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Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön  

toimintakertomus

Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiö sr. on perus-

tettu ja säännöt vahvistettu 16.11.1994. 

Säätiö siirtyi loppuvuodesta 2006 Suoma-

laisen Tiedeakatemian hallintaan.

Toiminnan TarkoiTus ja sEn 
ToTEuTTaminEn 

Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön tarkoi-

tuksena on ylläpitää ja kehittää oikeusfi-

losofista, oikeussosiologista ja aatehisto-

riallista tutkimusta ja harrastusta Suo-

messa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tu-

kemalla taloudellisesti oikeusfilosofian, 

oikeussosiologian ja aatehistorian alalla 

harjoitettua tutkimustyötä ja sen tunne-

tuksi tekemistä. Taloudellista tukea voi-

daan myöntää perustutkimuksen tekemi-

seen, tieteelliseen kokoukseen osallistu-

misesta aiheutuviin kustannuksiin ja 

kansanvälisten yhteyksien ylläpitämi-

seen ja edelleen kehittämiseen. Sen lisäk-

si tukea voidaan myöntää Otto Brusiin 

-luentojen järjestämisestä aiheutuviin 

kustannuksiin. 

Säätiö jakaa apurahoja toimintansa to-

teuttamiseen. Hallituksen päätöksen mu-

kaisesti säätiö jakaa apurahoja joka toinen 

vuosi, aina parillisina vuosina, minkä mu-

kaisesti vuonna 2018 jaettiin apurahoja.

Toiminnassa ei nähdä epävarmuusteki-

jöitä ja toiminnan ennakoidaan jatkuvan 

ennallaan.

Varain ja omaisuuDEnHoiTo

Säätiön varain- ja omaisuudenhoidosta se-

kä säätiön taloudellisesta tilasta on sääti-

ön hallituksen kokouksissa kuultu talou-

denhoitajan antama katsaus. Säätiön 

omaisuutta hoitaa, Suomalaisen Tiedeaka-

temian varojen ohella, Tiedeakatemian va-

rainhoitaja ja Tiedeakatemian hallituksen 

nimeämä omaisuudenhoitotoimikunta, jo-

hon toimintavuonna kuuluivat Risto Nie-

minen, Anna Mauranen, Pekka Ilmakun-

nas, Erkki Hollo ja kutsuttuina asiantunti-

joina Pekka Aula sekä alkuvuoden Timo Vi-

herkenttä ja loppuvuoden Kati Eriksson. 

Säätiössä noudatetaan Suomalaisen Tie-

deakatemian sijoitusstrategiaa.

Säätiön vuoden 2018 kirjanpidon suo-

ritti Tilitoimisto Tärnan Oy ja säätiön si-

joitusomaisuutta hoiti Nordea Pankki Oyj. 

Säätiön tilintarkastajana toimi professori, 

KHT Markku Koskela varamiehenään KHT 

Riku Kärnä.

Säätiön hallinnassa olevan omaisuuden 

arvo 31.12.2018 oli 986.651,05 euroa 

(949.019,12 euroa vuonna 2017). Säätiön 
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toimintavuoden tilinpäätös osoittaa 

26.805,90 euron ylijäämää (96.532,14 

vuonna 2017). Säätiön tuotot ovat sijoitus-

toiminnan tuottoja. Vuonna 2018 omai-

suuden tuotto oli -5,32 %. Sijoitussalkun 

hoitajana on toiminut Nordea Private 

Wealth. 

Säätiössä noudatettiin 7.11.2016 hy-

väksyttyä ja 6.6.2017 päivitettyä Suoma-

laisen Tiedeakatemian sijoitusstrategiaa.

apuraHaT

Hallituksen päätöksen mukaisesti säätiö 

jakaa apurahoja joka toinen vuosi, aina 

parillisina vuosina. Säätiö myönsi kerto-

musvuonna neljä (vuonna 2016 kuusi) 

apurahaa oikeusfilosofian, oikeussosiolo-

gian ja aatehistorian tutkimukseen henki-

lökohtaisiksi apurahoiksi, konferenssien 

järjestämiseen ja tutkimusyhteistyöhön, 

yhteensä 30.000 euroa (29.860 e). Henki-

lökohtaisia apurahoja myönnettiin 18.000 

euroa (27.000 e) ja muita apurahoja 

12.000 euroa (2.860). Säätiölle tuli yhteen-

sä 46 (51) hakemusta, kokonaissummal-

taan yhteensä noin 631.674 euroa 

(733.367 e). Jakovara oli siten noin 5 % 

haetusta määrästä. Apurahat jaettiin Tie-

deakatemian yhteisistunnossa lokakuun 8. 

päivänä Säätytalossa.

Apurahahakemukset arvioi kaksi sääti-

ön hallituksen nimeämää asiantuntijaa, 

heillä ei ollut jääviyksiä. Asiantuntijat an-

toivat säätiön hallitukselle yksimielisen 

esityksen myönnettävistä apurahoista, 

minkä hallitus hyväksyi muutoksitta. Sää-

tiön hallitus on tutustunut uuden säätiö-

lain edellyttämään lähipiiriohjeeseen. 

Apurahojen saajissa ei ollut ketään halli-

tuksen jäsenten lähipiiriin kuuluvaa.

sÄÄTiön HallinTo

Säätiön hallituksena toimi Suomalainen 

Tiedeakatemia r.y:n hallitus vuonna 2011 

vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Hal-

litus –31.12.2018: hallituksen puheenjoh-

taja akateemikko Risto Nieminen; varapu-

heenjohtaja professori Anna Mauranen; ta-

loudenhoitaja professori Pekka Ilmakun-

nas; sihteeri professori Erkki Hollo; halli-

tuksen jäsenet: professorit Arto Haapala, 

Elina Ikonen, Maria Lähteenmäki, Olavi Ne-

vanlinna ja Merja Penttilä.

Säätiön hallitus kokoontui vuoden ai-

kana viisi kertaa.

sÄÄTiön sÄÄnnöT

Säätiön hallitus hyväksyi vuonna 2015 

voimaan astuneen uuden säätiölain edel-

lyttämät uudet säännöt kokouksissaan 

3/2018 ja 4/2018. Patentti- ja rekisterihal-

litus vahvisti säännöt 12.6.2018.

lÄHipiiri

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palk-

kioita eivätkä he ole saaneet muitakaan ta-

loudellisia etuja. Säätiö on etääntynyt sää-

tiön perustajan suvusta, eikä suku siten 

ole enää tunnistettavissa. Tilintarkastajan 

palkkio oli 892 euroa.
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Yhteiskuntatieteiden maisteri Tomi 
Hämäläinen, Helsingin yliopisto  
10.000 € Apuraha tutkimukseen 
”Oikeudellisen dialektiikan teo
ria”. (oikeusfilosofia)

Professori Mia Korpiola, Turun yli
opisto  5.000 € Apuraha nel
jännen pohjoismaisen oikeus
historiapäivän järjestämiseen, 
teemana oikeudellinen työ ja sen 
tekijät. (oikeushistoria)

Professori Panu Minkkinen, Helsingin 
yliopisto  7.000 € Apuraha oikeus 
ja yhteiskuntatieteellisen sympo
sion järjestämiseen Helsingissä 
keväällä 2019. (oikeussosiologia)

Tutkijatohtori Sanna Mustasaari, Upp
sala Universitet  8.000 € Apuraha 
tutkimukseen ”Transnationaaliset 
perheet, perhesuhteiden sääntely 
ja yhteiskunnan muuttuvat rajat”. 
(oikeussosiologia) 

mYönnETYT apuraHaT




