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Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön  

toimintakertomus

Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön tarkoituk-

sena on ylläpitää ja kehittää oikeusfiloso-

fista, oikeussosiologista ja aatehistoriallis-

ta tutkimusta ja harrastusta Suomessa. Sää-

tiö on perustettu ja säännöt vahvistettu 

16.11.1994. Säätiö siirtyi loppuvuodesta 

2006 Tiedeakatemian hallintaan.

Säätiön hallituksena toimi Suomalainen 

Tiedeakatemia r.y.n hallitus vuonna 2011 

vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Halli-

tukseen kuuluivat 31.12.2016 asti:

•	 Hallituksen puheenjohtaja: professori 

Kirsi Tirri, Tiedeakatemian esimies

•	 Hallituksen varapuheenjohtaja: akatee-

mikko Risto Nieminen, Tiedeakatemian 

varaesimies

•	 Taloudenhoitaja: professori Pekka Ilma-

kunnas, Tiedeakatemian varainhoitaja

•	 Hallituksen jäsenet: professori Pertti 

Haapala, professori Erkki Hollo, profes-

sori Anne Kovalainen, professori Tomi 

Mäkelä, professori Olavi Nevanlinna, 

professori Jukka Seppälä

Säätiön hallitus kokoontui vuoden ai-

kana kolme kertaa: 7.3, 15.4. (vuosikoko-

us) ja 5.9. Hallituksen esittelijänä toimi 

Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteeri 

ja sihteerinä professori Erkki Hollo.

Hallituksen päätöksen mukaisesti Hilk-

ka ja Otto Brusiinin säätiö jakaa apuraho-

ja joka toinen vuosi, aina parillisina vuosi-

na. Säätiö myönsi tänä vuonna kuusi apu-

rahaa oikeusfilosofian, oikeussosiologian 

ja aatehistorian tutkimukseen henkilökoh-

taisiksi apurahoiksi, konferenssien järjes-

tämiseen ja tutkimusyhteistyöhön, yh-

teensä 29.860 euroa. Henkilökohtaisia 

apurahoja myönnettiin 27.000 euroa 

(29.500 vuonna 2014) ja muita apurahoja 

2.860 euroa (500). Säätiölle tuli yhteensä 

51 hakemusta (44), kokonaissummaltaan 

yhteensä noin 733.367 euroa (525.088 eu-

roa). Jakovara oli siten runsaat 4 prosent-

tia haetusta määrästä. Apurahat jaettiin 

Tiedeakatemian yhteisistunnossa loka-

kuun 10. päivänä Säätytalossa.

Apurahahakemukset arvioi kaksi sääti-

ön hallituksen nimeämää asiantuntijaa, 

heillä ei ollut jääviyksiä. Asiantuntijat an-

toivat säätiön hallitukselle yksimielisen 

esityksen hakemusten paremmuusjärjes-

tyksestä, minkä hallitus hyväksyi muutok-

sitta. Säätiön hallitus on tutustunut uuden 

säätiölain edellyttämään lähipiiriohjee-

seen. Apurahojen saajissa ei ollut ketään 

hallituksen jäsenten lähipiiriin kuuluvaa.

Säätiön varain- ja omaisuudenhoidosta 

sekä säätiön taloudellisesta tilasta on hal-

lituksen kokouksissa kuultu omaisuuden- 

ja varainhoidon katsaus. Säätiön omai-

suutta hoitaa, Suomalaisen Tiedeakatemi-



Dosentti Monica García-Salmones, 
Helsingin yliopisto 4.000 Henki-
lökohtainen apuraha tutkimus-
työhön �The Concept of Natu-
ral Rights and the Concept of 
Human Rights”. (oikeushistoria)

YTMTomi Hämäläinen, Helsingin yli-
opisto  12.000 Henkilökohtainen 
apuraha tutkimustyöhön �Law, 
Argumentation and the Dialecti-
cal Method: A Phenomenologi-
cal perspective”. (oikeusfilofia)

VTM Sini Paakkinen, Turun yliopisto 
5.000  Henkilökohtainen apuraha 
tutkimustyöhön ”Globaalin köy-
hyyden velvoittavuus”. (oikeus-
filosofia ) 

OTT Emilia Lindroos, Lapin yliopisto 
6.000  Apuraha post doc -tutkimuk-
seen ”Die Sprache des Unrechts - 
Eine kontrastive  Untersuchung zu 
Strafgesetzbüchern im deutschspra-
chigen Raum”. (oikeussosiologia ) 

Tohtoriopiskelija Ioana Tistea, Oulun 
yliopisto 960  Matka-apuraha liit-
tyen tutkimukseen ”Immigrant 
Integration Processes in Oulu”. 
(oikeussosiologia)

VTM Alisa Zhabenko, Helsingin yli-
opisto 1.900 Matka-apuraha venä-
läisiä lesboäitejä muuttuvassa  
lainsäädännöllisessä tilanteessa 
koskevan väitöskirjaprojektin edis-
tämiseksi. (oikeussosiologia)

mYönnETYT apuraHaT

an muiden varojen ohella, Tiedeakatemian 

varainhoitaja ja Tiedeakatemian hallituk-

sen nimeämä omaisuudenhoitotoimikun-

ta, johon kuuluvat esimies, varaesimies, 

varainhoitaja, pääsihteeri, Erkki Hollo ja 

asiantuntijana Timo Viherkenttä. Säätiös-

sä noudatetaan 7.11.2016 hyväksyttyä 

Tiedeakatemian sijoitusstrategiaa.

Säätiön vuoden 2016 kirjanpidon suo-

ritti Tärnan Oy ja säätiön sijoitusomai-

suutta hoiti Nordea Pankki Oyj. Säätiön ti-

lintarkastajana toimi professori, KHT 

Markku Koskela varamiehenään KHT Riku 

Kärnä.

Säätiön hallinnassa olevan omaisuuden 

arvo 31.12.2016 oli 869.741,56 euroa 

(742.025,36 euroa vuonna 2015). Säätiön 

toimintavuoden tilinpäätös osoittaa 

102.816,20 euron ylijäämää (88.930,98 

vuonna 2015). Säätiön tuotot ovat sijoitus-

toiminnan tuottoja.

lÄHipiiri

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palk-

kioita eivätkä he ole saaneet muitakaan ta-

loudellisia etuja. Tilintarkastajan palkkio 

oli 992 euroa.
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