston väitöskirjatutkija Samuel Miller-McDonaldin ja kotimaisen BIOS-tutkimusyksikön blogikatsauksin. Lisäksi yhteistyössä BIOS-tutkimusyksikön kanssa saimme tuotua Zack
Exleyn, yhden Justice Democratsin perustajista ja Bernie Sandersin kampanjoitsija
Suomeen. Hänen kanssaan järjestettiin yleisötilaisuus toukokuussa Helsingin Yliopiston Porthaniassa, jossa puhuivat myös Kaisa Penny, Paavo Järvensivu (BIOS) ja Daniel
Suhonen ruotsalaisesta Katalys-ajatuspajasta. Tilaisuudessa oli noin 45 osallistujaa
paikan päällä ja lisäksi se streamattiin. Exleyn kanssa pidettiin myös kutsuvierastilaisuus SAK:ssa, johon osallistui noin 25 ammattiyhdistysliikkeen ja ympäristöjärjestöjen edustajaa.
Lisäksi Verkostoituneessa Maailmassa -teeman alla julkaistiin muita tuotoksia ja tilaisuuksia, mm. Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkijan Jani Kokon kirjoittama Impulsseja-julkaisu USA:n 2018 välivaaleista ja 116:sta kongressista. YK:n ilmastoneuvottelujen kulkua Puolan Katowicessa puolestaan Sorsa-säätiön blogissa avasi ilmastoasiantuntija Nathan Thanki.

Uudet tutkimuksen painopistealueet
Vuonna 2019 aloitettiin joulukuussa 2018 hyväksytyn strategian mukaisesti työ uusien tutkimuksen painopistealueiden parissa. Nämä painopistealueet muodostavat
säätiön työn selkärangan viiden vuoden ajan. Tarkoituksena on tehdä suunnitelmallisesti työtä yhteiskunnallisen keskustelun laajentamisen ja moniäänisyyden eteen.
Alla kuvataan kummankin painopistealueen osalta, miten työ saatiin käyntiin vuoden
aikana.

Eriarvoisuuden vähentäminen
Syksyllä 2019 keskityttiin hankkeen suunnitteluun ja pohjatyön tekemiseen koko
hankekautta silmällä pitäen. Pohjatyö sisälsi yhteydenottoja akateemisten tutkimushankkeiden johtajiin ja hankkeiden kanssa tehtävän yhteisen toiminnan suunnittelua.
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Syksyllä tehtiin eriarvoisuuden teema-aluetta tutuksi myös suurelle yleisölle, kun
hankevastaava Maija Mattila julkaisi Sorsa-säätiön sivuilla blogitekstin “Sukellus
eriarvoisuuteen” sekä Politiikasta.fi-verkkolehdessä kirja-arvion Anu Kantolan ja
Hanna Kuuselan kirjasta Huipputuloiset - Suomen rikkain promille. Mattila kävi myös
osuuskunta Vastapainon podcastissa keskustelemassa huipputuloisista.
Hankkeen puitteissa järjestettiin lokakuussa yhteistyössä Manufacturing 4.0 -akatemiahankkeen kanssa asiantuntijaseminaari “Miten automaatio muuttaa sosiaaliturvaa”? Hankkeen osahanketta johtaa professori Heikki Hiilamo, joka myös esitelmöi
seminaarissa. Hänen lisäkseen seminaarissa puhuivat työministeri Timo Harakka
sekä Ville-Veikko Pulkka, Maija Mattila, Mika Hyötyläinen, Hanna Nygren, Maarit Virolainen, Marjukka Turunen, Ilkka Kaukoranta ja Kaisa Penny.
Syyskuussa julkaistiin Ari-Matti Näätäsen Impulsseja-sarjan artikkeli ”Globalisaatio.
Hyvinvointivaltion tuhoaja, pelastaja vai sivustaseuraaja”. Julkaisussa verrattiin 14
eri tutkimuksen tuloksia ja todettiin johtopäätöksenä, että taloudellisen kilpailun
kansainvälisellä kiristymisellä ei ole voimakasta vaikutusta hyvinvointivaltioiden kehitykseen viime vuosikymmeninä. Sen sijaan markkinoiden avautumisen vaikutus
vaihtelee sekä suunnaltaan että voimakkuudeltaan hyvinvointivaltioissa.
Marraskuussa julkaistiin Antti Koskelan raportti ”Hanskat tippui – lakkojen historia
ja vaikutus yhteiskunnassa”. Raportti toi uusia näkökulmia lakoista käytävään keskusteluun. Laajan historia-analyysin lisäksi raportti tarkasteli Suomen tilannetta kansainvälisessä vertailussa ja osoitti tilastoihin perustuen, että Suomi ei ole lakkoherkkä
maa. Raportti herätti laajaa huomiota mediassa.
Helsingin yliopiston filosofian professorilta Antti Kauppiselta tilattiin Impulsseja-julkaisu “Mistä puhumme kun puhumme eriarvoisuudesta?”, joka käsittelee erilaisia argumentteja eriarvoisuuden puolesta ja sitä vastaan. Julkaisu ilmestyy helmikuussa
2020.
Syksyllä tilattiin myös vuonna 2020 ilmestyvä akatemiatutkija Julian Honkasalon
teksti vihapuheesta ja verkkovihasta eriarvoistavina tekijöinä. Honkasalo käsittelee
julkaisussa erityisesti sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvää syrjintää, mutta painopisteenä on se, mitä syrjintä kertoo rakenteistamme ja mitä niille voisi tehdä.
Niin ikään syksyllä rekrytoitiin kirjoittajat elokuussa 2020 ilmestyvää “Eriarvoisuuden tila Suomessa” -raporttia varten. Raporttiin kirjoittavat Suomen eturivin eriarvoisuustutkijat. Raportin tarkoituksena on luodata eriarvoisuuden kehittymistä Suomessa ajan mittaan, ja se tarkastelee tulo- ja varallisuuseroja, eriarvoisuutta koulutuksessa, terveyseroja, eroja poliittisessa osallistumisessa, rasismia kouluissa ja lihavuussyrjintää.

Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle
Kuten eriarvoisuuden vähentämisessä, myös Ihmisen toiminnan vaikutuksissa maapallolle keskityttiin syksyllä 2019 hankkeen suunnitteluun ja pohjatyön tekemiseen.
Suuntaviivoiksi päätettiin ottaa varsin rohkea ja kriittinen lähestyminen teemaan,
jossa yhdistyy yhteiskuntajärjestelmämme mahduttaminen ekologisen kantokyvyn
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rajoihin. Suunnitelmana on tarkastella näiden vuorovaikutusta ja hahmotella keinoja,
joilla kestävät ja vakaat yhteiskunnat ja inhimillisen hyvinvoinnin tuottaminen olisi
mahdollista myös olosuhteissa, joissa materiaalien kulutus ja talous eivät kasva.
Syksyn aikana hankkeessa kartoitettiin yhteistyötahoja ja aloitettiin työajan lyhentämisen vaikutusten tutkiminen talon sisällä. Yhtenä keinona tähän löydettiin pyöreän
pöydän keskustelujen järjestäminen. Kutsuvierasformaatilla säätiö kutsui teeman
asiantuntijoita ja poliittisia valmistelijoita yhteisen pöydän ääreen lokakuussa. Keskustelu oli vilkasta ja tuki hyvin tutkimuksen fokuksen määrittelyä. Osallistujien toivomuksesta vastaavia tilaisuuksia tullaan järjestämään myös vastaisuudessa hankkeen aikana.
Joulukuussa julkaistiin hankkeen ensimmäinen julkaisu. Ilmastoasiantuntijat Matleena Moisio ja Oras Tynkkynen kirjoittivat Impulsseja-julkaisun EU:n ilmastopolitiikasta otsikolla “Mitä jokaisen päättäjän tulisi tietää EU:n ilmastopolitiikasta.” Tekijöitä haastateltiin myös podcastiin, jossa EU:n lisäksi purettiin YK:n Madridin ilmastokokouksen antia. YK:n ilmastopolitiikasta on luvassa Impulsseja-julkaisu alkuvuodesta 2020.

Kansainvälinen yhteistyö
Kuluneena vuotena on jatkettu ja panostettu yhteistyöhön kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Vakiintuneempaa kansainvälistä yhteistyötä on jatkettu saksalaisen
Friedrich Ebert Stiftungin (FES) kanssa. Huhtikuussa FES keräsi Berliiniin pohjoismaisten ajatuspajojen edustajia seminaariin, jossa ajankohtaisten poliittisten teemojen lisäksi vaihdettiin kokemuksia yhteiskunnallisen osallistumisen parhaista toimintamuodoista. Säätiöstä osallistuvat Kaisa Penny, Ari-Matti Näätänen ja Samuli Sinisalo.
Yhteistyö FES:n kanssa on ollut myös asiantuntijayhteistyötä. Toiminnanjohtaja
Penny kävi alustamassa FES:n ja Euroopan yliopistoinstituutin tilaisuudessa Italian
Fiesolessa 19.-20.9. Suomen ja muiden pohjoismaiden vaaleista.
Yhteistyö Foundation for European Progressive Studiesin (FEPS) kanssa jatkui monin
tavoin. Jo aiemmin mainitun, Suomessa järjestetyn seminaarin lisäksi toiminnanjohtaja Penny on osallistunut FEPS:n jäsenjärjestö- ja vuosikokouksiin. Vuosikokouksen
Kalevi Sorsa -säätiön tutkimusvapaalla vuoden 2019 ollut tutkimuspäällikkö Antti
Alaja valittiin jatkamaan FEPS:n tieteellisessä neuvostossa.
FEPS:n vuosikokouksen kanssa samaan aikaan järjestettiin myös perinteinen Call to
Europe konferenssi, joka kerää yhteen eurooppalaisia tutkijoita, ajatusajoja ja poliitikkoja. Seminaari esittelee ajankohtaista tutkimusta luotaa eurooppalaista poliittista
keskustelua. Vuoden 2019 Call to Europe-konferenssi järjestettiin 14.-16.6. Brysselissä ja yhtenä kutsuttuna puhujana oli säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Penny, joka
puhui tasa-arvotyön tarpeesta 2020-luvulla.
Kansainvälinen yhteistyö on myös tutkimusyhteistyötä. Kuluneen vuoden aikana säätiö oli mukana kahdessa FEPS:n koordinoimassa tutkimushankkeessa, joiden kummankin tuloksena oli kirja. ”Ratkaisuja populismiin” julkaistiin helmikuussa 2019 ja
Progressive Approach to Digital Tech" valmistui helmikuussa 2020.
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Muiden ajatuspajojen kanssa yhteistyötä on tehty myös kahdenvälisesti useissa eri
yhteyksissä. Analyytikko Otto Köngäs kirjoitti analyyseja Suomen kevään vaaleista
mm. tsekkiläiselle ajatuspaja Masarykova demokratická akademielle sekä ruotsalaiselle Tidenille. Vt. tutkimuspäällikkö Ari-Matti Näätänen taas kävi alustamassa suomalaisesta köyhyystutkimuksesta Frankfurtissa marraskuussa.

Demokratian tukeminen Länsi-Balkanilla
Kalevi Sorsa -säätiö on tehnyt kansainvälistä demokratiatyötä Balkanilla vuodesta
2008 lähtien Suomen ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövarojen rahoituksella.
Ensimmäiset 10 vuotta hanke toimi Pohjois-Makedoniassa (entinen Makedonia),
mutta vuonna 2019 alusta toiminta laajeni Albaniaan ja Bosnia-Hertsegovinaan.
Tammikuussa hankevastaava Samuli Sinisalo ja PI:n Aleksandar Spasov kirjoittivat
Impulsseja-sarjan julkaisun ”Finnish EU Presidency and the enlargement in the Western Balkans”. Raportin julkaisutilaisuus järjestettiin Musiikkitalossa ja raporttia
kommentoivat Aleksanteri- Instituutin Brendan Humphreys ja kansanedustaja Arto
Satonen, joka oli parlamentaarisen EU-puheenjohtajuuskauteen valmistautuvan työryhmän puheenjohtaja. Tilaisuudessa oli noin 40 osallistujaa, ml. Serbian suurlähettiläs. Myöhemmin Sinisalo pääsi esittelemään raporttia myös Ulkoministeriön Kaakkois-Euroopan yksikölle.
Vuosien 2019-2021 hanke “Demokratian tukeminen Länsi-Balkanilla – kehitystä ja
sillanrakennusta” keskittyy yhteiskunnallisesti aktiivisen nuorison kouluttamiseen
Albaniassa, Bosnia-Hertsegovinassa ja Pohjois-Makedoniassa. Toisena painopisteenä
on Länsi-Balkanin alueen yhteiskunnallisten ajatuspajojen verkostoitumisen tukeminen ja toimintakapasiteetin vahvistaminen. Säätiön balkanilaiset hankekumppanit
ovat Progres Institute for Social Democracy Pohjois-Makedoniassa, Forum of Left Initiative Bosnia-Hertzegovinassa ja Qemal Stafa Foundation Albaniassa.
Poliittisesti vuosi 2019 oli Länsi-Balkanilla käänteitä täynnä. Tammikuussa Makedonia vaihtoi nimensä Pohjois-Makedoniaksi, jotta EU:n jäsenyysneuvottelut päästäisiin
aloittamaan. Vaikka Kreikka ei etenemistä vastustanut, siirtyi Albanian ja Pohjois-Makedonian jäsenyysperspektiivi Ranskan aloitteesta jälleen hamaan tulevaisuuteen.
Seurauksena takaiskusta Pohjois-Makedoniassa järjestetään ennenaikaiset vaalit
vuoden 2020 keväällä, ja koko EU:n jäsenyysprosessia mahdollisesti uudistetaan.
Albaniassa vuoden 2019 aikana järjestettiin paikallisvaalit, uudistettiin oikeuslaitosta
ja järjestettiin ajoittain suuriakin hallituksen vastaisia mielenosoituksia, jotka johtivat mm. henkilövaihdoksiin hallituksessa. Bosnia-Hertsegovina vietti vuoden 2019
hallitusneuvotteluiden parissa, ja joulukuussa vain 14 kuukautta vuoden 2018 vaalien jälkeen maahan saatiin hallitus (ministerineuvosto) kroaattien, bosniakkien ja
serbien kesken. Kuitenkin Bosnian ja Hertsegovinan federaatio ja suuri osa maan kantoneista on edelleen vailla hallituksia.
Paitsi poliittisesti, vuosi 2019 oli vaiherikas myös hankkeen hallinnon osalta. Henkilövaihdoksia tapahtui sekä Suomen että kohdemaiden päissä. Keväällä 2019 Progres
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Instituten pitkäaikainen hankekoordinaattori Toshe Zafirov vaihtui Ivona Krstevskaan. Lisäksi Säätiössä Balkan-hankkeen koordinaattorina aloitti lokakuussa VTM Camilla Lohenoja. Hankkeen aiempi koordinaattori MA Samuli Sinisalo siirtyi säätiön sisällä toisiin tehtäviin, mutta jatkaa edelleen osa-aikaisesti myös tämän hankkeen parissa.

Bosnia-Hertsegovinan toiminnot
Säätiön demokratiahanke järjesti Pohjois-Makedoniassa, Bosnia-Hertzegovinassa ja
Albaniassa koulutuksia poliittisesti aktiivisille nuorille ja naisille. Bosnia-Hertzegovinassa järjestettiin Political Academy -koulutusohjelman moduuli monikulttuurisuudesta. Suomesta koulutukseen lähetettiin kouluttajaksi toimittaja Hanne-Mari Tarvonen. Samoin Bosnia-Hertsegovinassa järjestettiin Gender Academy -koulutusohjelman moduuli sosialidemokratiasta ja poliittisesta dialogista, kouluttajana Suomesta
taahtumaan osallistui Maria Nyroos. Lisäksi Bosnia-Hertzegovinassa järjestettiin
mentorointikoulutus poliittisesti aktiivisille naisille. Hankekoordinaattori Lohenoja
vieraili koulutuksessa ja tutustui samalla FLI:hin uutena hankekumppanina.
Albanian toiminnot
Hankevastaava Samuli Sinisalo ja Jesse Jääskeläinen Eurooppalaisesta Suomesta kävivät keväällä pitämässä koulutuksen vaaleista ja poliittisesta ohjelmatyöstä Albaniassa. Tämän vierailun tuloksena toimintasuunnitelmaa päätettiin sopeuttaa ja Political Academy -koulutuksen sijaan Albaniassa päätettiin käyttää vuosi 2019 kouluttajien kouluttamiseen, jotta yhteistyökumppanin edellytykset koulutusohjelman pyörittämiseen paranisivat kestävästi. Syksyllä Albaniassa järjestettiin neljän Training of
Trainers -viikonloppukoulutuksen sarja, joista ensimmäiseen hollantilainen Max van
der Stoel Foundation sponsoroi hollantilaiset kouluttajat. Tavoitteena on, että koulutuksen läpikäyneistä henkilöistä saataisiin kouluttajia vuoden 2020 Political Academy koulutusohjelmaan.
Pohjois-Makedonian toiminnot
Pohjois-Makedonian osalta hanke rakentaa edellisten hankkeiden työn pohjalle. Political Academy koulutusohjelmassa Tuulia Pitkänen kävi kouluttamassa sosiaalivakuutuksesta ja pohjoismaisesta mallista. Toisessa, lehdistön vapauteen keskittyvässä
koulutusohjelmassa vierailevana kouluttajana oli The Ulkopolitist -julkaisun Janne
Soisalon-Soininen.
Political Academy -koulutusohjelmat Pohjois-Makedoniassa ja Bosnia-Hertsegovinassa järjestetään yhteistyössä Olof Palme Centerin kanssa. Pohjois-Makedoniassa
kumppanina on myös Friedrich Ebert Stiftungin Skopjen toimisto.
Ajatuspajayhteistyö
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Uutena elementtinä vuoden 2019–2021 hankkeessa on nuorille suunnattujen politiikkakoulujen lisänä länsibalkanilaisten ajatuspajojen verkostoituminen. Loppuvuodesta Skopjessa pidettiin ensimmäinen Länsi-Balkanin ajatuspajojen seminaari, jossa
teemana oli EU-integraatio. Ajatuspajaseminaarin paneelia tähdittivät Pohjois-Makedonian ulkoministeri Nikola Dimitrov, professori Florian Bieber Grazin yliopistosta
sekä Suomen SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm. Seminaariin osallistui yli 15
ajatuspajaa kaikista kuudesta Länsi-Balkanin maista ja tapahtuma oli laajasti esillä
Pohjois-Makedonian tiedotusvälineissä. Säätiöstä seminaariin osallistuivat toiminnanjohtaja Kaisa Vatanen ja hankkeen työntekijät Samuli Sinisalo ja Camilla Lohenoja.
Muu hanketyö
Yhteistyötä hankkeen puitteissa tehdään myös kotimaassa ja Euroopan tasolla. Tästä
esimerkkinä toimii alkusyksystä järjestetty UPI:n ja Länsi-Balkanin ajatuspajoista
koostuvan Think Europe Networkin paneelikeskustelu Länsi-Balkanin EU-integraatiosta, johon säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Penny osallistui.
Loppuvuodesta säätiö osallistui myös United Nations Democracy Fundin vuoden
2019 hankerahoitushakuun. Rahoitusta haettiin Pohjois-Makedonian ja Suomen väliselle nuorisovaihdolle, jossa poliittisesti aktiiviset nuoret kummassakin maassa syventäisivät ymmärrystään demokraattisista instituutioista ja harjaannuttaisivat medialukutaitoaan erityisesti valeuutisten osalta.
Loppuvuodesta aloitettiin myös evaluaatio vuoden 2018 hankkeesta. Evaluaatiossa
tutkitaan mm. hankkeemme varoilla Pohjois-Makedoniaan perustetun nuorten monikulttuurisen foorumin onnistumista. Evaluaation toteuttaa Arvomaatti Oy, joka on
tehnyt myös aiemman Balkan-hankkeen evaluaation.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ajatuspaja vaikuttaa yhteiskuntaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun monien väylien kautta. 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 olevaan poliittiseen keskusteluun riippumatta siitä, mistä teemat kumpuavat.
Jälkimmäisen sektorin kommentointi on jakaantunut säätiön toiminnanjohtajan ja
muun henkilöstön kesken. Blogien ja kolumnien lisäksi haastattelut eri medioihin ja
tilaisuudet ovat saavuttaneet laajempaa kuulija- ja lukijakuntaa. Säätiötä pyydetään
säännöllisesti keskustelemaan myös laajemmin yhteiskunnallisista aiheista, kuin vain
omasta tutkimuksesta. Esimerkiksi toiminnanjohtaja osallistui vuoden 2019 aikana
neljä kertaa Radio Ylen Ykkösaamu-ohjelmaan keskustelijana erilaisista yhteiskunnallisista aiheista. Lisäksi toiminnanjohtaja kirjoittaa muutaman kerran vuodessa kolumnin Demokraatti-lehteen.
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Toinen väylä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ovat suorat yhteydet päätöksentekijöihin ja poliittisiin toimijoihin. Sorsa-säätiö pitää säännöllisesti yhteyttä päätöksentekijöihin, erityisesti eduskunnassa. Tämän lisäksi säätiön henkilöstöä kutsutaan keskustelemaan yhteiskunnallisesta kehityksestä mm. Suomessa toimivien suurlähetystöjen tilaisuuksiin. Helmikuussa toiminnanjohtaja Penny osallistui eri ajatuspajoista
kutsuttujen toimijoiden kanssa Yhdysvaltojen suurlähetystön järjestämään kutsuvierastilaisuuteen, jossa keskusteltiin mm. Suomen lähestyvistä vaaleista.
Merkittävä vaikuttamisväylä on yhteydet muihin tutkijoihin ja Sorsa-säätiön kanssa
samoja aihepiirejä käsitteleviin toimijoihin. Yhteistyö muiden tutkimushankkeiden,
kuten aiemmin kuvattu yhteistyö Manufacturing 4.0-hankkeen kanssa, tukee omaa
tutkimustyötä sekä luo kontakteja akatemiaan.
Säätiö osallistuu myös yhteiskunnallisesti kiinnostaviin tapahtumiin ja yhteistyöprojekteihin. Vuonna 2019 Sorsa-säätiö oli jälleen läsnä kesän SuomiAreenassa järjestämällä Pathosta lavalle -poliittisten puheiden kilpailun yhteistyössä Ajatuspaja Toivon
kanssa. Kilpailu sai jälleen hyvän vastaanoton, yleisöä oli paikalla noin 80, osallistujina kymmenkunta nuorisopoliitikkoa ja tuomariraatia tähdittivät politiikantutkija
Hanna Wass, koomikko Joonas Nordman ja toimittaja Jussi Kärki. Säätiössä hankkeesta vastasivat Otto Köngäs ja Samuli Sinisalo.
Toiminnanjohtaja Penny vieraili myös puhujana SuomiAreenassa. Penny osallistui Finanssiala ry:n järjestämään keskusteluun ”Täällä ei käy käteinen – maksamisen ja euron tulevaisuus” yhdessä kansanedustajien Satu Hassi, Antti Kurvinen, Sakari
Puisto ja Saara-Sofia Sirén kanssa.
Säätiö oli edelleen vuorovaikutuskumppanina Suomen Akatemian rahoittamassa monivuotisessa hankkeessa Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU). Lisäksi olemme yhteistyö- tai vuorovaikutuskumppanina useassa rahoitushaussa, joiden tulokset selviävät ja mahdollinen työ alkaa vuonna 2020.
Vaikka vaikuttavuutta on vaikea mitata ja todentaa, systemaattisen media- ja tapahtumaseurannan valossa säätiön näkyvyys on jatkanut kasvuaan aiempiin vuosiin verrattuna. Näkyvyyden ja vaikuttavuuden kehittäminen on säätiön toiminnan strategisena tavoitteena ja tätä työtä jatketaan säännöllisesti myös tulevina vuosina.

Talous ja hallinto
Säätiön infrastruktuuri ja perustoiminnat nojaavat opetusministeriön myöntämään
valtionapuun, joka on osoitettu puolueita lähellä olevien ajatushautomoiden toimintaan.
Projektikohtaista rahoitusta on saatu ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyövaroista, Palkansaajasäätiöltä, Tradeka-yhtymältä, Riihi säätiötä, Kansan Sivistysrahastolta sekä Työväen Opintorahastolta, joille kaikille kuuluu kiitos toiminnan mahdollistamisesta ja kehittämisestä. Kansainvälisistä kumppaneista sekä
FEPS että FES ovat auttaneet taloudellisesti yhteisten seminaarien kulujen kattamisessa.
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Säätiössä on muutamana edeltävänä vuonna jouduttu siirtämään yhteiskuntatutkimukseen saatuja avustuksia seuraaville vuosille erilaisista syistä. Henkilövaihdoksista ja muista syistä hankkeet ovat viivästyneet tai resursseja on muutoin käytetty
suunniteltua aikataulua myöhemmin. Säätiössä laadittiin yhteistyössä rahoittajien
kanssa vuonna 2018 suunnitelma siirtyneiden resurssien purkamiseksi vuosien 2018
ja 2019 aikana. Tätä tarkoitusta varten ja suunniteltujen tutkimushankkeiden valmiiksi saattamiseksi säätiöön on myös palkattu määräajaksi lisää työvoimaa. Tämä
suunnitelma vietiin loppuun vuonna 2019 ja vuodelle 2020 ei ole tarvetta siirtää
aiempien vuosien avustuksia. Vuoden 2019 tilinpäätös on edellä kuvatusta syystä alijäämäinen.

Säätiön hallituksen vuosina 2019–2020 muodostavat Antton Ronnholm (pj), Juha Antila, Liisa Jaakonsaari, Mikko Koskinen, Laura Lindeberg, Markku Mattila ja Merja Mäkisalo-Ropponen. Säätiön vuosikokous järjestettiin 26.4.
Säätiö ei ole antanut vuonna 2019 lähipiiriinsä kuuluville henkilöille tai yhteisöille
avustusta tai muita taloudellisia etuja tai lainoja. Säätiön toiminnanjohtajalle on maksettu työsopimuksen mukaista palkkaa. Tilintarkastusyhteisölle on maksettu tilintarkastuspalkkio. Säätiön hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita.

Operatiivisesta toiminnasta ovat vastanneet toiminnanjohtaja Kaisa Vatanen sekä vt.
tutkimuspäällikkö Ari-Matti Näätänen. Antti Alaja on ollut tutkimusvapaalla koko
vuoden tutkimuspäällikön tehtävästä.
Vakinaisessa työsuhteessa säätiön yhteiskuntatutkimuksen parissa ovat toimineet
hankevastaavat YTT Maija Mattila ja MA Samuli Sinisalo. Määräaikaisissa projektitehtävissä ovat toimineet YTM Teemu Lari, Otto Köngäs, sekä VTM Camilla Lohenoja. Siviilipalvelustaan elokuuhun asti säätiössä suoritti Aatu Puhakka.
Säätiö on vuokrannut toimitilansa Suomen Sosialidemokraattiselta Puolueelta osoitteessa Siltasaarenkatu 18–20 C, 6. krs., 00530 Helsinki. Taloushallinnon palvelut toteutetaan ostopalveluina.
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Liite 1: Säätiön tulo- ja kulurakenne 2019
Säätiön kulurakenne 2019

Tutkimustoiminta

23 %

Demokratiatyö
56 %

Muu toiminta (hallinto,
tiedotus, kansainvälinen
toiminta)

21 %

Säätiön tulorakenne 2019
€17 000
4%

€98 000
20 %

€98 000
20 %
€3 000
1%

€40 000
8%
€35 000
7%

€191 500
40 %

Opetusministeriö

Palkansaajasäätiö

Tradekan säätiö

Kansansivistysrahasto

Ulkoministeriö

Riihi säätiö
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Liite 2: Säätiön tapahtumat 2019

Tammikuu
28.1.2019 – Toiminnanjohtaja Penny alusti PES Womenin ja pohjoismaiden ja Baltian
sd-naisjärjestöiden toimijoille tasa-arvon tilasta Euroopassa.
28.1.2019 – SAMAK:n kongressin puoluejohtajapaneeli. Säätiön toiminnanjohtaja
juonsi paneelin pohjoismaisten puoluejohtajien ja euroopan sosialidemokraattisen
puolueen komission puheenjohtajaehdokkaan kanssa. Paneeliin osallistuivat Frans
Timmermans, Stefan Löfven, Mette Frederiksen, Logi Einarsson, Jonas Gahr Støre ja
Antton Rönnholm
29.1. – Keskustelutilaisuus ”Finnish EU Presidency and Western Balkans”, Musiikkitalon ravintolassa. Puhujina tilaisuudessa olivat Samuli Sinisalo, Aleksandar Spasov,
Brendan Humphreys, Elisa Selinummi ja Arto Satonen. Osallistujia oli 38.
30.1.19 – Monikulttuurisen Nuorisofoorumin järjestämä keskustelutilaisuus aiheesta
”Why do we need law on youth” Skopjessa, aiheena nuoriso jo monikulttuurisuus.
Osallistujia 50.

Helmikuu
13.2. Säätiön hallituksen kokous

Maaliskuu
9.-10.3.2019 - Koulutus Albaniassa. Suomesta Samuli Sinisalo ja Jesse Jääskeläinen
osallistuivat tilaisuuteen pitämällä koulutukset vaaleista ja poliittisesta ohjelmatyöstä.
15.3.2019 – Keskustelutilaisuus ”Lapsiperhepolitiikka Turussa”, Turun kampuskappelissa. Keskustelijoina ja alustajina tilaisuudessa olivat Ari-Matti Näätänen, Minna
Arve, Markku Rimpelä, Matti Rimpelä, Antti Parpo ja Elina Pekkarinen. Osallistujia oli
40.
23.3.2019 Raportin julkaisu ja keskustelutilaisuus ”Ratkaisuja populismiin”, Musiikkitalon ravintolassa. Tilaisuudessa julkaistiin suomenkielinen versio eurooppalaisessa yhteistyössä tehdystä Ratkaisuja populismiin -raportista. Tilaisuudessa alusti ja
keskusteli Tamás Boros (Policy Solutions, Unkari), Susi Meret (Kööpenhaminan yliopisto), Jussi Pakkasvirta (Helsingin yliopisto), Eeli Kytömäki, Eva Biaudet, Habiba
Ali, Nasima Razmyar, Veronika Honkasalo, Kaisa Penny ja Maija Mattila. Osallistujia
tilaisuudessa oli 48 ja se järjestettiin yhteistyössä FES Nordicsin ja Vapaus valita toisin -verkoston kanssa.
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Huhtikuu
04.4.2019 - Raportin ”Digitaalinen jalanjälki - Työn muuttuminen alustamaiseksi Euroopassa” julkaisutilaisuus, Palvelualojen ammattiliitto PAM:n tiloissa. Tilaisuudessa
puhuivat Kaisa Penny, Maija Mattila, Jaana Ylitalo (PAM), Neil Spencer (Hertfordshiren yliopisto), Anne Kovalainen (Turun yliopisto), Tuomas Tammisto (Oikeutta läheteille -kampanja) ja Justin Nogarede (FEPS). Osallistujia oli 50 ja tilaisuus järjestettiin yhteistyössä PAM:n ja FEPS:n kanssa.
26.4. Säätiön hallituksen vuosikokous
29.4. 2019 – Raportin ”Työ ja työntekijöiden oikeudet alustataloudessa” julkaisutilaisuus, Paasitornin Juho Rissanen -salissa. Tilaisuudessa julkaistiin Maija Mattilan raportti, joka toi alustatalouteen keskittyneen tutkimushankkeen päätökseensä. Tilaisuudessa puhuivat ja raporttia kommentoivat Kaisa Penny, Maija Mattila, Valerio De
Stefano, Laura Seppänen, Markus Äimälä. Osallistujia oli 50.

Toukokuu
6.5.2019 – Julkaisutilaisuus ”Naiset ja EU” -raportille Luonnontieteellisessa museossa. Naiset ja EU -raportti toteutettiin yhteistyössä Demarinaisten kanssa. Tilaisuudessa oli puhumassa mm. Outi Viitamaa-Tervonen, Kaisa Penny, Jaana Ylitalo, Sari
Melkko, Helena Marttila, Pekka Shemeikka. Osallistujia oli 40.
13.5.2019 - Seminaari ”Green New Deal in Finland”, Helsingin yliopiston Suomen laki
-salissa. Tilaisuudessa alustivat ja keskustelivat Zack Exley, Paavo Järvensivu, Daniel
Suhonen ja Kaisa Penny veti keskustelua. Osallistujia oli 45. Tilaisuus myös livestreamattiin säätiön Facebook-sivulle.
14.5.2019 – Workshop “Green New Deal in Finland”, SAK:ssa. Säätiö järjesti yhteistyössä SAK:n kanssa työpajan Green New Dealistä ja ympäristökampanjoinnista ayliikkeen toimijoille, kansalaisjärjestötoimijoille ja poliittisille vaikuttajille. Alustajana
oli Yhdysvalloissa vuosia kampanja-ammattilaisena ja Justice Democrats -liikkeen perustaja toiminut Zack Exley Kutsuvierasseminaariin osallistui noin 25 henkilöä.
23.5.2019 – Vuosittainen Kalevi Sorsa-seminaari Työväenliikkeen kirjastossa. Aiemmin järjestetyn Hetki Kalevi Sorsalle -tilaisuuden konseptia uudistettiin ja tänä
vuonna järjestettiin ensimmäinen Kalevi Sorsa -seminaari, jossa on tarkoitus esitellä
ajankohtaista tutkimusta Kalevi Sorsan elämäntyön hengessä. Tässä ensimmäisessä
seminaarissa Aatu Puhakka esitteli uutta julkaisuaan ”Sosiaalinen investointi – käsite
ja mahdollisuudet hyvinvointivaltion uudistamiselle”. Raporttia kommentoi professori Pauli Kettunen. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Työväenliikkeen kirjaston, Työväen arkiston ja Kansansivistysrahaston kanssa. Osallistujia oli 50.
24.-26.5. – Gender Academy -koulutusohjelman moduuli sosialidemokratiasta ja poliittisesta dialogista Sarajevossa, Bosnia-Hertzegovinassa, jossa suomalaisena kouluttajana toimi Maria Nyroos. Järjestäjänä bosnialainen kumppanimme Forum for Left
Initiative. Osallistujia oli 16.
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Kesäkuu
1.6.2019 – Political Academy -koulutusohjelman moduuli Bitolassa, Pohjois-Makedoniassa, jossa suomalaisena kouluttajana Tuulia Pitkänen luennoi sosiaalivakuutuksesta ja pohjoismaisesta mallista. Järjestäjänä makedonialainen kumppanimme Progres Institute for Social Democracy. Osallistujia oli 37.
11.6. Säätiön hallituksen kokous
14.6.2019 – Live-podcast ja keskustelutilaisuus ”Talous, politiikka ja taloustieteellisen konsensuksen rajat: haastattelussa professori Sheila Dow”, Tiedekulmassa. Säätiö
järjesti yhteistyössä Poliittinen talous -podcastin kanssa keskustelun emeritaprofessori Sheila Dow’n kanssa. Timo Harjuniemi ja Lauri Holappa haastattelivat Dow’ta ja
keskustelu tallennettiin podcast-jaksoksi. Osallistujia tilaisuudessa oli 60, podcastjaksolla on joulukuun lopulla ollut reilut 1300 kuuntelukertaa.
14-16.6.2019 – Talouspoliittinen kesäkoulu, Majvikissa. Tämän vuoden kesäkoulu oli
teemaltaan talouspoliittinen. Kesäkouluun valittiin hakemusten perusteella 40
nuorta ja nuorta aikuista. Ensimmäistä kertaa kesäkouluun yhdistettiin myös ennakkotapaaminen, joka auttoi varsinaisena tapahtumaviikonloppuna suoraan asiaan
pääsemisen. Alustajina kesäkoulussa oli mm. Jukka Pekkarinen, Markus Jäntti, Hanna
Ylöstalo, Kristina Rolin, Elina Pylkkänen, Helena Soimakallio, Jaakko Kiander ja Sheila
Dow. Kesäkoulu järjestettiin yhteistyössä Demarinuorten ja SONK:n kanssa.
14.-16.6.2019 – Political Academy -koulutusohjelman moduuli monikulttuurisuudesta Sarajevossa, Bosnia-Hertzegovinassa, jossa suomalaisena kouluttajana toimi
toimittaja Hanne-Mari Tarvonen. Järjestäjänä bosnialainen kumppanimme Forum for
Left Initiative. Osallistujia oli 14.
19.-25.6. Säätön hallituksen sähköpostikokous
22.6.2019 – Political Academy -koulutusohjelman moduuli Ohridissa, Pohjois-Makedoniassa, jossa suomalaisena kouluttajana Janne Soisalon-Soininen The Ulkopolitist julkaisusta luennoi lehdistönvapaudesta. Järjestäjänä makedonialainen kumppanimme Progres Institute for Social Democracy. Osallistujia oli 37.

Heinäkuu
1.7.2019 – Equality2020 -seminaari, Bryssel. Toiminnanjohtaja Penny puhui FEPS:n
Euroopan tasa-arvopolitiikkaa käsitelleessä seminaarissa.
15.7.2019 – ”Pathosta lavalle” - poliittisten puheiden kilpailu, SuomiAreenassa, Porissa. Yhteistyössä ajatuspaja Toivon kanssa järjestettiin jälleen tilaisuus SuomiAreenassa, tällä kertaa poliittisen puheen ja retoriikan merkeissä. Mukaan oli kutsuttu
nuoria poliitikkoja, opiskelija- ja nuorisojärjestöaktiiveja eri järjestöistä. Tuomareina
toimivat professori Hanna Wass, toimittaja Jussi Lähde ja käsikirjoittaja Joonas Nordman. Yleisöä tilaisuudessa oli noin 80.
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Elokuu
17.8.2019 – SDP:n 120-vuotisjuhlaseminaari, Sosialidemokratian seuraava vuosisata
-paneelikeskustelu. Toiminnanjohtaja Penny veti paneelikeskustelun johon osallistuivat Antton Rönnholm, Ville Skinnari, Sanna Marin, Tytti Tuppurainen ja Pinja Perholehto.

Syyskuu
18.9. Säätiön hallituksen kokous
21.-22.9. - Training of Trainers -koulutus Tiranassa, Albaniassa. Osallistujia oli 20.
24.9.2019 – Pyöreän pöydän keskustelu eriarvoisuudesta, Kalevi Sorsa -säätiön toimitiloissa. Säätiö aloitti uudet tutkimuksen painopisteet ja osana suunnittelua päätettiin ottaa sidosryhmät mukaan heti hankkeiden alussa. Siksi molemmista teema-alueista järjestettiin pyöreän pöydän keskustelut asiantuntijoiden kanssa, tarkoituksena
kartoittaa mahdollisuuksia ja samalla kertoa alkavasta työstä.

Lokakuu
02.10.2019 – ”Globalisaatio ja hyvinvointivaltio” -tutkimuksen julkaisutilaisuus, Arkadia International Bookshopissa. Ari-Matti Näätäsen Impulssin julkaisutilaisuus.
Näätäsen lisäksi raporttia kommentoivat Sixten Korkman ja Terhi Maczulskij. Osallistujia tilaisuudessa oli 40.
3.10.2019 – Pyöreän pöydän keskustelu ihmisen toiminnan vaikutuksista maapallolla, Kalevi Sorsa -säätiön toimitiloissa. Toisen teema-alueen toiminnan aloittavassa
pyöreän pöydän keskustelussa tuotiin yhteen sidosryhmiä ja keskusteltiin teemaan
oleellisesti liittyvistä hallitusohjelman kirjauksista. Aiheesta alustivat Tiina Pehkonen, Matti Niemi ja Henrik Haapajärvi. Osallistujia oli noin 30.
5.-6.10. – Sorsa -säätiö tuotti sisältöä SDP:n Tulevaisuusfoorumi tapahtumaan. Säätiö
tuotti yhden työpajakokonaisuuden, jossa esiteltiin ajankohtaista tutkimusta ja tarjottiin tila keskustelulle tutkijoiden ja osallistujien kesken.
12.-13.10. – Training of Trainers -koulutus Tiranassa, Albaniassa. Osallistujia oli 20.
17.10.2019 – ”Lakko ja yhteiskunta”-tietokirjan julkaisutilaisuus, Tiedekulmassa.
Antti Koskelan raportin julkaisutilaisuudessa raporttia kommentoivat Ralf Sund, Tapio Bergholm ja Anu-Hanna Anttila. Osallistujia tilaisuudessa oli noin 35.
30.10.2019 – Seminaari ”Miten automaatio muuttaa sosiaaliturvaa?”, Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Tilaisuus järjestettiin yhdessä strategisen tutkimuksen
neuvoston tutkimushanke Manufacturing 4.0:n kanssa. Tavoitteena oli tuoda ajankohtaista tutkimusta sidosryhmien tietoon. Tilaisuuden avasi työministeri Timo Harakka ja muut puhujat ja kommentaattorit olivat Heikki Hiilamo, Ville-Veikko Pulkka,
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Mika Hyötyläinen, Hanna Nygren, Maarit Virolainen, Marjukka Turunen, Ilkka Kaukoranta, Kaisa Penny ja Maija Mattila. Tilaisuuteen osallistui 45 henkilöä.

Marraskuu
2.-3.11. – Training of Trainers -koulutus Tiranassa, Albaniassa. Osallistujia oli 20.
9.-10.11. – Training of Trainers -koulutus Tiranassa, Albaniassa. Osallistujia oli 20.
21.11. Säätiön hallituksen kokous
29.11.2019 – Think Tank -seminaari “ EU enlargement in the Western Balkans”, Park
Hotelissa, Skopjessa, Pohjois-Makedoniassa. Pääpuhujana oli professori Florian Bieber Grazin yliopistosta, paneelikeskustelua tähdittivät Bieberin lisäksi Antton Rönnholm, Pohjois-Makedonian ulkoministeri Nikola Dimitrov ja Ardita Abazi Imeri European Policy Institutesta. Keskustelua moderoi Saso Dodovski Progres Institutesta. Seminaariin osallistui 31 henkilöä, joiden lisäksi osallistui vielä n. 10 median edustajaa.

Joulukuu
6.-7.12. - Poliittisesti aktiivisten naisten koulutus Sarajevossa, Bosnia-Hertzegovinassa. Koulutuksen organisoi Kalevi Sorsa -säätiön bosnialainen kumppani Forum of
Left Initiative, ja säätiö rahoitti sen yhdessä ruotsalaisen Olof Palme Centerin kanssa.
Osallistujia oli 37.
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Liite 3: Säätiön julkaisutoiminta 2019

23.1.2019 - Antti Alaja: Yrittäjäyliopisto. Kriittinen katsaus. Impulssi-sarjan julkaisu
30.1.2019 - Samuli Sinisalo ja Aleksandar Spasov: Finnish EU Presidency and the Enlargement in the Western Balkans. Impulssi-sarjan julkaisu
22.2.2019 - Pekka Ristelä: Sosiaalinen Eurooppa: vähimmäisnormeja vai politiikkaohjausta? Impulssi-sarjan julkaisu
20.3.2019 Tamas Boros et al: Ratkaisuja populismiin. Raportti yhteistyössä Foundation for European Progressive Studies -ajatuspaja (FEPS) ja Policy Solutions -ajatuspaja yhteistyössä Kalevi Sorsa -säätiön, Fondation Jean Jaurès’n, Das Progressive
Zentrumin ja Fondazione Pietro Nennin kanssa.
4.4.2019 - Alustatalouden työ Suomessa - tutkimusraportti. Tutkimus tilattiin yhdessä Foundation for European Progressive Studies -ajatuspajan (FEPS), UNI Europan, Kalevi Sorsa -säätiön ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n kanssa ja sen toteuttivat Hertfordshiren yliopisto (Iso-Britannia) ja Ipsos MORI.
10.4.2019 - Nuorisotyöttömyys Suomessa ja Euroopassa. Lyhyt katsaus nuorten osallisuuteen. Kirjoittajat: Jyväskylän yliopiston tutkija Sami Ylistö, Työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Tuija Oivo, Allianssi ry:n puheenjohtaja Elisa Gebhard, Luxemburgin entinen työministeri Nicolas Schmit,sekä talouskriisin aikaan EU:n työllisyys- ja sosiaalisista asioista vastannut komissaari László Andor. Impulssi-sarjan julkaisu
29.4.2019 - Maija Mattila: Työ ja työntekijöiden oikeudet alustataloudessa – Ongelmista ratkaisuihin. Raportti.
6.5.2019 - Naiset ja EU. Kirjoittajat; Kaisa Penny, Anna Elomäki, Outi Viitamaa-Tervonen, Miapetra Kumpula-Natri, Kevät Nousiainen, Zita Gurmai. Impulssi-sarjan julkaisu
17.5.2019 - Jaakko Kiander: EMUn kehittäminen ja Suomi – rahaliiton uudistaminen
kriisikokemusten valossa. Raportti.
23.5.2019 - Aatu Puhakka: Sosiaalinen investointi – Käsite ja mahdollisuudet hyvinvointivaltion uudistamiselle. Impulssi-sarjan julkaisu
11.6.2019 - Jani Kokko: USA:n välivaalit ja 116. kongressi. Impulssi-sarjan julkaisu
30.9.2019 - Ari-Matti Näätänen: Globalisaatio. Hyvinvointivaltion tuhoaja, pelastaja
vai sivustaseuraaja. Impulssi-sarjan julkaisu
6.11.2019 - Antti Koskela: Hanskat tippui. Lakkojen historia ja vaikutus yhteiskunnassa. Raportti.
9.12.2019 - Matleena Moisio ja Oras Tynkkynen: Mitä jokaisen päättäjän on hyvä tietää EU:n ilmastopolitiikasta? Impulssi-sarjan julkaisu
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Julkaistut blogikirjoitukset Säätiön verkkosivuilla
30.1.2019
5.2.2019
8.2.2019
8.2.2019
19.2.2019
25.5.2019
27.2.2019
22.3.2019
2.4.2019
12.4.2019
15.4.2019
18.4.2019
26.4.2019
29.5.2019
6.10.2019
11.6.2019
14.6.2019
18.7.2019
22.8.2019
9.9.2019
16.9.2019
14.10.2019
18.12.2019

Samuli Sinisalo: Podcast: Makedonian nimikiista on ratkennut
Yhteenveto Katowicen ilmastokokouksesta
Green New Deal - Politiikan uusi aalto Yhdysvalloissa?
Green New Deal - The New Wave in US Politics?
Aatu Puhakka: Kolme todistetta siitä, ettei hyvinvointivaltio ole enää
nolo
Kannustinloukkuharhaa purkamassa
Green New Deal monitieteisen ympäristötutkimuksen näkökulmasta
Aatu Puhakka: Suomi on maailman onnellisin - mutta millä hinnalla?
Ihastuttava ja vihastuttava sosiogenetiikka tuo eloa eriarvoisuuskeskusteluun
Samuli Sinisalo: Tavallisen ihmisen äänestysopas
Vihreä kansankoti. Visio 2020 -luvun SDP:lle?
Otto Köngäs: Eduskuntavaalit ja suomalaisen politiikan tuleva uusi normaali
Aatu Puhakka: Vähemmän järkevää politiikkaa ja enemmän vastustamista, kiitos
Samuli Sinisalo: EU komissio suosittaa jäsenyysneuvottelujen aloittamista Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa
Aatu Puhakka: Mikä on investointi?
USA:n välivaalit ja 116. Kongressi
Samuli Sinisalo: EU:n on otettava vahva ote Länsi-Balkanin kehityksestä
Jaakko Blomberg: Reunamerkintöjä hallituksen turvallisuuspolitiikasta
Maija Mattila: Alustataloudessa työtä tekeviä on suojeltava
Suomessa panostetaan liian vähän hallintoon ja se aiheuttaa ongelmia
Maija Mattila: Sukellus eriarvoisuuteen
Ari-Matti Näätänen: Suomen eläkejärjestelmä ei ole kestävällä pohjalla
Samuli Sinisalo: Ranska sulki EU-oven Albanialta ja Pohjois-Makedoni
alta

Säätiön podcast-sarjan julkaisut
30.1.2019
18.2.2019
29.8.2019
1.10.2019
20.11.2019
17.12.2019

Podcast: Makedonian nimikiista on ratkennut
Podcast: Innovaatiopolitiikka
Podcast: Mikä on Kalevi Sorsa -säätiö
Podcast: Globalisaatio ja hyvinvointivaltio
Podcast: Hanskat tippui – Lakkojen merkitys yhteiskunnassa
Podcast: Mitä jokaisen päättäjän tulisi tietää EU:n ilmastopolitiikasta
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