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Hilkka ja Otto Brusiinin 
Säätiön toiminta- 

kertomus

Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiö sr on 
perustettu ja säännöt vahvistettu 
16.11.1994. Säätiö siirtyi loppuvuodesta 
2006 Suomalaisen Tiedeakatemian hal-
lintaan.

TOIMINNAN TARKOITUS JA 
SEN TOTEUTTAMINEN 

Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön tarkoi-
tuksena on ylläpitää ja kehittää oikeusfilo-
sofista, oikeussosiologista ja aatehistorial-
lista tutkimusta ja harrastusta Suomessa. 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tuke-
malla 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 ylläpitämiseen 
ja edelleen kehittämiseen. Sen lisäksi 
tukea voidaan myöntää Otto Brusiin 
-luentojen järjestämisestä aiheutuviin 
kustannuksiin. 

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan 
myös muilla tarkoitusta välittömästi edis-
tävillä toimintamuodoilla.

Säätiö jakaa apurahoja toimintansa 
toteuttamiseen. Hallituksen päätöksen 
mukaisesti säätiö jakaa apurahoja joka 
toinen vuosi, aina parillisina vuosina, 
minkä mukaisesti vuonna 2021 ei jaettu 
apurahoja.

Toiminnassa ei nähdä epävarmuusteki-
jöitä ja toiminnan ennakoidaan jatkuvan 
ennallaan.

VARAIN- JA 
OMAISUUDENHOITO

Säätiön varain- ja omaisuudenhoidosta 
sekä säätiön taloudellisesta tilasta on sää-
tiön hallituksen kokouksissa kuultu talo-
udenhoitajan antama katsaus. Säätiön 
omaisuutta hoitaa, Suomalaisen Tie-
deakatemian varojen ohella, Tiedeakate-
mian varainhoitaja ja Tiedeakatemian hal-
lituksen nimeämä omaisuudenhoitotoi-
mikunta, johon toimintavuonna kuuluivat 
Anna Mauranen, Kimmo Kaski, Pekka 
Ilmakunnas, Tuula Linna ja kutsuttuina 
asiantuntijoina Anders Ekholm ja Ralf 
Sunell. Säätiössä noudatettiin 7.11.2016 
hyväksyttyä ja 6.6.2017 päivitettyä Suo-
malaisen Tiedeakatemian sijoitusstrate-
giaa.
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Säätiön vuoden 2021 kirjanpidon suo-
ritti Tilitoimisto Navigator Partners Oy 
(entinen Tärnan Oy). Säätiön osake- ja kor-
kosalkkua hoiti Nordea. Lisäksi säätiöllä 
oli sijoitus eQ:n kiinteistörahastossa. Sää-
tiön tilintarkastajana toimi professori, 
KHT Markku Koskela varamiehenään 
KHT Riku Kärnä.

Säätiön hallinnassa olevan omaisuuden 
kirjanpitoarvo 31.12.2021 oli 1.199.787,21 
euroa (1.074.904,24 euroa vuonna 2020). 
Säätiön toimintavuoden tilinpäätös osoit-
taa 119.344,82 euron ylijäämää (388,19 
vuonna 2020). Säätiön tuotot ovat sijoitus-
toiminnan tuottoja. Sijoitusten tuotto 
vuonna 2021 oli 22,7 % (5,8 % vuonna 
2020). Vuonna 2021 osake- ja korkosijoi-
tusten tuotto oli 24,1 % ja kiinteistörahas-
ton tuotto 8,9 %.

APURAHAT

Hallituksen päätöksen mukaisesti säätiö 
jakaa apurahoja joka toinen vuosi, aina 
parillisina vuosina. Toimintavuonna ei 
jaettu apurahoja. Apurahoja myönnetään 
oikeusfilosofiseen, oikeussosiologiseen ja 
oikeushistorialliseen tutkimukseen perus-
tutkimukseen, tieteelliseen kokoukseen 
osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin, 
konferenssien järjestämiseen ja kansainvä-
listen yhteyksien ylläpitämiseen ja edelleen 
kehittämiseen. 

SÄÄTIÖN HALLINTO

Säätiön hallituksena toimi vuonna 2018 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti Suo-
malainen Tiedeakatemia r.y:n hallituksen 
jäsenet sekä yksi ulkopuolinen jäsen. Hal-
litus –31.12.2021: hallituksen puheenjoh-
taja professori Anna Mauranen; varapu-
heenjohtaja professori Kimmo Kaski; 
taloudenhoitaja professori Pekka Ilma-
kunnas; sihteeri professori Tuula Linna; 
hallituksen jäsenet: professorit Urpo Kan-
gas, Juha Kinnunen, Johanna Mappes, Jari 
Ojala, Heta Pyrhönen ja Jukka Wester-
marck.

Säätiön hallitus kokoontui vuoden 
aikana kaksi kertaa.

SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PRH on vahvistanut vuonna 2015 voimaan 
astuneen uuden säätiölain edellyttämät 
uudet säännöt 12.6.2018.

LÄHIPI IRI

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palk-
kioita eivätkä he ole saaneet muitakaan 
taloudellisia etuja. Säätiö on etääntynyt 
säätiön perustajan suvusta, eikä suku siten 
ole enää tunnistettavissa. Tilintarkastajan 
palkkio oli 992 euroa.




