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Umpikuja

Matti Vanhasen 
päivät 
pääministerinä 
ovat luetut. 
Kolmatta kautta 
ei tule. Hallitus 
on rampa ja 
keskusta etsii jo 
uutta johtajaa. E

Teksti Tuomo Lappalainen 
Kuvat Kaisa Rautaheimo
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L Helsinki-Vantaa, 26.9. Päämi-
nisteri Matti Vanhanen palasi 
Yhdysvaltain-vierailultaan suo-
raan keskelle vaalirahakohua.



E 22.1. Jarmo Korhonen (vas.), Matti Vanhanen, 
Kevan toimitusjohtaja Markku Kauppinen ja Nova 
Groupin Tapani Yli-
Saunamäki
ja Arto
Meri salo 
tapaa vat
Kesärannassa.
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Vaalirahakohun vaiheet

E 21.12. 
Kehittyvien 
Maakuntien 
Suomi (KMS) 
perustetaan 
keskustan puo-
luetoimistossa.

E 14.8. Kokoomus ja vaalira-
hoittajat saunovat puo lustus ministeriön 
edustusmajassa. Paikalla mm. valtiovarain-
ministeri Jyrki Katainen, puolustusmi-
nisteri Jyri Häkämies, Kakkonen, 
Sukari, Yli-Saunamäki, Merisalo ja 
kansanedustaja Marja Tiura.

E 7.5. Keskustan eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Timo Kalli myöntää
A-Studiossa, ettei täyttänyt vaaliraha-
ilmoitusta lain edellyttämällä 
tavalla: ”Kun asia ei ole sank-
tioitu, koen olevani ainoastaan 
poliittisessa vastuussa 
äänestäjilleni.”

E 11.6. 
MTV3 
paljastaa: 
Nova ra-
hoitti myös 
keskustaa 
puolueena.

E 15.6. 
Helsingin 
käräjäoi-
keus asettaa 
Nova-yhtiöt 
konkurssiin.

E 15.6. Jarmo Korhonen 
kertoo, että Vanhanen ja 
Kauppinen 
olivat 

kesäran-
nassa tammi-
kuussa 2007.

E 6.7. 
Kevan toimi-
tusjohtaja 
Kauppinen 
eroaa.

E 21.8. Arto 
Merisalo vangitaan 
epäiltynä 
törkeästä 
velallisen 
epärehelli-
syydestä.

2006 2007 2008

E 14.5. Keskusta ja 
vaalirahoittajat juhlivat 
Kesärannan kiitoskaronkassa. 
Tilaisuuteen osallistuivat mm. 
Vanhanen, Korhonen, Tokman-
nin Kyösti Kakkonen, Ideapark-
yrittäjä Toivo Sukari, Merisalo ja 
Yli-Saunamäki.

2009

E 14.9. Paljastuu, että 
Novaan kuulunut arkki-
tehtitoimisto VG-Group 
on kesällä 2007 maksanut 
Marja Tiuran lentolipun Thaimaasta 
kotiin. VG-Group havitteli töitä Anna 
Tapion koululta, jonka säätiön varapu-
heenjohtaja Tiura on.

E 18.3. Edus-
kuntavaalit. KMS 
jakaa vaalitukea 
406 000 euroa, 
joista 145 000 
euroa on Nova 
Groupilta.

E 7.5. Asuntoministeri Jan 
Vapaavuori ja Sukari kiistelevät 
televisiossa Vihdin Ideapark-hank-
keesta, jota Vapaavuori 
vastustaa. Tuohtunut 
Sukari ilmoittaa: 
”Mä tunnen monta 
ministeriä!”

 Kokoomus ja vaalira- E 12.6. Vanhanen 
eduskunnassa: ”Ei 
minulla ole 
mielikuvaa 
tällaisesta 
(KMS)-ta-
paamisesta.”paamisesta.”

E 28.1. Ulkomi-
nisteri Ilkka Ka-
nervan (kok) useita 
päiviä kestävät 
syntymäpäiväfestivaalit, 
joita Nova Kiinteistökehitys 
tukee 17 000 eurolla.

puolustusmi-

E 13.8. Sdp julkistaa 
puoluerahoituksensa. 
Tukea tuli vuosina 2007 
ja 2008 ay-liikkeeltä ja 
muilta työnväenliikkeen 
toimijoilta yli miljoona 
euroa.

Kauppinen 

E 9.8. Sampo-
konserni, 
jonka suurin 
yksittäinen 
omistaja valtio 
on, paljastuu 
kokoomuksen 
suurtukijaksi.

E 

kesäran-

 P
olitiikan yleisin sana on vii-
me päivinä ollut luottamus.

Keskustan eduskunta-
ryhmä on tehnyt selväksi 
yhä uudestaan, että päämi-
nisteri Matti Vanhasella on 
puoluetoveriensa täysi tuki. 
Kokoomuksen puheenjoh-

taja Jyrki Katainen vakuuttaa jokaisessa 
mahdollisessa käänteessä, että kokoomus 
seisoo yksissä tuumin Vanhasen takana. 
Ministerit kiirehtivät kriisipalaverista toi-
seen, mutta virallisesti mikään ei häiritse 
hallituksen työtä.

Todellisuus on kuitenkin aivan toinen.
Kohta puolitoista vuotta jatkuneessa vaa-

lirahaskandaalissa on vielä paljon selvittä-
mättömiä yksityiskohtia, mutta yksi asia on 
jo käytännössä varma. Vanhanen ei jatka 
pääministerinä enää seuraavien eduskunta-
vaalien jälkeen. Todennäköisesti hänen ai-
kansa myös keskustan puheenjohtajana on 
pian ohi. Kysymys kuuluu, pystyykö hän jat-
kamaan edes tämän vaalikauden loppuun.

Vanhasen tapauksessa kysymys ei ole edes 
siitä, mitä kaikkea keskustan rahoituksesta 
ja sen liepeillä toimivista säätiöistä tulee vie-
lä ilmi. Uudet paljastukset voivat vauhdittaa 
lähtölaskentaa, mutta jopa pääministerin 
omassa puolueessa tunnustetaan, että sitä 
tuskin pysäyttää enää mikään.

Alkuviikosta peli koveni entisestään, kun 
Yleisradion Silminnäkijä-ohjelmassa vih-
jailtiin Vanhasen saaneen omakotitaloon-
sa rakennustarpeita ilmaiseksi. Lahjusepäi-
lyt ovat toistaiseksi vakavimpia Vanhaseen 
kohdistuneita syytöksiä, vaikka ne ovat rikos-
oikeudellisesti jo vanhentuneet. Vanhanen 

mia avustuksia oli valunut epäsuorasti ai-
van muualle kuin mihin ne oli tarkoitettu.

Muiden puolueiden synnit olivat tähän 
verrattuna pieniä, vaikka myös Sdp:tä lä-
hellä oleva Urheiluopistosäätiö oli tuke-
nut Tarja Halosen presidenttikampanjaa 
sääntöjensä vastaisesti.

Löysässä hirressä
Hallitus on jatkanut kohun keskellä ikään 
kuin mitään ei olisi tapahtunut. Sen toi-
mintakykyä todistellaan negatiivisen päät-
telyketjun kautta: yhtään asiaa ei ole jäänyt 
vaalirahasotkun takia panematta vireille ei-
kä ainuttakaan päätöstä tekemättä. Luotta-

Hallituksen tilanne tuskin helpottuu jat-
kossakaan, kun eri tahoilla vaalirahasot-
kun takia aloitetut selvitykset valmistuvat. 
Osaa niistä saadaan odottaa jopa kuukau-
sia, joten Vanhanen ja kumppanit roikku-
vat löysässä hirressä vielä pitkään.

Tilanteen vakavuutta kuvaa, että Jaakko 
Jonkan johtama oikeuskanslerinvirasto on 
jo neuvotellut työnjaosta apulaisvaltakun-
nansyyttäjän ja poliisin kanssa. Keskusri-
kospoliisi alkoi tiistaina selvittää Silmin-
näkijä-ohjelman väitteitä. Valtiontalouden 
tarkastusvirastossa on ollut tekeillä valtion 
omistamien yhtiöiden ja liikelaitosten ja-
kamaa vaalitukea koskeva tutkinta.

Nuorisosäätiötä koskevat tutkimukset 
ovat jakaantuneet jo useampaan haaraan. 
RAY on selvittänyt antamiensa avustusten 
mahdollista väärinkäyttöä, ja Patentti- ja re-
kisterihallitus (Prh) on perannut säätiöiden 
sääntörikkomuksia. Lisäksi Ara on yrittänyt 
ottaa selvää, ovatko Nuorisosäätiön vuok-
ralaiset joutuneet tietämättään tukemaan 
välillisesti poliittista toimintaa.

Raha-automaattiyhdistys on niin ikään ol-
lut kiinnostunut siitä, oliko sen kohun takia 
eronnut puheenjohtaja Jukka Vihriälä (kesk) 
jäävi päättämään Nuorisosäätiölle myönnet-
tävistä avustuksista. Hän oli itsekin saanut 
säätiöltä tukea yli 20 000 euroa.

Tällä selvityksellä on suuri merkitys Vanha-
senkin kannalta, sillä muodollisesti RAY vain 

kiistikin ohjelmassa esitetyt väitteet jyrkästi, 
jolloin asiassa oli sana sanaa vastaan.

Mattoon omasta heitosta
Vanhanen on koko ajan toistellut, että hän 
kokee olevansa ajojahdin uhri.

Hänen käsityksensä mukaan muidenkin 
niin sanottujen vanhojen puolueiden – ko-
koomuksen, Rkp:n ja koko vasemmiston 
– rahoituksessa on samantapaisia epäsel-
vyyksiä kuin keskustalla.  Vanhasen mieles-
tä olisi kohtuutonta, että hän joutuisi erol-
laan sovittamaan kaikkien niiden synnit.

Selitys olikin hyvä – siihen asti, kunnes 
keskusta itse julkisti pari viikkoa sitten luet-
telon, josta näkyi, ketkä kaikki olivat tuke-
neet vuosina 2005 ja 2006 Vanhasen presi-
denttikampanjaa.

Tarkoituksena oli alun perin kasata pai-
neita kokoomukselle ja sosiaalidemo-
kraateille, että nekin julkistaisivat omat 
tukijansa. Keskustalle kävi kuitenkin kuin 
epäonniselle painijalle, joka lentää mat-
toon omasta heitostaan.

Suurimmat uutiset nousivat puolueel-
le ilmeisesti täysin yllättäen pienehköis-
tä summista, jotka Nuorisosäätiö ja Maa-
seudun Kukkasrahasto olivat kanavoineet 
keskustan vaalityöhön. Tätä kautta paljas-
tui pääasiassa vanhoista keskustanuoris-
ta koostunut hyvä veli -verkosto, joka oli 
jo vuosien ajan tukenut toinen toisiaan ja 
joissakin tapauksissa kanavoinut rahaa jo-
pa suoraan omiin taskuihinsa. Vanhanen 
on yksi hyvistä veljistä, sillä hän istui Nuori-
sosäätiön hallituksessa yli kaksikymmentä 
vuotta ensin varapuheenjohtajana ja 1998–
2003 puheenjohtajana.

Säätiökohun alettua ei enää puhuttu 
vain ympäripyöreästi politiikan moraalis-
ta, vaan paljon vakavammasta asiasta eli 
konkreettisista sääntörikkomuksista. Sää-
tiöiden toimintaa määrittävät tiukat ohjeet, 
joiden mukaan ne saavat käyttää rahaa vain 
erikseen mainittuihin tarkoituksiin.

Kummankaan Vanhasen tukijaksi paljas-
tuneen säätiön säännöissä ei puhuta mi-
tään yhteiskunnallisen vaikuttamisen tai 
poliittisen toiminnan tukemisesta. Nuori-
sosäätiön kohdalla syntyi vielä epäilys, että 
Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
(Ara, entinen Valtion asuntorahasto) anta-

vaisimmat vakuuttavat, että vaikeudet ovat 
jopa tiivistäneet hallitusta.

Käytännössä siltä kuluu kuitenkin valta-
vasti energiaa, kun pääministeripuolueen 
pitää olla jatkuvasti selittelemässä rahoitus-
taan ja reagoimassa uusiin paljastuksiin.

Keskusta ja kokoomus ovat alkaneet 
myös kyräillä toisiaan entistä enemmän. 
Molemmat epäilevät, että toinen pelaa ku-
lissien takana likaista peliä omaan pussiin-
sa. Esimerkiksi kokoomuksessa pidetään 
selvänä, että Sauli Niinistön presidentin-
vaalirahoja koskeneet vinkit tulivat tiedo-
tusvälineille keskustasta, joka ei halunnut 
jäädä yksin myrskyn silmään. E

Vanhanen 
on koko 
ajan 
toistellut, 
että hän on 
ajojahdin 
uhri.

L Valtioneuvosto, 29.9. Vanhanen jou-
tui järjestämään ylimääräisen tie-
dotustilaisuuden todistaakseen, 
että oli itse maksanut kaikki talon-
rakennuslaskunsa.

Teksti Leena Sharma
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E 16.9. Kokoomus 
ilmoittaa palautta-
vansa Nova Groupilta 
saamansa tuen. Tiura 
kommentoi lento-
lippuja: ”Olen ollut 
hyvänlainen hölmö.”

E 20.9. Paljastuu, että RAY:n rahoittama 
Nuorisosäätiö tuki Vanhasen presiden-

tinvaalikampanjaa 23 000 
eurolla. Säätiö tuki myös 
hallituksensa puheenjohta-
jan Antti Kaikkosen (kesk) 
vaalikampanjoita.

E 22.9. RAY:n hallituksen 
puheenjohtaja Jukka 
Vihriälä (kesk) eroaa 
tehtävästään, kun ilmenee 
että hän on saanut vaalitukea RAY:n 
rahoittamalta Nuorisosäätöiltä. ”Voin 
kulkea nyt pää pystyssä!”

E 1.10. Edus-
kunta äänestää 
hallituksen luot-
tamuksesta.J

E 28.9. Ylen Silminnäkijä-
ohjelman mukaan Vanhanen 
on saanut omakotitaloonsa 
ilmaisia rakennusmateriaale-
ja rakennusyritykseltä, joka 
urakoi asuintaloja Nuoriso-
säätiölle.

E 29.9. Vanhanen kiistää syy-
tökset ja vaatii Yleä esittämään 
todisteita väitteidensä tueksi. 
Vanhanen: ”Miksi ris-
keeraisin poliittisen 
urani lautakasan 
takia?”

laatii avustusten saajista esityksen valtioneu-
vostolle, joka tekee viralliset päätökset. Oli-
si hyvin erikoinen asetelma, että valmistelija 
olisi esteellinen, mutta jääviyssäädökset ei-
vät ulottuisi enää siitä ylemmäs.

Valheita vai muistikatkoja
Vanhaseen kohdistuneessa ajojahdissa ei ole 
enää aikoihin ollut kysymys vain siitä, mitä 
hän on saanut, tehnyt ja ollut päättämässä.

Melkein yhtä ratkaisevaa on, miten pää-
ministeri on esiintynyt vaalirahakohun yh-
teydessä. Monista hänen kommenteistaan 
on syntynyt vaikutelma, että hän vähättelee 
koko asiaa. Jopa keskustasta on kuulunut 
viime aikoina kritiikkiä, jonka mukaan hä-
nen pitäisi olla julkisuudessa nöyrempi.

Kaiken lisäksi jotkut Vanhasen kerto-
mukset toiminnastaan ovat osoittautuneet 
jälkeenpäin puutteellisiksi ja jopa harhaan-
johtaviksi. Hän on jälkikäteen yrittänyt paik-
kailla puheitaan selittämällä, että oli joko 
ymmärtänyt kysymyksen väärin tai unoh-
tanut, miten tapahtumat oikeasti menivät. 
Osalle suomalaisista on kuitenkin jäänyt uu-
tisista kuva, että pääministeri valehtelee.

”Ehdoton eurooppalainen kriteeri eroami-
selle on toden puhuminen, sen kanssa ei jos-
sitella yhtään”, kokoomuksen varapuheen-
johtaja Eija-Riitta Korhola opasti Vanhasta 
Helsingin Sanomissa muutama päivä sitten.

Vanhanen on voinut jättää valehtelusyy-
tökset omaan arvoonsa niin kauan, kun 
hän on voinut luottaa Kataisen tukeen. Täs-
sä suhteessa tilanne poikkeaa ratkaisevasti 
Anneli Jäätteenmäen asemasta vuonna 2003, 
jolloin sosiaalidemokraatit eivät alun alka-
enkaan olleet varauksetta pääministerin ta-
kana. Katainen on sen sijaan tähän asti ollut 
Vanhasta kohtaan korostetun lojaali.

takia, että Vanhanen on kokoomuksen kan-
nalta paras ajateltavissa oleva keskustalai-
nen: poliittisesti markkinaliberaali, mut-
ta imagoltaan niin juntti, ettei hän vetoa 
kaupunkilaisiin äänestäjiin samalla taval-
la kuin esimerkiksi komissaari Olli Rehn.

Kokoomuksella ja vihreillä ei ole ollut tar-
vetta vetää mattoa Vanhasen alta myöskään 
sen takia, että keskustan ahdinko hyödyt-
tää niitä. Hallitusyhteistyö on nollasumma-
peliä, jossa muilla on enemmän liikkuma-
tilaa, kun yksi joutuu seinää vasten.

Kataisesta pääministeri
Vihreiden ruokahalu on kasvanut sitä 
enemmän mitä syvemmälle muut puo-
lueet ovat uponneet vaalirahaskandaalei-
hin. Puolueessa ollaan vakuuttuneita, et-
tä heillä on nyt kaikkien aikojen tilaisuus 
saada puumerkkinsä uuteen vaalirahoitus-
lakiin, jota valmistellaan vihreiden oman 
ministerin Tuija Braxin johdolla. Opposi-
tiohenkeä on tukahdutettu pelottelemalla, 
että koko uudistus vaarantuu, jos vih reät 
lähtevät kesken kaiken hallituksesta.

Vaalirahoituslain keskeneräisyyttä on 
käytetty myös yhtenä perusteluna edus-
kunnan hajottamista vastaan. On sanottu, 
etteivät uudet vaalit ratkaise mitään, jos ne 
käydään vanhoilla pelisäännöillä.

Yhtä paljon painavat poliittiset realitee-
tit. Suurimmalla osalla nykyisestä puolue-
eliitistä on vaaleissa vain hävittävää.

Tämä näkyy myös opposition toiminnas-
sa. Eduskunnan hajottamisella on eniten 
kannatusta vasemmistoliitossa ja perus-
suomalaisissa, mutta Sdp:ssä on kahta il-
maa, sillä joidenkin mielestä puolueen ei 
kannata mennä vaaleihin ennen kuin gal-
lupit alkavat näyttää paremmilta.

Keskustalla ja kokoomuksella on koko 
ajan ollut pelissä paljon isompia asioita 
kuin vain nykyisen hallituksen kohtalo. Mo-
lemmin puolin on haluttu pitää huolta, ettei 
vaivalla rakennettu porvariyhteistyö kariudu 
taas pitkäksi aikaa. Niin voisi hyvin käydä, jos 
hallitus hajoaisi ennen aikojaan.

Pelkkä pääministerin vaihtaminen ei ole 
tullut tähän mennessä ajankohtaiseksi sen E

Vanhanen on 
kokoomukselle 
paras 
mahdollinen 
keskustalainen.

L Eduskunta, 29.9. Hallituksen piina-
viikko alkoi vanhustenhoitoa koskeval-
la välikysymyskeskustelulla.
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Käytännössä vaalien ajankohdalla ei ole 
suurta merkitystä lopputuloksen kannalta. 
Vihreiden ja perussuomalaisten uskotaan 
voittavan joka tapauksessa, keskustaa uhkaa 
tappio, eikä muiden kannatuksessa toden-
näköisesti tapahdu suurta muutosta. Edus-
kunnan kokoonpano voi sen sijaan muuttua 
tavallista enemmän, sillä politiikan yleinen 
epäsuosio vahvistaa haastajien asemaa suh-
teessa istuviin kansanedustajiin.

Keskustassa on jo hiljaa hyväksytty, että 
se menettää jatkossa pääministerin paikan 

kokoomukselle ja Kataiselle. Voimat kes-
kitetään nyt siihen, että puolue saa pidet-
tyä sosiaalidemokraatit takanaan. Toiseksi 
suurimman puolueen paikalta olisi paljon 
helpompi lähteä hallitusneuvotteluihin 
kuin kolmossijalta.

Vanhasen asemaa tarkastellaan ennen 
kaikkea tässä valossa.

Pessimistisimmissä arvioissa keskustaa 
uhkaa hänen johdollaan jopa kymmenen 
paikan menetys ja putoaminen noin neljän-
kymmenen kansanedustajan puo lueeksi. 
Silloin olisi jo lähellä, että Suomeen tulisi 
porvarihallituksen sijasta Sdp:n ja kokoo-
muksen sinipunahallitus.

”Vanhasen jatkaminen puheenjohtajana 
olisi merkki siitä, että tilanne puolueessa 

on todella epätoivoinen”, eräs keskustalai-
nen kuvaa tunnelmia.

Ongelma on, miten Vanhasesta päästään 
eroon tyylikkäästi. Vielä keväällä keskustas-
sa kaavailtiin hänen nimittämistään Kan-
saneläkelaitoksen pääjohtajaksi, mutta se 
ei enää tule kysymykseen. Muita vaihtoeh-
toja ei ole näköpiirissä.

Tilannetta vaikeuttaa myös, että kaik-
ki muut varteenotettavat haastajat paitsi 
Rehn ovat jo ehtineet itsekin tahraantua 
vaalirahasotkussa.

Sekin kuvaa, kuinka suuri muutos kuu-
dessa vuodessa on tapahtunut. Vanhanen 
oli keskustan johtoon tullessaan putipuh-
das, mutta hänen jälkeensä puolue joutuu 
tyytymään vähiten likaiseen. SK E

Puolueiden 
eliiteillä on 
vaaleissa 
vain 
hävittävää.

L Helsinki-Vantaa, 26.9.  Jopa keskusta-
laiset ovat toivoneet, että Matti Vanha-
sen olisi julkisuudessa nöyrempi, kun 
hän kommentoi vaaliraha-asiaa.

Tuntuu mukavalta
Unohda kiusalliset pienet sähköiskut. 

Sievin antistaattiset mukavuusjalkineet estävät 
staattisen sähkön aiheuttamat purkaukset. 

Kysy hyvinvarustetuista kenkäkaupoista ja tavarataloista!
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Kotimaisilla 
kengillä 
kotiinpäin



28      Suomen Kuvalehti | 40/2009

V
aali- ja puoluerahan lähteet pal-
jastuvat yksi kerrallaan. Syys-
kuussa kävi ilmi, että yleishyödyl-
liset säätiöt ovat kuuluneet 
poliitikkojen sponsoreihin.

Esimerkiksi Nuorisosäätiö on tukenut 
Matti Vanhasta (kesk) ja Antti Kaikkosta 
(kesk) , jotka ovat kuuluneet säätiön hal-
lintoon.

Säätiöitä valvova patentti- ja rekisteri-
hallitus ilmoitti äsken, että se aikoo tutkia, 
onko esimerkiksi Nuorisosäätiö toiminut 
sääntöjensä mukaan. Nuorisosäätiön teh-
tävänä on nimittäin edistää nuoriso- ja kas-
vatustyötä. 

Yleishyödyllisten säätiöiden toiminta on 
pääosin verovapaata. Sitä on pidetty perus-
teltuna siksi, että ne tukevat kulttuuria ja 
hyödyttävät yhteiskuntaa monin tavoin.

Verottomuudesta ja muustakin yhteis-
kunnan tuesta nauttivien säätiöiden avus-
tukset luottamushenkilöilleen ja muulle 
lähipiirilleen eivät sovi yhteen säätiölai-
toksen pelisääntöjen kanssa.

Yhteiskunta antaa verovapauden kautta 
säätiöille vuosittain arviolta sadan miljoo-
nan euron verotuen.

Laskelma perustuu siihen, että säätiöi-
den tulot olivat vuosikymmenen alussa 
noin puoli miljardia euroa. Jos niitä olisi 
verotettu keskimäärin samoin kuin yrityk-
siä, yhteiskunta olisi voinut saada niiltä 125 
miljoonan euron vuotuiset verotulot.

”Laki ei ensisijainen”
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan 
toimitusjohtaja professori Paavo Hohti ko-
rostaa itsesäätelyn merkitystä säätiövalvon-
nassa.

”Säätiön toimintaa ei kannata lähteä sää-
telemään yksityiskohtaisesti laissa”, hän 
sanoo.

Säätiöiden
perusta horjuu
Säätiöt saavat yhteiskunnalta verotukea ainakin 
sata miljoonaa euroa vuodessa.
Perusteena on niiden yleishyödyllisyys.

Suomessa on 2 800 
yksityistä säätiötä, joiden 
omaisuuden kirjanpitoar-

vo on viisi–kuusi miljardia euroa. 
Luvut ovat säätiötutkimuksesta 
vuodelta 2003; tuoreita lukuja ei 
ole käytettävissä.

Säätiöitä on monta lajia. Suuret 
apurahasäätiöt kuten Kulttuurira-
hasto ovat merkittäviä omistajia 
ja sijoittajia. Ne rahoittavat apura-
hat pääomansa tuotolla.

Toiset, kuten Invalidisäätiö, 
pyörittävät yhteiskunnan avus-
tuksin – tai toisten säätiöiden apu-
rahojen turvin – erilaisia laitoksia 
tai vaikkapa asuntotuotantoa.

On myös säätiöitä, joiden 
tarkoituspykälä mahdollistaa puo-
luetuen. Sellainen on esimerkiksi 
Elinkeinoelämän keskusliittoa 
lähellä oleva TT-säätiö. Se ei kui-
tenkaan raportoinut 2005–2006 
tuestaan kokoomukselle ja kes-
kustalle. J
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L Paavo 
Hohti pitää 
säätiöiden 
itsesäätelyä 
tärkeäm-
pänä kuin 
yksityis-
kohtaista 
lainsäädän-
töä.

Säätiöiden ABC

”Se on hyvin tärkeä asia. Se osoittaa, että 
säätiö toimii tarkoituksensa mukaisesti”, 
Hohti sanoo.

Hohdin mukaan Patentti- ja rekisterihal-
lituksella on jo nykyisen lainsäädännön pe-
rusteella mahdollisuus valvoa säätiöitä te-
hokkaasti. Säätiön varojen väärinkäytöstä 
voidaan tuomita vahingonkorvauksiin.

”Eri asia on, onko Patentti- ja rekiste-
rihallituksella riittävät resurssit valvon-
taan.” SK

Hohti on Kulttuurirahaston entinen yli-
asiamies. Säätiöiden ja rahastojen neu-
vottelukunta taas on suurten apurahasää-
tiöiden etujärjestö. Sillä on nyt 221 jäsentä, 
jotka tukivat vuonna 2008 tiedettä ja taidet-
ta 280 miljoonalla eurolla.

Neuvottelukunta valmistelee parhail-
laan uutta asiakirjaa, joka pyrkii olemaan 
sää tiöiden vastine pörssiyhtiöiden corpora-
te governance -säännöille.

Se on laatinut kuitenkin jo aikaisemmin 
asiakirjan Hyvä säätiötapa, johon sen kaik-
ki jäsenet ovat sitoutuneet.

Hyvän säätiötavan perusperiaate on se, 
että säätiön tarkoitusta on kunnioitettava: 
apurahoja on annettava vain niihin tarkoi-
tuksiin, joiden edistämiseksi säätiö on pe-
rustettu. Säätiö ei saa myöntää apurahoja tai 
niihin verrattavia etuja hallituksensa jäsenil-
le tai muille luottamushenkilöilleen, henki-
löstölleen, asiantuntijoilleen taikka näiden 
läheisille.

Hyvä säätiötapa korostaa myös avoimuut-
ta ja läpinäkyvyyttä: säätiöiden on raportoi-
tava julkisesti toiminnastaan. Esimerkiksi 
kaikki apurahan saajat pitää julkistaa.
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Teksti Kustaa Hulkko


