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Johdanto

S

äätiölaitos kuuluu niihin suomalaisiin instituutioihin, joiden
yhteiskunnallinen rooli ei juuri ole kiinnostanut suurta yleisöä.
Aiemmin varsinkin isojen säätiöiden apurahojen jakotilaisuudet uutisoitiin näkyvästi tiedotusvälineissä, mutta nykyisin ne ylittävät
julkaisukynnyksen vain harvoin. Myös säätiöihin liittyvä tieteellinen tutkimus on ollut vähäistä. Tutkimus on keskittynyt yksittäisiin säätiöihin,
säätiölaitoksen merkityksen yleisluonteiseen arviointiin ja säätiöitä koskevan lainsäädännön sekä tilinpidon analysointiin. Sen sijaan säätiöiden
toimintaa, tuloksia sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat tutkimustiedot ovat niukkoja ja hajanaisia, ja niiden tulokset ovat perustuneet
puutteelliseen tutkimusaineistoon.
Tutkimuksen vähäisyys johtuu suurelta osin säätiökentän laajuudesta
ja monimuotoisuudesta. Suomessa on noin 2 800 rekisteröityä säätiötä,
joiden toiminta kattaa lähes inhimillisen elämän koko kirjon. Suurin
osa säätiöistä on toiminnallisia säätiöitä, jotka toteuttavat tarkoitustaan
tuottamalla palveluita muun muassa sosiaali- ja terveysalalla, sivistys- ja
opetusalalla sekä urheilun ja nuorisotyön aloilla. Apurahoja jakavia sää
tiöitä on noin 800, ja ne toimivat pääosin koulutuksen, kulttuurin, taiteen
ja tieteen aloilla.
Säätiöiden ja rahastojen huomattava asema tieteen ja korkeimman
opetuksen tukijana on kyllä tunnustettu jo pitkään, mutta asia on yleensä
todettu vain yleisluonteisesti ilman riittävää perustelua. Selvitettyäni Suomen tieteisiin, tutkimustyön tukemiseen ja yksittäisiin säätiöihin liittyviä
kysymyksiä liki 10 vuoden ajan tuntui tärkeältä ryhtyä tutkimaan asiaa.
Tavoitteenani oli aluksi selvittää kotimaisten apurahoja jakavien säätiöi
den vaikutusta Suomen humanististen sekä talous-, oikeus- ja yhteiskuntatieteiden kehitykseen 1920–1959. Jo ensimmäisen tutkimusvuoden
aikana ymmärsin, että tarkasteluun on syytä ottaa mukaan myös muut
tieteet ja korkeakoululaitos. Taloudelliset edellytykset tuolle säätiöiden
varhaista toimintaa käsitelleelle tutkimukselle loi Koneen Säätiö, jonka
2012–2013 myöntämän kahden apurahan turvin saatoin keskittyä tutkimustyöhön.
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Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta julkaisi keväällä 2015 tutkimustyön pohjalta laatimani raportin Säätiöiden vaikutus Suomen tieteen
ja korkeimman opetuksen kehitykseen 1917–1959. Se osoitti, että kotimaiset
säätiöt olivat vaikuttaneet suomalaiseen tieteeseen huomattavasti aiemmin
tiedettyä voimakkaammin ja laajemmin. Säätiöt perustivat ja ylläpitivät
useita maan yliopistoista ja korkeakouluista, edistivät usean tieteenalan
kehitystä ja vaikuttivat monin tavoin Suomen tiede-elämän kehittymiseen
ja kansainvälistymiseen.
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan ehdotettua vielä laajempaa
tutkimusta hanke voitiin ulottaa koskemaan koko itsenäisyyden aikaa.
Tavoitteena oli täydentää laajan uuden aineiston avulla Suomen tieteen,
tutkimuksen ja korkeimman opetuksen yleistä historiaa ja selvittää
samalla, miten yksityisten säätiöiden tieteelle suuntaama rahoitus on
kehittynyt ja vaikuttanut itsenäisyyden aikana.
Tähän tutkimukseen on otettu mukaan 118 säätiötä, rahastoa sekä
tieteellistä ja kirjallista seuraa. Mukana ovat kaikki tiedettä pisimpään ja
merkittävimmin rahoittaneet säätiöt ja rahastot sekä lisäksi joitakin sellaisia säätiöitä, joiden synty ja toiminta liittyvät tietyn aikakauden poliittiseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Näiden tutkimukseen sisältyvien
säätiöiden ohella eri yhteyksissä nostetaan esiin lisäksi säätiöitä, joilla on
ollut merkittävää vaikutusta tietyissä tilanteissa. Näin on haluttu korostaa
säätiöiden niveltymistä osaksi yhteiskuntaa, jonka arvoja ja tavoitteita ne
ovat halunneet edistää. Säätiöt edustivat kolmatta sektoria jo vuosikymmenien ajan ennen kuin tämä käsite luotiin.
Säätiöiden lisäksi tutkimuksen kohteena on joitakin pitkään vaikuttaneita tieteellisiä ja kirjallisia seuroja ja yhteisöjä. Ne on otettu mukaan sekä
käytännön syistä että European Foundation Centerin omaksuman ja kansainvälisesti hyväksytyn kannan mukaisesti: Ne toimivat pitkälti samojen
perusteiden mukaisesti kuin säätiöt, ja niiden yhteyteen on usein perustettu rahastoja, joiden apurahoja jaetaan samaan tapaan kuin säätiöiden
apurahoja. Näin niiden mukaan ottaminen auttaa saamaan kattavamman
kokonaiskuvan apurahojen vaikutuksesta Suomen tieteen kehitykseen.
Tutkimus luo aluksi kokonaiskuvan kotimaisten tiedettä ja korkeinta
opetusta tukevien säätiöiden nivoutumisesta osaksi Suomen tiedepolitiikan yleistä kehitystä. Tarkastelun kohteena ovat säätiölaitoksen kehityksessä havaittavat yleiset piirteet, säätiöiden yhteistyön muotoutuminen ja
niiden yhteiskunnallisen aseman muuttuminen. Kustakin mukana olevasta säätiöstä ja seurasta annetaan lyhyt kuvaus, jossa esitellään muun
muassa sen perustamistapa ja perustajat, tarkoitukset ja taloudelliset
lähtökohdat. Se, että jotakin säätiötä kuvataan vain lyhyesti, ei merkitse
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arviota sen merkityksestä, vaan se kertoo yleensä siitä, että säätiötä koskevat tiedot ovat olleet liikuttavan vähäiset.
Tutkimuksen toinen osa keskittyy säätiöiden rooliin Suomen tieteiden ja korkeimman opetuksen tukijoina sekä julkisen tiedepolitiikan
täydentäjinä ja lopulta myös haastajina. Huomio suuntautuu apurahojen
määrän ja jakautumisen kehittymiseen sekä niihin perusteisiin, joiden
mukaan tukipäätökset ovat syntyneet. Keskeinen teema on selvittää,
miten ja miksi tuen kohdentumiset ovat vaihdelleet itsenäisyyden aikana:
miten tuki on jakautunut korkeakouluille, tutkijoille ja eri tieteenaloille,
milloin on pyritty tukemaan suuria tutkimustehtäviä, ulkomaisia opintoja
ja tutkimusmatkoja ja väitöskirjojen tekijöitä. Tarkastelussa kiinnitetään
huomiota myös siihen, kuinka sukupuoli näyttäytyy säätiörahoituksessa.
Tutkimuksessa selvitetään, miten valtiollisen tiederahoituksen kehitys
on vaikuttanut säätiöiden tuen suuntautumiseen ja miten valtion tiedepäättäjät ovat suhtautuneet säätiörahoitukseen. Säätiöiden apurahojen
määrää verrataan valtion tutkimus- ja kehittämismenojen sekä valtion
tieteellisten toimikuntien ja Suomen Akatemian tiederahoituksen kehitykseen. Säätiöiden osalta vertailuun on otettu mukaan vain niiden
jakamat apurahat, ei niitä hallinnollisia ja muita kuluja, joita apurahojen
myöntöprosessi synnyttää.
Koska kysymyksessä on yli sadan vuoden tutkimusjakso ja säätiöiden,
rahastojen sekä tieteellisten ja kirjallisten seurojen sen aikana myöntämien apurahojen määrä nousee satoihin tuhansiin, tutkimus oli tehtävä
pääosin otantatutkimuksena. Jokaiselta vuodelta on otettu huomioon säätiöiden myöntämät kokonaissummat, kun taas tarkat tiedot apurahoista
ja niiden jakautumisesta on koottu vain tasavuosikymmeniltä 1920–2010
ja vuodelta 2015. Jos jokin säätiö ei jakanut apurahoja juuri tasavuosikymmeninä, mukaan on otettu lähin vertailukelpoinen jakovuosi. Vaikka
näin saatu yksityiskohtainen aineisto käsittää vain runsaat kymmenen
prosenttia säätiöiden kaikkiaan myöntämistä apurahoista, se on kuitenkin riittävän kattava luotettavan yleiskuvan saamisen kannalta. Suomessa
20 suurinta säätiötä on jakanut aina vähintään 60 prosenttia säätiöiden
kaikkiaan jakamista apurahoista.
Tutkimusta vaikeutti säätiöitä koskevan lähdeaineiston hajanaisuus ja
erilaisuus. Useista säätiöistä on kirjoitettu historioita, ja niiden arkistot
ovat erinomaisessa järjestyksessä, ja säätiöt myös toimittivat aineistoja
niin postitse kuin sähköpostitsekin. Mutta sitten oli joitakin säätiöitä,
joilla oli hallussaan vain järjestämättömiä arkistoja ja lopulta jopa säätiöitä, joilla ei ollut minkäänlaisia arkistoja ja yleensäkään juuri mitään
tietoja varhaisimmasta toiminnastaan.
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Pääosa säätiöistä päästi tutkijat vapaasti tutkimaan järjestämättömiä
arkistoja niiden toimistoissa tai jopa toimihenkilöiden kotioloissa, mutta
eräät säätiöt asettuivat vastahankaan tai eivät olleet halukkaita tietojen
luovutukseen. Myös yliopistot suhtautuivat pääsääntöisesti nuivasti –
Aalto-yliopistoa ja Åbo Akademia lukuun ottamatta – pyyntöihin lahjoittajatietojen saamisesta. Turvatakseen tietojen saannin tutkijat laativat
yhdessä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan kanssa sopimuksen
säätiöiden tutkimushankkeelle luovuttamien aineistojen käytöstä ja rekisterikysymyksistä.
Myös tutkimusaineiston kokoaminen eri lähteistä osoittautui haasteelliseksi. Koska tutkimuksessa keskityttiin vain tieteelle suunnattuihin
apurahoihin, seurojen ja säätiöiden apurahaluetteloista oli usein yksitellen
poimittava mukaan otettavat apurahat. Kaikilla säätiöillä ja seuroilla ei
myöskään ollut yhtenäisiä apurahaluetteloita, vaan tiedot oli kerättävä eri
lähteistä, pöytäkirjoista ja vuosikertomuksista.
Tutkimuksen perusaineiston muodostavat kuitenkin viralliset tilinpäätöstiedot, jotka säätiöiden on täytynyt luovuttaa viranomaisille säätiölain voimaantulon jälkeen 1930-luvun alusta alkaen. Tilinpäätöstietoja
koottiin pääosin oikeusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen
arkistoista, Kansallisarkistosta sekä Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisestä Virre-palvelusta.
Rahasummien vertailtavuuden helpottamiseksi eri vuosien markkamäärät on muutettu vuoden 2017 rahanarvoon rahanarvonkertoimella,
jonka avulla on mahdollista verrata rahan ostovoimaa eri aikoina. Taloushistorioitsijat ovat todenneet, että rahanarvonkerroin ei anna tismalleen
oikeaa kuvaa rahanarvon muuttumisesta vuosien kuluessa eli siis siitä, mitä
rahalla voitiin minäkin vuonna hankkia. Tällaisissa pitkän aikajakson ja
monia erilaisia osatekijöitä käsittävissä esityksissä rahanarvonkertoimeen
turvautuminen on kuitenkin käytännössä lähes ainoa johdonmukainen
vaihtoehto jonkinlaisen vertailtavuuden saamiseksi.
Tutkimus on toimeksiannon tulos, mutta sain sen toteuttamiseen
täyden tutkijanvapauden. Vastuu kannanotoista, tulkinnoista ja mahdollisista virheellisyyksistä on yksin minun.
Helsingin Meilahdessa Kalevalan päivänä 2018
Allan Tiitta

18

I
Säätiöt Suomen
tiedepolitiikassa

21

Suomen tieteen
varhaiset tukijat
(1640–1916)
Ensimmäiset rahastot ja säätiöt

S

äätiöiden rekisteröinti alkoi Suomessa vasta säätiölain voimaan
tulon yhteydessä 1931, mutta säätiöiden ja rahastojen historia
ulottuu Suomessa huomattavasti kauemmaksi. Suomen ollessa
osa Ruotsia säätiöitä perustettiin kuninkaan vahvistuksesta ja autonomian
aikana aluksi keisarin, vuodesta 1883 senaatin ja myöhemmin myös kuvernöörin antaman luvan perusteella.

Pitkä perinne
Yksityiset ihmiset rahoittivat aluksi pääosin kirkkojen toimintaa, sairaanhoitoa ja hyväntekeväisyyttä, mutta myös korkein opetus sai varhain
ensimmäiset yksityiset tukijansa. Itse asiassa yksityisen rahan ja tieteen
yhteys ulottuu Suomessa kauemmaksi kuin kotimaisen yliopistolaitoksen
historia. Varakkaat aatelissuvut ryhtyivät jo 1500-luvun jälkipuoliskolla
tukemaan suomalaisten nuorukaisten opiskelua Euroopan huippuyliopistoissa, erityisesti Wittenbergissä ja Rostockissa. Aateliston opillisen
koulutuksen keskittymisellä yliopistoihin oli tärkeä vaikutus tieteellisen
koulutuksen kehitykseen aiempaa monipuolisempaan ja käytännöllisempään suuntaan. Varhaiset opintomatkat loivat edellytykset sille, että
aateliset alkoivat tukea 1640 perustettua Turun akatemiaa.1
Professori Michael Wexionius piti Turun akatemian avajaisissa 15.7.1640
puheen, jossa hän mahtipontiseen tyyliin rukoili Jumalaa auttamaan,
»että tätä Turkulaista Akatemiaa ylistettäisiin koko maailmassa
kuin Kreikkalaisten Ateenalaista; että se Teologisissa opinnoissa olisi Wittenbergin, Helmstedtin ja Rostockin veroinen. Ettei se Lainopin

23

H E L S I N G I N YL I OP I S T ON R AH AS T O T

S VE N S K A K U LT U R F ON DE N

Helsingin yliopiston vanhin tunnettu rahasto on porvoolaisen tykistöluutnantin Erik Ekestubben testamentin perusteella Turkuun 1745 perustettu stipendirahasto.
Ekestubben rahasto myönsi stipendejä syntyperäisille
suomalaisille, jotka aikoivat harjoittaa opintoja maataloudenhoidon, teknologian tai vuoritoimen alalla.
Stipendejä myönnettäessä etusijalle asetettiin uutterat
ja määrätietoiset opiskelijat, mutta suhtautuminen
stipendiaattien toimintaan oli lempeän ymmärtäväistä. Laiskalta, juopottelevalta tai intohimoihinsa taipuvaiselta opiskelijalta stipendi evättiin vasta kolmen
varoituksen jälkeen. Rahasto toimii nykyisin osana
maatalous-metsätieteiden rahastoa, joka on yksi 1900luvun lopulla perustettujen Helsingin yliopistojen rahastojen 180 nimikkorahastosta.1A
Ekestubben rahaston ohella Turun akatemian
muita merkittäviä 1700-luvun rahastoja olivat Haartmanin rahasto ja Bilmarkin lahjoitusrahasto. Professori Johan J. Haartmanin lahjoituksiin 1783 ja testamenttiin 1786 perustunut rahasto tuki anatomian,
kirurgian ja lapsenpäästöopin professuurin perustamista ja myönsi stipendejä lääketieteen opiskelijoille.
Historian ja moraalin professorin Johan Bilmarkin
testamenttiin 1779 tukeutuneen rahaston varat oli tarkoitettu stipendeihin, historian ja luonnonoikeuden
apulaisen palkkaamiseen, kirjastonhoitajan palkan korottamiseen sekä konsistorin käytettäväksi yliopiston
ja tieteen hyväksi.2A

Svenska kulturfonden perustettiin 1908 kansalais
keräyksen tuottaman pääoman turvin. Keräys onnistui
hyvin, ja kun rahasto sai nopeasti vastaanottaa myös
paljon lahjoituksia ja testamentteja, siitä tuli Suomen
oloissa varakas. Toiminnan alkuvaiheessa apurahat
menivät pääosin suomenruotsalaisen koulutus-, sivistys- ja kulttuuritoiminnan yleiseen tukemiseen, mutta
myös ruotsinkieliset tutkijat alkoivat saada apurahoja
vuodesta 1922 alkaen.4A

K OM M E R S E R ÅDE T O T T O A .
M AL M S D ON AT I ON S F ON D

Vuonna 1898 kuollut pietarsaarelainen laivanvarustaja ja liikemies Otto A. Malm määräsi testamentissaan perustettavaksi Kommerserådet Otto A. Malms
donationsfondin korkeamman opetuksen, kansanvalistuksen, yleishyödyllisten laitosten sekä tutkimuksen edistämistä varten. Rahasto myönsi aluksi varoja
pääosin Pietarsaaren sairaalan toiminnan tukemiseen
ja kaupungin yleisen ilmeen kohentamiseen mutta ryhtyi 1930-luvulla jakamaan apurahoja myös ruotsin- ja
suomenkielisille tutkijoille.3A
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K . H . R E N L U N DS S T I F T E L S E

K. H. Renlunds stiftelse perustettiin 1908 kuolleen
rautakauppiaan ja liikemiehen K. H. Renlundin testamentin nojalla. Vuonna 1915 toimintansa aloittaneen
säätiön tehtävänä oli kehittää malmien ja hyödyllisten
mineraalivarojen sekä teknisesti hyödynnettävien kivija maa-ainesten etsimistä ja hyväksikäyttöä Suomessa.
Se perusti heti Renlundin vuorilaboratorion, jonka toiminnan hiljennyttyä 1930-luvulla säätiö ryhtyi rahoittamaan tutkimusprojekteja. Renlundin testamentin
perusteella perustettiin myös 1918 hänen äitinsä muiston kunnioittamiseksi Stiftelsen Brita Maria Renlunds
Minne, jonka toiminta suuntautui aluksi lasten huoltoja hyväntekeväisyystyöhön.5A

Yksityiset säätiöt rahoittavat monipuolista tutkimusta,
joka on ollut ratkaisevaa monen tieteenalan kehitykselle.
Säätiörahalla on tehty tutkimuksen läpimurtoja kaikkien
suomalaisten hyväksi.
Tässä teoksessa on ensi kertaa selvitetty kotimaisten
säätiöiden merkitystä tieteelle ja yliopistoille Suomessa.
Taustalla on monivuotinen, kansainvälisestikin ainutlaatuinen tutkimushanke, jossa on kartoitettu säätiöiden
rahoitustietoja koko itsenäisyyden ajalta.
Tutkimuksen mukaan säätiöiden tuki tieteelle on yli
2500-kertaistunut sadassa vuodessa. Tuhannet suomalaiset ovat lahjoittamalla säätiöille olleet tutkimuksen
tukijoukoissa.
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