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Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön  

toimintakertomus

Hilkka ja oTTo brusiinin sÄÄTiö sr. on pe-

rustettu ja säännöt vahvistettu 16.11.1994. 

Säätiö siirtyi loppuvuodesta 2006 Suoma-

laisen Tiedeakatemian hallintaan.

Toiminnan TarkoiTus ja sEn 
ToTEuTTaminEn 

Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön tarkoituk-

sena on ylläpitää ja kehittää oikeusfiloso-

fista, oikeussosiologista ja aatehistoriallis-

ta tutkimusta ja harrastusta Suomessa. 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla 

taloudellisesti oikeusfilosofian, oikeusso-

siologian ja aatehistorian alalla harjoitet-

tua tutkimustyötä ja sen tunnetuksi teke-

mistä. Taloudellista tukea voidaan myön-

tää perustutkimuksen tekemiseen, tieteel-

liseen kokoukseen osallistumisesta aiheu-

tuviin kustannuksiin ja kansanvälisten yh-

teyksien ylläpitämiseen ja edelleen kehit-

tämiseen. Sen lisäksi tukea voidaan myön-

tää Otto Brusiin -luentojen järjestämisestä 

aiheutuviin kustannuksiin. 

Säätiö jakaa apurahoja toimintansa to-

teuttamiseen. Hallituksen päätöksen mu-

kaisesti säätiö jakaa apurahoja joka toi-

nen vuosi, aina parillisina vuosina, minkä 

mukaisesti vuonna 2019 ei jaettu apura-

hoja.

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, Tuula Linna sekä kutsuttuina asian-

tuntijoina Pekka Aula ja Kati Eriksson. Sää-

tiössä noudatetaan Suomalaisen Tiedeaka-

temian sijoitusstrategiaa.

Säätiön vuoden 2019 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 31.12.2019 oli 1.074.904,24 euroa 

(986.651,05 euroa vuonna 2018). Säätiön 

toimintavuoden tilinpäätös osoittaa 
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105.960,12 euron ylijäämää (26.805,90 

vuonna 2018). Säätiön tuotot ovat sijoitus-

toiminnan tuottoja. Vuonna 2019 omai-

suuden tuotto oli 23,26 % (-5,32 % vuonna 

2018). Sijoitussalkun hoitajana on toimi-

nut 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, minkä mukaisesti 

vuonna 2019 ei jaettu apurahoja. 

sÄÄTiön HallinTo

Säätiön hallituksena toimi vuonna 2019 

vahvistettujen sääntöjen mukaisesti Suo-

malainen Tiedeakatemia r.y:n hallituksen 

jäsenet sekä yksi ulkopuolinen jäsen. Hal-

litus –31.12.2019: hallituksen puheenjoh-

taja akateemikko Risto Nieminen; varapu-

heenjohtaja professori Anna Mauranen; ta-

loudenhoitaja professori Pekka Ilmakun-

nas; sihteeri professori Tuula Linna; halli-

tuksen jäsenet: professorit Arto Haapala, 

Elina Ikonen, Juha Kinnunen, Maria Läh-

teenmäki, Merja Penttilä ja Liisa Tiittula.

Säätiön hallitus kokoontui vuoden ai-

kana kaksi kertaa.

sÄÄTiön sÄÄnnöT

PRH on vahvistanut vuonna 2015 voimaan 

astuneen uuden säätiölain edellyttämät 

uudet 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 992 euroa.




