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Ebeneser 
kriisissä Teksti Kustaa Hulkko 

Kuva Kaisa Rautaheimo ▶
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Opetusneuvos Siiri 
Valli testamenttasi 
Ebeneser-säätiölle
noin 300 000
euroa. Lasten asiaa 
ajavan säätiön kriisi 
kärjistyi, kun Valli 
ennen kuolemaansa 
muutti mielensä.

 S
uomalaisten säätiöiden omai-
suuden kirjanpitoarvo on 5,5 
miljardia euroa. Säätiön pää-
oma kasvaa usein testamentti-
lahjoituksilla. Kun testamentti 
kiistetään, säätiölle voi syntyä 
hankala ongelma.

Ebeneserin tapaus on tästä 
kouluesimerkki.

Ebeneser on lähes sata vuotta vanha 
brändi. Vieläkin moni yhdistää siihen las-
tentarhatoiminnan ja alan opettajakoulu-
tuksen, vaikka yhteiskunta otti nämä toi-
minnot hoitoonsa jo kauan sitten.

Nyt Ebeneserin nimeä kantaa säätiö, jon-
ka tehtävänä on edistää lasten asiaa ja var-
haiskasvatuksen tutkimusta. Säätiön talo 
– arkkitehti Wivi Lönnin jugendluomus – 
seisoo yhä Helsinginkadun alkupäässä, vä-
hän matkan päässä Sörnäisten metro-ase-
malta Helsingissä. Säätiön sijoitusten arvo 
on noin kaksi miljoonaa euroa.

Lasten päivähoitoa ei olisi syntynyt Suo-
meen ilman aktiivisia naisia. Yksi heistä oli 
opetusneuvos Siiri Valli (1919–2005). Valli 
oli alan grand old lady, joka kehitti varhais-
kasvatusta Ebeneserin lastentarhanopet-
tajana ja seminaarin johtajana, Lasten-
tarhanopettajaliiton puheenjohtajana ja 
Helsingin päivähoidon johtajana. Eläkkeel-
lä hän tutki lastentarhatyön historiaa.

Ebeneser-säätiön hallituksen jäsen Valli 
oli lähes 50 vuotta.

Vallilla ei ollut omia lapsia. ”Ebeneser oli 
Siirin lapsi. Hän teki valtavasti työtä sen hy-
väksi”, sanoo Markku Pyysiäinen, dosentti ja 
Helsingin normaalilyseon johtava rehtori.

Valli testamenttasi valtaosan noin 
380 000 euron omaisuudestaan Ebenese-
rille 2003. Hän halusi, että säätiö perustaisi 
Siiri Vallin rahaston, jonka varoja piti käyt-
tää lastentarhamuseon ja varhaiskasvatus-
tutkimuksen hyväksi.

◼ Ebeneser-talo on arkkitehti 
Wivi Lönnin käsialaa. Jugend-
rakennus valmistui Helsingin 

Sörnäisiin vuonna 1908.



Kritiikki voimistui syksyn 2004 aikana. 
Hallituksen enemmistö alkoi ihmetellä 
säätiön hallintomenojen volyymiä ja var-
sinaisen toiminnan hiipumista. Se pyysi 
selvityksen maksetuista palkoista ja palk-
kioista, mutta Siljamäki kieltäytyi vedoten 
siihen, että ”verotiedot” eivät kuuluneet 
hallituksen jäsenille.

Hallitus päätti teettää säätiön toiminnasta 
selvityksen ulkopuolisella asiantuntijalla.

Asianajaja Mikko Hunnakko ei havain-
nut lainrikkomuksia tai väärinkäytöksiä, 
mutta hänen mielestään säätiön hallinto 
jätti muuten melkoisesti toivomisen va-
raa. Yleisvaikutelma pöytäkirjoista oli ”se-
kava”, niistä ei saanut esimerkiksi käsitystä 
siitä, miten sijoitustoimintaa hoidettiin; si-
tä paitsi puheenjohtaja Siljamäen itsenäi-
nen asema kiinteistön ja sijoitusten hoita-
jana oli ongelmallinen.

”Pahimpana puutteena pidän sitä, ettei 
hallitukselle ja sen jäsenille ole toimitettu 
tilinpäätösasiakirjoja kaikkine liitetietoi-
neen”, hän kirjoitti. Lisäksi hän piti hyvän 
hallintotavan vastaisena, että puheenjoh-
taja tarkasti sisarensa kuitit.

Siljamäki ilmoitti heti eroavansa, kun 
hallitus päätti teettää selvityksen, ja ero 
ilmoitettiin myös Patentti- ja rekisterihal-
lituksen säätiövalvontaan. Tammikuussa 
2005 uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Ammi Isokallio.

Kohta entinen puheenjohtaja kuitenkin 
ilmoitti hallitukselle osallistuvansa taas 
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◼ Siiri Valli kirjoitti 4. kesäkuuta 2005: 
”Testamentti tulee täydellisesti muu-
tetuksi kesäkuussa 2005 tai elo–syys-
kuussa.” Hän ei ehtinyt kuitenkaan to-
teuttaa aikomustaan. Siiri Valli kuoli 
86-vuotiaana 21.12.2005.

Hän kuitenkin kirjoitti 4. kesäkuuta 2005 
seuraavan tekstin kirjekuoreen, jossa testa-
menttia säilytettiin:

Testamentti tulee täydellisesti muutetuksi 
kesäkuussa 2005 tai elo–syyskuussa.

Siiri Valli
Näin hän kertoi toistuvasti Markku Pyy siäi-

selle, yhteispalvelujohtaja Ammi Isokal liol-
le, erityislastentarhanopettaja Anita Kekä-
läiselle ja päätoimittaja Pirjo Wesaniemelle. 
He kaikki olivat hänen ystäviään ja työtove-
reitaan Ebeneser-säätiön hallituksessa.

Hän ei kuitenkaan ehtinyt toteuttaa aiko-
mustaan ennen kuolemaansa joulukuus-
sa 2005.

Lain mukaan testamentti on ”tehoton”, 
jos tekijä on peruuttanut sen, tai jos hän on 
muuten ilmaissut, ettei se enää vastaa hänen 
tahtoaan. Tässä tapauksessa Valli siis sanoi 
useille ihmisille, ettei hän enää halua antaa 
säätiölle mitään ja perusteli vielä kantansa.

Niinpä hänen veljensä vaati kesäkuun 
alussa 2006, että Helsingin käräjäoikeus 
vahvistaisi testamentin tehottomuuden. 
Ebeneser-säätiö ei reagoinut vaatimuk-
seen. Testamentin kohtalo ratkeaa siis oi-
keudessa.

Mielenmuutoksen syy
Kaikesta päätellen Valli pettyi ratkaisevasti 
säätiöön jo kesällä 2004, vuotta ennen kir-
jekuorimerkintäänsä.

Kesäkuussa 2004 Ebeneserin puheenjoh-
taja Esa Siljamäki teki säätiön hallitukselle 
esityksen, että toiminnanjohtaja, kasvatus-
tieteen maisteri Maija Meretniemi alkaisi 
tehdä väitöskirjaa säätiön laskuun. Silja-
mäki ja Meretniemi ovat sisaruksia.

”Siiri Valli piti sitä epäeettisenä”, Isokal-
lio arvioi.

Vallin lisäksi viisi muuta hallituksen jä-
sentä – hallituksen enemmistö – suhtautui 
kriittisesti Siljamäen esitykseen.

Pyysiäinen kertoo, että ehdotettu palk-
kaluokka oli A25. ”Se on yliopistonlehtorin 
palkkataso ja yliopistonlehtorilta edellyte-
tään tohtorin tutkintoa. Meretniemelle tar-
koitettu tutkijan tehtävä olisi ollut myös va-
kinainen, mikä akateemisessa maailmassa 
on äärimmäisen harvinaista.”

”Silloin ajattelin ensimmäisen kerran, 
että nyt ei kaikki ole kohdallaan”, Pyysiäi-
nen sanoo.

Ebeneser-säätiö
Ebeneser toimii kristillisellä pohjalla. 
Vanhan testamentin mukaan Ebene-
ser on Avunkivi, monumentti, jonka 
Samuel pystytti saatuaan Jumalalta 
apua fi listealaisten voittamiseen.
▶ 1888 Hanna Rothman perusti poh-
joismaiden ensimmäisen kansanlas-
tentarhan Helsinkiin.
▶ 1890 Rothman ja Elisabeth Alan der 
perustivat lastentarhan Sörnäisiin ja 
1892 alan opettajakoulutuksen.
▶ 1907 Ebeneser-säätiö (alun perin 
Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alan-
derin laitokset -säätiö) perustettiin.
▶ 1963 säätiön lastentarhat kunnal-
listettiin.
▶ 1977 koulutus siirtyi Lastentarhan-
opettajaopistolle.
▶ 1995 säätiö perusti Lapsuuden Ins-
tituutin lapsuuden tutkimusta varten.
▶ 2004 säätiö joutui kriisiin.    ▪

Testamentin 
kohtalo ratkeaa 

oikeudessa.

sen työskentelyyn, tällä kertaa rivijäsene-
nä, ja alkoi istua kokouksissa.

Huhtikuussa 2005 Isokallio, Kekäläinen, 
Pyysiäinen, Valli, Wesaniemi ja lastenpsy-
kiatri Jari Sinkkonen erosivat hallitukses-
ta. Siihen jäivät vain Siljamäki sekä profes-
sorit Marjatta Takala ja Jaakko Salminen. 
Viimemainitut olivat koko ajan tukeneet 
Siljamäkeä. Kumpikin on saanut palkkaa 
tai palkkiota säätiöstä tai Lapsuuden Insti-
tuutista – toisin kuin hallituksen muut ri-
vijäsenet.

Säätiöiden valvonta heikkoa
Ebeneserin tapahtumat paljastavat heik-
kouk sia myös säätiöiden valvonnassa.

Säätiölain mukaan säätiön hallitus täyden-
tää itse itseään. Enemmistön erottua Ebe-
neserin hallitus ei voinut tehdä niin, koska 
kolmijäsenisenä se ei ollut enää päätösval-
tainen. Tässä tilanteessa Patentti- ja rekiste-
rihallituksen, säätiöiden valvontaviranomai-
sen, piti pyytää käräjäoikeutta määräämään 
säätiölle uudet hallituksen jäsenet.

Eronnut enemmistö toivoi, että viran-
omaiset olisivat toimineet asiassa aktiivi-
sesti ja riippumattomasti ja etsineet halli-
tukseen uudet jäsenet.

Toivomus ei toteutunut. Käytännössä Sil-
jamäen johtama tynkähallitus nimesi omat 
ehdokkaansa ja viranomaiset toimivat ku-
mileimasimena.

Siljamäkikään ei ole tyytyväinen Patentti- 
ja rekisterihallituksen toimintaan. Hänen 
mukaansa säätiön saaminen toimintaky-
kyiseksi kesti aivan liian kauan, huhtikuus-
sa 2005 tämän vuoden puolelle asti. SK
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”Testamenttia 
ei ole 
peruutettu”
Säätiön hallituksen 
puheenjohtaja 
ihmettelee, miksi 
hänen toimintaansa 
kohtaan ollaan nyt 
kriittisiä.
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”Onko testamentin kiistämisel-
le perusteita?” Ebeneser-säätiön 
hallituksen puheenjohtaja Esa 

Siljamäki kysyy. Hän ei usko, että Siiri Val-
li olisi päättänyt peruuttaa testamenttinsa 
säätiön osalta.

”Sellainen tulkinta ei vastaa sitä todelli-
suutta, jossa minä olen elänyt.”

Siljamäki sanoo pitäneensä Vallia aina 
suuressa arvossa. ”Hänellä oli äärimmäi-
sen terävä huomiokyky. Aivan viime aikoi-
naan hänellä oli kuitenkin ongelma: hän ei 
kuullut enää kaikkien puhetta.”

Siljamäki on Helsingin Kallion seura-
kunnan kirkkoherra. Hänet valittiin Ebe-
neser-säätiön hallituksen puheenjohta-
jaksi 1985. Hän sanoo, ettei kukaan ole 
syyttänyt häntä nepotismista ennen tois-
sa vuonna syntynyttä skismaa, eikä aihet-
ta olisi hänen mukaansa ollut tälläkään 
kertaa.

”Aina kun sisareni Maija Meretniemen 
palkkausta on käsitelty, joku muu on esi-
tellyt asian. Kun häntä aikanaan valittiin 
säätiöön, poistuin paikalta.”

Siljamäen mukaan asiallisesti samalla 
tavoin tapahtui myös silloin, kun hän te-
ki kiistellyn ehdotuksensa Meretniemen 
tehtävän muuttamisesta. ”Tausta on se, et-
tä säätiö täyttää sata vuotta vuonna 2007. 
Meillä oli haave saada väitöskirjatasoinen 
juhlakirja.”

”Meretniemen tutkijan toimi ei kuiten-
kaan ollut minun ideani, sain Jaakko Sal-
misen valmiin esityksen, jonka allekirjoi-
tin yhdessä hänen kanssaan. Jälkeenpäin 
voi sanoa, että siinä tein tyhmästi.”

Salminen on kasvatustieteen emeritus-
professori, joka on toiminut säätiön halli-
tuksen varapuheenjohtajana.

”Palkkauksesta Jaakko kysyi, että onko 

A25 sopiva. Ajatus oli se, että mikä tutkijan 
tasossa menetetään, korvautuu sillä, että 
Maija Meretniemi osallistuu kuitenkin siir-
tymäaikana säätiön johtotehtäviin.”

Siljamäki olettaa, että joitakuita ärsytti 
säätiön ylläpitämän Lapsuuden Instituutin 
toiminnan supistuminen. Hän muistuttaa, 
että se johtui instituutin johtajan Marjatta 
Takalan siirtymisestä professoriksi.

”Joka tapauksessa nyt tuli ensi kertaa ne-
gatiivisessa sävyssä esiin, että olemme sisa-
rukset. Siihen loukkaannuttiin.”

”Ymmärrän sen, että puheenjohtajan pi-
tää jäävätä itsensä, jos hän saa taloudellista 
hyötyä. Mutta mitä hyötyä minä olisin täs-
tä saanut?”

”Koskaan ei moitittu”
Siljamäki korostaa, että ennen tätä episo-
dia hallitus ei ole koskaan arvostellut hän-
tä; vain muutamaa kuukautta aikaisemmin 
hänet valittiin yksimielisesti puheenjohta-
jaksi ja taloudenhoidosta kiitettiin.

”Tilintarkastajien mielestä säätiön asiat 
olivat OK. Kirjanpitäjä sanoi, että säätiö oli 
hyvässä järjestyksessä.”

Siljamäen mukaan ilmapiiri kiristyi 
syksyn 2004 mittaan. Hän koki epäilyjä, 
joiden mukaan puheenjohtaja ja toimin-
nanjohtaja olisivat langenneet väärinkäy-
töksiin.

”Suurin ongelmani oli, ettei kukaan ker-
tonut, mistä minua epäillään. Esitin eri-
tyistilintarkastusta.”

Hallituksen enemmistö päätti kuitenkin 
teettää selvityksen asianajajalla.

”Ymmärsin etten voi olla puheenjohtaja. 
Jäin hiljaiseksi rivimieheksi.”

Selvitysmies arvosteli Siljamäkeä hallin-
non puutteista, muun muassa hallituksen 
riittämättömästä informoinnista. Siljamä-

ki on puheenjohtajana tehnyt muun muas-
sa salkunhoitoa koskevat päätökset.

”Ongelma on ollut se, että hallituksel-
la ei ollut suurta intressiä säätiön taloutta 
kohtaan. Tilinpäätöstietoja oli turhautta-
vaa käydä läpi. Minulta edellytettiin, että 
päätökset on tehtävä; muut vastuunkanta-
jat olivat harvassa”, Siljamäki sanoo.

Hän myöntää, ettei halunnut lähettää 
hallitusten jäsenille tietoja säätiön maksa-
mista palkoista ja palkkioista. ”Tilintarkas-
tajat kertoivat, mikä on hyväksyttävä me-
nettely. Hallitus olisi voinut katsoa tiedot 
kokouksen aikana. Kansiot ja yhteenvedot 
olivat valmiina pöydällä.”

Selvitysmies kritisoi sitä, että Siljamäki 
tarkastaa sisarensa kuitit. Siljamäen mie-
lestä asian esiin nostaminen on lähinnä 
mieletöntä. ”Sellaisia kuitteja ei synny, 
joiden tarkastamisesta minä tulisin jää-
viksi. Sitä paitsi tilintarkastaja käy ne vie-
lä läpi.”

”Täysi mysteeri”
Siljamäen mukaan prosessissa voi nähdä 
myönteisiäkin piirteitä. Talousasioita hoi-
taa nykyisin hallituksen työvaliokunta, ai-
van niin kuin selvitysmieskin esitti.

”Mutta on tämä koetellut sydäntä ja sie-
lua, ruumistakin.” 

Hän ei osaa selittää, mistä vanhan hal-
lituksen kriittisyys johtui. ”Ehkä se oli ka-
teutta.”

”Mutta ei siihen kukaan osaa antaa lo-
pullista vastausta. Se on mysteerio, niin 
kuin on uskokin.” SK

▶ ◼ Esa Siljamäki hämmästelee arvoste-
lijoiden asennetta. ”Olen hoitanut sää-
tiön asioita rakkaudella ja mahdollisim-
man huolellisesti ja taitavasti.”


