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”Meidän yhdistysrekisterissä ja koko yhteiskuntaelämässä ei ole
yhtään niin epädemokraattista ja panssaroitua järjestelmää kuin
säätiö… Kaikki mikä toimii säätiön pohjalla, se perustuu luottamukseen.”

- Puheenvuoro Urheiluopistosäätiön perustamista
käsitelleestä kokouksesta vuodelta 1952 -

Kiitän Suomen Kulttuurirahastoa ja Kunnallisalan kehittämissäätiötä taloudellisesta tuesta, jonka avulla tämä tutkimus on ollut mahdollista toteuttaa.
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1 Johdanto
1.1 Tausta
Säätiöillä on Suomessa lähes mystinen maine erilaisten talousjärjestelyjen
taustatoimijoina. Niitä on käytetty esimerkiksi liike- ja sijoitustoiminnan välikappaleina. Toisinaan niillä on rooli perintöomaisuuden hallinnassa. Julkisessa keskustelussa viitataan usein kyseisen organisaatiomuodon verotuksellisiin etuihin. Valtakunnan uutisiin eräät säätiöt ovat päätyneet myös puolueja vaalirahoituskeskustelun yhteydessä. Isojen otsikkojen taakse jää toisinaan
vähemmälle huomiolle se, että säätiöillä on huomattava merkitys tieteen, taiteen ja yleensäkin kulttuurin rahoittajana.
Mikä sitten on säätiö? Hallituksen esityksessä alan uudeksi lainsäädännöksi
todetaan: ”Säätiön perustaminen on tapa osoittaa pysyvästi varoja tiettyyn
tarkoitukseen.” Se on siis omaisuusmassa, joka on saanut perustamisluvan ja
rekisteröimisen jälkeen oikeushenkilön aseman. Sillä pitäisi olla ainakin väljästi tulkiten jonkinlainen yhteiskunnallisesti yleistä hyötyä tavoitteleva tarkoitus. Yhdistyksistä säätiöt poikkeavat siinä, ettei niillä ole jäseniä. Yrityksistä poiketen säätiöillä ei ole myöskään omistajia. Säätiöllä täytyy kuitenkin
olla aina hallitus, joka vastaa siitä, että toiminta noudattaa niin säätiön omia
sääntöjä kuin alan lainsäädäntöä. Hallituksen vastuulla on myös talous – suunnitelmallisella ja huolellisella toiminnalla on pyrittävä edistämään säätiön tarkoituksen toteuttamista.
Perinteisesti säätiöt on jaoteltu kahtaalle: pääoma- eli sijoitussäätiöihin ja toiminnallisiin eli laitossäätiöihin. Pääomasäätiöt jakavat hallitsemansa omaisuuden tuotoista apurahoja, avustuksia tai stipendejä omia tarkoitusperiään
ja arvojaan palvelevaan toimintaan. Toiminnalliset säätiöt on puolestaan perustettu tiettyjen tehtävien tai toimintojen hoitamiseen. Ne saattavat ylläpitää
esimerkiksi oppilaitosta tai museota. Kun toiminnalliset eli laitossäätiöt harjoittavat itse jonkin erityisalan toimintaa, sijoitussäätiöt tukevat muiden harjoittamaa työtä. Näiden välimuotona toimivat sekatyypin organisaatiot, jotka
sekä jakavat apurahoja, että ylläpitävät omia toimintoja tai hankkeita. Säätiöiden määrä, luonne ja toimenkuvat ovat laajentuneet vuosikymmenien aikana.
Uuden säätiölain valmistelun yhteydessä onkin puhuttu siitä, että perinteistä
kaksijakoista tyypittelyä apuraha- ja toiminnallisiin säätiöihin pitäisi laajentaa, koska esimerkiksi valtion ja kuntien julkisten palvelujen tuottamiseen
käytetään toisinaan säätiömuotoa. Samassa yhteydessä viitataan aatteellisten
yhdistysten ja järjestöjen taloudenhoitoon erikoistuneisiin säätiöihin. Säätiölaki mainitsee vielä erikseen sukusäätiöt, jotka poikkeavat muista toiminnan rajatumman luonteensa perusteella. Lisäksi on eroteltavissa säätiölain ulkopuolelle jääviä organisaatioita, joiden nimi viittaa vastaavanlaisiin toimijoihin. Esimerkiksi eläkesäätiöiden tarkoituksena on huolehtia rajatun henkilöryhmän lakisääteisestä työeläketurvasta. Säätiölaki ei koske myöskään ns. julkisoikeudellisia säätiöitä. Ne ovat määrätarkoituksiin osoitettuja omaisuus-
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massoja, jotka vastaavat tiettyjen julkisten tehtävien hoitamisesta. Tyyppiesimerkkeinä tuodaan usein esiin Suomen Pankki ja Kansaneläkelaitos. Toisinaan saattaa myös törmätä toimijoihin, joiden nimi sisältää säätiö-termin,
vaikka kyseisiä organisaatioita ei aina löydy valvontaviranomaisena toimivan
Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämästä säätiörekisteristä.1
Iäkkäimmät säätiöt löytyvät yli sadan vuoden takaa. Osa vanhoista säätiöistä
on hiipunut tai lakannut vuosien varrella kokonaan. Toisaalta uusia säätiöitä
perustetaan vuosittain. Säätiörekisteriin oli merkitty vuoden 2015 alussa runsaat 2 800 organisaatiota, kun kymmenen vuotta aiemmin niitä oli vajaat 2
700. Joulukuussa 2015 voimaan astuneen uuden säätiölain (487/2015) mukaan säätiön perustamiseksi vaaditaan 50 000 euron pääoma. Ennen tuoreinta lakiuudistusta vaadittu alkupääoma oli 25 000 euroa.2
Tässä tutkimuksessa keskitytään yhteen säätiöiden joukosta erottuvaan ryhmään; puoluetaustaisiin säätiöihin. Ne ovat rekisteröityjä säätiöitä siinä missä
muutkin. Ne kuuluvat säätiölain ja viranomaisvalvonnan piiriin muiden säätiöiden tapaan. Puoluesäätiö ei ole kuitenkaan mikään laista löytyvä käsite. Se
ei ole muutenkaan virallisesti määritelty tai rajattu joukko3. Puoluesäätiöitä ei
löydy omana nimikkeenään myöskään alan tutkimuksissa käytetyistä säätiöluokitteluista4. Nyt tarkoituksena on luoda peruskuvaus puoluetaustaisista
säätiöistä sekä niiden olemuksesta ja roolista osana suomalaista puolue- ja
vaalirahoitusjärjestelmää.

1.2 Tutkimustehtävä
Puolueiden sääntömääräinen organisaatio on pitkälti rakentunut maantieteellisen jaon mukaan. Paikallisyhdistykset ja perusosastot ovat organisoituneet
lähinnä kaupungin- tai kunnanosan mukaan. Jos paikkakunnalla on useita perusyhdistyksiä, niiden yhdyssiteeksi on yleensä muodostettu kunnallisjärjestö. Seuraavassa portaassa vaikuttavat maakunta- ja erityisesti vaalipiirijaon
mukaan luodut piirijärjestöt. Koko yhteisön katto-organisaationa on puolueen
keskusjärjestö. Lisäksi vakiintuneilla puolueilla on omat nais- ja nuorisojärjestönsä, joilla on ainakin jollain tavoin muodollisesti määritelty asema puolueen
yhteydessä. Sääntömääräisen järjestökoneiston lisäksi puolueiden rinnalla
toimii laaja joukko muita organisaatioita, jotka eivät ole muodollisesti niiden
jäseniä, vaikka tiiviisti samaan yhteisöön kuuluvatkin. Tyypillisiä oheisjärjestöjä ovat esimerkiksi puolueiden sivistysliitot, ajatuspajat sekä eläkeläis- ja
lapsijärjestöt. Näiden oheisorganisaatioiden joukkoon voidaan lukea myös
eräät puolueiden hallitsemat säätiöt.
Tämä tutkimus keskittyy puoluetaustaisten säätiöiden läpivalaisuun. Tehtävä
tiivistyy seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
 Laaditaan peruskartoitus puolueita lähellä olevista säätiöistä
 Hahmotetaan niiden luonnetta ja toimenkuvaa
 Vertaillaan eri puolueille tyyppilisiä säätiöratkaisuja
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 Selvitetään säätiöiden merkitystä osana puoluetoimintaa ja sen rahoitusta
 Arvioidaan säätiöiden merkitystä puolue- ja vaalirahoituksen avoimuuden kannalta
Tarkoituksena on etsiä 2 800 säätiön joukosta ne organisaatiot, joilla on tavalla tai toisella selvä puoluekytkös. Tällainen säätiö voi toimia yhtä hyvin
puolueen keskus-, piiri-, paikallis-, oheis- tms. järjestön liepeillä. Puolueyhteyttä voidaan määritellä esimerkiksi historiallisista, aatteellisista, hallinnollisista tai toiminnallisista suhteista – yhdessä ja erikseen. Osa säätiöistä on puoluejärjestöjen perustamia. Toisinaan säätiöiden tarkoitus on taas kiinnitetty
taustapuolueen aatteellisiin tunnuksiin. Joidenkin säätiöiden säännöissä myös
määrätään, että nimetty puoluejärjestö valitsee hallituksen jäsenet. Toiminnallinen yhteys on taas nähtävissä esimerkiksi silloin, kun säätiö on ottanut
jonkin puoluetoiminnan lohkon hoitaakseen tai kun se tukee taloudellisesti
omaa yhteisöään. Puolueiden lähipiirissä toimii runsaasti myös samankaltaisia tehtäviä hoitavia yhdistyksiä, mutta ne jäävät nyt tarkastelun ulkopuolelle,
koska tämä hanke keskittyy nimenomaisesti säätiöihin. Tavoitteena on löytää
sata (100) puoluestatuksen omaavaa säätiötä. Ilmeisen hankalasti rajattavia
tapauksia ovat eräät etu- ja ammatillisten järjestöjen hallinnoimat säätiöt, ja
kyseinen ryhmä jää tämän hankkeen ulkopuolelle. Vastaavasti kulttuurilaitoksia ylläpitävät ja urheiluseurojen omaisuutta hoitavat säätiöt rajataan pois selvityksestä, vaikka niilläkin on toisinaan ollut selkeitä puoluepoliittisia kytkentöjä.5
Mitä puoluetaustaiset säätiöt käytännössä tekevät? Mukana on erilaisiin tehtäviin erikoistuneita organisaatioita, joilla toimenkuva on saattanut myös
muuttua vuosien varrella. Osa säätiöistä on todennäköisesti erikoistunut nimenomaan puoluetoiminnan tukiorganisaatioiksi. Osalla työnkuva saattaa sisältää myös muuta kuin puoluetyön edellytyksiä tukevaa toimintaa. Joidenkin
säätiöiden luonne on voinut etääntyä hyvinkin etäälle poliittisen järjestötoiminnan ja vaalityön arkirutiineista. Alan kansainvälisissä tutkimuksissa luodut luokittelut, joita myös suomalaisissa selvityksissä on sovellettu, eivät sisällä pelkistetysti puoluetoimintaan keskittyneiden säätiöiden nimikettä6. Nyt
voidaan kuitenkin arvioida sitä, miten puoluesäätiöt mukautuvat Suomessa
yleensä käytettyyn jakoon apuraha- ja toiminnallisiin säätiöihin sekä niiden
yhdistelmä- ym. muotoihin. Koottavan aineiston pohjalta voidaan myös laatia
entistä yksilöidympi kuva puoluesäätiöiden mahdollisesti hyvinkin pirstaloituneesta luonteesta.
Suomalaisilla puolueilla on erilaiset historialliset taustat, mikä ilmenee erityisesti viiden vanhimman puolueen ja uudempien ryhmien välillä. Vastaavasti
niillä on omanlaisensa järjestörakenteet ja kannattajaprofiilit, vaikka monin
osin perinteiset muodot ovat murentuneet ja osin myös yhdenmukaistuneet.
Yhtä lailla puolueilla on vakiintuneet suhteet erilaisiin eturyhmiin ja intressiorganisaatioihin. Puolueiden koko ja valta-asemat luovat nekin vaihtelevat
edellytykset toiminnan perusteisiin. Kaikki tämä todennäköisesti heijastuu
edelleen niiden varainhankintaan ja varallisuuteen, joita hallitaan toisinaan
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säätiöiden avulla. Nyt tarkoituksena on kartoittaa, miten nämä erot näkyvät
eri puolueiden säätiöjärjestelyissä – niin säätiöiden määrässä, toimenkuvassa
kuin varallisuuden laajuudessa.
Tutkimus pyrkii arvioimaan säätiöiden merkitystä puolueiden taustalla. Perustamisasiakirjoissa ja säännöissä määritellään ainakin muodollisesti uuden
organisaation tarkoitusta ja tavoitteita. Nyt pitäisi arvioida myös niiden käytännön merkitystä. Kuinka pitkälle kyse on talouden tehokkuutta korostavista
järjestelyistä: puoluejärjestöt keskittyvät poliittiseen toimintaan ja säätiöissä
talouden ammattilaiset vastaavat niiden varainhankinnasta sekä omaisuuden
hoidosta? Yhdistyksistä poikkeava rakenne voi johtaa myös julkilausumattomiin tarkoitusperiin, jos säätiöitä käytetään esimerkiksi sisäisen vallankäytön
välineinä. Puoluesäätiöt eivät ole muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta erityisen laajasti tunnettu ilmiö, joten niitä on saatettu käyttää myös taloudellisiin toimiin liittyvien julkisuusriskien hallintaan. Selkeimmin mitattava tapa
arvioida asiaa liittyy tilinpäätösten eli talouden volyymin vertailuun säätiöiden ja niiden taustaorganisaatioiden välillä. Onko varallisuuden määrä painottunut säätiöiden vai puoluejärjestöjen tilinpäätöksiin? Toisaalta ovatko puoluetoiminnan suurimmat yksityiset lahjoittajat säätiöitä vai muita tahoja?
Hanke etenee yksittäisistä säätiöistä puoluekohtaisiin analyyseihin, ja tarkoituksena on kartoittaa osa-alue, jonka säätiöt muodostavat suomalaisessa puoluerahoitusjärjestelmässä. Näin katetaan tutkimuksella yksi poliittisen rahoituksen lohko, josta ei ole liialti aiempaa tietoa. Tutkimustehtävä kiteytyy puolue- ja vaalirahoituksen avoimuuden tarkasteluun. Paljonko 2010-luvun taitteessa uusitun puolue- ja vaalirahoitusnormiston perusteella saadaan säätiöistä näkyviin? Entä miten vuonna 2015 voimaan tullut tuore säätiölaki on vaikuttanut puoluesäätiöiden tapaan kertoa rahoitusjärjestelyistään? Kääntäen
tämä tarkoittaa sitä, että samalla tarkastellaan lakimääräisten valvonta-asiakirjojen taakse tai rivien väliin näkymättömiin jääviä puoluesäätiöiden rahoitusjärjestelyjä erityisesti vuosilta 2011–2015.

1.3 Aineistot ja lähteet
Säätiöitä on tutkittu Suomessa yllättävän vähän – joskin viimeisen vuosikymmenen aikana kiinnostus aiheeseen näyttää laajentuneen. Yhtäältä kyse on ollut säätiölain tulkintaa koskevista perusteoksista ja talousoppaista (esimerkiksi Aro 1971, Nurminen 1998, Perälä 2001 ja Hannula ym. 2011). Ainakin
kertaalleen on myös koottu laaja perusselvitys suomalaisten säätiöiden kentästä (Manninen 2005). Lakiuudistusten yhteydessä on laadittu erilaisia mietintöjä (1975 ja 1993), joissa on arvioitu säätiötoiminnan taustoja ja luonnetta.
Vuonna 2015 voimaan astuneen uuden säätiölain taustatöinä tehtiin erityisen
laajat selvitykset säätiötoiminnan perusteista ja kehittämistarpeista (Tervonen 2012a ja 2012b). Taloustieteen piiristä löytyy tuoreita teoksia säätiöistä
esimerkiksi verotuksen näkökulmasta (Virén 2014) sekä niiden roolista omistajina ja sijoittajina (Ahdekivi 2014). Oikeustieteilijät ovat tuottaneet vastaavasti alansa opinnäyte- ja tutkimuskirjallisuutta. Oman kokonaisuutensa muo10

dostavat säätiöhistoriikit yms. selvitykset. Nyt mielenkiinnon kohteena olevien yksittäisten puoluesäätiöidenkin historiaa on selvitetty lukuisissa teoksissa (esimerkiksi Poukka 1984, 1996 ja 1998; Paavola 1999; Jokela 2007;
Hako 2007; Taipale & Tamminen 2014). Politologian ja poliittisen historian
tutkimusten yhteydessä on niissäkin sivuttu toisinaan joitain puolue- yms.
säätiöitä (esimerkiksi Venho 2008, 241–265; Seppänen 1994, 220 ja 226; Hokkanen 215–219; Vanhanen 1995, 39 ja 225; Vesikansa 2004).
Tässä tutkimuksessa keskitytään ensikertaa puoluesäätiöihin omana kokonaisuutenaan. Aiempi säätiökirjallisuus antaa perustietoja ilmiön sijoittamiseksi
laajempaan yhteyteen, mutta puoluerahoituksen ja sen avoimuuden näkökulmaan se tarjoaa korkeintaan täydentäviä tietoja. Tutkimustehtävä ja käytettävät aineistot nostavat esille tavallaan myös rinnakkaisen teeman, jossa tarkastellaan äskettäin uusitun puoluelain ja säätiölain toimivuutta. Kuinka pitkälle
lakimääräinen asiakirjajulkisuus riittää säätiöihin nojaavan puolue- ja vaalirahoituksen avaamiseksi?
Lähtökohtana on vuosikymmenen vaihteessa puoluelakiin lisätty (683/2010)
”lähiyhteisön” käsite. Sillä tarkoitetaan puolueeseen muodollisesti kuulumatonta, mutta käytännössä sen välittömässä läheisyydessä toimivaa organisaatiota, jonka tehtävänä on puolueyhteisön varallisuuden hallinta ja varainhankinta. Puolueet voivat itse päättää, mitkä organisaatiot rekisteröidään virallisiksi lähiyhteisöiksi. Vuonna 2015 niitä oli yhteensä 13: mukana oli 12 säätiötä
ja yksi yhdistys. Puoluelain 9 d § määrää lähiyhteisöt toimittamaan lain valvojalle eli Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) vuosittain mm. tilintarkastuskertomuksensa sekä tilinpäätöksensä ja tuoreen lakiuudistuksen
(1688/2015) jälkeen myös toimintakertomuksensa. Nämä 13 organisaatiota
vuosiselvityksineen ovat mukana tässä tutkimuksessa, ja kyseiset tiedot ovat
julkisina asiakirjoina kenen tahansa saatavilla. Muilta osin puolue- ja vaalirahalainsäädännön tarjoamat tiedot liittyvät säätiöihin pääosin silloin, kun ne
ovat antaneet puoluejärjestöille tai vaaliehdokkaille ilmoitusrajan eli 1 500 euroa ylittäviä lahjoituksia tai tukisuorituksia.
Ilman puoluelain määrittämää virallista lähiyhteisön statusta toimivia puoluesäätiöitä on tarkasteltava muualta koottavilla aineistoilla. Parhaat välineet tähän tarjoaa jo vuonna 1930 säädetty säätiölaki (109/1930), jota on täydennetty useaan otteeseen. Tuorein ja laajin kokonaisuudistus on astunut voimaan vuoden 2015 lopulla (487/2015). Säätiölain 5 luvun 5 § vaatii, että säätiöiden on annettava vuosiselvitys rekisteröitäväksi valvontaviranomaiselle
eli PRH:lle. Vuosittain vaadittavat tiedot sisältävät toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tase-erittelyineen sekä tilintarkastuskertomuksen. Ne on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja ne ovat taseerittelyitä lukuun ottamatta julkisia asiakirjoja. Vaaditut asiakirjat ovat pitkälti samoja kuin aiemminkin. Tuoreen säätiölain perusteluissa tavoitteena oli
kuitenkin se, että säätiöt antaisivat entistä tarkempia tietoja toiminnastaan,
taloudestaan ja rahavirroistaan7. PRH:n ylläpitämästä rekisteristä on saatavilla myös toiminnassa olevien säätiöiden perustamisasiakirjat, säännöt sekä
tiedot niiden hallinnon kokoonpanoista.8
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Vuosittaisen rutiiniseurannan lisäksi viranomaisten toisinaan tekemät lisäselvitykset ovat laajentaneet kuvaa joidenkin säätiöiden rahoitusjärjestelyistä.
VTV kokoaa vuosittain puolueiden lähiyhteisöjen (13) tilinpäätökset ja tarkastaa muutaman vuoden välein niiden tilejä tarkemmin aina kirjanpitoa myöten.
Näilläkin tiedoilla on voitu laajentaa jälkikäteen kuvaa puolueiden rahavirroista, joita ei ole aina löytynyt ajankohtaisista asiakirjoista. PRH puolestaan
kokoaa säännöllisesti kaikkien säätiöiden (2 800) vuosiselvitykset ja seuraa,
että toiminta noudattaa sekä niiden omia sääntöjä, että säätiölakia. Työ on lähinnä jälkikäteistä laillisuusvalvontaa. PRH voi ryhtyä laajempiin tarkastustoimiin, jos se havaitsee tai saa tietoonsa, että jonkin säätiön toimissa on syytä
epäillä ristiriitaisuuksia niiden sääntöihin tai lakiin verrattuna. PRH on tehnyt
esimerkiksi vaalirahakohun jäljiltä erityisselvityksiä joidenkin säätiöiden toimista, ja nekin laajentavat kuvaa puolue- ja vaalirahoituksen taustajärjestelyistä.9
Lisäksi yhden reitin säätiöiden jäljille tarjoavat Suomessa käytössä olevat julkiset tukijärjestelmät. Valtio ja lukuisat kunnat myöntävät vuosittain erilaisia
avustuksia kansalaisjärjestöille. Toisinaan näitä avustuksia saavat myös eräät
säätiöt. Tuen haku- ja valvontaprosessin yhteydessä niiltä kootaan toimintasuunnitelmia ja talousarvioita sekä toimintakertomuksia ja tilinpäätöksiä ym.
tietoa. Nekin ovat julkisina asiakirjoina kenen tahansa ulottuvilla. Julkista tukea koskevat asiakirjat saattavat toisinaan sisältää myös sellaisia tietoja, joita
ei ole lähetetty muille säätiövalvontaa hoitaville viranomaisille.
Osa säätiöistä julkistaa perustietoa toiminnastaan myös omilla verkkosivuillaan. Eri säätiöiden julkistaman aineiston tietoarvo on kuitenkin kirjavaa laatua. Niukimmillaan kotisivut tarjoavat vain suppean yleiskuvan säätiöstä. Laajimmillaan tarjonta sisältää viranomaisillekin lähetetyt keskeiset asiakirjat –
toisinaan jopa yksityiskohtaisemmassa muodossa. Tämän ohessa voidaan kertoa esimerkiksi säätiön historiasta ja julkaista yksilöityjä luetteloita jaetuista
avustuksista tai apurahoista.
Säätiöiden itse tuottamia aineistoja keskenään vertailemalla voidaan lisäksi
täsmentää kuvaa esimerkiksi niiden välisistä rahavirroista ja yhteistyösuhteista. Kaikki säätiöt eivät aina yksilöi varainhankinnan lähteitään, mutta niille
tukea antanut taho saattaa kertoa asiasta esimerkiksi toimintakertomuksissaan. Toisaalta säätiöt eivät aina paljasta, kenelle ne ovat avustusta jakaneet,
mutta sitä saanut tahoa saattaa raportoida rahan lähteestä. Eri aineistoja yhdistelemällä voidaan siis luoda lisäarvoa kokonaiskuvan täydentämiseksi.
Säätiöiden ja niiden taustalla olevien järjestöjen historiikit tarjoavat nekin tietoja poliittisen rahoituksen kytköksistä ja taustoista. Kyse on usein niiden itsensä tai lähipiirin julkaisemista hankkeista, joten kaikkein raadollisimpia
ulottuvuuksia niissä ei välttämättä tuoda esiin. Toisaalta vanhoja toimia ollaan
usein valmiita kuvaamaan avoimemmin kuin ajankohtaisia kysymyksiä, jotka
saattaisivat sisältää päivänpolitiikkaan liittyviä julkisuusriskejä.
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Politologian tai poliittisen historian tutkimustietoa ei puoluesäätiöiden kentästä ole tarjolla. Ei ole myöskään valmiita malleja asiakokonaisuuden hallitsemiseksi. Aiemmat puolue- ym. tutkimukset auttavat kuitenkin tulkitsemaan,
yhdistämään ja täydentämään sellaisia tietoja, jotka yksittäisinä faktoina jäisivät muuten irrallisiksi havainnoiksi asiayhteydessään. Erityisesti muun tutkimustiedon valossa voidaan arvioida säätiöiden syntyhistoriaa ja kehitysvaiheita. Millaisessa poliittisessa tilanteessa säätiöitä on perustettu ja miten ne
ovat liittyneet esimerkiksi puolueen muun toiminnan kehittämiseen ja muuttumiseen?
Yksittäisiä lisätietoja voi löytää myös median kautta. Vaalirahakohun ja muun
julkisen keskustelun innoittamana eräät tiedotusvälineet ovat harjoittaneet
puoluesäätiöihin kohdistuvaa tutkivaa journalismia. Median avulla voi saada
lisätietoja asiasta tai löytää langanpätkiä, jotka toisinaan johtavat aiheen tai
sitä koskevien aineistojen lähteille.
Kaiken kaikkiaan tarkoituksena on kutoa kokonaiskuva säätiöistä puolue- ja
vaalirahoituksen työkaluina. Lähtökohtana on tunnistaa vakiintuneiden puolueiden piirissä vaikuttavat säätiöt. Eniten niitä löytyy vasemmistopuolueiden
eli Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen (SDP) ja Vasemmistoliiton (VAS)
piiristä. Isoimmilla ja vakiintuneilla porvarillisilla puolueilla eli Kansallisella
Kokoomuksella (KOK) ja Suomen Keskustalla (KESK) säätiöiden lukumäärä
jää hieman vähäisemmäksi. Sen sijaan Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen
(RKP) ja Perussuomalaisten (PS) puoluesäätiöiden luku on jo selvästi pienempi. Nyt käytetyillä menetelmillä ja rajauksilla ei löytynyt kotimaisia puoluesäätiöitä, jotka voisi luokitella Vihreän liiton (VIHR) tai Suomen Kristillisdemokraattien (KD) oheisorganisaatioiksi. Tämä kirja etenee siten, että seuraavaksi jokainen puolue (6) käsitellään omana päälukunaan. Viimeksi tehdään yhteenveto säätiöiden merkityksestä osana suomalaista puolue- ja vaalirahoitusjärjestelmää, minkä ohessa arvioidaan lainsäädännön ja asiakirjajulkisuuden riittävyyttä ilmiöön liittyvän julkisuusintressin takaamiseksi. Lopuksi tutkimusraportin liitteeksi on laadittu luettelo kaikista tässä mukana
olevista säätiöistä, niiden rekisteröintivuosista, vuosibudjeteista ja tasearvoista.
VIITTEET:
1 Säätiöiden perusluonteesta mm. hallituksen esityksessä uudeksi säätiölaiksi HE 166/2014,
7 ja 26 sekä 63–64; Säätiöiden perinteisestä luonnehdinnasta Nurminen 1998, 11–12 ja Manninen 2005, 17–18; Katso myös www.saatiopalvelu.fi > säätiötietoa: mikä on säätiö?
2 Rekisterissä on ollut sen perustamisen jälkeen yli 3 900 säätiötä. Osa on poistunut rekisteristä myös siksi, että ne ovat sulautuneet toiseen säätiöön ja siksi että vaihdettuaan nimeään
ne ovat saaneet myös uuden rekisterinumeron. Katso Tervonen 2012a, 11.
3 Välillisesti ilmiö tulee esiin puoluelain (10/1969) 8 a §:ssä. Se käsittelee ns. puolueiden lähiyhteisöjä, joilla tarkoitetaan puolueeseen muodollisesti kuulumattomia, mutta käytännössä
niitä lähellä olevia yhteisöjä ja säätiöitä. Toisaalla asiaa sivutaan ehdokkaiden vaalirahalaissa
(273/2009). Lain 4 § mainitsee mm. ehdokkaan aatesuuntaa edustavat kansainväliset säätiöt.
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4 Kotimaisesta säätiöluokittelusta 1960- ja 70-luvuilla Säätiölaitoskomitea 1975, 44 ja Aro
1971, 7-10; Kansainvälisestä luokittelusta, jota on sovellettu myös suomalaisessa tutkimuksessa, Manninen 2005, 23–27 ja Ahdekivi 2014, 13–14; Mannisen käyttämä INCPO-luokittelu
sisältää nimikkeen ”Kansalaistoiminta ja edunvalvonta” ja sillä on alaluokka ”Poliittiset organisaatiot”, joihin sopisi ainakin osa myös nyt käsiteltävistä puoluesäätiöistä.
5 Puoluesäätiöiksi on katsottu ensinkin ne, jotka ovat puoluelain mukaan ilmoitettu Valtiontalouden tarkastusvirastolle lähiyhteisöiksi: www.puoluerahoitus.fi > Puolueiden ilmoittamat
lähiyhteisöt. Toisinaan puolueet ovat itse julkaisseet lähipiirinsä yhteystietoja myös kotisivuillaan tai järjestöpalstoillaan. Lisäksi PRH:n säätiörekisterin sähköisestä Virre-tietokannasta on etsitty organisaatioita eri puolueille tai niiden aatteellisille tunnuksille tyypillisten
hakusanojen mukaan: kokoomuksen ja kansallinen tai keskustan ja maaseudun taikka sosialidemokraattinen ja työväen taikka kansan ja demokraattinen. Katso www.prh.fi > säätiöt >
virre-tietopalvelu > säätiöhaku. Oman lisänsä aineistoihin ovat tarjonneet puoluejärjestöjen
ja säätiöiden toimintakertomukset sekä historiikit.
6 Manninen 2005, 23–27 ja Ahdekivi 2014, 13–14.
7 HE 166/2014, sivut 1 ja 32 sekä 45.
8 Vuoden 1930 säätiölaki ei alkuaan vaatinut säätiöitä toimittamaan viranomaisille tietoja tileistään, mutta useiden säätiöiden sääntöihin tämä vaatimus oli liitetty. Lisäksi viranomaiset
saattoivat erityistapauksissa vaatia säätiöiltä vastaavia selvityksiä. Katso ”Oikeusministeriön
kiertokirje 15.4.1939 koskeva säätiörekisteriin merkittyjen säätiöiden valvontaa varten tarpeellisten selvitysten lähettämisestä oikeusministeriölle”, Kansallisarkisto. Säätiöiden vuosiselvityksiä koskevat julkisuusvelvoitteet kirjattiin säätiölakiin vuonna 1964 (400/1964). Sen jälkeen ne ovat pienin muutoksin pysyneet samansuuntaisina. Katso julkisuusvaatimusten kehittymisestä Venho 2008, 143–144 ja 327–328; Aro 1971, 246–249.
Säätiöiden toimintakertomukset sekä tilinpäätöstiedot tuloslaskelmineen ja taseineen ovat
saatavissa viimeisen vuosikymmenen ajalta PRH:n verkkosivuilta maksua vastaan. Katso
prh.fi > säätiöt > virre-tietopalvelu > säätiöhaku. Samat tiedot ovat nähtävillä PRH:n toimipisteessä veloituksetta. Vuosikymmentä vanhemmat vuosiselvitykset on siirretty Kansallisarkistoon, josta löytyy myös lakanneiden säätiöiden perustamisasiakirjat, säännöt ja vuosiselvitykset.
9 Säätiövalvontaa hoiti 1990-luvun alkupuolelle saakka oikeusministeriö, mutta sen jälkeen
tehtävä siirtyi PRH:lle. Puoluerahoituksen valvonta kuului vuoteen 2010 saakka oikeusministeriölle. Vuonna 2011 toimen otti hoitaakseen VTV. Lähiyhteisöjen käsite tuli puoluelakiin samaan aikaan, joten niiden valvonta on kuulut alusta alkaen VTV:lle.
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2 Kansallinen Kokoomus
Nykymuotoisen puoluemuodostuksen perusteet Suomessa ulottuvat edellisen
vuosisadan lopulle ja 1900-luvun alun eduskuntauudistuksen aikaan. Vanhasuomalainen Puolue oli perustettu vuonna 1905, ja sen jatkajaksi syntyi
vuonna 1918 Kansallinen Kokoomus. Puolue edusti alkuvuosikymmeninään
konservatiivi- tai liberaalipuolueille ominaista mallia, jossa johtajavetoinen
toiminta keskittyi valtiollisiin edustuselimiin. Järjestöllinen pohja oli ohut ja
jäsenten sekä puolueaktiivien työ keskittyi lähinnä vaalien edelle. Toimintatapa poikkesi etenkin vasemmistopuolueista, jotka jo alkuaan panostivat jäsen- ja joukkovoimaan sekä vahvaan järjestökoneistoon.
Sodan jälkeen puolueiden toimintatavat lähenivät toisiaan, kun kaikissa liikkeissä koneistot vahvistuivat ja jäsenpohjaa pyrittiin laajentamaan. Sittemmin
ne ovat samankaltaistuneet entisestään eli muuttuneet jonkinlaisiksi yleis- ja
vaalipuolueiksi. Eri poliittisten liikkeiden historia heijastuu kuitenkin edelleen
niiden organisaatioihin. Kullekin puolueelle ominainen kannatusperusta, aatteelliset ja toiminnalliset erityispiirteet sekä suhteet erilaisiin intressipiireihin
ovat muokanneet niiden toimintatapoja.1 Eri puolueille tyypilliset perusratkaisut ovat heijastuneet myös niiden säätiöjärjestelyihin.
Muihin puolueisiin verrattuna kokoomussäätiöiden kehitykselle on hankala
löytää yhtä selkeää yhteistä nimittäjää – paitsi tietysti niiden sääntöihin kirjatut samankaltaiset aatteelliset tunnukset, kuten kansallinen tai konservatiivinen arvoperusta taikka toisinaan suoremmin ilmaistuna kokoomuslaisen toiminnan edistäminen. Kirjavaa taustaa edustaa yhtäältä se, että säätiöiden
synty jaksottuu lähes vuosisadan ajalle. Ensimmäiset ovat lähteneet liikkeelle
jo itsenäisyyden alkutaipaleelta ja viimeisin on rekisteröity 2010-luvulla. Eniten säätiöitä on syntynyt 1970-luvulla. Silloin rekisteröidyt säätiöt kuvastavat
osaltaan aikakauden poliittista ja organisatorista kehitystä, mutta ehkä ne
ovat sittenkin syntyneet enemmän ajan hengen määrittämistä yksittäisistä
tarpeista kuin osana koko yhteisön järjestelmällistä kehittämissuunnitelmaa.2
Toisaalta myös säätiöiden perustajat ja varallisuuden alkulähteet juontavat
vaihteleviin ratkaisuihin, vaikka tässä tutkimuksessa käytetyistä aineistoista
ei aina saa selkeää kuvaa kaikista lähtökohdista. Kolmanneksi kokoomussäätiöiden toimintaprofiilit ovat poikenneet toisistaan ja yksittäisilläkin organisaatioilla työnkuva on saattanut muuttua vuosien varrella. Myös säätiöiden
määrä poikkeaa useimmista muista puolueista. Perinteisellä ja keskivertoa varakkaampiin yhteiskuntasegmentteihin tukeutuneella puolueella on kertynyt
erilaisia voimavaroja omaan lähipiiriin, joten kokoomusyhteisössä säätiöitä
on enemmän kuin uudemmilla pienpuolueilla. Toisaalta määrä jää vähäisemmäksi verrattuna samaa kokoluokkaa historian virrassa edustaviin vasemmistopuolueisiin. Lisäksi kokoomuslaiset säätiöt ovat kiinnittyneet eri järjestötahoihin. Osa toimii puolueen keskus- ja oheisjärjestöjen kyljessä. Toisaalla osa
säätiöistä on suuntautunut alue- ja paikallistasolle, joten ne vaikuttavat puolueen piiri- ja paikallisjärjestöjen taustalla.
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Asetelma 2.1. Kansallisen Kokoomuksen säätiökartta

Eri puolueiden vertailussa kokoomuslaisten säätiöiden määrä, työnkuva ja toiminnan volyymit edustuvat jonkinlaista keskivertoa – siinä määrin kuin sellaista on olemassakaan. Siten eri ryhmittymien välisessä vertailussa Kokoomus tarjoaa selkeimmin hahmotettavan lähtökohdan tai yleiskuvan puoluetaustaisista säätiöistä.

2.1 Puolueen säätiöt
Puolueen keskusjärjestön rinnalle voidaan sijoittaa ainakin kolme organisaatiota. Ensinnäkin vanhin yhteisön säätiöistä on Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö(KKPS), joka perustettiin vuonna 1924. Vanhasuomalainen Puolue
oli luovuttanut omaisuutensa perinnöksi sen työtä jatkamaan lähteneelle Kansalliselle Kokoomukselle. Saamastaan omaisuudesta realisoidut varat uusi
puolue asetti pääomaksi perustamalleen säätiölle. Nykypäivänä Kansallisen
Kokoomuspuolueen Säätiön yhteys puolueeseen ilmenee nimen ohessa sen
sääntöjen tarkoituspykälissä. Lisäksi KKPS on rekisteröity puoluelain mukaiseksi lähiyhteisöksi eli puolueen viralliseksi rahoitusinstrumentiksi. Siten
siihen sovelletaan samankaltaisia julkisuuskäytäntöjä ja lahjoitusrajoituksia
kuin taustapuolueellekin, vaikka säätiö ei puolueen jäsenorganisaatio olekaan.
Samalla säätiö joutuu toimittamaan tilinpäätösasiakirjansa PRH:n ohessa
myös VTV:n valvottavaksi. Säätiön hallinto on koostunut tunnetuista mutta
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usein jo päivänpolitiikasta sivummalle jääneistä kokoomusvaikuttajista. Lisäksi mukana on ollut erilaisia elinkeinoelämän puolelta tunnettuja vaikuttajia.
KKPS toimenkuva on vaihdellut vuosikymmenien aikana. Sotien välisenä aikana Kokoomuksen vuosituloista saattoi puoletkin olla peräisin säätiön lahjoituksista. Sodan jälkeen aina 1950-luvulle saakka säätiö mainittiin ainakin yhdeksi puolueen varmaksi ja säännölliseksi tulolähteeksi. Seuraavana vuosikymmenenä sen merkitys väheni säätiön omien talousvaikeuksien takia.
1970-luvulta aina vuosituhannen vaihteeseen saakka säätiö puolestaan tarjosi
Kokoomukselle puoluetoimiston tilat ja jakoi sen lisäksi sijoitustuotoistaan
avustuksia keskusjärjestön toimintaan. Vuosituhannen taitteessa KKPS:n toimintaa viritettiin jälleen uuteen muottiin. Se myi omistamansa puoluetoimiston tilat ja kasvatti näin sijoitusvarallisuuttaan. Seuraavan vuosikymmenen aikana säätiö keräsi sijoitustuottojen ohessa yksityisiä lahjoituksia vaihtelevan
määrän vaihtelevista lähteistä, joiden alkuperästä on kerrottu vaihtelevalla tavalla ja tarkkuudella. Joka tapauksessa lopullisen tuen kohde oli toistuvasti
sama eli Kokoomus rp. Uuden puolue- ja vaalirahoituslain voimaantulon
myötä (2011) KKPS:n tukitoimintaa on jälleen ruuvattu hieman eri säätöön,
joka näyttää vakiintuneen ainakin toistaiseksi uudeksi käytännöksi.3
KKPS:n varallisuus ja tuotot perustuvat siis pitkälti sijoitusomaisuuteen.
Vuonna 2015 säätiön pörssiosakkeisiin ja sijoitusrahastoihin perustuva velaton tasearvo oli 6,3 miljoonaa euroa. Vuosina 2011–2015 tuotot ovat olleet
keskimäärin 700 000 euroa: pääosa tuotoista on sijoitus- ja rahoitustoiminnan
tuloja, kuten osinko- ja korkotuottoja sekä arvopaperien myyntivoittoja. Ulkopuoliset lahjoitukset ovat vähentyneet aiemmista vuosista, mutta yksi tukija
on jatkanut lahjoituksiaan. Yksityisyrittäjäin Säätiö on yleensä myöntänyt vuosittain 30 000 euroa eli uuden puoluelain osoittaman enimmäismäärän. Vuosituhannen taitteen jälkeen Kokoomuspuolueen Säätiön kulut ovat olleet keskimäärin 600 000 euroa, joten ylijäämäisillä budjeteilla on hieman kasvatettu
varallisuutta. Menopuoli on jaoteltavissa henkilöstö- ja hallintokulujen jälkeen
kahtaalle: omaisuuden hoidon kustannuksiin ja jaettuihin avustuksiin. Lakimääräisten vuosiselvitysten perusteella tukea on myönnetty vuosina 2011–
2015 vain Kokoomus rp:lle. Avustukset ovat vaihdelleet 100 000 ja 500 000
euron välillä. Isoimmat summat on jaettu etenkin eduskuntavaalivuosina.
Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö on avustusten määrässä mitaten yksi
suurimmista puolue- ja vaalitoimintaa säännöllisesti tukevista suomalaisista
säätiöistä – joskaan ei läheskään suurin. Esimerkiksi vaalivuonna 2015 se
avusti Kokoomusta 500 000 eurolla. Tuki oli yli 40 prosenttia puolueen eduskuntavaalikulujen määrästä. Toisaalta se oli vain runsaat 6 prosenttia puolueen keskusjärjestön koko vuosibudjetista. Joka tapauksessa säätiön tuki oli
vuonna 2015 suurin yksityisen tuen lähde, jota enemmän puolue sai varoja
vain valtion puoluetuesta ja jäsenmaksuista.
Toinen puolueen ytimeen sijoittuva organisaatio on sen arkistotoimea varten
vuonna 1977 rekisteröity Porvarillisen Työn Arkiston Säätiö (PTAS). Viidellä
perinteisellä puolueella on omat arkisto-organisaationsa, ja neljä niistä toimii
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säätiöperustalla. Kokoomuksessa säätiöinnin taustalla oli puolueyhteisön
asiakirjahallintaan liittyvät tarpeet, muiden puolueiden tarjoama esimerkki ja
juuri 1970-luvun puolivälissä voimaan tullut yksityisluontoisten arkistojen
valtionapulaki. Kokoomuksen arkistosäätiölle rekisteröintilupaa hakivat yksityishenkilöt, mutta taustalla oli puoluehallituksen päätös, jolla luovutettiin alkupääoma uudelle säätiölle4. Sääntöjensä mukaan PTAS:n hallituksen nimittääkin Kokoomuksen puoluehallitus. Säätiön ylläpitämä arkisto perustettiin
keräämään ja säilyttämään konservatiivista yhteiskunnallista toimintaa koskevia ja porvarillisissa järjestöissä syntyneitä asiakirjoja. Käytännössä se kokoaa ja tallentaa kokoomusjärjestöjen, eduskuntaryhmän sekä jäsen- ja erillisliittojen vanhinta arkistoainesta ja se toimii Kokoomuksen keskusarkistona.
Lisäksi kokoelmiin kuuluu Nykypäivä-lehden sekä yksityishenkilöiden ja yrittäjäjärjestöjen aineistoja.5
PTA edustaa yksityisluontoisten arkistojen joukossa – yhdessä muiden puoluearkistojen kanssa – organisaatioita, joissa yhdistyvät niin yleiset kuin puoluepoliittiset intressit. Ensinnäkin ne kokoavat ja tallentavat oman yhteisönsä
aineistoja, minkä ohella ne hoitavat alansa asiantuntija- ja neuvontatehtäviä.
Siten ne turvaavat poliittisen ja kulttuurihistorian arvojen säilyttämistä sekä
palvelevat alan tutkimustoimintaa. Toisaalta arkistoinnin aiheuttamia kustannuksia on verrattu myös puolueiden yleisiin toimintakuluihin, jotka niiden
olisi ilman valtionapua nauttivia taustaorganisaatiota suoritettava itse. Puoluerahoitusta pohtineet valmisteluelimet ovat tasapainoilleet arvioissaan, miten arkistoja tulisi käsitellä poliittisen rahoituksen näkökulmasta. Ovatko puoluearkistojen valtionavut enemmän suoraa vai välillistä puoluetukea?6
Kokoomuksen arkistosäätiön talous perustuu siis julkiseen tukeen. Esimerkiksi vuonna 2015 säätiön vuosibudjetti oli 274 000 euroa, josta valtionavun
osuus oli 195 000 euroa eli 71 prosenttia. Lisäksi muilla avustuksilla oli koottu
71 000 euroa eli noin 26 prosenttia. Loput tuloista perustuivat arkiston toiminnallisiin tuottoihin. Arkistosäätiön avustuksina kokoaman omarahoitusosuuden lähteistä on kerrottu vaihtelevalla tavalla. Ainakin aiempina vuosina
huomattava osa saaduista lahjoituksista oli tavalla tai toisella koottu puolueyhteisön sisältä. Esimerkiksi Kokoomus rp:n tilinpäätöstiedoista ilmenee,
että puolue tuki 1970-luvulta lähtien vuoteen 2010 saakka säännöllisesti arkistoaan. Toisaalla taas Snellman-Säätiö on myöntänyt ainakin vuosina 20122015 PTAS:lle kymmeniä tuhansia euroja kokoomushistoriaan liittyviin arkistotutkimuksiin (ks. luku 2.2). Asia ilmenee osin Snellman-Säätiön ja osin arkistosäätiön vuosiselvityksissä, mutta tyhjentävää laskelmaa lahjoituksista ei niiden perusteella päästä tekemään.7 Porvarillisen Työn Arkiston Säätiön tasevarallisuus vuonna 2015 oli 86 000 euroa, josta pääosa oli käyttövaroja.
Kolmas puolueen keskusjärjestön kyljessä toimiva organisaatio on Kansallinen Kulttuurisäätiö, joka on rekisteröity jo 1930-luvulla. Alkuperäiseltä nimeltään se oli Helsingin Pohjoisen Kansallisseuran Rakennusrahaston Säätiö. Sen
toiminta oli lamaannuksissa vuosikymmenien ajan. 1960-luvun alusta lähtien
toimintakertomukset yleensä toistivat lyhyesti, että säätiön hallussa olleista
osakkeista kertyi muutaman tuhannen markan osinko- ja korkotuottoja,
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minkä lisäksi hoidettiin välttämättömät vuosirutiinit. Säätiö pidettiin kuitenkin rekisterissä, vaikka 1970-luvun lopulla se suunnitteli jo itsensä lakkauttamista. Toimintapohja uudistettiin 1990-luvun alussa ja nimeksi vaihdettiin
Kansallinen Kulttuurisäätiö. Se määritteli tarkoituksekseen tukea kansallista
kulttuuria ja suomalaista yhteiskuntatutkimusta. Toiminta jatkui niukanlaisena yli vuosituhannen vaihteen, mutta uutta virtaa säätiö sai vuonna 2006,
kun Kokoomus päätti valjastaa sen ajatuspajansa taustaorganisaatioksi.
Valtion budjettiin otettiin vuonna 2007 määräraha puoluetaustaisten ajatuspajojen toimintaa varten. Osalla puolueista nämä ”tink tankit” ovat säätiöpohjalla ja osalla yhdistysperustalla. Kokoomuksen ja Kansallinen Kulttuurisäätiön ylläpitämä Suomen Toivo -ajatuspaja määrittää toimenkuvaansa siten, että se pyrkii tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoiminnallaan edistämään
vastuullista markkinataloutta ja Kokoomuksen asemaa. Ajatuspaja punoo yhteyksiä ja luo sosiaalista pääomaa Kokoomusta lähellä olevien tutkijoiden,
mielipidevaikuttajien ja toimittajien kesken ja välittää verkoston näkemyksiä
päätöksentekoon toimien näin linkkinä tieteen, julkisuuden, hallinnon ja politiikan välillä. Se on siis Kokoomuksen toiminnan ytimessä, mutta vaikuttaa
päivänpolitiikan selustassa erilaisen taustatiedon tuottajana ja välittäjänä.8
Ajatuspaja on esimerkiksi vaalien alla toteuttanut tutkimuksia, joiden pohjalta
puolue on rakentanut kampanjoitaan.
Kansallisen Kulttuurisäätiön vuosibudjetit olivat 2013–2015 noin 200 000 euroa, josta valtionavun osuus oli kunakin vuonna 155 000 euroa eli 70–80 prosenttia. Muut tulot oli kirjattu toimintatuotoiksi, joiden luonnetta ei ole tarkemmin määritelty PRH:lle toimitetuissa vuosiselvityksissä. Säätiö elää siis
valtionavulla, jonka kokoluokka vastaa yhden kansanedustajan vuosittain yhteisölleen tuomaa puoluetuen määrää. Kansallisen Kulttuurisäätiön tasevarallisuus oli vuonna 2015 vajaat 90 000 euroa, josta pääosa oli käyttövaroja.

2.2 Oheisjärjestöjen säätiöt
Keskusjärjestön jälkeen muutama säätiö voidaan sijoittaa erityisesti puolueen
oheisjärjestöjen läheisyyteen. Vanhin niistä eli Snellman-Säätiö on perustettu
vuonna 1948. Kokoomuksen järjestö- ja vaalitoiminnan historiaan keskittyvä
väitöskirja (Jokinen 2011) kuvaa tiivistetysti säätiön alkutaivalta siten, että se
vastasi erityisesti puolueen koulutustarpeisiin. Tuusulassa sijainneessa Snellman-Opistossa kurssitettiin runsaan vuosikymmenen aikana tuhansia puolueen jäseniä. Sittemmin1960-luvun alussa säätiö myi vanhan koulutuskeskuksensa ja hankki tiloja Helsingistä9. Aina 1980-luvun loppupuolelle asti säätiön
toimintakertomukset kuvailevat työtä siten, että keskiössä olivat sen ylläpitämä opiskelija-asuntola sekä kerhotila, jota oli vuokrattu vuosien ajan kaupungin nuorisotyölautakunnalle. Lisäksi säätiö julkaisi vuosikirjaa ja jakoi erilaisia avustuksia ja tunnustuspalkintoja.
Erinäisten vaiheiden jälkeen Snellman-Säätiön toimenkuva on vuosituhannen
vaihteen jälkeen vakiintunut nykyisiin uomiinsa. Sen jokseenkin velaton va19

rallisuus koostuu sijoitusomaisuudesta, jonka arvo on viime vuosina vähitellen kasvanut – vuonna 2015 se oli runsaat neljä miljoonaa euroa. Keskimääräiset vuositulot olivat 2011–2015 noin 450 000 euroa, jotka on kirjattu viime
vuosina tuloslaskelmiin vain yhtenä lukuna eli sijoitus- ja rahoitustoiminnan
tuottoina. Aiempina vuosina tuotot oli yksilöity tarkemmin, kuten osinkoina,
korkoina ja arvopapereiden myyntivoittoina. Säätiön vuosiselvitykset toistavat muutamia sille ominaisia työnkuvia. Ensinnäkin se järjestää kokoomusyhteisölle suunnattuja seminaareja. Toiseksi se myöntää kymmenien tuhansien
eurojen arvosta stipendejä korkeakoulututkintoihin johtaneiden opinnäytteiden tekijöille. Kolmanneksi säätiö on tukenut vuosien ajan Kokoomuksen historian kirjoitusta, ja avustuksia on kanavoitu puolueen arkistosäätiön (PTAS)
kautta. Lisäksi Kokoomuksen lähiyhteisöksi eli puolueen rekisteröidyksi rahoitusinstrumentiksi ilmoitettu Snellman-Säätiö on tukenut säännöllisesti
puolueen nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä, mikä käy ilmi säätiön PRH:lle toimittamista vuosiselvityksistä. Sen sijaan Kokoomuksen Nuorten Liitto (KNL) ja
Opiskelijaliitto Tuhatkunta ovat suhtautuneet suurpiirteisemmin velvoitteisiin ilmoittaa saaduista avustuksista. Vuosina 2012–2013 saamistaan kymmenien tuhansien eurojen avustuksista KNL ja Tuhatkunta ilmoittivat VTV:lle
vasta sen jälkeen, kun valvontaviranomainen oli asiasta huomauttanut eli vuosia myöhässä. Vuoden 2014 alun jälkeen kokoomuslaiset nuorisoyhdistykset
ovat saaneet säätiöltä yhteensä jopa satoja tuhansia euroja, joita ei löydy
VTV:n rekisteristä.10
Vuosikymmenien aikana Snellman-Säätiö on tukenut erityisesti kokoomuslaisen nuorisoliikkeen toimintaa, vaikka säätiön hallintoa ovat hoitaneet varttuneemmat ja toisinaan puolueen vaikutusvaltaisimmat nimet. Säätiö on koonnut tarkoitusta varten mm. sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoilla huomattavan omaisuuden. Säätiön historiikki kuitenkin kertoo, että varallisuuden taustalla on muutakin kuin pelkkä markkinatuntemus ja sijoitustaito: ”…varallisuus oli vuosikymmenien kuluessa kertynyt ratkaisevasti lahjoituksista, joita
oli saatu lähinnä elinkeinoelämän piiristä.”11
Kokoomuksen nuorisotoiminnan taustalla vaikuttaa toinenkin tukiorganisaatio eli vuonna 2012 rekisteröity Nuorkansallinen vapaussäätiö (NKVS). Kokoomuksen Nuorten Liitto perusti itse säätiön ja luovutti osakesalkkunsa
ohessa likvidiä rahaa uuden säätiön alkupääomaksi. Käytännössä valtionavuilla elävä järjestö siirsi pääosan omaisuudestaan oman tukiorganisaationsa
hallintaan – niin kuin eräät muutkin poliittiset nuorisojärjestöt. Säätiön säännöt korostavat yhteyttä perustajaansa. NKVS:n painopistealueena on erilaisten nuorten yhteiskunnallisten toimijoiden taloudellinen tukeminen, ja erikseen sellaisiksi mainitaan Kokoomuksen piirissä toimivat nuorisojärjestöt.12
Nuorkansallisen vapaussäätiön toiminta on lähtenyt varovasti liikkeelle. Kolmena ensimmäisenä vuotena PRH:lle toimitetut selvitykset kertovat vain vuosirutiineista ja sijoitustoiminnasta, jolla säätiö on pyrkinyt laajentamaan varallisuuttaan. Vuositulot ovat vaihdelleet 10 000 euron molemmin puolin ja taseen arvo on kohonnut 184 000 euron säädepääomasta runsaaseen 200 000
euroon. Vuosi 2015 oli säätiön ensimmäinen toiminnallisesti aktiivinen kausi.
Vuosibudjetti oli vajaat 20 000 euroa, josta tulopuoli koostui osinko- ja muista
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sijoitustuotoista. Lisäksi PRH:lle toimitettu vuosiselvitys kertoo, että säätiö jakoi avustuksia yhteensä 18 200 euroa, mutta tuen kohteita toimintakertomus
ja tilinpäätös eivät paljastaneet. Sen sijaan vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen jätetyistä kansanedustajien vaalirahoitusilmoituksista käy selville, että
NKVS tuki eräitä Kokoomuksen nuoren polven ehdokkaita 2 800 euron lahjoituksilla. Tyhjentävää selvitystä ei näilläkään lisätiedoilla pystytä tekemään,
koska pakollisen ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat vain vaaleissa valituksi
tulleet kandidaatit.
Kokoomuksen nuorisojärjestöillä on taustallaan siis kaksi tukisäätiötä. Niiden
historian ja toimintavolyymin ohessa ero näkyy siinä, että Snellman-Säätiö on
avustanut säännöllisesti puoluenuorten järjestöjä. Sen sijaan Nuorkansallinen
vapaussäätiö on tukenut lyhyen historiansa ja niukalti tarjoamansa julkisuuden perusteella lähinnä Kokoomuksen nuoren polven eduskuntavaaliehdokkaita.
Nuorten ohessa oma taustasäätiönsä on myös Kokoomuksen eläkeläisjärjestöllä. Kansallinen senioriliitto oli kaavaillut oman säätiön perustamista jo
1970-luvulla. Sen avulla oli tarkoituksena hankkia kurssikeskus, mutta alkuperäinen hanke jäi toteutumatta. Sen sijaan 1980-luvulla senioriliitto hankki
kurssitilat Raha-automaattiyhdistyksen tuella Kokoomuksen Paasikiviopiston
yhteydestä13. Säätiöhankkeeseen palattiin vuosikymmeniä myöhemmin, kun
Kansallinen senioriliitto perusti vuonna 2008 Kansallisen seniorisäätiön.
Seniorisäätiön sääntöjen mukaan tarkoituksena on tukea kansallisia arvoja
sekä edistää ikääntyvien sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. Käytännössä säätiö on kytketty tiiviisti perustajaansa. Ensinnäkin seniorisäätiön hallitus koostuu senioriliiton puheenjohtajistosta. Toiseksi perustajaliitto maksoi säätiön 100 000 euron alkupääoman. Lisäksi seniorisäätiön talous on sittemminkin rakentunut senioriliitolta saatuun varallisuuteen: joko pääomasta
koottuihin sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottoihin tai senioriliitolta saatuihin
lisälahjoituksiin. Muita tulolähteitä Kansallisen seniorisäätiön vuosiselvitykset eivät tuo esiin. Seniorisäätiön PRH:lle toimittamien vuosiselvityksien mukaan sen kulut ovat olleet vuosikymmenen taitteen jälkeen keskimäärin
27 000 euroa. Varsinaiseen toimintaan osoitetut menot ovat pääosin olleet jaettuja avustuksia, joita on enimmäkseen osoitettu Kansallisen senioriliiton
piiri- ja jäsenyhdistyksille. Itse säätiön ja sen perustaneen eläkeläisjärjestön
talouden volyymia voisi kuvata siten, että säätiön jokseenkin velaton tasevarallisuus on ollut hyvinkin samaa kokoluokkaa kuin itse liiton vuosittain
RAY:ltä saama yleisavustus. Esimerkiksi vuonna 2013 kyse oli noin 250 000
eurosta. Seniorisäätiön toiminta näyttää jääneen jotenkin kehitysasteelle,
koska sen hallitus on suunnitellut jo sen lakkauttamista. Valvontaviranomainen ei kuitenkaan hyväksynyt sääntömuutosta, joka olisi vapauttanut peruspääoman käytettäväksi vuotuismenoihin. Vuoden 2015 toimintakertomuksessaan Kansallinen seniorisäätiö puolestaan toteaa, että suunnitelmana on jakaa
varat vähitellen sääntöjen mukaisiin kohteisiin ilman aktiivista uutta varainhankintaa.
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2.3 Piirijärjestöjen säätiöt
Kolmas kokoomuslainen säätiölohko hahmottuu puolueen piiriorganisaatioiden yhteyteen. Itse asiassa puolet puolueen säätiöistä on nimenomaan piirijärjestöjen hallinnoimia organisaatioita, joiden avustustoiminta on kohdennettu aluetason poliittiseen toimintaan. Maakunnallisia tunnuksia yleensä nimessään kantavilla säätiöillä on kuitenkin eroja keskenään mm. toiminnan
muotojen ja laajuuden välillä. Samalla varallisuuden määrä ja vuosibudjettien
koko vaihtelevat huomattavasti, mikä tarkoittaa myös erilaista roolia ja merkitystä oman piiriyhteisön talouden kannalta.
Vanhin Kokoomuksen piirisäätiöistä on vuonna 1957 Hämeenlinnaan rekisteröity Hämeen Ilves-säätiö. Sen perusti ja alkupääoman maksoi paikallispolitiikassa vuosikymmeniä ja myös Kokoomuksen valitsijamiehenä presidentinvaaleissa toiminut kauppaneuvos Arvi A. Karisto. Säätiön säännöissä ei ole
muodollista yhteyttä puolueeseen, mutta sen hallitus on koottu alueellisista
kokoomusvaikuttajista. Hämeen Ilves-säätiön yli puoli vuosisataa kantanut
historia sisältää useita eri vaiheita. Alkuaikoinaan se toimitti yhdessä puolueen piirijärjestön kanssa vuosikymmenen ajan Hämeen maakuntakalenteria ja
jakoi sen ilmoitustuloista pieniä stipendejä koululaisille ja opiskelijoille. Lähes
koko 1970-luku oli hiljaiselon aikaa, ja toimintakertomukset toistivat 1980luvun alkuun saakka että ”säätiöllä ei ollut toimintaa eikä siis kulujakaan.” Viimeistään 1990-luvun alussa säätiö aktivoitui, ja seuraavan vuosikymmenen
lopulle saakka toimintakertomukset raportoivat vuodesta toiseen, että merkittävimpänä toimintana oli talous- ja yritystoiminnan vaikuttajille järjestetty
seminaari. Talousseminaari oli myös säätiön varainhankinnan kivijalka, minkä
lisäksi se sai toisinaan pienempiä kertalahjoituksia. Tarkoitustaan Hämeen Ilves-säätiö kertoi toteuttaneensa tukemalla alueellaan muutoinkin ”kansallista
valistus- ja koulutustoimintaa”. Niinä harvoina vuosina, joina tukikohteet ovat
julkisissa asiakirjoissa eriteltävissä, avustukset oli suunnattu Kokoomuksen
Hämeen piirille.14
Vuodesta 2008 alkaen Hämeen Ilves-säätiön toiminta on muuttunut aiempaa
ajoittaisemmaksi, ja vuosiselvitykset on laadittu entistäkin pelkistetympään
muotoon. Taitekohta osuu – syystä tai toisesta – vaalirahakohun ja sitä seuranneiden lakimuutosten aikaan. Vuosikymmenen taitteen jälkeen säätiön
vuosibudjetit ovat vaihdelleet muutaman sadan ja parinkymmenen tuhannen
euron välillä. Tilinpäätöksen mukaan velatonta tasevarallisuutta säätiöllä oli
vuoden 2015 lopussa vajaat 53 000 euroa. Toimintakertomuksista harvemmin käy selvillä käytännön työn sisältöä; vuosilta 2013–2015 ne toistavat
identtisesti vain, että
”Säätiöllä ei kertomusvuonna ollut sääntömääräisten asioiden lisäksi
muuta organisoitua toimintaa. Säätiön talous on koko toimintavuoden
pysynyt vakaana.”
Vuoden 2015 tuloslaskelmasta joka tapauksessa ilmenee, että sijoitustoiminnan ohessa Hämeen Ilves-säätiöllä oli muuta varainhankintaa lähes 20 000 euron arvosta. PRH:lle toimitetuista vuosiselvityksistä ei voi päätellä, mistä rahat
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ovat peräisin ja mihin niitä on käytetty. Kokoomusyhteisön verkkosivuilta kuitenkin selviää, että säätiön järjestämällä seminaarilla oli kerätty varoja eduskuntavaalien kampanjointiin.15
Toiseksi vanhin Kokoomuksen piirisäätiöistä on vuonna 1959 Helsinkiin rekisteröity Kansallissäätiö. Sen historiikin mukaan alku oli pitkälti yksityishenkilöiden aktiivisuuden varassa, ja epävirallisesti sitä kutsuttiinkin keskeisen
avainhenkilön perusteella ”Pettisen putiikiksi”. Säätiön alkuperäisenä tarkoituksena oli rakentaa omat toimitilat pääkaupunkiseudun kokoomusjärjestöille. Yskähdellen liikkeelle lähtenyt toiminta keskittyi kaupungin vuokratontille Pasilaan 1970-luvun alussa valmistuneeseen kerrostaloon. Jonkin aikaa
siinä olikin Helsingin Kokoomuksen toimitilat, mutta Kansallistalon pääasialliseksi tarkoitukseksi muotoutui liike-, toimisto- sekä virastotilojen ylläpito ja
vuokraus. Näin kootuilla tuotoilla säätiö saattoi tukea taloudellisesti muuta arvopohjaansa sopivaa toimintaa. Puolueen sisällä oli ilmeisiä erimielisyyksiä
varovaisesta avustuskäytännöstä, ja mediatietojen mukaan säätiön vanha
johto syrjäytettiin 1990-luvun puolivälissä. Puolue kaappasi määräysvallan
säätiöstä ja asetti sen johtoon omat luottomiehensä. Samalla Kansallissäätiön
avustuskäytännöt muuttuivat siten, että keskeisiksi tukikohteiksi valittiin Kokoomuksen Helsingin piirijärjestö ja puolueen keskusorganisaatio.16
Kansallissäätiön toimenkuvaa on uudistettu jälleen vuosituhannen vaihteen
jälkeen. Ensin sen talouden kivijalkana ollut kiinteistö Pasilassa myytiin
vuonna 2007, mistä säätiö sai 2,1 miljoonan euron myyntivoiton. Lisäksi
vuonna sen 2010 sääntöjä muutettiin siten, että uusmaalaiset kokoomusjärjestöt irtautuivat säätiöstä ja jäljelle jäi Helsinkiin kiinnittyneitä organisaatioita. Samassa yhteydessä säätiö nimettiin puolueen lähiyhteisöksi. Vuodesta
2011 alkaen Kansallissäätiön työnkuva näyttää vakiintuneen uuteen muotoon.
PRH:lle ja VTV:lle annetuissa vuosiselvityksissä varallisuus on ilmoitettu olevan arvopapereissa – käytännössä sijoitusrahastoissa. Tulot on kirjattu pelkistetysti sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoiksi, kuten myyntivoitoiksi. Ylijäämäisissä budjeteissa vuositulot ovat vaihdelleet 275 000 ja 550 000 euron välillä. Samalla varallisuus on kasvanut muutamassa vuodessa yli miljoonalla.
Vuoden 2015 tilinpäätöksen tasearvoksi ilmoitettiin 4,6 miljoonaa euroa. Varsinaisen toiminnan kulut ovat puolestaan koostuneet pääasiassa neljälle järjestölle osoitetuista avustuksista. Viime vuosina se on jakanut avustuksia keskimäärin runsaat 100 000 euroa. Esimerkiksi vuoden 2015 tuloslaskelman
perusteella avustuksia jaettiin yhteensä 145 000 euroa, ja toimintakertomuksessa tuen saajat on eritelty tyhjentävästi: Helsingin Kokoomus 130 000, Kokoomuksen Naisten Helsingin piiri 5 000, Kokoomuksen Nuorten Helsingin
piiri 5 000 ja Kansalliset Ylioppilaat 5 000 euroa. Kokoomuksen Helsingin piiri
on raportoinut vuosittain VTV:n ajantasaiseen rekisteriin Kansallissäätiöltä
saamistaan avustuksista. Sen sijaan muiden tuettujen organisaatioiden avustuksia ei puolueiden ajantasaisesta tukirekisteristä löydy17.
Helsingin Kokoomuksen kyljessä on ollut aikanaan toinenkin säätiö eli alkuperäistä tarkoitustaan nimessään edelleen kantava Lillträskin Kurssikeskussäätiö. Kokoomuksen Helsingin piiri oli perustanut sen vuonna 1975, ja pyr-
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kimyksenä oli jonkinlaisen kansanopiston tai koulutuskeskuksen hankkiminen puolueyhteisön tarpeisiin. Vuonna 1979 puoluesihteeri Veikko Tavastila
kuitenkin raportoi säätiön kokouksessa, että valtion budjettiin oli sovittu lähivuosiksi neljä miljoonaa markkaa Kokoomuksen puolueopiston rakentamista
varten. Käytännössä siis Paasikivi-opiston perustamisen jälkeen ei enää ollut
tarvetta rinnakkaiselle hankkeelle, joten säätiön toimenkuva suuntautui toisaalle. Lillträskin Kurssikeskussäätiön omaisuus perustui alkuaan sen säädepääomana saamiin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin Helsingissä sekä Kirkkonummella sijaitsevien tilusten omistukseen. Myöhemmin
omaisuuden paino siirrettiin pörssiosakkeisiin. Siten säätiö on kerännyt omaisuudestaan vuokra- ja myöhemmin sijoitustuottoja. Lisäksi se toimi aikanaan
väliportaana, jossa se antoi itse saamansa kokoisia lahjoituksia edelleen Helsingin Kokoomukselle. Piirijärjestön 1980- ja 1990-luvuilla saamat summat
vaihtelivat vuosittain 50 000 ja 215 000 markan välillä18. Suurimmillaan säätiön jakamat avustukset olivat 2009–2010, jolloin se myönsi kahden vuoden
aikana yli 120 000 euroa. Näiden parin vuoden aikana etenkin sijoitustoiminnasta, kuten osakkeiden myyntivoitosta, kerättyjen varojen tukikohteita
PRH:lle toimitetut vuosiselvitykset eivät kuitenkaan paljasta.
Vuosikymmenen taitteessa eli puoluelainsäädännön uudistuksen aikaan Lillträskin säätiö muutti sääntöjään. Kotipaikaksi vaihtui vuonna 2010 Espoo ja
säätiö siirtyi Uudenmaan Kokoomuksen hallintaan. Vastaavasti tarkoitus määritettiin Kokoomuksen tukemiseen Uudenmaan vaalipiirissä. Samalla säätiö
nimettiin puolueen lähiyhteisöksi. Toiminnan volyymi – sekä omaisuuden että
jaetun tuen taso – kuitenkin väheni selvästi, kun rahaa oli jaettu ulos huomattavia määriä juuri ennen taustaryhmän muutosta. Lillträskin Kurssikeskussäätiön omaisuus on viime vuodet ollut pääasiassa pörssiosakkeissa, minkä lisäksi mukana ovat edelleen ilmeisesti alkuperäisten tilusten maa-alueet.
Omaisuuden määräksi vuoden 2015 taseessa ilmoitettiin 58 000 euroa, mikä
on hieman kasvanut edellisten vuosien tasosta. Käypä arvo oli määritelty kuitenkin yli kaksinkertaiseksi. Säätiön tulot ovat vaihdelleet vuodesta 2011 alkaen 5 000 euron molemmin puolin, ja kaikki tuotot on ilmoitettu osinko- ja
korkotuloiksi. Vastaavasti vuosikulut ovat vaihdelleet 3 000 – 4 000 euron välillä. Suurin kuluerä eli yli puolet menoista on ollut myönnettyjä avustuksia.
Vuoden 2011 jälkeen avustuksia on jaettu noin 2 000 euroa tilikaudessa.
PRH:lle ja VTV:lle toimitetuista tilinpäätöksistä tai toimintakertomuksista ei
käy ilmi, kenelle tuki on osoitettu, mutta asia selviää VTV:n ajantasaisesta puolueiden tukirekisteristä. Vuodesta 2012 lähtien Lillträskin Kurssikeskussäätiö
on tukenut Kokoomuksen Uudenmaan piirijärjestöä.
Kokoomuksen vahvimpiin kannatusalueisiin kuuluvassa lounaisessa Suomessa on myös oma talousorganisaationsa eli vuonna 1966 rekisteröity Varsinais-Suomen Kansallissäätiö. Sen perustivat yksityishenkilöt, mutta taustalla oli puolueen piirijärjestö, joka lahjoitti alkupääomaksi hallitsemansa toimistohuoneiston osakkeet Turun keskustasta19. Varsinais-Suomen Kansallissäätiön historiasta erottuu ainakin kaksi eriteltävää aikakautta. Yhtäältä se
toimi 1970-luvun alusta 2010-luvun alkuun saakka bulvaanina, jota paikallinen kokoomusyhteisö käytti Turun kaupungin tarjoaman kunnallisen piilo-
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puoluetuen kanavointiin. Se sai vuosikymmenien ajan kunnan budjetista yleisavustusta toimintansa ylläpitämiseksi, minkä ohessa sille myönnettiin erilaisia kohde- ja hankeavustuksia esimerkiksi puolueen piirijärjestön julkaisutoimintaan sekä toimitilojen ylläpito- ja käyttökustannuksiin. Lisäksi eräät muut
paikalliset oheisjärjestöt ohjasivat kaupungilta saamiaan avustuksia edelleen
säätiölle mm. vuokrina ja talousseminaarien yhteiskuluina. Vuosikymmenien
aikana kaupungin tuki säätiölle on laskettavissa euroinakin miljoonaluokassa.
Säätiön tunnetuin hanke liittyy Turun kaupungin säätiölle ensin vuokraamaan
ja sittemmin myymään Ala-Lemun Kartanoon. Säätiö osti kartanon kaupungilta vuonna 1998 noin 60 000 euron hintaan. Se harjoitti kiinteistössä mm.
kokous- yms. palvelujen myyntitoimintaa ja korjasi sekä kehitti tiluksia mm.
kaupungin ja valtion myöntämin avustuksin. Vuonna 2011 säätiö myi kartanon 1,7 miljoonalla eurolla, ja samalla sen tasevarallisuus kaksinkertaistui
runsaaseen kahteen miljoonaan euroon.20
Vuoden 2012 jälkeen Varsinais-Suomen Kansallissäätiö rekisteröitiin puolueen lähiyhteisöksi. Samaan aikaan Turun kaupungin suorat yleisavustukset
ovat loppuneet, ja kokouskartanon myynnin jälkeen toiminta on hakenut muutoinkin uutta muotoaan. Myös säätiön julkisina saatavat asiakirjat ovat viime
vuosina poikenneet muodoltaan sekä tarkkuudeltaan ja siten ulkopuoliselle
lukijalle myös tietoarvoltaan. Vuona 2015 säätiö laati kuitenkin ensi kertaa
konsernimuotoisen tilinpäätöksen, joka on tarjolla niin PRH:n kuin VTV:n asiakirjoina. Säätiön kokonaiskulut olivat samana vuonna 235 000 euroa. Siitä
puolueen piirijärjestölle osoitettua tukea oli 85 000 euroa. Säätiön tytäryhtiön
eli piiriorganisaation järjestölehteä julkaisevan V-S:n Kansallismedia Oy:n kulut ilmoitettiin vajaaksi 70 000 euroksi. Kansanedustajien vaalirahailmoituksista tulee myös esiin mediayhtiön yksittäiselle ehdokkaalle osoittama runsaan 7 000 euron tuki. Lisäksi paikallisen puoluetoimiston vastikekuluiksi
sekä muiksi sijoitus- ja rahoitustoiminnan kustannuksiksi oli kirjattu vajaat
60 000 euroa. Muut erät olivat henkilöstö- sekä tarkemmin määrittelemättömiä kuluja. Alijäämäisen budjetin tulot vuonna 2015 olivat 168 000 euroa.
Siitä 75 000 euroa oli piirilehteä julkaisevan mediayhtiön liikevaihtoa. Piiritoimiston vuokratuotoiksi puolestaan ilmoitettiin 59 000 ja sijoitus- sekä korkotuotoiksi noin 34 000 euroa.
Varsinais-Suomen Kansallissäätiö on ollut monessa mukana, kun sen taustayhteisö on käyttänyt sitä vuosikymmenien ajan varainhankinnan ja varallisuuden hallinnan välineenä. Asiakirjojen mukaan tavoite on edelleen sama, mutta
aivan viime vuosina toiminnan muodot ovat osin tiivistyneet tai pelkistyneet.
Julkiset asiakirjat antavat myös aiempaa avoimemman ja yhdenmukaisemman
kuvan puoluerahoituksen järjestelyistä. Aivan kaikkea ei niistä kuitenkaan voi
vieläkään nähdä. Pitäisikö esimerkiksi säätiön tytäryhtiön julkaisemat järjestö- ja vaalilehdet näkyä puoluerahoituksen tukierittelyissä? Entä sisältävätkö säätiön vuokrina kokoamat tulot edelleen vuokralaisten julkisina avustuksina saamia varoja?
Myös Pirkanmaa edustaa Kokoomuksen vankkaa kannatusaluetta, ja maakuntakeskukseen eli Tampereelle on rekisteröity oma säätiö vuonna 1972. Alkuaan nimi oli Pohjois-Hämeen Kokoomuksen Tukisäätiö, mutta se muutettiin
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vuonna 1984 Pohjois-Hämeen Kansallissäätiöksi ja edelleen vuonna 1994 Pirkanmaan Kansallissäätiöksi. Sen sääntöjen mukaan tarkoituksena on tarjota
toimitiloja alueen kokoomusjärjestöille. Muodollinen yhteys puolueeseen on
näkynyt alusta lähtien mm. siinä, että säätiön hallinto kootaan alueen puoluejärjestöistä21. Lisäksi säätiö nimettiin vuonna 2012 Kokoomuksen lähiyhteisöksi. Pirkanmaan Kansallissäätiön toimintakertomukset toistavat jo vuosikymmenien takaa, että vuonna 1973 allekirjoitetun sopimuksen mukaan säätiön omistama toimistotila on luovutettu Kokoomuksen Pirkanmaan piirijärjestön käyttöön, ja piiri vastaa myös tilojen ylläpitokustannuksista sekä yhtiövastikkeista. Lisäksi tiloissa toimii muita kokoomusjärjestöjä. Toimitilaratkaisun ohessa Pirkanmaan Kansallissäätiö on osallistunut myös muilla tavoin piiriyhteisön talousjärjestelyihin. Se on mm. järjestänyt yrityksille suunnattuja
talousseminaareja, joiden tuottoa on jaettu avustuksena Pirkanmaan Kokoomukselle. Viime vuosina seminaarit ja piirille annetut avut ovat ajoittuneet
vaalivuosiin. Osan toimitilastaan säätiö on aikanaan myynyt ja laittanut varoja
erilaiseen sijoitusomaisuuteen, jonka arvo ja paino sekä tuotto näyttävät vaihdelleen vuosien varrella.
Pirkanmaan Kansallissäätiön VTV:lle toimittamat asiakirjat esimerkiksi vuodelta 2015 kertovat runsaan 28 000 euron tuloista. Siitä vajaat 23 000 oli seminaarituottoja – pääosin yritysten maksamia osallistumismaksuja – ja noin
5 500 euroa sijoitustilien tuottoja. Selvästi alijäämäisessä budjetissa kuluja oli
runsaat 50 000. Suurin kuluerä oli Pirkanmaan Kokoomus ry:lle osoitetut
45 000 euron avustukset. Tuki oli jälleen vaalivuonna muita tilikausia suurempi. Lisäksi piirijärjestön oli laskettu saaneen 11 000 arvosta ei-rahallista
tukea, kun säätiön tilat oli luovutettu sen käyttöön ilman käypää vuokraa. Tuet
tulevat esiin niin säätiön vuosikertomuksesta kuin VTV:n ajantasaisesta avustusrekisteristä. Roolista yhteisön talouden ankkurina kertoo myös vuosia jatkunut käytäntö, jossa säätiön omaisuutta on pantattu piirijärjestön lainan vakuutena. Erityisesti eduskuntavaalien aikaan tehdyt alijäämäiset budjetit ovat
puolestaan johtaneet siihen, että säätiön tasearvo on kaventunut viimeisen
vuosikymmenen aikana kolmanneksella. Vuonna 2015 Pirkanmaan Kansallissäätiön velaton tasevarallisuus oli vajaat 104 000 euroa.
Pääosa kokoomussäätiöistä on rekisteröity Helsinkiin tai eteläisen Suomen
isoimpiin kaupunkeihin, mutta joukossa on kaksi poikkeusta, jotka molemmat
sijaitsevat Oulun vaalipiirissä. Ensinnäkin vuonna 1970 perustettu Kansallisen Kokoomuksen Kainuun Säätiö on rekisteröity Kajaaniin. Sen perustajaksi
ja alkupääoman maksajaksi on ilmoitettu Kajaanin Kirjapaino Oy. Nimensä
mukaisesti säätiö vaikuttaa Kokoomuksen Kainuun piirin taustalla, mikä ilmenee myös sen säännöissä ja avustuskäytännöissä. Säätiöstä tuli puoluelain uudistamisen jälkeen vuonna 2011 Kokoomuksen virallinen lähiyhteisö eli sekin
on PRH:n perinteisen valvonnan ohessa nyt myös VTV:n seurannan ja puoluelain julkisuusvaatimusten piirissä.
Kokoomuksen Kainuun Säätiö on valinnut itselleen kapean toimenkuvan. Viranomaisille toimitetut vuosiselvitykset ainakin 1990-luvulta lähtien kertovat,
että säätiön varallisuus on sijoitusomaisuudessa, kuten pörssiosakkeissa, si-
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joitusrahastoissa ja talletuksissa. Siten tulot ovat perustuneet sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottoihin, kuten osinkoihin ja myyntivoittoihin. Vuositulot
ovat vaihdelleet 2010-luvulla runsaasta 120 000 aina 800 000 euroon asti ja
velaton tasevarallisuus on samaan aikaan kaksinkertaistunut 2,4 miljoonaan
euroon. Toisaalla Kainuun Säätiön kulupuoli kuvastaa sekin rajattua työnkuvaa. Varsinaisen toiminnan kuluista pääosa on osoitettu avustuksiin. Aiemmin
tukea suunnattiin vaaliehdokkaille, puolueen paikallisjärjestöille ja alueen piirijärjestölle, mutta viime vuosilta asiakirjat kertovat ainoastaan Kokoomuksen
Kainuun piirille jaetuista varoista. Esimerkiksi vuonna 2015 säätiön varsinaisen toiminnan kulut olivat runsaat 122 000 euroa, josta 120 000 oli osoitettu
Kainuun Kokoomukselle. Säätiön vuosittain myöntämän tuen määrä on vaihdellut 100 000 euron molemmin puolin – eniten tukea on jaettu ulos vaalivuosina. Kokoomuksen Kainuun säätiöllä on ilmeisen keskeinen merkitys oman
alueensa puoluetalouden kannalta. Säätiön tasevarallisuus on yli satakertainen piirijärjestöön verrattuna, ja piirin vuosibudjetti rakentuu toisinaan jopa
pääosin juuri säätiöltä saadun tuen varaan. Puolueyhteisöllä on kuitenkin ollut
varsin suurpiirteinen tapa raportoida talousjärjestelyistään22. Julkisesti saatavilla olevien asiakirjojen perusteella on toisinaan vaikea luoda johdonmukaista ja kattavaa kuvaa Kainuun piirijärjestön ja sen taustasäätiön rahoitusjärjestelyistä.
Toinen Oulun vaalipiiriin rekisteröity kokoomusorganisaatio on Pohjois-Pohjanmaan Kansallissäätiö, jonka kotipaikka on nimenomaan Oulu. Edellä käsitellystä kainuulaisesta sisarsäätiöstään se eroaa sekä toiminnan luonteella,
että volyymilla mitattuna. Pohjois-Pohjanmaan Kansallissäätiön perustamiseksi luvan haki vuonna 1991 ryhmä yksityishenkilöitä. Säätiön ensimmäinen vuosikymmen kului vakiintuneilla rutiineilla. Se keräsi korkotuotoilla ja
etenkin talousseminaareilla varoja, jotka ohjattiin puolueen piirijärjestön ja
toisinaan myös vaaliehdokkaiden tukemiseen. Vuosituki oli yleensä kymmeniä tuhansia markkoja. Vuosituhannen vaihteen jälkeen toiminta on muuttunut ajoittaisemmaksi. Välillä vuositulot ovat olleet laskettavissa korkeintaan
sadoissa euroissa, ja toisinaan hiljaiselosta kertoo sekin, että PRH:sta ei löydy
vuosiselvityksiä kaikilta tilikausilta. Vuosina 2008–2009 säätiötä heräteltiin
taas aktiivityöhön, ja se keräsikin parissa vuodessa mm. seminaareilla sekä
Kokoomuksen piirilehden ilmoitustuotoilla noin 50 000 euroa.
Vuoden 2010 jälkeen Pohjois-Pohjanmaan kokoomusyhteisön ja sen säätiön
rahoitusjärjestelyjä on ilmeisesti jälleen sovitettu uuteen muotoon. Useina
vuosina säätiön vuosituotot ovat jääneet vain satoihin euroihin, joten yhteisön
varainhankintaa on hoidettu muuta kautta. Säätiön toimintakertomukset kuitenkin toistavat, että ”Säätiö on toiminut yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan
Kokoomus ry:n kanssa.” Julkiset asiakirjat eivät kerro enää säätiön jakaneen
lahjoituksia - toisaalta sillä oli vielä vuonna 2015 vanhoja lähipiirisaatavia Kokoomuksen piirijärjestöltä lähes 18 000 euroa. Sen sijaan eri yhteyksissä todetaan, että säätiön pitkän aikavälin tavoitteena on toimitilan hankkiminen
puolueen piiriorganisaation käyttöön. Vuonna 2015 säätiö aloittikin varainhankintakampanjan, jota jatkettiin seuraavana vuonna. Siinä markkinoitiin
250 – 10 000 euron arvoisia kunniakirjoja, perustajaplakaatteja sekä kokousja seminaaripaketteja. Tavoitteena oli oman pääoman kerääminen sekä taseen
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vahvistaminen, ja säätiön mukaan työ keskittyi nimenomaan mainitun toimitilahankkeen ympärille. Pohjois-Pohjanmaan Kansallissäätiön vuoden 2015
talousluvut kertovat 11 500 euron tuotoista ja 43 000 euroon kohonneesta tasevarallisuudesta.
Nuorin ja muista Kokoomuksen piirisäätiöistä toimenkuvaltaan poikkeava organisaatio on Satakunnan Kansallissäätiö. Puolueen Satakunnan piirijärjestö
perusti säätiön vuonna 1993 ja vastaa edelleen sen hallinnon kokoonpanosta.
Säätiön sääntöjen mukaan tarkoituksena on mm. ylläpitää satakuntalaista
maakuntakulttuuria ja maakuntahenkeä, tehdä valistustyötä sekä luoda edellytyksiä ikääntyvien ihmisten omatoimiseen asumiseen. Satakunnan Kansallissäätiön PRH:lle toimittamissa vuosiselvityksissä todetaan, että se perusti
vuonna 1993 Asunto Oy Porin Kansalliskodin, joka on 22 huoneistoa käsittävä
vuokratalo ikääntyville ihmisille. Toteutus perustui asumisoikeusjärjestelmään sekä korkotukilainoitukseen. Valtioneuvosto nimesi säätiön myös asuntojen vuokraamista sosiaalisin perustein harjoittavaksi yhteisöksi, mikä mahdollisti korkeimman korkotuen anomisen sen omistamalle vuokratalolle. Lisäksi Raha-automaattiyhdistys myönsi sille tukea mm. palvelu- ja kerhotilojen
investointikustannuksiin. Säätiön toiminnan ytimenä on siis alusta lähtien ollut sen rakennuttama ja hallinnoima vuokrataloyhtiö. Tämän ohessa säätiö järjesti aikanaan talousseminaareja, jotka oli vaalivuosina yhdistetty puolueyhteisön muuhun kampanjoitiin. Lisäksi Satakunnan Kansallissäätiö kertoi ostaneensa järjestely- ja tiedotuspalveluja sekä hallinto- ja toimintapalveluja paikalliselta kokoomusyhteisöltä. Oma lukunsa liittyy myös säätiön kerhotiloihin,
joita tarjottiin kokoomusjärjestöille ja niiden sidosryhmille. Toimenkuvan kerrottiin pysyneen samankaltaisena vuosituhannen lopun tienoille.23
Vuodesta 2011 alkaen Satakunnan Kansallissäätiön toimintakertomukset
puolestaan tiivistävät toimenkuvaa siten, että sen omistaman asuintalon eli As
Oy Porin Kansalliskodin vuokraus ja ylläpito ovat muodostaneet pääosan sen
tuloista ja toiminnasta. Lisäksi Kansalliskodin kerhotiloja ovat käyttäneet talon asukkaat ja erilaiset yhdistykset – myös paikalliset kokoomusorganisaatiot. Vuonna 2015 säätiö järjesti usean vuoden tauon jälkeen myös talousseminaarin eduskuntavaaliehdokkaille ja sidosryhmille. Säätiön talousluvut samalta vuodelta kertovat 148 000 euron tuloista, niitä liiemmin erittelemättä.
Taso vastaa edellisiä vuosia. Tasearvoksi vastaavasti kirjattiin 673 000 euroa,
mikä on hieman enemmän kuin 2010-luvun alkuvuosina. Aivan kaikkea julkisissa asiakirjoissa ei ole kuitenkaan kerrottu. VTV:n ylläpitämään puoluerahoituksen ajantasaiseen ilmoitusrekisteriin tehtiin syyskuussa 2016 merkintä,
jonka mukaan Satakunnan Kansallissäätiö oli antanut syyskuussa 2013 Satakunnan Kokoomukselle 20 000 euron lahjoituksen. Säätiön PRH:lle antamissa
vuosiselvityksissä tuki ei tule esiin. Toisaalta puoluekin antoi siitä ilmoituksen
VTV:lle kolme vuotta myöhässä eli vasta sitten, kun virasto oli tehnyt tarkastuksen Kokoomuksen Satakunnan piiriorganisaatioon.
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2.4 Paikallisjärjestöjen säätiöitä
Edellä käsitellyillä alueellisilla säätiöillä toimenkuva on kiinnittynyt maakunnallisiin mittoihin, vaikka niiden työssä toisinaan erottuu rekisteröintipaikkakunnan tai vaalipiirin suurimman kaupungin asema. Lisäksi kokoomusyhteisöön on luettavissa muutama selvästi paikallisesti profiloitunut säätiö, joiden
työ on keskittynyt omaan kotikaupunkiin. Näillä paikallissäätiöillä on keskenään useita yhteisiä piirteitä, vaikka niillä ei ole arkityössään kai mitään tekemistä keskenään. Ensinnäkin ne edustavat oman puolueensa säätiökartalla
keski-ikäisiä organisaatioita: Rauman Kansallissäätiö on rekisteröity vuonna
1955, Lahden Kansallissäätiö 1972 ja Kotkan Kokoomusmaja-säätiö 1977. Kukin niistä toimii keskivertoa suuremmissa kaupungeissa – ei kuitenkaan
isoimmissa kasvukeskuksissa. Kaikilla kolmella on säännöissään tyypilliset
kokoomussäätiön tunnukset ja niiden hallinnot on täytetty kotikaupungin järjestöväellä tai paikallisilla talous- ja taustavaikuttajilla.
Niin Rauman, Kotkan kuin Lahden kokoomussäätiöt ovat keskittyneet ylläpitämään toimitiloja. Kotikaupunkien keskustoista on hankittu liike-, kerho- tai
toimistohuoneisto, joka on paikallisten puoluejärjestöjen käytössä. Rauman
Kansallissäätiö toistaa viime vuosien toimintakertomuksissaan, että kerrostalon katutasossa sijaitsevaa ”Kansallissalia… on luovutettu nuoriso-, aktiiviväestö- ja eläkeläisjärjestöjen käyttöön vapa-aika- ja valistustoimintaa varten.”
Sen sijaan säätiön 1970-luvulla hankittu rantahuvila on myyty vuonna 2015.
Lahden Kansallissäätiön vuoden 2015 toimintakertomus puolestaan kuvailee
työtä siten, että ”…toiminta on käsittänyt edellisten vuosien tapaan Kokoomuksen Lahden Kunnallisjärjestö ry:lle vuokratun huoneiston ylläpidon…”
Vastaavasti Kotkan Kokoomusmaja-säätiön 2015 vuosiselvitys tiivistää työnkuvaa siten, että ”Ylläpidetään edelleen Kokoomusmajaa Kotkassa… Tila on
kaikkien kotkalaisten kokoomusyhdistysten käytössä.”
Kokoomuksen paikallissäätiöiden samankaltaisen toimenkuvan ohessa niiden
luonne muistuttaa muillakin tavoin toisiaan. Talousvolyymit edustavat samaa
kokoluokkaa. Vuosituotot ovat yleensä laskettavissa 5 000 euron molemmin
puolin. Rutiinikulut ovat viime vuosina vaihdelleet hieman enemmän, mutta
niidenkin vaihteluväli ulottuu muutamasta tuhannesta runsaaseen 10 000 euroon. Kulurakenteille on tyypillistä se, että selvästi enin osa menoista liittyy
säätiöiden omistamien toimitilojen ylläpitoon, kuten vastikkeisiin ja käyttökustannuksiin. Toisaalta valtaosa tuloista on koottu oman yhteisön piiristä –
pitkälti kunnallisjärjestöiltä joko vuokrina, käyttömaksuina tai niiden myöntäminä avustuksina. Nimikkeet hieman vaihtelevat eri organisaatioiden ja eri
asiakirjalähteiden välillä. Omaisuuden määrät poikkeavat jo hieman enemmän, mutta nekin ovat varsin lähellä toisiaan, jos vertaillaan kaikkien puoluesäätiöiden laajaa kirjoa. Esimerkiksi vuonna 2015 Rauman Kansallissäätiöllä
taseen loppusumma oli vajaat 127 000, Lahden Kansallissäätiöllä 67 000 ja
Kotkan Kokoomusmaja-säätiöllä 54 000 euroa. Talouden volyymiltaan Kokoomuksen paikallissäätiöitä voisi verrata puolueen pienimpiin piirisäätiöihin.
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Kaikilla kolmella paikallisella kokoomussäätiöllä toiminnan pääpaino on ollut
vuosikymmenien ajan paikallisyhteisön toimitilaratkaisuissa. Aiempina vuosina työnkuvaa ovat värittäneet myös muut puolue- ja vaalirahoitukseen liittyvät toimet. Raumalla ainakin1980-luvulta lähtien vuoteen 2008 asti säätiön
suurin tulolähde oli ulkopuolinen tuki eli yleisavustus, joka oli enimmillään
noin 10 000 euroa vuodessa. Tuen alkuperää ei kerrottu PRH:lle lähetetyissä
vuosiselvityksissä, ja piiloon jää myös se, oliko taustalla julkinen vai yksityinen
lähde. Toisaalla Lahden Kansallissäätiö jakoi puolueen kunnallisjärjestölle
huomattavan kokoisia avustuksia 1980-luvulla. Enimmillään tuki oli vuonna
1986, jolloin Kokoomuksen kunnallisjärjestölle myönnettiin toiminta-avustusta ”kokonaista 172.386 markkaa”. Vielä vuonna 1996 säätiö otti pankkilainaa myöntääkseen Lahden kunnallisjärjestölle ”vaaliavustuksena 35.000
markkaa”. Kotkassa Kokoomusmajasäätiökin on raportoinut muista kuin vuosittaisista rutiinitoimista. Vuonna 2003 se ilmoitti varainhankinnan tuotoksi
lähes 22 000 euroa. Lisäksi säätiö on tuoreeltaankin todennut, että sen huoneiston osakkeet on pantattu mm. Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestön
vaaleihin tarvittujen luottojen vakuudeksi.
Kokoomuksen paikallissäätiöiden toimintakertomusten ja tilinpäätösten perusteella niiden talous on viime vuosina keskittynyt entistäkin pelkistetymmin
omalle puolueyhteisölle tarjotun toimitilan ympärille. Sen sijaan ulkopuolinen
rahaliikenne on jäänyt vähäiseksi. Lahden, Kotkan ja Rauman kokoomussäätiöiden 2010-luvulla PRH:lle toimittamissa vuosiselvityksissä ei juuri näy kokoomuslaisten järjestöjen ulkopuolelta tullutta tukea, kuten yksityisiä lahjoituksia tai julkisia avustuksia taikka seminaarituottoja tms. Niiden toiminta ja
taloudellinen merkitys tiivistyvät entistäkin pelkistetymmin siihen, että säätiöt ovat tarjonneet suurin piirtein vastikkeiden ja muiden ylläpitokustannusten hinnalla toimitiloja omalle kunnallisjärjestölle ja muille paikallisille kokoomusyhdistyksille. Tämäkin on yksi taloudellisen tuen muoto, koska vuokrina
tai käyttökorvauksina taikka avustuksina maksetut suoritukset tuskin vastaavat markkinaperusteisia hintoja. Paikalliset puolueyhteisöt muodostavat tavallaan myös taloudellisen kokonaisuuden, jossa eri oikeushenkilöiden voimavaroja kietoutuu yhteen. Lahdessa, Kotkassa ja Raumalla säätiöt ovat osa tällaista kokonaisuutta.
Paikallisten säätiöiden merkitys on jäänyt Kokoomuksessa vähäiseksi. Yhtäältä syynä on niiden vähäinen määrä. Toiseksi muutaman säätiön panos
oman taustayhteisön vuosibudjetin kannalta lienee ollut viime vuosina toissijainen. Toki edulliseen hintaan tarjotut toimitilat on yksi tuen muoto, josta läheskään kaikki paikallistason järjestöt eivät pääse nauttimaan. Paikallisen
puoluetalouden arvioimiseksi törmätään joka tapauksessa avoimuuden rajallisiin mahdollisuuksiin. Muutaman säätiön taloudesta voidaan luoda peruskuva säätiölain mukaisilla asiakirjoilla, mutta paikallisten puoluejärjestöjen tilinpäätöksiä ei ole saatavilla julkisina asiakirjoina. Paikallistasolla tilanne siis
poikkeaa muista kokoomussäätiöistä. Niin keskus-, piiri- kuin eräiden oheisjärjestöjen talousluvut ovat tavalla tai toisella julkisten asiakirjojen piirissä.
Kyse on joko puoluelain velvoitteista tai erilaisten valtionapujen piirissä ole-
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vien järjestöjen muista julkisuusvelvoitteista. Tällöin järjestöjen omia talouslukuja voidaan verrata rinnakkain niiden hallitsemien säätiöiden julkisiin tilinpäätöksiin.

2.5 Kokoomuslainen säätiörakennelma
Kokoomuksen piirissä on vajaat parikymmentä säätiötä, joilla kaikilla työ liittyy tavalla tai toisella puolue- ja vaalitoiminnan voimavaroihin. Niiden pääasialliset toimenkuvat voidaan jakaa neljälle osa-alueelle. Ensinnäkin kyse on sijoitussäätiöistä. Ne ovat koonneet pääomaa osakkeisiin, rahastoihin, tuottotileille ym. sijoitusinstrumentteihin. Niistä saatavilla osinko- ja korkotuloilla
sekä myyntivoitoilla säätiöt jakavat tukea puolueyhteisön eri lohkoille.
Toiseksi useat säätiöt harjoittavat muuta varainhankintaa, kuten keräyksiä ja
seminaareja, tai toimivat muutoin erilaisten lahjoitusten välikappaleina. Tuloja on haalittu niin yksityishenkilöiltä kuin yrityksiltäkin. Toisinaan varoja on
osattu hankkia tavalla tai toisella myös valtion ja kuntien budjeteista. Säätiöiden tilinpäätöksiä ja toimintakertomuksia on vuosikymmenten aikana laadittu
myös siten, että tuottojen lähde on jätetty ulkopuolisilta piiloon. Eri lähteissä
tulee kuitenkin toistuvasti esiin se, miten tukea on saatu erityisesti elinkeinoelämältä. Tavallaan asetelmaan sopii sekin, että Kokoomus on saanut isoja
lahjoituksia myös elinkeinoelämän säätiöiltä, kuten Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiöltä sekä Yksityisyrittäjäin Säätiöltä.24 Kolmanneksi aineistoista erottuvat erilaiset toimitilaratkaisut, kun säätiöt ovat tarjonneet toimisto-, kokous- ym. tiloja oman puolueyhteisönsä käyttöön. Neljänneksi mukana on toiminnallisia säätiöitä, kuten puolueen arkistoa ja ajatuspajaa ylläpitävät organisaatiot.
Miksi juuri tietyillä järjestöillä on taustallaan säätiö ja muualla samoja asioita
hoitavat puolueyhdistykset tai niiden taustajärjestöt? Kaikilla perinteisillä
puolueilla on keskusorganisaation läheisyydessä tavalla tai toisella erilaisia
säätiöjärjestelyjä. Kyse on sekä taloudellisista tukiorganisaatioista että toiminnallisista taustasäätiöistä. Kokoomuksen kohdalla – muista puolueista poiketen – myös useimmilla piirijärjestöillä on omat säätiönsä, joten käytäntö
muistuttaa juuri sille ominaista toimintamallia. Sen sijaan tässä tutkimuksessa
käytetyistä aineistoista ei käy selville, miksi vain muutamat paikallisyhteisöt
ovat säätiöineet talousperustaansa. Yleensä säätiöt sijoittuvat kuitenkin
isoimpiin kaupunkeihin.
Kokoomussäätiöiden merkitys oman yhteisön talouden kannalta vaihtelee tapauksittain. Keskusorganisaation kyljessä on kolme säätiötä. Kokoomus rp:n
vuosibudjetin kannalta säätiötuki on toissijainen, mutta etenkin eduskuntavaalivuosina Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiöllä näyttää olleen huomattava merkitys yksityisen lisätuen hankinnassa. Lisäksi taustasäätiön varallisuus on moninkertainen keskusjärjestöön verrattuna. Tämän ohessa puolueella on kaksi erillistä säätiötä, jotka hoitavat niille osoitetuilla valtionavuilla
puolueen arkisto- ja ajatuspajatoimintaa.
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Useammalla kuin joka toisella Kokoomuksen piirijärjestöllä on taustallaan
säätiö, mutta niiden taloudellinen merkitys vaihtelee laidasta laitaan. Kainuun
piirijärjestöllä vuosibudjetit koostuvat pääosin juuri säätiötuesta. Toisaalla
Helsingin piirillä oman taustasäätiön avustus on suurin yksityisen tuen lähde,
joka on pienempi kuin puolueverojen kertymä mutta usein isompi kuin valtion
puoluetukiosuus. Varsinais-Suomen piirin ja sen säätiön taloudet ovat puolestaan kiertyneet jo vuosikymmenien ajan niin tiiviisti yhteen, että asiaa pitäisi
yleensäkin hahmottaa yhtenä kokonaisuutena. Edellä mainituilla kolmella piirillä myös omaisuus on pitkälti säätiöissä, joiden varallisuus on moninkertainen piirijärjestöjen tasearvoihin verrattuna eli miljoonaluokkaa. Toisessa ääripäässä esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan Kansallissäätiö on viettänyt hiljaiseloa, ja toisinaan sen vuositulot ovat laskettavissa vain sadoissa euroissa. Hämeen Ilves-säätiö on puolestaan aktivoitunut lähinnä tiettyinä vaalivuosina
kampanjoita tukevaan seminaaritoimintaan. Vastaavasti pienimpien piirisäätiöiden varallisuus on laskettavissa kymmenissä tuhansissa euroissa.
Oheis- ja paikallisjärjestöjen kannalta säätiöiden merkitys on ohuenlainen. Ensinnäkin taustasäätiöiden määrä on jo sinänsä vähäinen. Lisäksi säätiöitä hallinnoivillakin oheis- ja paikallisjärjestöillä tulot etsitään pääosin muualta kun
säätiöiltä. Oheisjärjestöillä tulopohja nojaa valtionapuihin, ja yksittäistapauksissa säätiötuki auttaa korkeintaan omarahoitusosuuden kokoamisessa. Paikallistasolla etenkin kunnallisjärjestöillä vuosibudjetit taas perustuvat kunnan luottamustoimien palkkioista perittäviin puolueveroihin.
Kokoomuksen säätiökentässä on nähtävissä viimeistään 2010-luvun taitteessa muutos. Kaikki toki tukevat edelleen kokoomuslaista toimintaa, mutta
säätiöiden toimenkuvia on pelkistetty; samanaikaisia toimintamuotoja on
aiempaa vähemmän. Monessa kohdin työnkuva on tiivistynyt siten, että varallisuutta on muutettu sijoitusomaisuudeksi, ja samalla sijoitustoiminnan paino
on kasvanut säätiöiden varainhankinnassa. Useilla säätiöillä ulkopuolinen
tuki ja varainhankinnan volyymit näyttävät kaventuneen viime vuosina. Muutosten taustalla saattavat olla samaan aikaan sijoittuvat vaalirahakohu ja pitkään jatkunut talouden matalasuhdanne sekä puolue- ja vaalirahalainsäädännön uudistukset. Tai sitten yksityinen varainhankinta kulkee Kokoomuksessa
uusia reittejä säätiöiden ulkopuolella.
Yksi muutoksen ulottuvuus liittyy läpinäkyvyyden lisääntymiseen. Tämä ilmenee mm. Kokoomuksen VTV:n rekisteriin ilmoittamassa seitsemässä lähiyhteisössä, jotka kaikki ovat juuri säätiöitä. Siinä tuskin ovat kaikki lähiyhteisön
tunnusmerkit täyttävät kokoomusorganisaatiotkaan, mutta siinä on kuitenkin
yli puolet (7/13) kaikkien puolueiden yleensäkään rekisteröimistä lähiyhteisöistä. Tämä viittaa siihen, että Kokoomuksessa on pohdittu lakiuudistusten
yhteydessä yleisemminkin säätiöiden asemaa. Läpinäkyvyyden tasossa on
kuitenkin eroja kokoomussäätiöiden välillä. Osa niistä on avannut järjestelyjään oma-aloitteisesti lakimuutosten mukana – ja osa järjestelyistä on tuotu
esiin valvontaviranomaisten toimenpiteiden jälkeen. Kaikki säätiöt eivät ole
kuitenkaan reagoineet merkittävästi uusiin julkisuutta korostaviin tavoitteisiin ja pyrkimyksiin.
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3 Suomen Keskusta
Alkuaan Maalaisliiton (ML) nimellä liikkeelle lähtenyt Suomen Keskusta
(KESK) kuuluu niihin perinteisiin puolueisiin, joiden synty ajoittuu viime vuosisadan alun eduskuntauudistukseen. Itsenäisyyden alkuvuosista lähtien se on
kuulunut lähes poikkeuksetta suurten puolueiden joukkoon. Historian virrassa puolueen järjestökoneisto on kehittynyt tiettyjen vaiheiden mukaan, ja
säätiöiden synty nivoutuu näihin ajanjaksoihin.
Ennen toista maailmansotaa ML keskittyi puolueen peruskoneiston rakentamiseen, ja työtä väritti läheinen yhteys mm. nuorisoseuraliikkeeseen. Sen sijaan oheisorganisaatioiden, kuten oman nuorisojärjestön tai tukisäätiöiden,
perustaminen jäi suunnitteluasteelle. Sodan jälkeen Maalaisliitto aloitti laajan
järjestöuudistuksen, jonka jäljet näkyvät vielä tänäkin päivänä. Keskustalla on
edelleen muita puolueita enemmän sekä perusjärjestöjä että henkilöjäseniä.
Samaan aikaan puoluesihteeri Arvo Korsimo kehitti myös legendaarista vaaliorganisaatiota, joka on sittemmin sulautunut muuhun järjestökoneeseen. Lisäksi puolue perusti keskeiset oheisorganisaationsa, kuten nuoriso-, nais- ja
sivistysjärjestöt, ja samaan aikakauteen syntyivät myös puolueen ensimmäiset
säätiöt. Tässä tutkimuksessa esiin tulleista keskustasäätiöistä yli kolmannes
lähti liikkeelle juuri 1940-luvun lopun ja sitä seuraavan vuosikymmenen aikana. Maalaisliiton nimi vaihtui 1960-luvulla keskustalaisiin tunnuksiin, ja
puolueohjelmia uudistettiin yleispuolueen suuntaan. Uudelleen orientoitumisen taustalla oli yhteiskunnan rakennemuutos, kun siirryttiin maatalouselinkeinoista kohti teollisuus- ja palvelualan ammattirakenteita – väki muutti
maalta kaupunkeihin. Puolue kehitti uusia toimintatapoja ja työmuotoja, kun
se halusi säilyttää yhteyden perinteisiin äänestäjiin ja tavoittaa uusia väestöryhmiä asutuskeskuksissa.1960-luvun alusta runsas vuosikymmen eteenpäin
Keskusta perusti huomattavan määrän erilaisia oheisjärjestöjä. Lisäksi vuosien 1961–1971 välillä syntyi runsas kolmannes keskustataustaisista säätiöistä.1 Kaikkiaan eri lähteistä on eriteltävissä vajaat parikymmentä keskustataustaista säätiötä, ja niistä kolme neljäsosaa on perustettu parin vuosikymmenen aikana (1949–1971). Sen jälkeen on syntynyt vain muutamia organisaatioita, ja nekin ovat lähteneet liikkeelle enemmän yksittäisistä ja vaihtelevista tarpeista kuin osana puolueen suunnitelmallista kehittämistä.
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Asetelma 3.1. Suomen Keskustan säätiökartta

Suomen Keskusta on koko historiansa aikana ammentanut ydinkannatuksensa suurimpien asutuskeskusten ulkopuolelta. Näillä alueilla toiminta lienee perustunut muita enemmän paikallisiin verkostoihin ja aatteelliseen vapaaehtoistoimintaan kuin taloudellisiin resursseihin. Lisäksi paikallisosastoja
on ollut huomattavan paljon, mikä on hajauttanut voimavaroja eri tahoille.
Tämä heijastuu myös säätiörakenteeseen. Pääosa keskustasäätiöistä on kytkettävissä keskusorganisaation ympärille tai puolueen valtakunnallisten
oheisjärjestöjen lähipiiriin. Jossain vaiheessa on ollut tarkoituksena kehittää
myös piirijärjestöille omaa tukiverkostoa, mutta se on jäänyt kapeaksi ja kuivunut vuosien varrella kokoon. Sen sijaan vasemmistopuolueille tyypilliset
paikkakuntakohtaisia tarpeita varten perustetut organisaatiot puuttuvat kokonaan Keskustan säätiökartalta.

3.1 Puolueen lähisäätiöt
Tavalla tai toisella puolueen keskusorganisaation, sen aatteellisen kehyksen
tai henkilökytkösten ympärille historian eri vaiheissa voidaan sijoittaa 6-7
säätiötä. Niistä vanhin on Maaseudun Säätiö, joka on rekisteröity vuonna 1950.
Arvo Korsimon esittämän suunnitelman mukaan säätiön tarkoituksena oli alkuaan koota varoja mm. elinkeinoelämältä, kuten yrityksiltä, teollisuudelta ja
osuustoiminnallisilta liikkeiltä. Suunnitelman mukaan säätiö oli ”naamioitu”
siten, ettei siinä näkynyt suoraan Maalaisliiton tunnuksia, ja näin liikelaitoksillekin lahjoitusten tekeminen olisi helpompaa kuin suora puolueen tukeminen. Aluksi säätiötä suunniteltiin jopa puolueen päärahoittajaksi, mutta rooli
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jäi vähäisemmäksi.2 Joka tapauksessa Maaseudun Säätiö on elänyt monia vaiheita. Sen varoista huomattavin osa sijoitettiin 1950-luvulla Maalaisliiton
oman puoluetalon rakennushankkeeseen, ja sittemmin se on ollut keskeinen
toimija myös Keskustan toimitilajärjestelyissä. Puolue käytti säätiötä aikanaan
myös välikätenä 1970-luvulla perustetussa ja 1980-luvulla julkisuuteen nousseessa sosiaaliseen asuntotuotantoon suuntautuneessa Tarveasunnot Oy:ssä
– myöhemmin tunnettu nimellä TA-Yhtymä Oy3.
Maaseudun Säätiön säännöissä tarkoituksena on alkuperäisen muotoilun mukaisesti maaseudun yhteishengen kasvattaminen sekä maaseutuhenkisen sivistystoiminnan vaaliminen ja tukeminen. Säätiön säännöissä ei ole muodollista yhteyttä puolueeseen, mutta sen itseään täydentävä hallitus on koostunut
ministeri- ja kansanedustajatason keskustavaikuttajista sekä puolueen talousja järjestöhallinnon ammattilaisista. Käytännön työtä vuosituhannen taitteen
toimintakertomukset kuvailivat siten, että säätiö on toiminut yhteistyössä
Keskustapuolueen, sen sisarjärjestöjen ja Alkio-opiston kanssa. Opistolle oli
jaettu tukea stipendejä varten. Toisinaan oli ostettu taidetta puolueen vaaliehdokkaiden tukiyhdistyksiltä. Isoimmat avustukset oli yleensä ohjattu joko
omista varoista tai saaduista lahjoituksista Keskustapuolueelle. Lisäksi säätiön toiminta on jo pitkään keskittynyt Keskustan puoluetoimiston ympärille,
ja vuoden 2011 toimintakertomus tiivistää tätä työnkuvaa entisestään. Maaseudun Säätiö totesi ensinnäkin luopuneensa pitkään hallussaan olleista TAYhtymä Oy:n omistuksista. Samaten se kertoi luopuneensa puolueen äänenkannattajaa julkaisevan Joutsen Media Oy:n osakkeista. Toisaalta säätiö oli laajentanut osuuttaan omistamassaan asunto-osakeyhtiöstä. Näiden toimenpiteiden jälkeen ”omistukset ovat keskeisimmin kiinteistöomaisuutta.” Vuodesta
2012 lähtien säätiön vuosiselvitykset toistavat, että toiminta on perustunut
Asunto Oy Helsingin Apollon osakehuoneistojen omistuksiin ja niiden vuokraukseen sekä sääntöjen mukaisiin avustuksiin. Vuokralaisina ovat olleet Suomen Keskusta sekä puolueen arkistosäätiö ja nuorisojärjestö. Säätiön kiinteistöomaisuuteen pohjaavan taseen velaton arvo on vaihdellut kahden miljoonan
euron molemmin puolin. Viime vuosien ylijäämäisissä budjeteissa tulot ovat
puolestaan vaihdelleet 120 000 ja 140 000 euron välillä. Tuotot ovat viimeisten tilinpäätösten mukaan koostuneet vuokrista ja vähäisessä määrin korkotuotoista.
Maaseudun Säätiön kulut vuosina 2012–2015 ovat vaihdelleet vajaan 60 000
ja 90 000 euron välillä. Niistä noin kaksi kolmasosaa on kirjattu hallinnon ja
kiinteistön ylläpidon kustannuksiksi. Loppu kolmannes on koostunut jaetuista
avustuksista. Vuosittain varoja on osoitettu puolueen nuorisojärjestölle sekä
Alkio-opiston stipendirahastolle. Säännöllisesti avustuksia on myönnetty
myös erilaisille poliittisen historian kirja- ja tutkimushankkeille. Toisinaan tukea ovat saaneet myös Keskusta rp. ja puolueen taustalla oleva ajatuspaja e2.
Vuoden 2011 jälkeen säätiön PRH:lle lähettämissä vuosiselvityksissä ei ole
kuitenkaan yksilöity, paljonko kullekin taholle tukea on jaettu. Säätiö on kirjannut näkyville vain tuen kokonaismäärän ja nimennyt tukea saaneet tahot.
Ulkopuolinen ei voi erottaa, paljonko eri tahot ovat saaneet ja onko kaikki tuen
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saajat kirjattu nähtäville. Esimerkiksi vuonna 2012 Suomen Keskusta rp on ilmoittanut VTV:n tukirekisteriin saaneensa Maaseudun Säätiöltä 5 000 euroa,
mutta säätiön toimintakertomukseen ei ole kirjattu vastaavaa tietoa näkyviin.
Toinen puolueen ydinsäätiöistä on vuonna 1956 rekisteröity Maaseudun Yhteisvaliokunnan Säätiö (MYS). Edellä käsitelty Maaseudun Säätiö oli alkuaan
puoluejohdon käsissä, kun taas Maaseudun Yhteisvaliokunnan Säätiö oli Urho
Kekkosen ympärille ryhmittyneen ns. puolueen K-linjan instrumentti. Sillä rahoitettiin mm. presidentinvaalien kampanjoita ja sitä käytettiin myös puolueen sisäisen vallankäytön välineenä. Eräät poliittisen historian tutkimukset
viittaavat MYS:n rooliin myös puolue- ja vaalirahoituksen raadollisimmissa
järjestelyissä; sitä sanotaan käytetyn ulkomaisen rahoituksen kanavointiin.
Toisaalla liike-elämältä saadun tuen ohessa puolue oli käyttänyt myös tätä
säätiötä omistus- ja hallintavälineenä 1970-luvulta alkaen sosiaaliseen asuntotuotantoon suuntautuneessa Tarveasunnot Oy:ssä – myöhemmin TA-Yhtymä Oy.4 Yhteisvaliokunnan Säätiön merkitys on supistunut ilmeisen paljon
alkuvuosikymmenien jälkeen. Vuosituhannen vaihdetta edeltävinä vuosina
sen omaisuus ja pitkälti osingoista kertyneet tulot perustuivat osakkuuteen
yleishyödylliseen rakennustoimintaan aikanaan suuntautuneessa yhtiökokonaisuudessa. Tukea säätiö jakoi vuosittain noin 100 000 – 200 000 markan arvosta. Avustukset oli yleensä suunnattu keskustayhteisön piiriin, kuten vaaliehdokkaille tai heidän taustaryhmilleen sekä erilaisille keskusta- tai keskustahenkisille järjestöille. Vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä toiminta haki uutta muotoaan ja avustukset jäivät useina vuosina kokonaan jakamatta.
Maaseudun Yhteisvaliokunnan Säätiön yhä alkuperäisten sääntöjen mukaan
tarkoituksena on tukea ja edistää maalaisliiton hengen mukaista ajattelutapaa
sekä tämän hengen levittämiseksi ja kehittämiseksi eri muodoin tapahtuvaa
toimintaa Suomessa. Säätiön säännöissä ei ole ollut muodollista yhteyttä puolueorganisaatioon, mutta sen hallitus on perinteisesti koottu kokeneista poliitikoista sekä järjestö- ja talousammattilaisista ym. keskustavaikuttajista. Maaseudun Yhteisvaliokunnan Säätiö on järjestellyt toimintaansa uudelleen 2010luvulla. Se raportoi vuonna 2011 myyneensä TA-Yhtymän osakkeet ja sijoittaneensa saadut varat pörssiosakkeisiin ja yrityslainoihin. Vuonna 2015 MYS totesi noudattavansa periaatetta, jossa runsaat puolet varoista on sijoitettu
osakkeisiin ja vajaat puolet muihin arvopapereihin. Vuosikymmenen taitteen
omaisuusjärjestelyjen jälkeen säätiön tasevarallisuudeksi on kirjattu noin
650 000 euroa. Vuoden 2011 jälkeen MYS:n vuositulot ovat olleet keskimäärin
40 000 euroa, joka on koostunut sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoista, kuten osingoista sekä korkotuloista. Avustuksia säätiö ei ole vuosiselvitystensä
mukaan saanut, mutta se on jakanut niitä säännöllisesti. Määrä on vaihdellut
vuosittain 2 000 ja 25 000 euron välillä. Kuva tukikohteista jää osin avoimeksi.
Vuosien 2011 ja 2012 toimintakertomuksissa säätiö toteaa jakaneensa avustuksia yhteensä 30 500 euroa. Toisaalla taas tukea saaneet tahot ovat raportoineet VTV:lle saaneensa MYS:ltä vuonna 2012 tukea yhteensä 35 000 euroa?5 Vuosina 2013 ja 2014 säätiö kertoo antaneensa avustuksia yhteensä
27 000 euroa, tukikohteita kuitenkaan nimeämättä. Sen sijaan PRH:lle toimi-
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tetussa vuoden 2015 toimintakertomuksessa on eritelty tyhjentävästi avustusten kohteet. Tuen määrä oli 20 500 euroa, ja se osoitettiin akateemisiin
opinnäytteisiin, Johannes Virolaisen elämänkertaan sekä Urho Kekkosen syntymäkotimuseolle.
Muutoksista huolimatta Maaseudun Yhteisvaliokunnan Säätiö on säilyttänyt
ainakin osan alkuperäisestä toimintaideastaan läpi vuosikymmenien. Se rahoitti aikanaan jo Urho Kekkosen vaalikampanjoita. Sittemmin säätiön varoilla
pyrittiin tukemaan Ahti Karjalaisen ehdokkuutta vuoden 1982 vaaleihin. Matti
Vanhasen tukiyhdistykselle avustusta myönnettiin vuoden 2006 kampanjaa
varten. Paavo Väyrysen kampanjointia on puolestaan tuettu ainakin kahteen
otteeseen – sekä vuoden 1994 että 2012 presidentinvaaleissa.6
Kolmas puolueen ytimeen sijoitettava organisaatio on Keskustan ja maaseudun arkiston säätiö (KMA). Puoluejärjestöjen vanhoja materiaaleja oli hoidettu 1960-luvun lopulle saakka puoluetoimiston yhteydessä, mutta arkistonhoito haluttiin eriyttää ilmeisesti tehokkuussyistä omaksi kokonaisuudekseen. Säätiöinnin mallina oli mm. vasemmistopuolueiden jo aiemmin tekemät
vastaavat ratkaisut. Asiaa piti vireillä myös suunnitteilla ollut yksityisluontoisten arkistojen valtionapulaki.7 Keskustapuolue sekä sen nais-, nuoriso- ja sivistysjärjestö rekisteröivät yhdessä Keskustan ja maaseudun arkiston säätiön
vuonna 1971. Säätiön hallituksen nimeäminen osoitettiin kuitenkin puolueelle. Arkistoa on kuvattu maalaisliittolais-keskustalaisen liikkeen keskusarkistoksi. Se kerää, järjestää, säilyttää ja asettaa käytettäväksi Maalaisliiton ja
Keskustan puolue-elinten sekä liikkeen omien, että sitä lähellä olevien yhteisöjen ja järjestöjen sekä yksityishenkilöiden tuottamia aineistoja; asiakirjoja,
valokuvia, painotuotteita, aikalaishaastatteluja yms. Arkistosäätiö palvelee yhtäältä kulttuurihistoriallisia tarpeita ja toisaalta keskustaliikkeeseen kohdistuvaa tutkimustoimintaa. Samalla se hoitaa niitä toimia, joista puolue joutuisi
muuten itse huolehtimaan. Toisinaan säätiön sisällä on keskusteltu myös siitä,
voisiko arkiston taloudellisia edellytyksiä sovittaa yhteen itse puolueen taloudellisen tilanteen määrittämiin vaatimuksiin.8
Arkistosäätiön talous on perustunut julkiseen tukeen. Vuonna 2015 KMA:n
hieman ylijäämäisessä budjetissa tuloja oli yhteensä 275 000 euroa. KMA:n
toimintakertomuksen mukaan siitä 188 000 euroa oli valtionapua, jonka lisäksi se sai 56 000 euroa ”muilta taustayhteisöiltään”, millä viitataan lähinnä
kai taustapuolueelta saatavaan tukeen. Lisäksi arkiston henkilökunta antoi
tutkimusapua Johannes Virolaisen elämänkerran kirjoittajalle, mistä veloitettiin työtuntien perusteella. Muita tulolähteitä KMA:n vuosiselvitys ei tuo esiin.
Toisaalla taas yksi tukea myöntänyt taho on raportoinut antamastaan avustuksesta. Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland toteaa 2015 toimintakertomuksessaan antaneensa KMA:lle 7 500 euroa elämäkerran kirjoittamiseen
valtioneuvos Virolaisesta, jolla oli perustelujen mukaan ratkaiseva rooli, kun
molemmat kotimaiset kielet liitettiin pakollisen kouluopetuksen piiriin. Edellisenä vuotena elämänkertaa varten 50 000 euroa oli myöntänyt Keskitien Tukisäätiö. Vuonna 2015 Keskustan ja maaseudun arkiston säätiön 269 000 euron vuosikuluista 70 % oli henkilöstömenoja ja loput tarkemmin erittelemät-
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tömiä ”muita kuluja”. Samaan aikaan taseen loppusumma oli kasvanut edellisen vuoden 106 000 eurosta yli 160 000 euroon, josta pääosa oli kirjattu rahoitusarvopapereiksi.
Loput tässä alaluvussa käsiteltävät säätiöt poikkeavat edellisistä organisaatioista siinä, että ne ovat hallinnoltaan ja toiminnaltaan etäämmällä emäpuolueesta. Ensinnäkin kyse on Keskitien Tukisäätiöstä. Maalaisliiton sisällä oli
perustettu 1960-luvun alussa kaupunkilaiskannatuksen tavoittamiseksi yhdistys nimeltä Suomen Keskustapuolue. Sen toimintaedellytykset loppuivat alkuunsa ja se sulautui Maalaisliiton muuhun organisaatioon. Yhdistyksen talouden tukijalaksi oli puolestaan perustettu vuonna 1962 säätiö nimeltä Keskustan Tuki, jonka talous ajautui sekin umpikujaan. Joukko keskustavaikuttajia
otti sen jäljelle jääneet varat sekä vastuut haltuunsa ja ryhtyi kehittämään
vuonna 1964 uutta organisaatiota nimeltä Keskitien Tukisäätiö.9 Sen nykysääntöjen mukaan tarkoituksena on edistää keskinäistä ymmärrystä ja sovinnollista yhteistyötä maaseutu- ja asutuskeskusväen kesken. Tukisäätiön säännöissä ei ole yhtyettä puolueeseen. Säätiön hallitus kootaan siten, että se täydentää itse itsensä. Käytännössä tämä on tarkoittanut, että säätiötä sen alkutaipaleella hallinneiden henkilöiden sukulaiset jatkavat vetovastuuta 2010-luvulla. Säätiön historiikin mukaan Keskustapuolueen johto pyrki aikanaan valtaamaan organisaation, mutta hanke epäonnistui. Tämä on aiheuttanut myöhemmin kitkaa niiden välille, ja säätiö on pitänyt etäisyyttä puolueeseen,
vaikka onkin luonnehtinut itseään saman aatteen puolustajaksi.10
Keskitien Tukisäätiön omaisuus ja tulopohja perustuivat pitkään Turun keskustassa sijaitsevaan liikekiinteistöön; sen ylläpitoon ja sen tuottamaan tulovirtaan. Säätiön historiikin mukaan varallisuuden määrä ja laatu alkoivat vähitellen laajentua, kun se ryhtyi 1980-luvulla sijoittamaan myös pankki- ja teollisuusosakkeisiin sekä valtion obligaatioihin. Vielä seuraavalla vuosikymmenellä keskeinen tulolähde perustui Turussa sijainneeseen liikekiinteistöön,
mutta sen ohessa oli kasvatettu ja hajautettu arvopaperisijoitusten määrää ja
kirjoa. Heti vuosituhannen vaihteessa säätiö myi Nokian osakkeita ja hajautti
omistustaan edelleen muihin pörssiyhtiöihin. Muutamaa vuotta myöhemmin
se lähti uudessa muodossa mukaan kiinteistösijoittamiseen, kun säätiö osti
useassa erässä TA-Yhtymän osakkeita. Säätiön sijoitustoiminnassa pääpainon
todetaan siirtyneen 2000-luvulla osake- ja rahastosijoituksiin. Keskitien Tukisäätiöstä on siis kehittynyt puolessa vuosisadassa toimintaedellytysten rajoilla keikkuneesta riskihankkeesta vakavaraiseksi organisaatioksi, jonka tasearvo on yltänyt 2010-luvun edetessä jo lähelle15 miljoonaa euroa.11
Keskitien Tukisäätiö on tehnyt 2010-luvulla vahvasti ylijäämäisiä budjetteja.
Keskimääräiset vuositulot ovat olleet runsaat 1,4 miljoonaa ja kulut vajaat 1,1
miljoonaa euroa. Säätiön tulorakenne on muuttunut yhä enemmän osinko- ym.
rahoitustuottojen suuntaan. Keskitien Tukisäätiön avustustoiminta on laajentunut vähitellen yhdessä varallisuuden kanssa. Säätiön historiikki kuvaa aiempien vuosikymmenten tukikäytäntöjä siten, että 1970-luvulla vuosituki oli
muutamia tuhansia tai kymmeniä tuhansia markkoja, jotka osoitettiin yleensä
keskustajärjestöille Varsinais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Vuosien var-
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rella tukikohteiden joukosta erottui mm. puolueen piiri-, nuoriso- ja varhaisnuoriso-organisaatioita. Lisäksi toistuviksi avustuskohteiksi valikoituivat Pellervon Taloudellinen tutkimuslaitos (PTT), Maaseudun Sivistysliitto (MSL),
Talonpoikaiskulttuurisäätiö, UKK-perinneyhdistys sekä erilaiset tutkimus- ja
kirjahankkeet. Vuosituhannen vaihteessa vuosiavustusten määrä oli kohonnut
keskimäärin jo 75 000 euroon.12
Keskitien Tukisäätiön avustuskäytännöt ovat vakiintuneet 2010-luvulla. Vuosina 2011–2015 jaetun tuen määrä on ollut keskimäärin runsaat 380 000 euroa. Vuoteen 2013 saakka tuen saajista vain osa oli kirjattu näkyviin säätiölain
mukaisiin julkisiin asiakirjoihin, mutta 2014 lähtien toimintakertomus erittelee tyhjentävästi tuloslaskelmassa ilmoitettujen avustusten määrän. Säätiö jaottelee avustuksensa kolmelle ”tavoite-alueelle”. Seuraavassa on kirjattu suurimpien tukien saajat vuosilta 2014–2015 (euro):
a) Maaseudun ja asutuskeskusväen kulttuurisen yhteisymmärryksen tukeminen: MSL (186 000), Yliopistojen tutkimushankkeet (69 000), Talonpoikaiskulttuurisäätiö (50 000), Vesaisten Varsinais-Suomen piiri
(50 000), Keskustan ja maaseudun arkiston säätiö (50 000).
b) Taloudellisen tutkimustoiminnan tuleminen; Pellervon Taloudellinen
tutkimuslaitos (150 000).
c) Maaseutuelinkeinojen menestysedellytysten tukeminen; Suomen Kylätoiminta ry (60 000), Ajatuspaja e2 (30 000) ja Turun Yliopiston
hankkeet (21 500).
Keskitien Tukisäätiön viimeisten vuosiselvitysten perusteella se ei ole enää jakanut tukea suoraan Keskustan jäsenjärjestöille13. Huomattava osa tuesta jaetaan kuitenkin puolueen aatteelliseen lähipiiriin ja sen perinteisimpiä intressejä sivuaviin ja tukeviin hankkeisiin.
Toinen hallinnoltaan ja toiminnaltaan etäämmällä puolueesta ollut organisaatio on Vitalia Säätiö. Useiden keskustataustaisten säätiöiden yhteydessä esiin
ponnahtaa rakennusalan yritys Tarveasunnot Oy. Sitä on kuvattu keskustalaisten asuntopoliitikkojen1970-luvun alussa perustamaksi yhtiöksi, joka sai
yleishyödyllisen asuntorakennuttajan aseman. Sittemmin yritys on kasvanut
ja eriytynyt laajaksi rakennusalan konserniksi eli TA-Yhtymäksi. Oman kuvauksensa mukaan TA-Yhtymä Oy ja sen konserni toimivat yleishyödyllisenä
asuntojen rakennuttajana ja omistajana, joka tarjoaa sosiaalisin perustein
kohtuuhintaisia vuokra- ym. asuntoja. Sillä on yli 14 000 asuntoa 47 paikkakunnalla14. Samainen Tarveasunnot Oy perusti vuonna 1997 Vitalia Säätiön.
Yritys haki perustamisluvan ja luovutti alkupääoman uudelle säätiölle. Säätiön
sääntöjen mukaan tarkoituksena on tukea varttuneemman väestönosan asumisolojen, omaehtoisen asumisen ja elinolojen kehittämistä ja ylläpitoa Suomessa. Sillä ei ole muodollista yhteyttä Keskustaan, mutta hallinnon kokoonpanossa on henkilökytkös organisaatioiden välillä. Vuosituhannen vaihteessa
Vitalia Säätiön hallitus koostui pelkistetysti keskustavaikuttajista: tunnetuista
poliitikoista sekä järjestö- ja taloushallinnon ammattilaisista. Sen sijaan
vuonna 2015 Keskustaan ja säätiön perustajayhtiöön linkittyvillä henkilöillä
oli saman verran paikkoja hallituksessa.
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Parikymmentä vuotta vanhan Vitalia Säätiön toiminta on jäänyt jonkinlaiseen
käynnistämisvaiheeseen. Vuoden 1999 toimintakertomus totesi, että suunnitteilla ollut palvelutalon rakennushanke oli tyssännyt Raha-automaattiyhdistyksen hylkäämään avustushakemukseen. Vuosien 2014–2015 toimintakertomuksissa säätiö toteaa selvittävänsä edelleen mahdollisuuksia käynnistää
vanhusten asumispalveluja ja etsivänsä rahoitusta toiminnan aloittamiseksi.
Toisinaan toimintakertomukset ovat todenneet säätiön myös osallistuneen
TA-Yhtymä Oy:n hallitustyöskentelyyn. Vuosina 2011–2015 säätiön budjetit
ovat vaihdelleet tuhannen euron molemmin puolin. Tuotot ovat olleet osinkoja
ja kulut hallinnon juoksevia kuluja. Tilanne vastaa pitkälti myös aiempien vuosien käytäntöjä. Säätiön omaisuusperusta on pysytellyt samassa mittaluokassa eli 25 000 euron alkupääoma on kasvanut pienillä osinkotuotoilla ja lainarahalla 2010-luvun runsaaseen 30 000 euroon. Ainoa vuosiselvityksissä
mainittu yritys ja mahdollinen sijoituskohde on TA-Yhtymä Oy. Säätiö on siis
sijoittanut varojaan samaiseen yritystahoon, joka on maksanut sen alkupääoman?15 Kaikkiaan Vitalia Säätiön taloudellinen aktiivisuus on ollut vähäistä
ja tarkoitus näyttää tyrehtyneen alkuunsa. Säätiö on joka tapauksessa pidetty
rekisterissä ja se on säilynyt perustajayhteisönsä yhtenä omistajana. Se on ollut pienenä osakkaana suureksi paisuneessa rakennuskonsernissa, jolla on
juuret keskustalaisessa liikkeessä.
Keskustapuoluetta lähellä toimineiden säätiöiden verkostoon voidaan lukea
myös vuonna 1971 perustettu Yhteiskunnallis-Sosiaalinen Tukisäätiö (YSTS),
joka on kuitenkin lakkautettu vuonna 2006. Säätiön perusti kolme muistakin
keskustasäätiöistä tuttua henkilöä. Lisäksi säätiön ensimmäiseen hallitukseen
valittiin kaksi keskustaministeriä. Säätiöllä ei ollut muodollista yhteyttä puolueeseen, vaan kytkös on johdettavissa sen johtohenkilöiden ympärille rakennetuille verkostoille16. YSTS:n säätöjen mukaan sen tarkoituksena oli mm. tukea sosiaalista sekä taloudellista tasa-arvoa, edistää sosiaalista turvallisuutta,
parantaa vaikeuksissa olevien väestöryhmien olosuhteita yms. Säätiön käytännön toimista on vaikea saada selkeää kuvaa. Toimintakertomukset puhuvat
säätiön tarkoitusperiä palvelevasta valistus- ja tiedotustoiminnasta sekä vastaavia tarkoitusperiä varten myönnetyistä apurahoista, jotka olivat yleensä
muutamien satojen tai tuhansien markkojen kokoluokkaa. 1990-luvun puolivälissä YSTS totesi, että se arvioi uudelleen toimintaansa ja tarkoitustaan. Se
päätti käynnistää selvityksen otsikolla ”Sosiaaliekonominen tutkimus”. Säätiön vuosiselvityksistä ei kuitenkaan saa selkeää kuvaa itse tutkimushankkeesta.
Yhteiskunnallis-Sosiaalisen Tukisäätiön varainhankinta perustui läpi historian saatuihin avustuksiin ja oman pääoman korkotuottoihin. Alkutaipaleellaan 1970-luvun aikana se kokosi avustuksina lähes 300 000 markkaa: vuosituet vaihtelivat 10 000 ja 100 000 markan välillä. Vuosikertomuksissa ei ole
kuitenkaan paljastettu saatujen lahjoitusten lähteitä. Sen jälkeen ulkopuoliset
avustukset harvenivat ja pienenivät, mutta se sai vielä vuosina 1995–1996 yhteensä 50 000 markan avustukset. Näidenkään varojen alkuperää säätiö ei itse
paljastanut, mutta asia ilmenee lahjoittajan vuosiselvityksissä, kun Maaseudun Yhteisvaliokunnan Säätiö kertoi 1990-luvun puolivälissä antaneensa
nämä varat. YSTS raportoi läpi historiansa hyvin niukalti myös itse jakamiensa
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apurahojen kohteista. Vuosituhannen vaihteen jälkeen säätiö totesi olleensa
uinuvassa tilassa ja vuonna 2006 se päätti lakkauttaa itsensä. Perusteluissa
viitattiin varojen vähäisyyteen ja hallituksen jäsenten ikääntymiseen. Viimeisessä tilinpäätöksessä varoja oli 1 700 euroa. Kaikkiaan Yhteiskunnallis-Sosiaalisen Tukisäätiön varainhankinta sekä tukikohteet ja sen myötä koko toimintaidea jää julkisissa asiakirjoissa hahmottumatta.

3.2 Oheisjärjestöjen lähisäätiöt
Toinen Keskustan säätiökartalta erottuva kokonaisuus perustuu sen oheisjärjestöjen perustamiin organisaatioihin. Niidenkin kohdalla toimenkuva ja aktiivisuus ovat vaihdelleet vuosien varrella. Osalla on ollut merkittävä rooli jo
vuosikymmenien ajan aina tähän päivään saakka. Toisilla taas työn laatu ja volyymi ovat muuttuneet eri aikoina, ja eräät säätiöt ovat joutuneet lopettamaan
toimintansa kokonaan.
Erityisen aloitteellinen on ollut puolueen nuorisojärjestö, jolla on historian eri
vaiheissa yhteys usean säätiön syntyyn. Ensinnäkin vuonna 1949 rekisteröity
Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö (MKS) on puolueperheen vanhin säätiö. Se
on alusta asti ollut nimenomaan nuorisojärjestön varainhankinnan väline.
Muodollinen yhteys Suomen Keskustanuoriin näkyy edelleen sen säännöissä:
säätiön hallituksen jäsenet nimeää nuorisojärjestön hallitus. Lisäksi Suomen
Keskusta on ilmoittanut vuonna 2011 Valtiontalouden tarkastusvirastolle,
että MKS on sen lähiyhteisö. Käytännössä säätiö on saanut virallisen puoluerahoitusstatuksen ja siten se kuuluu myös puoluelain mukaisten julkisuusvelvoitteiden ja valvonnan piiriin. MKS:n sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on
tukea niitä toimenpiteitä, joilla kehitetään nuorisoa taloudellisesti, sivistyksellisesti ja sosiaalisesti maaseudulla ja asutuskeskuksissa. Nuorisojärjestön historian mukaan MKS on tukenut sitä merkittävällä tavalla alusta lähtien. Järjestön pääasiallinen tulolähde on kuitenkin perustunut jo vuosikymmenien ajan
valtion jakamaan tukeen.17 Vuosina 2008–2009 velloneen vaalirahakohun yhteydessä säätiö kertoi Patentti- ja rekisterihallitukselle, että sen avustustoiminta jakaantuu kolmeen eri tyyppiin. Ensinnäkin se on tukenut Suomen Keskustanuorten toimintaa. Toiseksi se on jakanut opintoavustuksia ja stipendejä
yksityishenkilöille. Kolmanneksi sen on myöntänyt tunnustuspalkintoja eri tahoille.
Kukkasrahaston tapa kertoa toiminnastaan on muuttunut asteittain 2000-luvun aikana. Vuosien 2002–2004 toimintakertomuksissa ja tilinpäätöksissä ei
ole yksilöity lainkaan eri tahoille annettuja avustuksia. Myös valvontaviranomainen kiinnitti aikanaan huomiota vastaavaan asiaan. PRH:lle antamassaan
selvityksessä kävi sitten ilmi, että säätiö oli tukenut esimerkiksi vuosina 2005–
2006 kymmenillä tuhansilla euroilla keskustalaisten vaaliehdokkaiden taustayhdistyksiä18. Vuosina 2011–2014 säätiön Keskustanuorille jakama tuki on
ollut keskimäärin yli 110 000 euroa. Asia ei selviä Kukkasrahaston toimintakertomuksista, mutta sen voi nähdä Valtiontalouden tarkastusvirastolle tehdyistä puolueiden ajantasaisista tuki-ilmoituksista. Vuonna 2015 rahoitusjärjestelyjä on avattu taas hieman enemmän. MKS oli tukenut Keskustanuoria
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140 000 eurolla, mikä näkyy yhtä lailla PRH:lle ja VTV:lle toimitetuissa julkisissa asiakirjoissa. Tuen mittasuhdetta kuvastaa se, että 2010-luvulla Keskustanuoret on saanut valtionapua yleensä noin 670 000 euroa vuodessa.
Maaseudun Kukkasrahasto Säätiön vuosiselvitys 2015 kertoo, että pitkälti sijoitusomaisuuteen perustuva lähes velaton tasevarallisuus oli 3,3 miljoonaa
euroa. Vuositulot olivat noin 270 000 euroa, josta 244 000 oli sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottoja. Lisäksi adressivälityksestä oli saatu 26 000 euron
provisio. Alijäämäisen budjetin vuosikulut olivat puolestaan 290 000 euroa.
Hallinto-, sijoitus- yms. kustannusten jälkeen avustuksia ja apurahoja MKS jakoi yhteensä 176 000 euroa. Julkisissa asiakirjoissa näkyy, että Suomen Keskustanuoret ry sai 140 000 euroa, mutta muita tukikohteita ei ole eritelty.
Toinen Keskustanuorten kyljessä syntynyt organisaatio on vuonna 2011 rekisteröity Minela Säätiö. Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö perusti Minela Säätiön vuonna 2011 ja luovutti myös säädepääoman uudelle organisaatiolle. Molempien säätiöiden säännöissä tarkoitus on määritelty jokseenkin samalla tavalla. MKS:lla on myös oikeus nimittää osa Minelan hallituksen jäsenistä. Rekisteröintiasiakirjojen mukaan PRH tiedusteli MKS:lta, miksi se perustaa rinnalleen tarkoitukseltaan lähes identtisen säätiön. MKS perusteli toimenkuvansa eriyttämistä kahtaalle siten, että MKS on jakanut ja tulee jatkossakin jakamaan sääntöjensä mukaisesti avustuksia Suomen Keskustanuoret ry:n toimintaan. Tässä tarkoituksessa vanha Maaseudun Kukkasrahasto on ilmoitettu
puolueen lähiyhteisöksi eli puoluelain mukaiseksi rahoitusinstrumentiksi. Sen
sijaan uusi Minela Säätiö tulee toteuttamaan MKS:n tarkoitusta ilman puolueen lähipiirisidonnaisuutta. Maaseudun Kukkasrahasto Säätiön Minelalle ”säädepääomaksi lahjoittamien yhtiöiden tuotot tullaan jatkossa käyttämään puolueyhdistystoiminnasta riippumattomaan toimintaan nuorten olojen kehittämiseksi.”
Maaseudun Kukkasrahasto luovutti vuonna 2011 uuden Minela Säätiön pääomaksi omistamansa Karto Oy:n ja Putinki Oy:n osakkeet sekä 350 000 euroa
rahaa. Karto Oy on vuonna 1971 perustettu yritys, jonka tuotevalikoima sisältää mm. adresseja, posti- ja onnittelukortteja, kalentereita yms. paperituotteita. Putinki Oy puolestaan luonnehtii itseään paperi- ja lahjatuotteiden tukkumyyjäksi19. Kokonaisuus on siis lähtenyt alkuaan liikkeelle puoluejärjestöstä (Maaseudun Nuorten Liitto), joka on perustanut säätiön (MKS), joka on
edelleen lohkonut toimintaansa toiseen säätiöön (Minela), joka puolestaan
hallitsee lukuisia yrityksiä sisältävää konsernia. Minela Säätiön omistamien
yhtiöiden ja niiden tytäryhtiöiden muodostaman konsernin liikevaihto oli
vuonna 2015 yli 19 miljoonaa ja tasevarallisuus 17 miljoonaa euroa. Toiminta
on laajentunut siinä määrin vuosikymmenien takaisista lähtökohdista, että
yleisen julkisuusintressin arvioiminen sisältää monitahoisia ulottuvuuksia. Pitäisikö asiaa arvioida puoluetaustaisista lähtökohdista vai poliittisesta viiteryhmästä etäisyyttä ottaneesta yleishyödyllisestä tarkoituksesta vai enemmän
liiketaloudellisesta näkökulmasta, kun kyse yhdestä oman alansa keskeisistä
kotimaisista yrityksistä?
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Joka tapauksessa Minela Säätiön eli itse emosäätiön vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös kertovat varainhankinnan perustuvan sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottoihin. Kyse on pitkälti säätiön omistamien yritysten jakamista osingoista. Vuonna 2015 Minelan tasevarallisuudeksi ilmoitettiin1,4
miljoonaa euroa. Vuosibudjetti oli kasvanut noin 100 000 euroon. Apurahoja
ja avustuksia emosäätiö kertoi jakaneensa 37 000 euroa, missä oli siinäkin lisäystä edellisiin vuosiin verrattua. Tuen kohteita PRH:lle lähetetyissä vuosiselvityksissä ei ole eritelty. Tukea saaneet tahot ovat toisinaan kertoneet
myönnetyistä varoista. Esimerkiksi keskustataustainen Alkio-opisto on tiedottanut opiskelijoilleen mahdollisuudesta hakea Minela Säätiön myöntämiä stipendejä.20
Kolmas puolueen nuorisojärjestöä lähellä oleva organisaatio on Siniristisäätiö.
Sen perusti vuonna 1981 joukko keskustalaisia taustavaikuttajia. Säätiön
säännöissä ei ole muodollista yhteyttä puolueeseen, mutta se on ollut alusta
asti Nuoren Keskustan Liiton ja sittemmin Suomen Keskustanuorten käsissä.
Säätiön hallitus koostui 1980- ja 1990-luvuilla nousevista nimistä, jotka ovat
sittemmin tulleet tutuiksi valtakunnan politiikan eturivissä. Vuonna 2015 hallitukseen on puolestaan kuulunut uuden sukupolven poliitikkoja sekä järjestöja taloushallinnon ammattilaisia, joilla on historiassaan jonkinlainen yhteys
puolueen nuorisojärjestöön. Siniristisäätiön sääntöjen mukaan tarkoituksena
on edistää terveiden elämäntapojen juurtumista lapsiin sekä lasten ja nuorten
kasvattamista ja kouluttamista aloiterikkaiksi sekä vastuun itsestään, lähimmäisistään, ympäristöstään ja koko yhteiskunnasta tunteviksi kansalaisiksi.
Säätiön toimenkuva voidaan jakaa kahteen aikakauteen. Perustamisesta alkaen 1990-loppupuolelle asti säätiö kokosi varoja pääasiassa adressimyynnillä, pienillä korkotuotoilla ja toisinaan saamillaan avustuksilla, joiden alkuperää vuosiselvitykset eivät kerro. Kulut koostuivat säätiön rutiinikustannuksista sekä erilaisille yhdistyksille tai yksityishenkilöille jaetuista kasvattajatunnustuspalkinnoista.
Siniristisäätiön työnkuva, varainhankinta ja tapa kertoa toiminnasta ovat
muuttuneet 1990-luvun lopulla. Vuosituhannen vaihteen jälkeen aina vuoteen
2015 saakka säätiö on laatinut pelkistettyjä vuosiselvityksiä. Toimintakertomukset kuvailevat käytännön työtä lakonisesti: ”Säätiön taloudellinen tila ja
toiminta käyvät selville tuloslaskelmasta ja taseesta.” Tuloslaskelma on sekin
laadittu lyhyen kaavan mukaan. Vuosituotot ovat olleet 2011 lähtien keskimäärin 13 500 euroa, ja lähteet on eritelty enimmillään kahdella nimikkeellä:
varainhankinta ja sijoitustoiminta. Vuosikulut ovat puolestaan olleet vastaavana aikana keskimäärin runsaat 17 000 euroa. Avustuksia tai lahjoituksia
säätiö on jakanut vuoden 2011 jälkeen yhteensä runsaat 18 000 euroa – ja
avustusten taso on vähentynyt sitä edeltäneisiin vuosiin verrattuna. Oleellista
on joka tapauksessa se, ettei ulkopuolinen lukija pysty yksilöimään vuosiselvityksistä varainhankinnan lähteitä eikä säätiön jakamien lahjoitusten kohteita. Sijoitusomaisuuteen perustuvaa velatonta varallisuutta säätiöllä on ollut
2010-luvulla lähes puoli miljoonaa euroa.
Siniristisäätiön varallisuudessa tapahtui huomattava muutos vuosituhannen
vaihteessa. Taseomaisuus paisui 1990-luvun lopulla muutamassa vuodessa
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25 000 eurosta lähes 400 000 euroon. Kasvanut pääoma oli koottu yhtäältä
lainarahasta, mutta ennen kaikkea suurista avustuksista, joiden alkuperää julkiset vuosiselvitykset eivät kerro. Omaisuutta sijoitettiin mm. Keskustan puoluetoimiston osakkeisiin. Tämä näkyy 2000-luvun alun vuosiselvitysten liitetiedoista muiden puolesta annettuina vakuuksina: ”As OY Helsingin Apollon
osakkeet kirjanpitoarvoltaan 345 000 euroa”. Vuoden 2011 toimintakertomus
puolestaan toteaa, että Siniristisäätiö myi Apollon osakkeet Maaseudun Säätiölle. Siniristisäätiö on aikanaan hankkinut myös pienen osuuden Keskustan
äänenkannattajaa julkaisevasta yhtiöstä. Sittemmin tiedotusvälineet ovat raportoineet siitä, miten säätiötä on käytetty kamppailussa Joutsen Media Oy:n
hallinasta.21
Edellä käsitellyillä Maaseudun Kukkasrahasto Säätiöllä, Minela Säätiöllä ja Siniristisäätiöllä hallinnot on miehitetty pitkälti samoilla henkilöillä. Lisäksi säätiöiden toimintakertomukset vuodelta 2015 osoittavat, että sama henkilö –
niin vasta valittu kuin edellinenkin – on toiminut samanaikaisesti niiden kaikkien asiamiehenä.
Neljäs ja tunnetuin keskustanuorten kyljessä syntynyt organisaatio on Nuorisosäätiö. Maaseudun Nuorten Liitolla oli hyviä kokemuksia 1940-luvun lopulla
rekisteröidystä Maaseudun Kukkasrahastosta. Tarkoituksena oli luoda sille sisarrahasto, joka olisi laajentanut perinteistä toimipiiriä yhteiskunnan rakennemuutoksen mukana myös asutuskeskuksiin. Nuorisosäätiön perustamisesta ja hallinnoinnista vastasi puolueen nuorisojärjestö, vaikka vuonna 1962
rekisteröidyistä säännöistä puoluetunnukset oli pyyhitty pois näkyvistä. Tavoitteena oli luoda adressimyynnillä ym. tukijalka nuorkeskustalaiselle järjestötyölle, mutta uuden säätiön toimintaedellytykset kuivuivat kokoon 1960-luvun lopulla. Nuorisosäätiö rakensi toimintapohjansa uudelleen 1970-luvun
alussa. Se suuntautui nuorisolle tarkoitettujen vuokra-asuntojen tuotantoon,
mikä kattaa sen toiminta-ajatuksen vielä tänäkin päivänä. Sen sääntömääräinen tarkoitus tiivistyy sosiaaliseen nuoriso- ja kasvatustyöhön sekä nuorten
itsenäistymisen tukemiseen. Toiminta-ajatuksena on rakennuttaa ja ylläpitää
kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja: tarjota asuntoja sekä tukea ja ohjata nuoria
itsenäiseen asumiseen ja elämänhallintaan. Säätiö toteaa järjestävänsä nuorille myös vapaa-ajan toimintaa, minkä lisäksi se osallistuu nuorten asuinolojen kehittämiseen ja alan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Nuorisosäätiön ensimmäisenä kohteena valmistui vuonna 1973 Herttoniemen Nuorisohotelli.22
Sittemmin säätiö on laajentunut siinä määrin, että vuoden 2015 toimintakertomuksen mukaan se omistaa lähes 3 300 asuntoa, joissa on yli 4 600 asukasta
– pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Säätiö, sen hallitsema isännöintiyhtiö ja
kymmenet kiinteistöosakeyhtiöt ym. muodostavat konsernin, jonka liikevaihto oli vuonna 2015 noin 24 miljoonaa ja tasevarallisuus 287 miljoonaa euroa. Säätiön tulot perustuvat valtaosin asunnoista saatuihin vuokratuottoihin
(76 %), minkä lisäksi se saa toiminnallista tukea RAY:ltä. ARA:n investointiavustukset ja muu valtion tuki ovat puolestaan mahdollistaneet uusien asuntojen rakennuttamisen. Lisäksi tuotantoa on tehty normaalilla pankkilainoituksella.
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Nuorisosäätiön säännöissä ei ole määritelty sen suhdetta perustajaansa tai
muuhun taustayhteisöön. Säätiön tuoreet toimintakertomukset eivät sisällä
viitteitä taustapuolueen arkisesta järjestötoiminnasta tai vaalikampanjoinnista taikka niihin liittyvistä rahoitusjärjestelyistä. Säätiöllä on kuitenkin historiassaan selkeä yhteys omaan poliittiseen viiteryhmäänsä, mikä näkyy vaihtelevasti tänäkin päivänä. Ensinnäkin sen hallintoon on koottu toistuvasti
enemmistö keskustataustaisista vaikuttajista. Säätiön asiamies (2010-) on
puolestaan siirtynyt toimeensa puolueen sisältä ja hoitaa samanaikaisesti
eräiden muidenkin keskustasäätiöiden asioita. Säätiön historiikit osaltaan kuvailevat sen roolia keskustalaisen asuntopolitiikan välineenä. Samalla puolue
tavoitteli aikanaan omien toimintaedellytysten vahvistamista pääkaupunkiseudulla; asia oli tärkeä oman kannatuspohjankin takia. Yhtä lailla historiikeista käy ilmi se, miten valtionhoitajapuolue oli käyttänyt poliittista painoarvoaan säätiön kehittämiseksi23. Esimerkiksi julkista tukea on kanavoitu eri tahoilta mitä moninaisimmilla nimikkeillä vähintäänkin kymmenien miljoonien
eurojen arvosta. Oma lukunsa liittyy vaalirahakohun jälkeen tehtyihin viranomaisselvityksiin. Niiden perusteella säätiö oli vuosituhannen taitteesta alkaneen jakson aikana käyttänyt toistuvasti varoja myös vaalituen jakamiseen.
Noin kymmenen vuoden aikana tukea oli osoitettu keskustalaiseen vaalityöhön noin sata tuhatta euroa24. Omanlaisensa yksityiskohta liittyy myös eräisiin
säätiön tilinpäätöksistä erottuviin yhtiöihin, joita on käytetty omistajina eri
keskustayhteyksissä mainitussa rakennuttajayhtiössä eli TA-Yhtymässä25.
Toisaalla taas median kokoamien selvitysten perusteella säätiön, sen johtohenkilöiden hallitsemien organisaatioiden ja eräiden muiden keskustataustaisten vaikuttajien ympärille on rakentunut suorastaan verkosto, jossa yleishyödyllisen toiminnan sekä markkinaperusteisen rakentamisen ja riskisijoittamisen rajoja on yhä hankalampi hahmottaa26. Toiminnan laajuuden ja luonteen perusteella Nuorisosäätiötä on käytetty suorastaan esimerkkinä siitä ongelmatiikasta, joka toisinaan liittyy yleishyödyllisen toiminnan, rakentamisen
ja poliittisten kytkösten välisiin suhteisiin27.
Nuorisosäätiö muodostaa erityisen ilmiön puoluetaustaustaisten säätiöiden
joukossa. Vastaavassa asemassa on myös eräiden muiden puolueiden säätiöitä. Muodollista yhteyttä säätiön ja puolueen välillä ei ole niiden säännöissä,
vaikka säätiö on syntynyt puolueen kyljessä ja sen toimintaedellytyksiä on monin tavoin pönkitetty taustapuolueen poliittisella tuella. Pääasiallinen toimialakin on jotain aivan muuta kuin poliittista järjestö- tai vaalitoimintaa –
varsinkin kun puoluetoiminnan muodot ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana. Perinteiseen puoluetoimintaan viittaava työ tuskin on enää edes marginaalista luokkaa säätiön kokonaisvolyymista. Taustayhteisö ei ole kuitenkaan
päästänyt otettaan irti säätiöstä, vaan hallintoa on täytetty myöhemminkin saman puoluetaustan omaavilla henkilöillä. Lisäksi keskeiset poliitikot ovat katsoneet vielä 2010-luvullakin säätiön omaan yhteisöön kuuluvaksi organisaatioksi28. Mitä tästä koko asetelmasta pitäisi ajatella? Tässä tutkimuksessa käytettävillä aineistoilla ja lähestymistavoilla asiaa ei pitemmälle pysty selvittämään. Sen sijaan herää kysymys, miten tämän tyyppisiä organisaatioita pitäisi
yleensä arvioida. Tulisiko asiaa käsitellä politiikan ja poliittisen päätöksenteon
ja julkisten tukijärjestelmien sekä niiden avoimuuden kannalta vai säätiöiden
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erityisalaa painottavista sosiaalisista lähtökohdista vai markkinoiden näkökulmasta vai joltain muulta perustalta?
Puoluenuorten ohessa myös eräät muut Keskustan oheisjärjestöt ovat säätiöineet toimintojaan. Ensinnäkin Eläkeliitto ry piirijärjestöineen perusti vuonna
1993 Hyvän vanhenemisen tukisäätiön (HVTS). Sen sääntömääräisenä tarkoituksena on tukea ja ylläpitää ikääntyvien ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Säätiöllä ei ole muodollista yhteyttä Keskustapuolueeseen vaan sen
säännöt kytkevät sen nimenomaan puolueen eläkeläisjärjestöön. Hyvän vanhenemisen tukisäätiön vuosibudjetti on vaihdellut 2010-luvulla siten, että keskimäärin 20 000 euron tuotoilla on tehty selvästi ylijäämäisiä tilikausia. Säätiön isoimmat tuotot ovat peräisin saaduista lahjoituksista, joiden alkuperä jää
PRH:lle lähetetyissä vuosiselvityksissä auki. Muut tulot ovat lähinnä osinko- ja
korkotuottoja. Kuluerät ovat puolestaan liittyneet annettuihin avustuksiin ja
yleiskuluihin. Jaettujen vuosiavustusten määrät ovat vaihdelleet muutamasta
sadasta eurosta vajaaseen 10 000 euroon. Tukea on osoitettu mm. Eläkeliiton
eri yhdistyksille ja joihinkin säätiön toimipiiriin liittyvien opinnäytetöiden toteuttamiseen. HVTS:n alkupääoma oli 25 000 euroa, mutta omaisuus on kasvanut runsaassa 20 vuodessa siten, että vuonna 2015 taseen loppusumma oli
280 000 euroa. Velattoman säätiön varoista runsaat puolet oli kirjattu sijoitusomaisuudeksi sekä loput rahaksi ja pankkisaamisiksi. Omaisuuden laadusta
2010-luvun vuosiselvitykset kertovat vielä sen, että vuonna 2013 HVTS ilmoitti monipuolistavansa sijoitustoimintaansa ostamalla TA-Yhtymän osakkeita. Vuonna 2014 säätiö raportoi laajentavansa edelleen sijoitustoimintaansa tekemällä pankin kanssa 50 000 euron kapiteelisopimuksen.
Hyvän vanhenemisen tukisäätiön PRH:lle lähettämissä vuosiselvityksissä ei
ole suoria viitteitä puolue- ja vaalirahoitukseen. Säätiön merkitys myös taloudellisena taustatoimijana näyttää varsin rajalliselta: sen tasevarallisuus oli
vuosina 2014 ja 2015 runsaat 10 prosenttia verrattuna oman perustajaliiton
RAY:ltä saamiin toiminta-avustuksiin. Säätiö on siis pieni osa Suomen suurimman eläkeläisliiton ja sen taustalla olevan perinteisen valtapuolueen vuosikymmenien aikana levittäytynyttä organisaatio-, talous- ja intressipiiriä.
Nuorten ja eläkeläisten ohessa myös puolueen naisjärjestö on aikanaan perustanut oman tukiorganisaationsa. Maalaisliiton Naiset ry rekisteröi vuonna
1964 Suomen Naisten Tukisäätiön (SNTS). Sen sääntöjen mukaan tarkoituksena oli edistää naisten, erityisesti perheenemäntien, lomatoimintaa ja terveydenhuoltoa sekä heidän keskuudessaan suoritettavaa aikuiskasvatustyötä.
Käytännössä säätiö kytkeytyi puolueen naisjärjestöön, joka vastasi säätiön
hallituksen nimittämisestä. Lisäksi säätiön sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät oli yhdistetty Keskustanaisten järjestösihteerin tehtäviin. Suomen Naisten Tukisäätiön toiminta suuntautui erityisesti sosiaaliseen lomatoimintaan.
Sillä ei ollut omia lomakiinteistöjä vaan se järjesti ja kustansi tuettuja lomia
muiden ylläpitämissä lomakohteissa. Toisaalta säätiötä luonnehdittiin Keskustanaisten yhteistyökumppaniksi mm. järjestö- ja luottamushenkilöiden
koulutuksessa29. SNTS:n talous perustui julkiseen tukeen eli RAY:ltä saatuihin
avustuksiin, jotka moninkertaistuivat 1980-luvun aikana. Vuonna 1981 säätiö
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oli saanut RAY:tä runsaat 100 000 markkaa, mutta vuonna 1992 tuki oli kasvanut jo lähes 900 000 markkaan. Muita rahoituslähteitä olivat mm. lomatoiminnan asiakasmaksut ja adressimyynnistä saadut tuotot. SNTS:n toimintaedellytykset kuitenkin loppuivat 2000-luvun alussa. Viimeiset PRH:lle lähetetyt selvitykset ovat vuosilta 2006 ja 2007. Niissä säätiö toteaa, että ”se ei enää
itsenäisesti järjestä lomia, koska RAY on muuttanut lomajärjestöille jaettavien
tukien saajia.” Asiakirjat viittaavat uusiin aktivointisuunnitelmiin, mutta siitä
huolimatta Suomen Naisten Tukisäätiö on poistettu rekisteristä vuona 2010.
Viimeiseksi jääneessä vuoden 2007 tilinpäätöksessä vuosibudjetiksi oli kirjattu 50 euroa ja tasevarallisuudeksi runsaat 1 600 euroa.
Myös Keskustan sivistysjärjestön eli Maaseudun Sivistysliiton (MSL) rinnalle
on aikanaan kaavailtu omaa säätiötä. Puolueen ja sivistysliiton historiikeissa
viitataan vuonna 1967 perustettuun Keskustan opintotoiminnan säätiöön.
MSL oli syntynyt 1950-luvun alussa ja se suuntautui maaseudun monenkirjavaan opinto-, kansanvalistus- ja kulttuuritoimintaan. Toisaalla taas itse puolueen järjestökoulutuksen tarpeet olivat laajentuneet 1960-luvulla. Puolueyhteisön opinto- ja koulutustoimintaa olikin ryhdytty keskittämään 1960-luvulla
Maaseudun Sivistysliittoon. Rahoittajaksi oli valtionapujen ohessa harkittu
mm. Maaseudun Säätiötä, ja lisäksi vuonna 1967 perustettiin erillinen Keskustan opintotoiminnan säätiö. Siitä ei kuitenkaan löydy aktiivisuuden merkkejä.
Säätiörekisteri ei tunnista mainittua säätiötä, eikä siitä ole saatavissa tietoja
myöskään puolueyhteisön arkistosta. Liekö erillisen opintosäätiön tarve poistunut, koska samaan aikaan valtion budjetista ryhdyttiin maksamaan suoraa
puoluetukea. Lisäksi MSL sai vuonna 1968 opintokeskuksen oikeudet, mikä
tarkoitti sivistysjärjestölle osoitettujen valtionapujen kasvua.30

3.3 Piirijärjestöjen säätiöitä
Ensimmäisten joukossa maalaisliittolaisia säätiöitä olivat perustamassa puolueen piirijärjestöt. Vaalipäällikkö Arvo Korsimo esitteli kesällä 1949 puoluehallitukselle suunnitelmaa keskusjärjestön kylkeen perustettavasta Maaseudun Säätiöstä. Hän perusteli asiaa nimenomaan eräiden piirijärjestöjen lupaavilla säätiökokemuksilla. 1950-luvun taitteesta lähtien useat piirit olivat
perustaneet erilaisia talouden tukiorganisaatioita, joista osa oli säätiöpohjaisia ja osa toimi yhdistysmuotoisina. Yhdistyksiä olivat mm. Lapin Maaseudun
Tuki (1950), Karjalan Maaseudun Tuki (1956) ja Keski-Suomen Maaseudun
Tuki (1965). Niiden viimeiset aktiivisesta työstä kertovat rekisterimerkinnät
löytyvät 1960- ja 1980-luvuilta31. Vastaavaan tapaan useimpien piirisäätiöiden toiminta näyttää hiipuneen jo aikoja sitten.
Varsinais-Suomen Maaseudun Säätiö oli perustettu jo 1940-luvun lopulla.
Arvo Korsimo viittasi vuonna 1949 mm. Varsinais-Suomen lupaaviin säätiökokemuksiin, kun hän ehdotti myös Maalaisliitolle vastaavan organisaation perustamista. Erikoiseksi asian tekee se, että säätiörekisteri ei tunnista lainkaan
mainittua organisaatiota. Nyt käytetyissä aineistoissa viimeiset Varsinais-Suomen Maaseudun Säätiön aktiivisesta toiminnasta kertovat tiedot ovat 198049

luvulta. Silloin paikallinen keskustayhteisö käytti säätiötä Turun kaupungin jakaman piilopuoluetuen kanavointiin. Sittemmin julkisista asiakirjoista ei ole
enää löytynyt mainintaa kyseisestä säätiöstä.32
Toisaalla Etelä-Hämeen Maaseudun säätiö oli perustettu sekin puolueen organisaatiorynnäkön aikana, ja säätiörekisteriin se oli kirjattu vuonna 1950.
Sääntöjen mukaan tarkoituksena oli maaseudun yhteishengen kasvattaminen
sekä maaseutuhenkisen sivistystoiminnan vaaliminen ja tukeminen. Säätiön
toiminta vaihteli vuosien varrella, mutta aktiivisuus oli hiipumaan päin jo ennen vuosituhannen vaihdetta. PRH:lle 1990-luvun lopulla toimitetut vuosiselvitykset toteavat toiminnan olleen ”täysin hiljaista” viimeisen 10 vuoden ajan.
Ainoat tapahtumat liittyivät koron kasvuun säätiön pankkitileillä. Vuonna
1999 säätiö päätti lakkauttaa itsensä. Viime toiminaan se kertoi siirtävänsä vajaan 20 000 markan säästönsä Keskustan Etelä-Hämeen piirin käyttöön. Säätiö totesi, että rahat vastaanottavan organisaation piiritoimikunta huolehtikoon siitä, että varat tullaan käyttämään Etelä-Hämeen Maaseudun Säätiön
hengen mukaisesti. Virallisesti säätiö on lakannut vuonna 2003.
Toinen Arvo Korsimon vuonna 1949 puoluehallitukselle osoittama lupaava
esimerkki oli Pohjois-Karjalan Maaseudun Säätiö. Senkin säännöissä tarkoituksena on maaseudun yhteishengen kasvattaminen sekä maaseutuhenkisen
sivistystoiminnan vaaliminen ja tukeminen omalla alueellaan. Säätiö on viettänyt hiljaiseloa jo vuosikymmenien ajan. Viimeiset aktiivisesta toiminnasta
kertovat vuosiselvitykset ovat 1970- ja 1980-luvuilta. Keskustanaisten Pohjois-Karjalan osastot olivat myyneet adresseja, joista koostuivat myös säätiön
pääasialliset tulot. 1990-luvun lopulta lähtien säätiö on toimittanut PRH:lle
vuosiselvityksensä vain muutamaan otteeseen. Viimeiset toimintakertomukset ovat saatavilla vuosilta 2008 ja 2011. Niissä todetaan, ettei säätiöllä ole ollut toimintaa vuosina 2000–2011, mutta hallitus on keskittynyt säätiön olemassaolon säilyttämiseen. Vastaavasti tilinpäätöstiedot toteavat, ettei säätiöllä ole ollut tilitapahtumia vuoden 2000 jälkeen, ja koko 610 euron omaisuus
on pankkitilillä.33
Ainoa aktiivisesti toimiva keskustalainen piirisäätiö on Uudenmaan Maakunta
- Säätiö, joka sekin on rekisteröity jo 1950-luvulla. Sen säännöissä toiminnan
ydin on määritelty samansuuntaisesti kuin edellä käsitellyissä piirisäätiöissä.
Tarkoituksena on mm. Uudenmaan talonpoikaisen maaseutuhengen kasvattaminen sekä maaseutuhenkisen sivistystoiminnan vaaliminen ja tukeminen.
Säätiön alkupääoman maksoi puolueen nuorisojärjestön Uudenmaan piiri.
Säätiön säännöissä ei ole muodollista kytköstä puolueeseen, mutta sen hallitus
on perinteisesti koostunut uusmaalaisista keskustavaikuttajista. Uudenmaan
Maakunta - Säätiön toimenkuva näyttää muuttuneen edellisiin vuosikymmeniin verrattuna. Vielä 1980-luvun tilinpäätöksissä suurimmat erät liittyivät
usein puolueen Uudenmaan piirin järjestölehden ilmoitustuottoihin ja julkaisukuluihin. Sen sijaan 2010-luvulla toimintakertomukset toistavat, että säätiö
omistaa toimisto-osakkeen Helsingin Apollonkadulla. Toimisto on vuokrattu
Keskustan Helsingin ja Uudenmaan piireille sekä puoluenuorten Helsingin piirille. Säätiön hieman ylijäämäinen vuosibudjetti on ollut viime vuosina keskimäärin 12 000 euroa. Pääosa tuloista on ollut vuokratuottoa. Vuosikulut ovat
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puolestaan jakaantuneet pitkälti tilojen ylläpitokuluihin, toimisto- ja hallintokustannuksiin sekä stipendeihin ja avustuksiin. Esimerkiksi vuonna 2015 säätiö totesi toimintakertomuksessaan, että se oli osoittanut 1 000 euron avustuksen Keskustanuorten Uudenmaan piirille ja myöntänyt 1 750 euroa stipendeinä perinteiseen tapaan mm. Alkio-opiston opiskelijoille. Uudenmaan Maakunta - Säätiön velaton tasevarallisuus on kasvanut viime vuosina lähelle
170 000 euroa. Pääosa siitä on sijoitettu Asunto Oy Helsingin Apollon osakkeisiin, minkä lisäksi omaisuutta on rahastosijoituksissa. Säätiö on omistanut
Keskustan puoluetalon osakkeita vuosikymmenien ajan – siis jo vanhan puoluetoimiston ajoilta, vaikka aiemmin suurin omaisuus oli muissa sijoituksissa.

3.4 Keskustalainen säätiörakennelma
Maalaisliitto ja myöhemmin Suomen Keskusta on käyttänyt 1950-luvun taitteesta lähtien säätiöitä moninaisiin tarkoituksiin. Alkuaan tarkoitus oli erityisesti kerätä varoja järjestö- ja vaalitoiminnan tarpeisiin. Toiseksi säätiöitä on
käytetty puolueyhteisön omaisuuden hallintaan. Yhtäältä kyse on perus- ja
käyttöomaisuudesta. Maalaisliitto rakennutti 1950-luvun alussa oman puoluetalon, ja siitä lähtien puoluetoimiston omistuspohjassa on näkynyt vahva
säätiöperusta. Säätiöitä on ollut mukana myös puolueen sanomalehtien omistusjärjestelyissä, joskin omien äänenkannattajien määrä on kuihtunut vuosien
varrella lähes olemattomiin. Lisäksi puolueyhteisön sijoitusvarallisuutta on
monin osin nimenomaan säätiöiden halussa. Eräät keskustataustaiset säätiöt
ovat hallinnoineet myös huomattavaa omaisuutta, jonka käyttötarkoitus on
määritelty ensi sijassa muuhun yleishyödylliseen toimintaan kuin poliittiseen
järjestö- ja vaalityöhön. Kolmanneksi voidaan todeta se, että toiminnallisia –
eli tietyn toimialan hoitamiseen keskittyviä – säätiöitä Keskusta on vähänlaisesti. Edelleen toimivista organisaatioista oikeastaan vain arkistosäätiö on alkuaan perustettu tietyn puoluetoiminnan lohkon hoitamiseen. Neljänneksi
säätiöitä on käytetty sisäisen vallankäytön välineinä. Niillä on ollut rooli esimerkiksi omistussuhteiden hallinnassa sekä tukivarojen ohjailussa. Viidenneksi säätiöt voivat toimia puoluetalouden ankkurina tai hätävarana. Vaalirahoituksen ohessa säätiö saattaa osallistua puolueen velka- ja takausjärjestelyihin tai antaa itse lainaa puolueelle. Keskusta on myös hoitanut lainojaan myymällä osuuttaan puoluetoimistosta omalle lähisäätiölleen. Näin on lyhennetty
velkaa – ja saatu varallisuus kuitenkin pidettyä oman yhteisön hallussa.
Historiallisten ja toiminnallisten ominaispiirteiden jälkeen vähintään yhtä
oleellinen havainto liittyy säätiörakennelman muuttuneeseen luonteeseen.
Ensinnäkin tämä ilmenee säätiöiden määrässä. Kolmannes Keskustan säätiökartalle merkityistä organisaatioista on lopettanut kokonaan toimintansa
(asetelma 3.1). Tämän ohessa muutamalla yhä rekisterissä pidetyllä säätiöllä
toiminta on hiipunut vähäiseen mittaan. Uusia säätiöitä on sen sijaan perustettu 1970-luvun jälkeen vain muutamia, ja nekin ovat enemmän jonkinlaisia
oheistuotteita kuin keskeisiä puolue- ja vaalirahoituksen välineitä. Muutos näkyy myös säätiöiden toimenkuvassa. Alun perin niiden keskeinen tehtävä oli
kerätä lahjoituksia ym. varoja puolue- ja vaalitoimintaan. 2010-luvulla säätiöiden varainhankinta perustuu enemmän pääoman tuottoihin kuin saatuihin
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lahjoituksiin. Vuonna 2015 ainoastaan kaksi keskustataustaista säätiötä raportoi saamistaan lahjoituksista ja vain toinen niistä totesi jakaneensa avustuksia edelleen eteenpäin (arkistosäätiö ja eläkeläisten säätiö). Säätiöiden nykyrooli näyttäytyy siis enemmän omaisuuden hallinnan välineenä ja sijoitustuottojen kerääjänä kuin ulkopuolisen avustusrahan välittäjänä. Ulkopuolinen
tuki ohjataan nykyään puoluejärjestöille ja ehdokkaille pääosin muilla keinoin
kuin säätiöiden kautta34. Lisäksi joidenkin säätiöiden toimenkuva on muutenkin muuttunut ja työ siirtynyt etäämmälle puolue- ja vaalirahoituksen ytimestä.
Muutoksia on nähtävissä myös säätiöiden hallinnossa. Aikanaan puolueen ministeriporras ja jopa itse presidentti osallistuivat säätiöiden hallintoon. Sittemmin aktiivipoliitikot ovat vähitellen hävinneet kuvasta. Nykyään säätiöiden hallinnosta erottuvat veteraanipoliitikot, järjestöaktiivit, taloushallinnon
ammattilaiset ja politiikan taustavaikuttajat.
Muutosta kuvaa myös se, että julkisuuden kannalta riskialtteimpia järjestelyjä
on siirretty pois puolueen ydinsäätiöistä. Ote omaisuudesta ei ole kuitenkaan
täysin irronnut vaan sitä on siirretty hieman etäämmällä oleviin organisaatioihin. Eri yhteyksissä tulee toistuvasti esille keskustalaisten asuntopoliitikkojen
1970-luvun taitteessa perustama Tarveasunnot Oy, joka sai yleishyödyllisen
asuntorakennuttajan aseman. Samaiselle yhtiölle aikanaan suunniteltua roolia on luonnehdittu mm. ”keskustan liiketoiminnan moottoriksi”. Puolue oli
hallinnoinut omistustaan yhtiön suuntaan säätiöiden ja muiden oheisjärjestöjen avulla. Matkan varrella rakennuttajatoiminta laajentui yritysryppääksi,
jossa yleishyödyllinen asuntorakennuttaminen eriytettiin vuosituhannen
vaihteessa TA-Yhtymä Oy:lle. Maaseudun Säätiö ja Maaseudun Yhteisvaliokunnan Säätiö ilmoittivat vuonna 2011 luopuneensa mainitun yhtiön osakkeista. Toisaalla taas eräät muut keskustataustaiset säätiöt, kuten Keskitien
Tukisäätiö, Vitalia Säätiö ja Hyvän vanhenemisen tukisäätiö, ovat raportoineet
omistuksestaan kyseisessä yhtiössä. Lisäksi eräät Nuorisosäätiön taseessa
mainitut yritykset ovat pienosakkaina mainitussa TA-Yhtymässä35. Keskitien
Tukisäätiön historiikissa suorastaan hehkutetaan sitä, miten se hankki vuosina 2005–2011 useaan otteeseen TA-Yhtymän osakkeita. Vuonna 2011 säätiöllä oli TA-Yhtymän osakekannasta 12 prosenttia ja äänivallasta 17 prosenttia.
Keskitien Tukisäätiö on ”ohittamattoman omistajan asemassa” TA-Yhtymässä,
eli suuria päätöksiä ei voida tehdä ilman sen suostumusta36.
Säätiöiden merkitys omaisuuden haltijana näyttää muutenkin muuttuneen:
suurin omaisuusmassa löytyy muualta kuin puolue- ja vaalitalouteen keskittyviltä organisaatioilta. Maaseudun Säätiö ylläpitää puoluetoimistoa ja Maaseudun Kukkasrahaston työ suuntautuu puoluenuorten tukemiseen. Näillä säätiöillä tasevarallisuus oli vuonna 2015 runsaat kaksi ja kolme miljoonaa euroa.
Löyhemmin puolueeseen kytkeytyneellä ja enemmän samojen aatteellisten
tunnusten alla toimivalla Keskitien Tukisäätiöllä tasevarallisuudeksi oli
vuonna 2015 kirjattu vajaat 15 miljoonaa euroa. Lisäksi säätiöiden hallinnassa
on omaisuutta, joka on tarkoitettu selkeämmin muuhun kuin aatteellisia tunnuksia kantavaan poliittiseen toimintaan. Erityisesti puolueen nuorisojärjestössä johtotehtäviin kasvaneiden poliittisten toimihenkilöiden ryhmittymä
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näyttää hallinnoivan lukuisia säätiöitä, joilla on huomattavan suuri varallisuus, vaikka vertailussa olisi sitten kaikkien puolueiden lähisäätiöt.
Säätiöiden määrään ja toimenkuviin liittyvien muutosten ohella johtopäätöksenä korostuu niiden muuttunut painoarvo. Säätiöiden merkitys puoluetaloudelle on selväsi vähentynyt. Tärkein syy löytynee 1960-luvun lopulla syntyneestä valtion puoluetukijärjestelmästä ja sen jälkeen paisuneista välillisen
puoluetuen muodoista. Veronmaksajien tuki on korvannut monin osin yksityisen rahan lähteet. Keskustalaisten säätiöiden painokkain aikakausi ulottuu
1950-luvun alusta 1970- ja ehkä 1980-luvulle saakka. Historian tutkijoille riittäisi edelleen työsarkaa etsiä puolue- ja vaalirahan syvimpiä pohjavirtoja
ajalta, jolloin julkisuutta tuskin edes mainittiin tavoittelemisen arvona. Sen sijaan 2010-luvun alkupuoliskolla Keskustan merkittävimmät puolue- ja vaalirahoituksen arki- ja rutiinijärjestelyt ovat muualla kuin säätiöissä.
VIITTEET:
1 Perusjärjestöjen ja henkilöjäsenten määristä Mickelsson 2015, 435–436; Puolueen järjestöllisestä kehityksestä sekä oheisjärjestöjen syntytaustasta Venho 1996b, 45 ja 48–69; Katso
myös Punnonen 1978, 45.
2 Hokkanen 2002, 194 ja 214–217; Säätiön synnystä vaalipäällikkö Arvo Korsimon kirje Maalaisliiton keskushallituksen pöytäkirjoissa 10.6.1949. Liite 1. Maaseudun Säätiö. Keskustan ja
maaseudun arkisto (KMA); Virkkunen 1976, 171–173.
3 Esimerkiksi Helsingin Sanomain kuukausiliite joulukuu 1985: Tapaus Tarveasunnot; Vertaa
HS 28.3.2015: ”Entisellä Tarveasunnoilla on keskustalaiset juuret”.
4 Hokkanen 2002, 209 ja 217–220; Rautkallio 1996, 166, 178, 204–209; Tsernous & Rautkallio
1992, 100 ja 122; Virkkunen 1976, 173–180; HS - Kuukausiliite joulukuu 1985.
5 Suomen Keskusta rp ilmoitti VTV:lle (1/2012) saaneensa säätiöltä 15 000 euroa, katso
www.puoluerahoitus.fi > ilmoitukset yli 1 500 euron tukijoista; Presidenttiehdokas Väyrysen
vaalirahoitusilmoituksessa on merkintä MYS:ltä saadusta 20 000 eurosta tuesta, katso
www.puoluerahoitus.fi > Tehdyt ilmoitukset vaaleittain > Presidentinvaalit 2012.
6 Kekkosen rahoituksesta edellä. Vuosien 1982 ja1994 vaaleista HS kuukausiliitteet 12/1985
ja 3/1994. Vanhasen saamasta tuesta PRH:lle toimitettu MYS:n kokouspöytäkirja 1/2005.
Vuoden 2012 vaaleista VTV:lle toimitettu Väyrysen vaalirahoitusilmoitus.
7 Venho 1996b, 37.
8 www.keskusta.fi/suomeksiKMA; Samasta www.arkisto.fi/arkistolaitos > valtionapua saavat
yksityiset keskusarkistot > keskustan ja maaseudun arkisto. Katsottu 5/2016.
9 Keskitien Tukisäätiön syntytaustasta Taipale & Tamminen 2014, 7-22; Säätiörekisterin mukaan Keskustan Tuki sr oli konkurssissa jo pian perustamisensa jälkeen 1962, mutta rekisteristä se on poistettu vasta vuonna 2016.
10 Taipale & Tamminen 2014, 73–74 ja 50–60.
11 Omaisuusperustasta Taipale & Tamminen 2014, 36 ja 81–82 sekä 90–91 ja 110–115, 126
sekä 129–131 ja 136–138.
12 Taipale & Tamminen 2014, 45–50 ja 91–101 ja 116–121 sekä 141–148.

53

13 Viimeinen julkisista asiakirjoista löytyvä avustus puoluejärjestölle on Keskitien Tukisäätiön 3 000 euron suoritus Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirille 1/2014. Säätiön PRH:lle lähettämistä vuosiselvityksistä asiaa ei voi todentaa, mutta se näkyy VTV:n ilmoitusrekisteristä
www.puoluerahoitus.fi > ilmoitukset yli 1 500 euron tukijoista.
14 TA-Yhtymä Oy:n Vuosikertomus 2015, 5; Vertaa esimerkiksi Helsingin Sanomat 28.3.2015
ja HS kuukausiliite joulukuulta 1985.
15 Katso samasta HS 28.3.2015: Vertaa Yle MOT 26.4.1999: Yleishyödyllinen perhe – säätiöitä
ja poliittista rahaa, käsikirjoitus. Hakukonelähde.
16 Säätiön perustivat Matti Ruokola ja Jaakko Pajula, jotka ovat toimineet myös Maaseudun
Yhteisvaliokunnan Säätiössä sekä Markus Onnella joka on toiminut Nuorisosäätiössä. Ensimmäiseen hallitukseen kuuluivat myös sisäministeri Artturi Jämsen ja ulkoministeri Olavi J.
Mattila.
17 Vanhanen 1995, 225; Vertaa Venho 2008, 85 ja Puoluerahoituskomitea 1979, 57.
18 PRH:n selvityspyynnöt MKS:lle ja säätiön vastaukset viranomaiselle 9-12/2009. Säätiörekisteristä 6/2016 kootut tiedot.
19 Vertaa www.karto.fi ja www.putinki.fi. Katsottu 3/2017.
20 www.alkio.fi/opintojen-rahoitus/stipendit. Katsottu 4/2016.
21 Esimerkiksi Suomenmaa 1.6.2010 otsikolla ”Joutsen Mediassa suuri hämminki”; Samasta
Kaleva 4.6.2010 otsikolla ”Keskustanuoret avainasemassa Joutsen Median kaappauksessa”.
22 Historiasta Onnela 1991,5-6; Kähkölä 2001, 27–29; Venho 1996b, 31–32. Katso nykyisestä
toiminnasta www.nuorisosaatio.fi.
23 Onnela 1991, 4 ja 14 sekä 22–24; Kähkölä 2001, 32 ja 40–57 sekä 75–76.
24 Helsingin käräjäoikeus 30.1.2013. Tuomio 13/938. Asianro R 11/7644.
25 Vertaa Nuorisosäätiön Toimintakertomus 2015, 36 ja HS 28.3.2015. Katso myös Kähkölä
2001, 173.
26 www.yle.fi: ”Vaalirahakohussa ryvettyneellä Nuorisosäätiöllä ja sen johdolla vaiettuja kiinteistöbisneksiä.” Päivätty 24.8.2016.
27 Virén 2014, 73–74.
28 Esimerkiksi Suomenmaa 10.10.2012 otsikolla ”Vanhanen: Nuorisosäätiö on keskustalainen säätiö”.
29 Venho 1996a, 111–112 ja 199–201 sekä Venho 1996b, 33–34.
30 Taustasta ja historiasta Henttinen 2002, 90–94 ja Isohookana-Asunmaa 2006, 341; Keskustan ja maaseudun arkistosta tiedusteltiin (3/2017) aineistoja Keskustan opintotoiminnan
säätiöstä, mutta saadun vastauksen mukaan sellaisia ei arkistosta löydy.
31 Vaalipäällikkö Arvo Korsimon kirje Maalaisliiton keskushallituksen pöytäkirjoissa
10.6.1949. Liite 1. Maaseudun Säätiö. KMA. Asiasta tiivistetysti Venho 1996b, 21; Mainitut
kolme yhdistystä PRH on poistanut rekisteristä vuonna 2017, kun se on siivonnut listoilta tuhansittain passiivisia yhdistyksiä, joista ei ole kuulunut enää vuosikymmeniin mitään.

54

32 Punnonen 1978, 81: ML:n V-S:n piirin syyskokouksessa 1948 oli esitetty säätiötä järjestön
taloudelliseksi tueksi. Historiikki ei kerro, miten ajatus siitä toteutui; Paikallisesta piilopuoluetuesta Venho 1996a, 307 ja 306. Varsinais-Suomen Maaseudun Säätiö sai Turun kaupungin
järjestöavustuksia 1970-luvun lopulta alkaen vuoteen 1986 saakka. Sen jälkeen tuki on kanavoitu muiden organisaatioiden kautta.
33 Pohjois-Karjalan Maaseudun Säätiön tiedot on koottu säätiörekisteristä 6/2016. Säätiö on
sittemmin lakannut 8/2017.
34 Yksittäisenä huomiona mainittakoon, että vuosituhannen alussa ns. vaalirahakohun yhteydessä puolue ei käyttänyt ulkoisen tuen ketjuttamiseen vanhoja säätiöitään vaan asiaa hoidettiin varta vasten perustettujen yhdistysten, kuten Menestyvä Suomi ry ja Kehittyvien Maakuntien Suomi ry, välityksellä.
35 Helsingin Sanomien (28.3.2015) mukaan keskusta-aatetta edistävät säätiöt, yhdistykset ja
yritykset omistavat 18 % TA-Yhtymän osakkeista ja yli 35 % äänivallasta; Tarveasunnoista
lisäksi HS Kuukausiliite joulukuu 1985. Vertaa Ylen MOT-ohjelma 26.4.1999: Yleishyödyllinen
perhe – säätiöitä ja poliittista rahaa.
36 Taipale & Tamminen 2014, 137.

55

4 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Työväenliikkeen juuret ulottuvat edellisen vuosisadan jälkipuolelle, ja 1900luvun taitteessa syntynyt Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) oli ensimmäinen nykyaikainen puoluejärjestö1. Se oli aikansa muutosliike, joka loi
uudet puoluetoiminnan muodot ja haastoi vanhat valtarakenteet. Vasemmistolle tyypilliseen tapaan se pyrki joukkopuolueena kokoamaan piiriinsä laajan
jäsen- ja kannattajakunnan. Toiminnan rungoksi rakennettiin vahvaa organisaatiota.
Yli vuosisadan ylittävän historiansa aikana työväenliike on suunnannut toimintaa useille eri alueille. Ytimessä on itse puolueorganisaatio, jonka rakenteet käsittävät niin paikallis-, piiri- kuin keskustason järjestöt. Sanoma- ym.
lehtiä on historian aikana julkaistu kymmenittäin, mutta 2000-luvulla äänenkannattajien määrä on vähentynyt nopeasti. Oleellinen osa työväenliikettä on
rakentunut ammatillisen järjestäytymisen pohjalle, mikä ilmenee edelleen läheisessä suhteessa ammattiyhdistysliikkeeseen. Myös työväen liike- ja osuustoiminta olivat vuosikymmenien ajan näkyvä osa erilaisia aatteellisia taustoja
edustavia talouselämän lohkoja, vaikka sittemmin toiminnan kirjo ja volyymit
ovat kutistuneet. Vasemmisto on korostanut rooliaan myös kulttuuri- ja sivistysliikkeenä, mikä on tuottanut moninaisia toiminnan ja organisaatioiden
muotoja. Vastaavasti työväenliikkeen historiassa on panostettu erilaiseen sosiaaliseen toimintaan, joka nykyään mielletään yhteiskunnan tehtäväksi. Toisaalla taas urheilu ja liikunta muodostivat jo liikkeen alkutaipaleella oman alueensa muun toiminnan rinnalla. Lisäksi vasemmistossa muistutetaan edelleen
sen luonteesta osana kansainvälistä työväenliikettä. Oman leimansa liikkeeseen tuovat aatteelliset suuntaukset ja niiden pohjalle rakennetut eri vasemmistopuolueet. Ne ovat luoneet rinnakkaisia ja kilpailevia rakenteita, minkä
lisäksi ne ovat taistelleet yhteisten organisaatioiden hallinnasta. Kaikki tämä
heijastuu tavallaan myös vasemmiston säätiörakenteisiin.2
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Asetelma 4.1 Suomen Sosialidemokraattisen puolueen säätiökartta

Pääosa sosialidemokraattisen liikkeen organisaatiosta on yhdistysmuodossa,
mutta joitain toimia on siirretty säätiöille. Ne voidaan jaotella ainakin kolmeen
luokkaan. Ensinnäkin kyse on itse puolueen lähelle hallinnollisesti, aatteellisesti tai toiminnallisesti sijoittuvista organisaatioista. Toiseksi eräitä säätiöitä
vasemmistopuolueet hallinnoivat yhdessä, vaikka sosialidemokraatit ovat pitäneet niissä enemmistön hallussaan. Kolmanneksi useat SDP:n paikallisjärjestöt ovat säätiöineet omaisuuttaan. Lisäksi ammattijärjestöt ovat hallinnoineet erinäisiä säätiöitä, jotka jäävät kuitenkin tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

4.1 Puolueen lähisäätiöt
Itse puolueen läheisyydessä toimineet säätiöt voidaan jakaa edelleen kolmeen
alatyyppiin. Yhtäältä muutamilla säätiöillä on virallinen yhteys puolueeseen,
ja SDP:n keskusorganisaation asema on vahvistettu tavalla tai toisella niiden
sääntöihin. Toisaalta taas eräillä säätiöillä yhteys puolueperheeseen on väljempi, enemmän aatteellinen kuin muodollinen – ja vaihtelevassa määrin
myös toiminnallinen. SDP on luokitellut tällaiset organisaatiot yhteistyötahoikseen3. Kolmanneksi eräillä säätiöillä yhteys puolueeseen on väljentynyt ja
se näkyy ulospäin lähinnä niiden historiassa ja nykyhallinnon kokoonpanossa.
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Ensiksi tarkastellaan puolueeseen muodollisesti kytkeytyneitä toimijoita.
Tässä tutkimuksessa mukana olevista organisaatioista yksi toimii yhdistyspohjalla: vuonna 1949 perustettu Työväenlehdistön Kannatusyhdistys ry
(TLKY). Toimenkuvaltaan se kuitenkin muistuttaa useita puoluesäätiöitä, ja
SDP on itse kuvannut sitä puolueen taloudelliseksi ”säätiöksi”. TLKY:n sääntöjen mukaan tarkoituksena on edistää sosialidemokraattisen lehdistön sekä
muun julkaisu- ja tiedotustoiminnan aatteellista kehitystä. Yhdistys on toiminut SDP:n puoluetoimiston yhteydessä, ja se on rekisteröity vuonna 2010 Valtiontalouden tarkastusvirastolle puolueen lähiyhteisöksi. Se siis kuuluu puoluerahoituksen laajojen julkisuusvelvoitteiden ja VTV:n tarkastuskohteiden
piiriin, mutta ei ole yhdistyksenä velvollinen lähettämään vuosikertomuksiaan PRH:lle. Alkuaan TLKY ry:n tarkoitus oli tukea sosialidemokraattisia kirjapainohankintoja ja lehtiyhtiöitä. Vuosikymmenten aikana se on kuitenkin ollut monessa mukana, kuten erinäisten viestintäyhtiöiden osakkaana. Toisaalla
se on osallistunut puolueen omistus-, laina- ja takausjärjestelyihin, ja sitä on
kutsuttu myös puolueen pääomatalouden hoitajaksi. SDP on käyttänyt kannatusyhdistystä myös edustajanaan sosialidemokraattien muissa säätiöissä ja
tukiorganisaatioissa. Yhdistys on lisäksi toiminut muualta saatujen lahjoitusten välittäjänä. Sillä on ollut ainakin jossain vaiheessa rooli koko puolueyhteisön taloussuunnittelun koordinoijana.4 Toimintakertomustensa mukaan yhdistys toteuttaa 2010-luvulla tarkoitustaan ”antamalla avustuksia sosialidemokraattisen tiedottamisen kehittämiseksi”.
Työväenlehdistön Kannatusyhdistyksen omaisuus on viime vuosina perustunut kiinteistö- ja arvopaperisijoituksiin. Vuonna 2015 taseen loppusumma oli
runsaat 3,5 miljoonaa euroa. Sen vuositulot 2010-luvulla ovat olleet keskimäärin vajaat 670 000 euroa. Ne ovat kertyneet vuokratuotoista sekä osingoista ja
myyntivoitoista. Suurimmat kuluerät ovat puolestaan koostuneet sijoitus- ja
rahoitustoiminnan menoista sekä yhdistyksen jakamista avustuksista ja
omista henkilöstökuluista. Esimerkiksi vuonna 2015 se kertoi myöntäneensä
avustuksia yhteensä 217 000 euroa, mikä oli edellisten vuosien keskivertotasoa. Siitä 200 000 oli osoitettu SDP rp:lle ja 2 000 euroa puolueen Oulun piirille. Nämä rahat näkyvät myös VTV:n ajantasaisessa tukirekisterissä. Tämän
ohessa TLKY osoitti 5 000 euron tuen yksittäisen ehdokkaan vaalityöhön,
mikä ilmenee kyseisen kansanedustajan VTV:lle lähettämässä vaalirahailmoituksessa. Sen sijaan Pirkanmaan Päivälle eli Demokraatti-lehden alueelliselle
verkkojulkaisulle osoitettu 10 000 euron avustus ei kuulu puoluerahoituksen
julkisuusvaatimusten piiriin. Vastaavasti TLKY:n 2014 toimintakertomuksen
perusteella se jakoi avustuksia yhteensä 255 000 euroa. Tästä oli myönnetty
VTV:n ilmoitusrekisterin perusteella 200 000 euroa SDP rp:lle, mutta loppuosan jyvitystä ei löydy em. julkisista asiakirjoista. Sen sijaan vuonna 2013 Työväenlehdistön Kannatusyhdistys totesi, että tuen jaossa oli välivuosi, ja avustuksia annettiin vain 10 000 euroa.5
Vanhin SDP:n suoraan hallitsemista säätiöistä on vuonna 1946 rekisteröity
Työväen Arkiston Säätiö. Puolue oli perustanut oman arkiston jo vuonna 1909,
mutta säätiöi sen vasta sodan jälkeen. Säätiön hallituksen nimittää edelleen
SDP:n puoluehallitus työväenliikkeen eri aloja edustavista henkilöistä. Työväen Arkisto sanoo keskittyvänsä erityisesti sosialidemokraattisen liikkeen ja
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sen ympärillä olevien järjestöjen ja henkilöiden sekä ammattiyhdistysliikkeen
aineistojen keruuseen ja laajentaneensa työtään viime vuosina myös sosiaalija yhteiskuntahistorian eri alueille, kuten kuluttajaliikkeeseen. Työväen Arkisto on vanhin kansanliikearkisto. Työnkuva on osin samanlainen kuin muillakin puoluearkistoilla. Se toimii SDP:n keskusarkistona ja sen lähipiirissä olevan poliittisen liikkeen arkistona; se on yksi puoluetoiminnan taustaresurssi.
Tämän ohessa arkisto palvelee eri tavoin niin tieteellisiä kuin kulttuurihistoriallisia tarpeita. Työväen Arkisto poikkeaa muista puoluearkistoista siinä,
että sen toiminnan piiri ja volyymi ovat laajempia, vaikka se on eriyttänyt kirjasto- ja museotoimintansa muihin organisaatioihin jo 1980-luvulla. Toisaalta
vuonna 2009 Työväen Arkisto ja Ammattiyhdistysarkisto fuusioitiin yhdeksi
kokonaisuudeksi.6
Työväen Arkiston Säätiön vuosibudjetit ovat olleet 2010-luvulla runsaat miljoona euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kuluja oli vajaat 1,2 miljoonaa euroa. Muutaman edellisen vuoden tapaan noin puolet niistä oli henkilöstökuluja
ja vajaa kolmannes toimitilakustannuksia. Loppu koostui hallinto- ym. menoista. Samana vuonna tuloja oli runsaat 1,2 miljoonaa, josta lakimääräistä valtionapua oli 708 000 euroa. Julkisen tuen osuus oli hieman kaventunut, kun
edellisten vuosien tilinpäätöksissä se oli vielä kaksi kolmasosaa. Pääosa lopuista tuloista ilmoitettiin varainhankinnaksi, ja tuloslaskelmaan ne oli kirjattu säilytys- ja järjestelmätuen sekä lahjoitusten ja apurahojen nimikkeillä.
Säätiön toimintakertomuksen mukaan yksityisen tuet lähteet ovat perustuneet totuttuun tapaan ammattiyhdistysliikkeen ja puolueen muiden lähisäätiöiden tarjoamaan tukeen. Työväen Arkiston Säätiön varallisuus on kasvanut
vuosina 2014–2015 yli 300 000 euroon, josta valtaosa on kirjattu taseeseen
rahaksi ja pankkisaamiseksi.
SDP:n perustamiin ja hallinnoimiin organisaatioihin lukeutuu myös vuonna
1971 rekisteröity Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö. Se määrittelee itsensä
kehitysyhteistyöjärjestöksi, jonka työ on suunnattu sekä kolmansiin maihin
että kotimaan valistustoimintaan. Alkuaikoina tarkoituksena oli tukea kehitysmaiden sosialistisia ja edistyksellisiä liikkeitä sekä kansallisia vapautusjärjestöjä. Sittemmin toiminta on suuntautunut kehitysyhteistyöhankkeisiin mm.
Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Viime vuosilta Solidaarisuussäätiö kertoo toteuttaneensa tarkoitustaan kehitysyhteistyöohjelmilla Somalimaassa,
Keniassa, Ugandassa ja Nicaraguassa. Kohdemaissa on ollut tavoitteena edistää toimeentuloa, tasa-arvoa, naisten oikeuksia ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Kotimaassa se on suunnannut globaalikasvatusta mm. opetusalan
henkilöstölle ja pyrkinyt vaikuttamaan kehityspolitiikan linjauksiin. Se on
osallistunut myös erilaisiin kampanjoihin, kuten silpomista vastustaviin hankkeisiin ja Nenäpäivä-keräyksiin. Samalla se on verkostoitunut muiden alan toimijoiden kanssa. Solidaarisuussäätiö on nivottu myös SDP:n yhteisöön. Säätiö
on alusta asti aina 2000-luvulle saakka kirjattu puolueen toimintakertomuksiin osaksi sen kansainvälistä toimintaa. Toisaalta taas säätiön toimintakertomuksissa yhteistyötahoiksi on mainittu puolueen ohessa sen nais-, nuoriso- ja
sivistysliitot.7

59

Solidaarisuussäätiön toiminta on laajentunut sitten alkuvuosien myös taloudellisesti. Vuositulot ovat olleet 2010-luvulla keskimäärin noin kolme miljoonaa euroa. Siitä kolme neljäsosaa on ollut valtionapua ja loppuneljännes keräystuloja. Esimerkiksi vuonna 2015 säätiön kokonaistulot olivat noin 3,4 miljoonaa, josta vajaat 2,6 miljoonaa oli ulkoministeriön kumppanuussopimuksen rahoitusta ja lähes 0,8 miljoonaa euroa oli kirjattu keräystuotoiksi. Säätiön
kotisivuilla julkaistuissa toimintakertomuksissa ja tilinpäätöksissä tai PRH:lle
toimitetuissa laajemmissa tilinpäätöstiedoissa ei ole kattavaa erittelyä varainhankinnan lähteistä, mutta osa on peräisin vuosittaisesta Nenäpäivä-keräyksestä. Säätiön kotisivujen talousesittelyn mukaan menoista runsaat 70 % kuluu köyhyyden poistamiseen ja naisten aseman parantamiseen – loput on viestintä-, hallinto- ja varainhankintakuluja. Tilinpäätöksissä jaottelu on erilainen:
hankekustannukset nielevät runsaat puolet ja henkilöstökulut noin neljänneksen menoista. Loppuosa on kirjattu muiksi kuluiksi ja varainhankinnan kustannuksiksi. Kansainvälisen Solidaarisuussäätiön tasevarallisuus on ollut
2010-luvulla keskimäärin 1,7 miljoona, josta sijoitusomaisuutta on ollut runsaat miljoona euroa.
Tuorein puolueen lähisäätiöistä on vuonna 2005 rekisteröity Kalevi Sorsa säätiö. SDP perusti sen, maksoi alkupääoman ja päättää edelleen säätiön hallinnon kokoonpanosta. Käytännössä säätiö ylläpitää puolueen ajatushautomoa eli ”tink tankia”. Se luonnehtii työnkuvaansa siten, että toiminta sijoittuu
tutkimuksen sekä poliittisen valmistelun ja päätöksenteon väliin. Tarkoituksena on tuottaa sovellettavaa tutkimustietoa yhteiskunnallisista aiheista ja ylläpitää sosialidemokraattiseen arvopohjaan nojaavaa keskustelua vapautta,
oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa edistävästä yhteiskuntapolitiikasta. Kalevi
Sorsa -säätiön toimintakertomukset jaottelevat työnkuvan neljälle lohkolle.
Ensiksikin kyse on tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Tutkimushankkeet
suuntautuvat talouden, demokratian ja politiikan alueille, kuten verotukseen,
työllisyyteen, julkisiin palveluihin, vaaleihin, tasa-arvoon, monikulttuurisuuteen yms. teemoihin. Toiseksi säätiö kertoo osallistuvansa yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen eli poliittiseen keskusteluun mm. seminaareissa ja tilaisuuksissa sekä puheenvuoroilla että haastatteluilla eri medioissa. Kolmas osa-alue
liittyy kansainväliseen toimintaan. Jo alun perin ideana oli laajentaa SDP:n kehitysyhteistyötä, jota oli hoidettu Kansainvälisen Solidaarisuussäätiön kautta,
myös demokratiatyön suuntaan. Sorsan säätiö kertookin työskennelleensä
useita vuosia ulkoasiainministeriön rahoituksella Makedoniassa. Tarkoituksena on ollut rakentaa moniarvoista kansalaisyhteiskuntaa ja politiikkakäsitystä sekä samalla kehittää monipuoluedemokratiaa ruohonjuuritasolla – erityisesti nuorten keskuudessa. Neljänneksi säätiön julkaisutoiminta on tuottanut tutkimuksia, tutkielmia, vihkosia, katsauksia, artikkeleita yms.8
Kalevi Sorsa -säätiön viimeiset vuosibudjetit ovat vaihdelleet puolen miljoonan euron molemmin puolin. Esimerkiksi vuonna 2015 tulot olivat yhteensä
581 000 euroa. Se sai valtionapua opetusministeriön vuositukena 150 000 ja
ulkoministeriön kehitysyhteistyötukena 94 000 euroa. Lisäksi säätiö sai nimeämiltään lahjoittajilta yksityisiä avustuksia runsaat 220 000 euroa. Tuen
antajina oli työväentaustaisia organisaatioita, kuten Palkansaajasäätiö, Tradeka-yhtymä, Kansan Sivistysrahasto ja Työväen Opintorahasto (ks. luku 4.2).
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Kulujaan säätiö kuvasi 2015 toimintakertomuksessa siten, että 575 000 eurosta yleishallintoon käytettiin 36 %, tutkimustoimintaan 45 % ja demokratiatyöhön 19 %. Tuloslaskelmasta asiaa voi hahmottaa hieman eri tavalla – sen
mukaan henkilöstökuluihin käytettiin yli 60 %. Kaikkiaan voidaan todeta, että
yksityisellä ja julkisella tuella toimiva Kalevi Sorsa -säätiö on vuosikymmenessä vakiinnuttanut asemansa myös taloudellisesti. Alkupääomaa sillä oli
50 000 euroa, mutta vuosina 2014–2015 taseen loppusumma oli kasvanut rahastosijoituksineen noin 400 000 euroon.
Yksi puolueen kyljessä olleista säätiöistä on lakannut kokonaan. Väinö Kivisalon Säätiö oli rekisteröity vuonna 1957. Taustalla oli puolueen lisäksi sen
vanha raittiusjärjestö ja Kristillisten sosialidemokraattien liitto. Säätiön tavoitteena oli perustaa kansanopisto, joka olisi pohjannut sosialidemokraattisiin ja kristillisiin arvoihin. Sitä ei koskaan rakennettu, eikä toiminta muutoinkaan yltänyt erityisen laajaan mittaan. Jo 1960-luvun alun vuosiselvityksissä
valitellaan toimintaedellytysten vähäisyyttä. Viimeiset säätiöviranomaisille lähetetyt tilinpäätökset löytyvät 1970-luvun lopulta ja toimintakertomukset
1980-luvun alusta, jolloin säätiö on pohtinut hiipuneen organisaationsa alasajoa. Virallisesti Väinö Kivisalon Säätiö on kuitenkin poistettu rekisteristä
vasta vuonna 2011.
Muodollisen yhteyden omaavien organisaatioiden jälkeen käsitellään säätiöitä, jotka SDP on listannut yhteistyötahoikseen. Joukkoon lukeutuu ensinnäkin Kansan Sivistysrahasto (KSR). Toistakymmentä työväenjärjestöä rekisteröi säätiön vuonna 1956, ja 2000-luvulla sen hallinnossa on mukana 16 eri organisaatiota. KSR on itse kuvaillut asiaa siten, että alusta asti vahvimmin mukana ovat olleet Työväen Sivistysliitto (TSL), SDP, SAK liittoineen ja Kustannusosakeyhtiö Tammi: ”Meillä on tavoitteena pysyä… SDP:n ja SAK:n välissä...”
Säätiö tiivistää tarkoitukseksi tukea apurahoin ja tunnustuspalkinnoin yhteiskunnallisesti suuntautunutta kulttuuri- ja sivistystyötä, tutkimusta, opiskelua
ja valistustoimintaa. Käytännössä se on apurahasäätiö, joka jakaa sijoitusomaisuuden tuotosta ja lahjoituksista tukea yhdistyksille ja yksityishenkilöille. Avustuksia ja apurahoja on osoitettu mm. taide- ja kulttuurihankkeisiin,
opintoihin, opinnäytteisiin ja tutkimustyöhön sekä tietokirjoille.9
KSR:n tasevarallisuus oli kirjattu 2010-luvun alussa runsaaksi 10 miljoonaksi,
mutta vuonna 2015 se oli kasvanut jo yli 14 miljoonaan euroon. Pääosa siitä
oli pörssinoteeratuissa arvopapereissa. Vuositulot ovat hieman vaihdelleet tilikausittain. Useimmin ne ovat olleet 1 – 1,5 miljoonan euron tasolla, mutta
vuonna 2015 tulot kohosivat 3,5 miljoonaan. Viime vuosina suurimmat tuotot
ovat kertyneet arvopapereiden myyntivoitoista ja vähemmässä määrin vuokratuloista. Lisäksi säätiö saa erilaisia lahjoituksia ja myyntituloja. Toisaalta kulut ovat koostuneet sijoitustoiminnan kustannuksista sekä tilavastikkeista ja
henkilöstömenoista. Suurin yksittäinen kuluerä – viime vuosina keskimäärin
350 000 euroa – on puolestaan muodostunut annetuista apurahoista ja lahjoituksista. PRH:lle toimittamissaan vuosiselvityksissä KSR antaa yleiskuvan toiminnastaan ja taloudestaan, mutta niissä ei ole enää viime vuosina eritelty
apurahojen jakoa. Sen sijaan säätiön kotisivut tarjoavat laajalti tietoa sen taustasta, luonteesta, talouden perustasta ja myös jaetun tuen kohteista. Vuonna
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2015 Kansan Sivistysrahasto jakoi tukea pitkälti totuttuun tapaan. Yksittäisten
apurahojen kooksi on yleensä ilmoitettu noin 1 500 euroa. Sen sijaan tuen kokonaismäärä oli vuonna 2015 aiempaa suurempi eli 415 000 euroa. Siitä noin
50 000 oli eriteltävissä erilaisille puoluejärjestöille. KSR myönsi SDP:lle 2 500
ja sen Oulun piirijärjestölle 3 500 euroa. Suurimpien avustusten saajiin kuuluivat SDP:n oheisjärjestöt, kuten Kalevi Sorsa -säätiö 6 000 ja Työväen Sivistysliitto 5 000 euroa. Muita tuen saajia olivat mm. puolueen nais- ja varhaisnuorisojärjestöt sekä nuorisoyhdistykset ja puolueen arkistosäätiö. Lisäksi
Kansan Sivistysrahastolla on ollut tapana myöntää pieniä avustuksia puolueen
paikallisjärjestöille erityisesti tasavuosijuhlia ja historiikkeja varten.10
Toinen SDP:n yhteistyötahokseen nimeämä organisaatio oli Väinö Voionmaan
Säätiö. Sen olisi aikanaan voinut määritellä puolueen hallinnoimaksikin säätiöksi, koska valtuuskunnan kokoonpanosta vastasi SDP ja sivistysliitto TSL.
Vuonna 1944 rekisteröidyn säätiön työ keskittyi 1950-luvun alussa Ylöjärvelle
valmistuneeseen kansanopistoon eli Voionmaan opistoon, jonka historia sisältää erilaisia vaiheita. Se keskittyi 1950- ja 60-luvuilla nuorison yleissivistävään koulutukseen, millä haluttiin kannustaa työläisnuoria yhteiskunnallisiin
rientoihin. 1970-luvulta 1980-luvun alkupuolelle asti opisto oli pitkälti sidoksissa sosialidemokraattiseen järjestötyöhön. Se järjesti koulutusta niin puolueen kuin ammattiyhdistysliikkeen aktiiveille ja ammattilaisille. Tultaessa
1990-luvulle oli taas etsittävä uusia toimintamuotoja, ja Voionmaan opisto erikoistui viestintäalalle. Se ryhtyi tarjoamaan etenkin nuorille valmiuksia korkeakouluopintoja ja alan työtehtäviä varten. Vapaan sivistystyön linjoilla keskityttiin mm. elokuva-, tv-, ja näyttelijätyön sekä journalistiikan opetukseen.
2000-luvulla tarjontaa laajennettiin myös valokuvaajan ja audiovisuaalisen
alan ammattitutkintoihin. Nämä lukuvuoden mittaiset opintolinjat muodostivat rungon, minkä lisäksi opisto tarjosi aina 2010-luvulle saakka erilaista lyhytkurssitoimintaa. Lyhyitä eli päivinä mitattavia oppijaksoja hyödynsi myös
SDP koulutustoiminnassaan. Tämä käy vaihtelevasti ilmi säätiön toimintakertomuksista sekä puolueen viestimistä ja järjestöpalstoilta. Voionmaan lyhytkursseja käytettiin aina viime vuosiin saakka mm. vaaliehdokkaiden ja tukiryhmien koulutuksessa sekä kunnallisten luottamushenkilöiden ja järjestövaikuttajien valmennuksessa11.
Voionmaan Säätiön vuosibudjetit olivat 2010-luvulla yleensä noin 1,7 miljoonan euron luokkaa. Pääosa tuloista oli kirjattu varsinaisen toiminnan avustuksiksi. Kyse lienee valtion tuesta ja vähäisessä määrin mm. muiden puoluesäätiöiden avustuksista. Loppu oli kirjattu opetustoiminnan tuloksi eli pitkälti
opiskelijamaksuiksi. Suurimmat kuluerät liittyivät henkilöstö- ja kiinteistömenoihin, jotka yhdessä nielivät noin 60 % kuluista. Säätiön pitkälti vieraasta
pääomasta koostunut tasearvo vaihteli 2010-luvulla 300 000 euron mittaluokassa. Väinö Voionmaan Säätiö lakkautettiin vuoden 2015 lopuksi, kun se sulautui Kiljavan ammattiyhdistysopistoa ylläpitävään Palkansaajien koulutussäätiöön, jota hallinnoi SAK.
SDP:n listaamien yhteistyötahojen joukkoon kuuluu myös vuonna 1962 rekisteröity Väinö Tannerin Säätiö. Sen säädepääoman maksoivat kaksi sosialide-
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mokraattista nuorisoyhdistystä ja Kansan Sivistysrahasto. Alkuaan se rakennutti ja ylläpiti opiskelija-asuntoja, joista ensimmäinen valmistui vuonna 1965
Helsingin Vallilaan. Tarvittava rahoitus hankittiin työväenliikkeen rahastoilta
ja säätiöiltä, minkä lisäksi lainoja myönsivät työväen liikelaitokset ja Helsingin
kaupunki. Tultaessa 1990-luvulle säätiö suuntasi toimintaansa toisaalle. Se jakoi vuosikymmenen ajan apurahoja nuorille tutkijoille akateemisiin jatkoopintoihin, minkä rinnalla se alkoi tukea taiteilijoita ja kulttuuria eri tavoin 12.
Vuosituhannen vaihteessa Tannerin Säätiö muutti sääntöjään ja samalla se uudisti taas kertaalleen toimenkuvaansa. Vuodesta 1999 alkaen tarkoituksena
on ollut tukea ja edistää tasa-arvoa ja kansanvaltaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa.13
Väinö Tannerin Säätiö on luopunut vähitellen asunto-omaisuudestaan, ja
2010-luvun vuosiselvitysten perusteella sen toimenkuvat ovat jakaantuneet
kolmelle osa-alueelle. Ensinnäkin se osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen järjestämällä luentoja ja seminaareja sekä jakamalla avustuksia. Toiseksi
se on hankkinut 1990-luvulla Italiasta ateljeetilat ja kirjailijakodin taiteilijoiden käyttöön, minkä lisäksi se on tuottanut taidenäyttelyjä ja myöntänyt kulttuuristipendejä. Kolmanneksi säätiö on rahoittanut poliittiseen historiaan liittyviä hankkeita, kuten julkaisutoimintaa, aineistojen koontia sekä elokuvaprojekteja, joiden osana se on valottanut Väinö Tannerin henkilöhistoriaa. Säätiön
talous perustuu sijoitusomaisuuteen: pörssiosakkeissa, korkopapereissa ja
erilaisissa rahastoissa on ollut 2010-luvulla omaisuutta noin neljä miljoonaa
euroa. Vuosibudjetit ovat vaihdelleet keskimäärin 200 000 ja 300 000 euron
välillä. Tulot ovat pelkistetysti sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottoja. Suurimmat kulut ovat puolestaan liittyneet joko sijoitus- ja rahoitustoiminnan menoihin tai kulttuurin tukeen ja erilaisiin stipendeihin. Edellä käsiteltyihin organisaatioihin verrattuna Väinö Tannerin Säätiön yhteys arkiseen puoluetoimintaan vaikuttaa ohuenlaiselta. SDP:n poliitikoilla ja järjestövaikuttajilla on edelleen määräenemmistö säätiön valtuuskunnassa, mutta avustukset puoluetaustaisille organisaatioille ovat jääneet vuosiselvitysten perusteella vähäisiksi. Säätiön taloudellinen tuki on osoitettu enemmänkin oman taustayhteisön arvoja tukevaan toimintaan. Useina vuosina tukea on kuitenkin myönnetty
toistakymmentä tuhatta euroa Työväen Arkiston Säätiölle. Väinö Tannerin
Säätiöllä on ollut erikoinen tapa julkistaa taloustietojaan. PRH:lle toimitetut tilinpäätökset on toisinaan laadittu pelkistetyn lyhyessä muodossa, kun taas joinakin vuosina ne ovat olleet tietoarvoltaan selvästi laajempia. Vuodesta 2014
lähtien säätiö on kuitenkin julkaissut kotisivuillaan poikkeuksellisen yksityiskohtaiset tilinpäätökset, jotka ovat sisältäneet laajimmillaan tuloslaskelman ja
taseen erittelyineen.14
Kolmanneksi tässä alaluvussa käsitellään säätiöitä, joilla ei ole muodollista yhteyttä puolueeseen eikä julkisesti ilmaistua statusta SDP:n yhteistyötahoina.
Niillä on kuitenkin historiallinen yhteys puolueeseen ja niiden hallinnossa näkyy edelleen sosialidemokraattien keskeinen asema. Tähän joukkoon lukeutuu ensinnäkin Suomen Pienviljelijäin Lomasäätiö, joka on rekisteröity vuonna
1970. Sen juuret ulottuvat sadan vuoden taakse ja ne kuvastavat eri tavoin yhteiskunnan ja puoluejärjestelmän kehitystä. Pienviljelijöiden ensimmäinen
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etujärjestö oli perustettu jo vuonna 1910. Pien- ja vuokraviljelijöiden eli pitkälti entisten torppareiden järjestö otti nimekseen vuonna 1921 Pienviljelijäin
Liitto. Sodan jälkeen vasemmistopuolueet taistelivat sen hallinnasta, ja liitto
jäi kommunistien haltuun. Tämän jälkeen sosialidemokraatit perustivat
vuonna 1949 kilpailevaksi järjestöksi Suomen Pienviljelijäin Liiton. Se oli maatalouden yleisneuvontajärjestö, jonka työnkuvaan kuului myös edunvalvonta
ja asiantuntijarooli. Liitto osti 1950-luvun lopulla Mäntyharjulta myös tilan
loma- ja virkistyskäyttöön. Suomen Pienviljelijäin Liitto lopetettiin ja sen toiminta yhdistettiin muiden maatalousneuvontajärjestöjen kanssa isommaksi
kokonaisuudeksi 1960-luvun lopulla. Liiton haltuun jäivät Helsingin toimistotilat, pankkitalletuksia sekä rantatila Mäntyharjulla hehtaaritontteineen ja lomakiinteistöineen. Tämän varallisuuden se testamenttasi perustamalleen
Suomen Pienviljelijäin Lomasäätiölle.15 Sittemmin säätiö on myynyt lomatiluksensa SDP:n eläkeläisjärjestölle ja muuntanut muutkin varansa sijoitusomaisuudeksi.
Suomen Pienviljelijäin Lomasäätiö määrittää yhä 2010-luvulla tarkoituksekseen järjestää vähävaraiselle pienviljelijäväestölle tilaisuuksia lomanviettoon,
kuntoutumiseen ja virkistykseen. Säätiön hallinto täydentää itseään, ja sosialidemokraatit ovat pitäneet sen hallinnassaan. Lisäksi 1980-luvun alusta alkaen yksi hallituspaikka on erikseen varattu sekä puolueen eläkeläisjärjestön,
että SDP:n puoluetoimiston edustajille. Säätiön pääosin pörssiosakkeista
viime vuosina koostuneen varallisuuden arvo on kirjattu taseeseen 2010-luvulla keskimäärin 177 000 euroksi, mutta sen markkina-arvo on selvästi suurempi. Säätiön vuosituotot ovat vaihdelleet 20 000 euron molemmin puolin.
Tulot ovat pelkistetysti sijoitustuottoja, kuten osinkoja, osakkeiden ylös kirjauksia ja myyntivoittoja. Kulupuoli osaltaan kuvaa säätiön toimenkuvaa: sijoitus- ja lomatoimintaa. Sijoitustoiminnan nettotuotoilla säätiö on kasvattanut yhtäältä omaisuuttaan ja myöntänyt tukea lomatoimintaan. Lomia on järjestetty sosialidemokraattisten järjestöjen, kuten Eläkkeensaajien Keskusliiton ja Perhelomat ry:n, ylläpitämissä lomapaikoissa.
Toinen taho ilman muodollista yhteyttä tai virallisesti julkistettua statusta
SDP:n yhteistyöjärjestönä on vuonna 1965 rekisteröity Miina Sillanpään Säätiö. Sen taustalla oli jo edellisellä vuosisadalla perustettu Helsingin Kotitaloustyöntekijäin Yhdistys, joka oli hankkinut 1900-luvun alussa kiinteistöomaisuutta jäsentensä asuinkäyttöön. Väen ikääntyessä tilat muutettiin vanhainkodiksi. Lisäksi yhdistys oli ostanut 1920-luvulla Siuntiosta Lepopirtti-nimisen
huvilan loma- ja virkistyspaikaksi. Tämän omaisuuden SDP:n perusosastona
toiminut yhdistys luovutti rekisteröimälleen säätiölle, joka nimettiin yhdistyksen entisen puheenjohtajan ja työväenliikkeen tunnetun vaikuttajan mukaan.
Säätiö laajensi toimintaansa 1970-luvun alussa, kun se alkoi rakentaa ”terveyslomakeskusta” eli Siuntion Kylpylää. Samaan aikaan aukenivat myös julkiset tukihanat. Säätiö sai seuraavan vuosikymmenen aikana jo pelkästään
RAY:n tukena ainakin 35 miljoonaa markkaa, ja selitys löytyy SDP:n puoluehallituksen pöytäkirjoista. Kansanrintamapuolueet olivat sopineet 1970-luvulla
RAY:n vuosittain jakamaan tukeen liitettäväksi ns. poliittiset määrärahat. Mai-
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nituille puolueille oli varattu tietty summa, jonka ne saivat jyvittää haluamallaan tavalla omille järjestöilleen. SDP:n tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä
oli Miina Sillanpään Säätiö.16
Miina Sillanpään Säätiö yhtiöitti 1980-luvulla palvelujaan, mutta sen säännöt
ja toiminta heijastivat yhdistyksen aikanaan aloittaman työn perusideaa. Yhtäällä säätiö ylläpiti Helsingissä toipilas- ja vanhainkotia, ja 1990-luvulla Pikku
Huopalahteen valmistui vanhusten uusi asuin- ja palvelutalo, jonka tarkoitus
määrittyi modernin elinkaarimallin mukaan. Se tarjosi kodin loppuelämäksi
sen mukanaan tuomien vaatimusten mukaan. Lisäksi tarjolla oli palveluja
ikäihmisten tilapäisempiä tarpeita varten. Toisaalla taas Siuntiossa keskityttiin hotelli- ja kylpylätoimintaan. Sosiaalisen lomatoiminnan ohessa säätiö
suuntautui veteraanien ja erityisesti työikäisten kuntoutuspalveluihin. Tässä
vaiheessa säätiön työssä on vaikea enää erottaa mitään puoluetoimintaan viittaavaa. Tosin sen vuosiselvitykset ovat alusta asti laadittu siten, ettei puoluekytkös tule niistä esille. Valtiontalouden tarkastusvirasto oli 1980-luvun lopulla kuitenkin havainnut, että säätiön ja puolueen taloushallinnon voimavaroja oli kytketty yhteen. Toisaalla säätiö oli myös tarjonnut loma- ja kuntoutuspalveluja jäsenkirjaperusteisesti jonon ohi17.
Miina Sillanpään Säätiö on uudistanut konsernirakennettaan 2010-luvulla.
Siuntion Kylpylä ja Lepopirtti on vuokrattu ulkopuoliselle yritykselle, minkä
lisäksi Siuntion kokous- ja ravintolatoiminta on myyty. Säätiön kotisivujen
mukaan nykyisin painopistealueina ovat vanhustyö, kuntoutus, kansanterveyttä edistävä tutkimus- ja kehittämistoiminta, julkaisutoiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. PRH:lle lähetetyn 2015 vuosiselvityksen mukaan
säätiö on konserni, jossa toimintaa on lohkottu eri tahoille. Itse emosäätiö harjoittaa kansanterveyteen liittyvää yleishyödyllistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Sitä on tehty mm. korkeakoulujen kanssa RAY:n ja Tekesin rahoituksella. Säätiön omistamat liiketoimintayhtiöt ovat puolestaan huolehtineet
muusta toiminasta. Ensinnäkin Wilhelmiina Palvelut Oy tarjoaa koteja sekä
hoiva- ja kuntoutuspalveluja ikäihmisille Pikku Huopalahden asumispalvelukeskuksessa. Toiseksi Avire Oy tuottaa laitos- ja avokuntoutuspalveluja työikäisille ihmisille Helsingissä ja Siuntioissa.18 Lisäksi konserniin kuuluu yhtiöitä, jotka vastaavat säätiön kiinteistö- ja maaomaisuuden hallinnasta. Säätiön
konsernitilinpäätöksen mukaan sen vuosibudjetit 2010-luvulla ovat olleet
keskimäärin 20 miljoonaa euroa. Tasevarallisuudeksi on ilmoitettu vastaavana aikana runsaat 30 miljoonaa euroa.
Miina Sillanpään Säätiö on vuosikymmeniä sitten puoluejärjestön perustama
organisaatio. Sitä on aikanaan kehitetty myös oman yhteisön poliittisia tavoitteita sekä järjestöllisiä ja taloudellisia tarpeita silmällä pitäen. Samalla säätiö
on kasvattanut taustapuolueensa keskeisen aseman mukanaan tuomilla julkisilla avustuksilla huomattavan kokoista varallisuutta. Sillä ei ole säännöissään
määriteltyä yhteyttä puolueeseen eikä käytettävissä olevissa aineistoissa ole
enää nähtävissä aktiivista kytköstä puolueen järjestö- tai vaalitoimintaan. Sosialidemokraatit ovat kuitenkin pitäneet käsissään enemmistön Miina Sillanpään Säätiön hallinnossa aina 2010-luvulle saakka.
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Viimeinen SDP:n lähisäätiöksi luokiteltu organisaatio on vuonna 1952 rekisteröity Urheiluopistosäätiö. Alkupääoman se sai Työväen Urheiluliitolta (TUL),
joka luovutti Nastolassa sijaitsevan Pajulahden urheiluopiston ja muun keskeisen omaisuutensa uudelle säätiölle. Taustalla oli mm. vasemmistopuolueiden taistelu työväenjärjestöistä ja niiden omaisuudesta. Pian tämän jälkeen
säätiö valjastettiin myös SDP:n sisäisten kiistojen välikappaleeksi, kun se tarjosi järjestölliset voimavarat yhdelle taiston osapuolista. Säätiön toiminta alkoi vakiintua 1960-luvulla, ja urheiluopiston ohessa se ryhtyi laajentamaan
toimenkuvaansa urheilutilojen rakentamiseen sekä liikuntapalvelujen tarjontaan myös Helsingissä. Säätiön menneistä vuosiselvityksistä ehkä havainnollisimman kuvan tarjoavat 1990-luvun toimintakertomukset. Keskiössä on ollut
sitä ennen ja sen jälkeenkin Pajulahden Urheiluopisto moninaisine toimintamuotoineen. Ensinnäkin se on järjestänyt ammatillista koulutusta mm. liikunnanohjaajille ja urheiluvalmentajille. Sen lisäksi opisto on toiminut valmennuskeskuksena, joka on tarjonnut palveluja niin juniori-, aktiivi- kuin huippuurheilijoille sekä seuroille että liitoille monenkirjavan lajivalikoiman kera. Kolmanneksi opisto on palvellut vapaa-ajankeskuksena, jolla on ollut tarjontaa
niin kuntoilijoille kuin harrastajille. Lisäksi opiston palveluja on markkinoitu
erilaiseen kokous-, kurssi-, loma- ja virkistystoimintaan. Liikuntakasvatuksen
ohessa Urheiluopistosäätiö on rakentanut vakavaraisuuttaan vuosikymmenien ajan myös sijoitustoiminnalla.19
Urheiluopistosäätiön tarkoituksena 2010-luvulla on tukea urheilu- ja liikuntakasvatusta Suomessa. Tuoreimmissa toimintakertomuksissa se määrittää itseään sekä apurahoja jakavana säätiönä, että Pajulahden Liikuntakeskuksen
omistavana laitossäätiönä. Se kuvailee itseään myös konsernina, joka koostuu
itse säätiöstä ja sen omistamista yrityksistä. Emosäätiöllä on sijoitusomaisuutta, jonka tuotosta se jakaa urheilu- ja tutkimusapurahoja, minkä ohessa se
on osallistunut erilaisten urheilu- ja valmennushankkeiden toteuttamiseen.
Toisaalla taas säätiön omistamat ja konserniin kuuluvat yritykset hallinnoivat
maa-, kiinteistö- ja sijoitusomaisuutta. Lisäksi säätiö omistaa 1990-luvulla yhtiöitetyn urheiluopiston eli urheilu- ja liikuntakasvatusta harjoittavan yleishyödyllisen Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy:n (VVLK). Tämän yli sadan hehtaarin alueella toimivan Pajulahden liikuntakeskuksen talous perustuu liikevaihtoon eli käyttäjämaksuihin ja valtiolta saatuun tukeen.
Säätiön mukaan liikuntakeskuksen tuottoja ei tulouteta emosäätiölle vaan
käytetään itse opiston toiminnan kehittämiseen20. Koko Urheiluopistosäätiökonsernin vuosibudjetit ovat olleet 2010-luvulla keskimäärin 12–13 miljoonaa ja tasevarallisuus on ollut vuonna 2015 ensi kertaa yli 50 miljoonaa euroa.
Urheiluopistosäätiön sääntöjen mukaan sen valtuuskunnan tulisi edustaa eri
urheilupiirien ohessa myös työväenliikkeen eri osia. Käytännössä tämä näkyy
edelleen siinä, että valtuuskunta on koottu SDP:n poliitikoista sekä sosialidemokraattisen liikkeen järjestö-, talous- ym. vaikuttajista. Muuta selkeää puoluepoliittista yhteyttä ei vuosiselvityksissä ole juuri ollut nähtävillä. Puolueessa säätiö on kuitenkin yleisesti mielletty kuuluvaksi omaan yhteisöön, mikä
on tullut hallinnon ja syntytaustan ohessa esiin eri tavoin. SDP:n puoluekokouksessa on aikanaan jopa ehdotettu, että omaisuus pitäisi palauttaa TUL:lle.
Vaalirahakohun mukanaan tuomissa PRH:n selvityksissä kävi puolestaan ilmi,
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että säätiö oli ohjannut vuosina 2005–2008 puolueelle ja sen vaaliehdokkaille
tukea yhteensä yli 30 000 euroa. Tämän jälkeen muissa viranomaisselvityksissä puolestaan todettiin, että tukikäytäntö oli jatkunut jo vuosikymmenien
ajan. Samassa yhteydessä eräät säätiön vastuuhenkilöt kuvailivat puoluetta
säätiön keskeiseksi sidosryhmäksi ja niiden suhdetta toiminnalliseksi erityisesti liikuntapolitiikan alalla.21 Ehkä havainnollisimmin yhteyden tiivistää
muistelmissaan Urheiluopistosäätiön hallituksessakin toiminut SDP:n entinen
hallintopäällikkö Maunu Ihalainen (2007, 245): ”… säätiö on irrottautunut
siitä poliittisesta roolista, joka sillä aikoinaan oli, mutta se on edelleen sosialidemokraattisen liikkeen hallitsema säätiö.”
Työväenliikkeen pitkä historia ja organisaatiovetoisuus heijastuvat SDP:n laveisiin säätiörakenteisiin. Itse puolueen rinnalle sijoitettavien säätiöiden määrän ohessa huomio kiinnittyy niiden moninaisiin toimialueisiin ja laajaan varallisuuteen. Lisäksi sosialidemokraattisen liikkeen säätiöperusta levenee entisestään, kun tarkastelu siirtyy sekä vasemmistopuolueiden yhteisiin, että
SDP:n paikallisjärjestöjen hallinnoimiin organisaatioihin.

4.2 Työväenliikkeen yhteisiä säätiöitä
Toinen sosialidemokraattien hallitsema kokonaisuus rakentuu työväen liikeja elinkeinotoiminnasta aikanaan syntyneen omaisuuden säätiöintiin. Tähän
osioon lukeutuu ainakin neljä merkittävää säätiötä (asetelma 4.1). Joukosta
erottuu sekä osuustoiminnallisen taustan omaavia, että pankkitoiminnasta alkunsa saaneita organisaatioita. Kaikille on yhteistä se, että niidenkin historia
juontaa syvälle yhteiskunnan ja työväenliikkeen rakenteisiin. Vasemmistopuolueet hallitsevat niitä yhdessä, mutta sosialidemokraateilla on enemmistö.
Osuustoiminnallinen liike jakaantui maan itsenäistymisen vuosina eri tahoille.
Kuluttajia edustaneet työväentaustaiset osuuskauppaliikkeet eri puolilla
maata erkaantuivat omaksi kokonaisuudekseen. Ne perustivat mm. oman keskusliiton (KK) ja tukkukaupan (OTK). Tämä ns. edistysmielinen osuusliike laajeni vuosikymmenien aikana lukuisille toimialoille. Laajimmillaan E-liikkeen
piiriin kuului päivittäistavarakauppaa, hotelli- ja ravintola-alan palveluja,
huoltamotoimintaa ja polttoaineiden jakelua, rautakauppaa, kirjankustannusta, rakennus- ja vakuutusalan toimintaa, elintarviketeollisuutta yms. 1980luvulle tultaessa toimialoja oli jo karsittu, ja niitä tiivistettiin edelleen. Vuonna
1983 nelisenkymmentä yhä toiminutta paikallista osuuskauppaa liittyi yhteen, ja muutamaa vuotta myöhemmin samaan kokonaisuuteen nivottiin Rakennusliike Haka ja Vakuutusyhtiö Kansa. Näin syntyi suurfuusiona Osuuskunta Eka-yhtymä. Se oli monialayritys, jonka koko riitti Suomen suurimpien
joukkoon. Sen toimintaedellytykset kuitenkin tyrehtyivät 1990-luvun laman
mukana, ja konserni ajautui yrityssaneeraukseen. Työ jatkui Osuuskunta Tradeka-yhtymän nimellä, ja saneerauksen päätyttyä toimialoja oli vähennetty
2000-luvulla entisestään.22
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Vuonna 2014 uuteen konsernirakenteeseen siirtynyt Osuuskunta Tradeka
kertoo verkkosivuillaan, että se on 240 000 jäsenen omistajaosuuskunta – toisaalla sitä luonnehditaan myös hallinnointiosuuskunnaksi. Konsernirakennetta kuvataan siten, että Tradeka-Yhtiöt Oy huolehtii osuuskunnan ydinliiketoimintojen hallinnoinnista ja omistajaohjauksesta. Sen tytäryhtiöistä Restel
Oy on erikoistunut hotelli- ja ravintola-alan liiketoimintaan sekä Tradeka-sijoitus Oy nimensä mukaisesti sijoitustoimintaan. Tradeka-palvelut Oy puolestaan vastaa osuuskunnan jäsenpalvelujen tuottamisesta. Lisäksi osuuskunnan
konsernirakenteeseen kuuluu kaksi sen itsensä 2010-luvulla perustamaa säätiötä: Kuluttajaosuustoiminnan säätiö sr (KOT) ja Tradekan säätiö sr.
Asetelma 4.2. Tradekan rakenne

Lähde: Tradekan Vuosikertomus 2015, 33.

Punapääoman viimeiseksi linnakkeeksikin kutsutun Osuuskunta Tradekan
mukaan toiminta-ajatuksena on luoda edistysmieliselle osuusliikkeelle nykyaikaista sisältöä ja tarjota jäsenille taloudellisia etuja sekä omien yritysten että
yhteistyökumppanien kautta23. Lisäksi tarkoituksena on palauttaa merkittävä
osa liiketoiminnan tuloksesta yhteiskuntaan tukemalla jäsenistön arvojen mukaista yleishyödyllistä toimintaa. 2010-luvun tilinpäätösten mukaan Tradekakonsernin liikevaihto ja taseomaisuus ovat kumpikin olleet noin puolen miljardin euron luokkaa. Osuuskunnan hallinto perustuu kuuden vuoden välein
järjestettäviin jäsenvaaleihin. Vuonna 2016 järjestetyissä vaaleissa edustajistossa oli tarjolla 85 paikkaa. Valituksi tuli vain vasemmistopuolueiden asettamia kandidaatteja: SDP 55, VAS 29 ja SKP 1 paikkaa. Konsernin muiden yksiköiden hallinta on järjestetty tältä pohjalta vaihtelevalla tavalla.24
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Tradekan kokonaisuutta kuvaavassa asetelmassa 4.2. on seitsemän oikeushenkilöä, joista osuuskunta sekä neljä osakeyhtiötä on merkitty kaupparekisteriin ja kaksi säätiötä säätiörekisteriin. Eri lähteiden perusteella näistä ainakin viisi on tukenut tavalla tai toisella yleishyödyllistä toimintaa – myös puolue- tai vaalityötä. Osin ne ovat tukeneet samoja tahoja ja osin eri toimijoita.
Ensinnäkin Osuuskunta Tradeka itse jakaa vuosittain tukea eri järjestöille. Sen
vuosikertomuksissa tukea saaneita organisaatioita on kutsuttu yhteistyökumppaneiksi. Säännöllisiä tukikohteita 2010-luvulla ovat olleet SDP:n ja Vasemmistoliiton ajatuspajat sekä eläkeläis- ja viime jaoissa myös lapsijärjestöt
sekä eräät muut säätiöt. Toistuvasti tukea ovat saaneet myös eräät vasemmistotaustaiset sosiaalialan järjestöt. Pääasiallisesti osuuskunnan tuki on siis kohdennettu puolueiden oheisorganisaatioille, mutta vuosittain mukaan on otettu
muitakin tahoja, kuten Uusi Lastensairaala -hanke, Slush-tapahtuma tai Tampereen yliopisto. Yksilöityjä erittelyjä rahan jaosta on tarjolla harvakseen,
mutta vuonna 2016 osuuskunta julkaisi verkkosivuillaan luettelon tuen jaosta
järjestöittäin. Suurimpia tuen saajia olivat Kalevi Sorsa -säätiö 35 000, Nuorten Kotkain Keskusliitto 30 000, Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö 30 000
sekä Ensi- ja turvakotien liitto 30 000, Parasta Lapsille ry 20 000, Vasemmistofoorumi 20 000 ja Suomen Demokratian Pioneerien Liitto 20 000 ja Spartacus-säätiö 15 000 euroa. Lisäksi vasemmiston eläkeläisjärjestöille osoitettiin
100 000 euroa tuen saajia sen enempää yksilöimättä. Vuonna 2016 osuuskunta listasi lahjoituksia kaikkiaan 440 000 euroa. Siitä vajaa puolet osoitettiin sosialidemokraattisen taustan omaaville järjestöille, runsas neljännes
muun vasemmiston taustajärjestöille ja loppuneljännes hankkeille ilman ulkoista puoluestatusta.25
Oheisjärjestön lisäksi Osuuskunta Tradeka on tukenut toisinaan myös varsinaisia puoluejärjestöjä. Näitä tietoja ei ole kirjattu osuuskunnan vuosikertomuksiin, mutta asia tulee esille puoluelain mukaisista tiedoista eli Valtiontalouden tarkastusviraston ajantasaisesta ilmoitusrekisteristä. Suurimmillaan
kertatukea on myönnetty 2010-luvulla yli 21 000 euroa, jonka Vasemmistoliitto ilmoitti saaneensa osuuskunnalta keväällä 2016.26
Järjestöavustusten lisäksi Osuuskunta Tradeka on osallistunut toistuvasti vaaliehdokkaiden tukemiseen. Tämä puolestaan tulee näkyville ehdokkaiden vaalirahoitusta ohjaavan lain perusteella. Esimerkiksi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa lukuisat Tradekan edustajiston jäsenet ilmoittivat saaneensa 1 500
euron kampanja-avustuksen. Osuuskunnan kaikkiaan jakaman vaalituen määrää on kuitenkin mahdotonta laskea, koska ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan valituksi tulleita ehdokkaita. Käytäntö kuitenkin edustaa ilmeisen vakiintunutta tapaa, jonka mukaan osuuskunta tukee yleisiin vaaleihin ehdokkaiksi lähteneitä luottamushenkilöitään.27
Emoyhtiön eli Osuuskunta Tradekan ohessa toinen yleishyödyllisiä avustuksia
jakava taho on Kuluttajaosuustoiminnan säätiö (KOT). Se rekisteröitiin
vuonna 2013, ja pohjana oli osuuskunnan päätös lahjoittaa 11 miljoonaa euroa
uuden säätiön pääomaksi. KOT-säätiön tarkoituksena on edistää kuluttajien
asemaa ja taloudellista tietämystä. Lisäksi pyrkimyksenä on mm. edistysmie-
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lisen osuusliikkeen perinteestä kumpuavan kansanvaltaisen toiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edistäminen. KOT-säätiön kaksi ensimmäistä
täyttä toimintavuotta 2014–2015 kertovat ainakin joutuisasti rakennetusta
talouspohjasta. Säätiön velaton varallisuus on kasvanut sijoitustoiminnan tuotoilla ja Osuuskunta Tradekalta saadulla lisälahjoituksella 14,3 miljoonaan euroon. Mainitulta kahdelta vuodelta toimintakuluja on kertynyt yhteensä
310 000 euroa, josta runsaat puolet on osoitettu yleishyödyllisiin avustuksiin.
PRH:lle toimitetuista vuosiselvityksistä näkyvät säätiön taloudelliset tunnusluvut, mutta ei lahjoitusten kohteita. Jakamistaan avustuksista KOT on kuitenkin raportoinut omilla verkkosivuillaan. Ensimmäisinä vuosina isoimmat lahjoitukset jaettiin vasemmiston sivistysjärjestöille eli Työväen Sivistysliitolle ja
Kansan Sivistystyön Liitolle. Muita tuen saajia olivat eräät jo edellä mainitut,
itse osuuskunnankin tukilistoilta löytyneet, sosiaalialan järjestöt. Lisäksi
vuonna 2016 Vasemmistoliitto näyttää osoittaneen omasta kiintiöstään tukea
mm. Vasemmistoviestintä ry:lle, Vasemmistofoorumi ry:lle ja Kansan Arkistolle. KOT-säätiön alkuvuosien tuki on siis osoitettu pitkälti vasemmistopuolueiden oheisjärjestöille, mutta 2016 jaossa tukikohteita on laajennettu.28
Tradeka-konsernin uudelleenjärjestelyn yhteydessä syntyi toinenkin säätiö eli
vuonna 2014 rekisteröity Tradekan säätiö sr. Sitä hallinnoi yhteisö, jossa on
mukana vasemmistopuolueiden oheisorganisaatioita29. Säätiön tarkoitukseksi
määritellään edistysmielisen osuustoimintaliikkeen sivistyksellisen, kulttuurisen ja aatteellisen perinnön ylläpitäminen. Osuuskunta tarjosi säätiön alkupääomaksi 36 000 kappaletta Tradeka-Yhtiöt Oy:n K-osakkeita ja miljoona euroa rahavaroja30. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että Tradekan säätiön
PRH:lle toimittamissa ensimmäisissä 2014–2015 vuosiselvityksissä taseomaisuutta oli runsaat yhdeksän miljoonaa euroa. Vastaavasti tuottoja kertyi kahdelta ensimmäiseltä hieman alijäämäiseltä tilikaudelta yhteensä runsaat
70 000 euroa. Ensimmäiset ja 10 000 euron arvoiset lahjoitukset Tradekan
säätiö on myöntänyt vuonna 2015. Ainoa mainittu tukikohde oli Suomen valokuvataiteen museon kanssa aloitettu yhteistyöhanke. Vaalirahoitukseen säätiö on kuitenkin ehtinyt osallistua jo tuoreeltaan. Asia ei ilmene Tradekan säätiön PRH:lle toimittamissa vuosiselvityksissä eikä se näy itse osuuskunnan toimintakertomuksiin liitetyissä säätiön lyhyissä vuosiesittelyissä. Sen sijaan
viitteet yksittäisistä vaaliavustuksista näkyvät ehdokkaiden lakimääräisistä
vaalirahailmoituksista.31
Osuuskunnan ja sen kahden säätiön ohessa myös konsernin kaksi yhtiötä on
osallistunut puolue- ja vaalityön rahoittamiseen. Esimerkiksi ehdokkaiden
vaalirahailmoituksista ilmenee, että Tradeka-Yhtiöt Oy on tukenut kunta- ja
eduskuntavaaliehdokkaita. Toisaalla taas puolueiden ajantasaisesta ilmoitusrekisteristä käy selville, että Tradeka-palvelut Oy on osoittanut tukea yksittäisille puoluejärjestöille32.
Kaiken kaikkiaan Tradekan konserni – säätiöt osana sitä – tukee monella tapaa
puolueperusteista toimintaa. Varoja on ohjattu puolueiden oheisorganisaatioille ja varsinaisille puoluejärjestöille sekä yksittäisille vaaliehdokkaille. Näiden ohessa varoja on suunnattu toki muuhunkin kuin puoluetaustan omaavaan yleishyödylliseen työhön. Poliittiseen toimintaan jaetun rahan määrästä
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ja kohteista on hankala luoda kattavaa kuvaa, koska ei ole yksittäistä lähdettä
tai asiakirjakokonaisuutta asian selvittämiseksi, vaan tietoja on koottava pirstaleina eri lähteistä. Konsernin eri yksiköillä ei ole myöskään yhtenäistä tapaa
raportoida antamistaan lahjoituksista. Toisinaan on vaikea myös hahmottaa,
kuinka tyhjentävästi eri asiakirjalähteissä tukikäytäntöjä on kuvattu. Lisäksi
talouden matalasuhdanteen ja Tradekan rakennejärjestelyjen jälkeen osa toiminnasta näyttää olevan vasta muotoutumassa uusiin puitteisiin. Yleishyödyllistä tukea on ilmeisesti tarkoitus kanavoida jatkossa entistä isommilla summilla itse osuuskunnan sekä KOT-säätiön, että Tradekan säätiön kautta33. Mainitut säätiöt edustavat tavallaan jotain uutta tässä tutkimuksessa käsiteltyjen
organisaatioiden joukossa. Toisaalla niissä erottuu hyvin perinteisiä puolueintressien piirteitä. Kummankin säätiön säännöissä todetaan, että tarkoitusta
voidaan toteuttaa tukemalla taloudellisesti mm. ”puolueiden ja muiden tahojen” yhteiskunnallista toimintaa.
Toinen työväenliikkeen yhdessä hallinnoima säätiöhaara perustuu pankkitoiminnan perinnöstä kumpuaviin organisaatioihin. Tässäkin kohdin kyse on
kahdesta säätiöstä: 1930-luvulla perustettiin Työväen Opintorahasto (TOR)
ja1980-luvun lopulla Palkansaajasäätiö. Puolueiden 1990-luvun taitteessa tekemän voimasuhdesopimuksen mukaan SDP:n osuus niiden hallinnosta oli
2/3 ja Vasemmistoliiton 1/334. Säätiöiden hallinnot näyttävät rakentuvan pitkälti vastaaviin voimasuhteisiin vielä 2010-luvullakin.
Työväen Opintorahaston historiikin (Hako 2007) mukaan Helsingin Työväen
Säästöpankki perusti säätiön vuonna 1937. Tarkoituksena oli siirtää liiketoiminnan tuotoista varattavien apurahojen jako pankin johdolta erilliselle elimelle eli säätiölle. Pian tämän jälkeen säätiö sai myös huomattavan lahjoituksen, kun1930-luvun poliittisessa ilmapiirissä lakkautetun Suomen Ammattijärjestön pesään jääneitä varoja siirrettiin TOR:n haltuun. Näitä varoja se ohjasi mm. kiinteistöomaisuuteen. Vuosikymmenien aikana monin tavoin työväenliikkeen sijoitus- ja liiketoiminnassa sekä varallisuuden hallinnassa ja rahoitusjärjestelyissä mukana olleen TOR:n omaisuus oli huipussaan 1980-luvun
loppuvuosina – käypä arvo oli yli 300 miljoonaa markkaa. Kasinotalouden jälkimainingeissa se ajautui talousahdinkoon, ja säätiön historiikki puhuu selvitystilan uhasta 1990-luvun puolivälissä. Samalla myös apurahojen jako loppui
useiksi vuosiksi. Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa säätiö oli kuitenkin saanut omaisuuttaan myymällä tasapainotettua talouttaan ja apurahojen jako
käynnistyi vähitellen uudestaan. Työväen Opintorahaston nykysääntöjen mukaan tarkoituksena on tukea ja edistää etupäässä työväestöön kuuluvan nuorison opiskelua ja koulutusta sekä muutoinkin työväestön sivistyksellisiä yms.
pyrkimyksiä sekä vastaavia tarkoitusperiä toteuttavia yhteisöjä.35
Kuluvalla 2010-luvulla Työväen Opintorahasto on keskittynyt sijoitustoimintaan, josta saatuja tuloja on jaettu avustuksina ja apurahoina eteenpäin. Säätiön varallisuus perustuu isoissa kaupungeissa sijaitsevien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden omistukseen. Siten tulot ovat pääosin vuokratuloja ja vastaavasti
kulut ovat peräisin kiinteistökustannuksista. Vuodesta 2011 alkaen säätiön tulot ovat olleet keskimäärin runsaat 2 miljoonaa ja kulut 1,6 miljoonaa euroa
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tilikaudessa. Konsernin varallisuus on kasvanut vuoden 2011 jälkeen yli kolmanneksella, ja vuonna 2015 taseen loppusumma oli yli 19 miljoonaa euroa.
Sijoitustoiminnan tulojen ja menojen jälkeen käytettävissä olevista varoista
pääosa on osoitettu säätiön jakamiin lahjoituksiin. Ulos jaetun tuen määrä on
kasvanut runsaan vuosikymmenen aikana. Vielä 2000-luvun alkuvuosina tukea myönnettiin muutamia kymmeniätuhansia euroja, mutta 2010-luvulla
lahjoitusten määrä on kasvanut keskimäärin 350 000 euroon. Opintorahaston
tukikäytäntö toistaa tiettyä kaavaa. Noin 75 % tuesta on jaettu puolueiden tärkeimmille oheisjärjestöille, ja tämä osa noudattaa pitkälti SDP:n ja Vasemmistoliiton välillä jakosuhdetta 2:1. Loppuneljännes osoitetaan pieninä apurahoina opiskelijoille ja avustuksina erilaisille työväentaustaisille järjestöille.
Esimerkiksi vuonna 2014 TOR ilmoitti jakaneensa tukea noin 470 000 euroa.
Järjestöille osoitettu tuki on eritelty PRH:lle toimitetuissa vuosiselvityksissä.
Sosialidemokraattien kiintiöstä tukea saivat Työväen Sivistysliitto 90 000, Sosialidemokraattiset Opiskelijat ry 80 000, Väinö Voionmaan Säätiö 40 000 ja
Kalevi Sorsa -säätiö 20 000 euroa. Vasemmistoliiton osuudesta tukea saivat
Vasemmisto-opiskelijat ry 55 000, Kansan Sivistystyön Liitto 40 000 ja Vasemmistofoorumi ry 20 000 euroa. Lisäksi tukea osoitettiin muille järjestöille, kuten Suomen Sadankomitea ry ja Työväenkirjaston ystävät ry.36
Tuoreempi työväenliikkeen pankkitoiminnasta juurensa luonut organisaatio
on Palkansaajasäätiö. Jo 1900-luvun alussa perustettujen paikallisten työväen
säästöpankkien omaisuutta oli fuusioitu 1970-luvulla, ja siten syntyneestä
Suomen Työväen Säästöpankista (STS) tuli maan suurin säästöpankki. Se yhtiöitettiin 1980-luvun lopulla liikepankiksi, jonka nimeksi valittiin STS-Pankki
Oy. Uuden pankin hallinta puolestaan järjestettiin säätiöperustalle, ja keskeisin valta osoitettiin sitä varten vuonna 1989 perustetulle STS-säätiölle, joka
muutti nimensä vuonna 2000 Palkansaajasäätiöksi37. Kasinotalouden ja sitä
seuranneen laman myötä STS-Pankin toimintaedellytykset loppuivat lyhyeen.
Vuonna 1992 pankin elinvoimaiset liiketoimet myytiin Kansallis-Osake-Pankille 75 miljoonalla markalla. Järjestelyä on kuvattu erilaisin painotuksin. Palkansaajasäätiön oman kuvauksen mukaan se myi määräysvaltansa STS-Pankista KOP:lle, mistä sille syntyi 175 miljoonan markan tappio. Toisaalla taas
asiaa on tulkittu siten, että omistaja sai myydä pankin terveet osat KOP:lle, kun
taas ongelmalliset osat siirrettiin roskapankkiin eli valtion vastattavaksi.
”Yleensä konkursseissa omistaja menettää ensimmäisenä riskipääomansa,
mutta tässä tapauksessa konkurssiyhtiön omistajalle maksettiin arvottomista
osakkeista rahaa!”38
Palkansaajasäätiön tarkoituksena on säästäväisyyden ja palkansaajien taloudellisen tietämyksen edistäminen. Lisäksi tarkoituksena on STS-pankkimuseon sekä työväenpankkien arkistojen ylläpitäminen. Säätiö poikkeaa useimmista vertailussa mukana olevista organisaatioista siinä, että se kertoo itsestään laajasti omilla verkkosivuillaan. Sieltä voi lukea toimintakertomukset ja
tilinpäätökset, minkä lisäksi kotisivuilla on eritelty vuosittaisten avustusten
kohteet ja tukisummat. Palkansaajasäätiön alkuvaiheita vaikeutti lama-aika,
eikä se ensivuosinaan jakanut tukea ulkopuolisille tahoille lainkaan. Talousperusta alkoi kuitenkin vähitellen vahvistua1990-luvun laman taittuessa.
Vuonna 1995 säätiön tasevarallisuudeksi ilmoitettiin 11 miljoonaa euroa ja
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vuonna 2005 omaisuus oli kasvanut 31 miljoonaan. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä erilaisten osake-, korko- ja kiinteistösijoitusten arvo oli jo yli 47 miljoonaa euroa. Kuluvalla 2010-luvulla säätiön huomattavan ylijäämäisissä vuosibudjeteissa tulot ovat olleet keskimäärin 4,3 miljoonaa euroa. Suurimmat tuloerät ovat perustuneet myyntivoittoihin ja vuokratuottoihin. Suurimmat menoerät on yleensä kirjattu sijoitus- ja rahoitustoiminnan kustannuksiin, mutta
varsinaisen toiminnan kuluista pääosa on liittynyt säätiön jakamiin avustuksiin ja apurahoihin.39
Alun perin Palkansaajasäätiö luotiin hallinnoimaan liikepankkia, jonka tuotoilla oli tarkoitus tukea myös puolueita40. Sittemmin 2000-luvulla järjestelyt
ovat muuttuneet, ja säätiön varallisuus on muuta sijoitusomaisuutta, jonka
tuotosta on jaettu avustuksia ja apurahoja. Tukikäytännöt 2010-luvulla ovat
toistaneet samansuuntaista kaavaa. Keskimäärin miljoonan euron vuosituesta
55–60 prosenttia on myönnetty SDP:n ja Vasemmistoliiton keskeisille oheisjärjestöille pitkälti jakosuhteessa 2:1. Noin kolmannes tuesta on puolestaan
osoitettu taloustieteelliseen tutkimukseen yms. toimintaan – yleensä Palkansaajien Tutkimuslaitokselle sekä akateemisille tutkijoille ja tutkimusryhmille.
Muut selvästi jo vähäisemmät tukikohteet ovat vaihdelleet viime vuosina esimerkiksi työväentaustaisten järjestöjen, julkaisujen, arkistojen ja museoiden
sekä muiden yleishyödyllisten toimijoiden välillä. Kaikkiaan Palkansaajasäätiön avustushistoriassa näkyy kasvusuuntaus. 1990-luvulla se jakoi vuositukea kymmeniä tuhansia euroa, mutta nykyisin se yltää jo miljoonaan. Myös
avustusten painopisteet ovat muuttuneet. Alkuaan suurin tuki osoitettiin Palkansaajien Tutkimuslaitokselle, mutta viime vuosina eniten varoja on jaettu
vasemmistopuolueiden oheisjärjestöille, kuten sivistysliitoille ja ajatuspajoille. Esimerkiksi vuonna 2015 Palkansaajasäätiö jakoi tukea runsaat miljoona euroa. Suurimpia saajia olivat Työväen Sivistysliitto 232 000 ja Kalevi
Sorsa -säätiö 140 000 euroa sekä Kansan Sivistystyön Liitto 110 000, Vasemmistofoorumi ry 76 000 ja Vasemmistoviestintä ry 15 000 euroa.
Taloutensa 1990-luvun laman jäljiltä uudelleen rakentaneet Työväen Opintorahasto ja Palkansaajasäätiö ovat siis merkinneet viime vuosina tilinpäätöksiinsä jakamansa tuen määrän, minkä lisäksi ne ovat kertoneet myös avustusten kohteet. Asiasta on tosin raportoitu eri tavoin. TOR on yksilöinyt tukikohteet PRH:lle toimittamissaan vuosiselvityksissä. Sen sijaan Palkansaajasäätiö
on kertonut asiasta sekä säätiölain mukaisissa asiakirjoissa, että omilla kotisivuillaan. Ilmoitetun perusteella kumpikaan ei ole suunnannut tukea puolueiden jäsenjärjestöille vaan erityisesti vasemmiston keskeisille oheisjärjestöille.
Kaiken kaikkiaan vasemmiston yhdessä hallitsemat neljä säätiötä ovat avustaneet monin tavoin poliittista toimintaa. Tuki on kuitenkin kanavoitu siten, että
puolue- ja vaalirahoituslain julkisuusvaatimukset tuovat siitä esiin vain pienen
osan.
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4.3 Paikallisjärjestöjen säätiöitä
Kolmas sosialidemokraattien hallitsema säätiökokonaisuus hahmottuu paikallistasolle. Työväenyhdistysten perustamia ja hallinnoimia säätiöitä on parisen kymmentä. Ne sijoittuvat ympäri maata, mutta paino on eteläisen Suomen kaupungeissa, ja kyse on sosialidemokraattien perinteisistä kannatusalueista. Omaisuus perustuu useimmiten vanhoihin työväentaloihin ja niiden
tontteihin tai näiden myynnistä sittemmin kertyneeseen varallisuuteen. Talousperusta juontaa vuosikymmenien ja jopa vuosisadan taakse, mutta varallisuus on säätiöity yleisimmin 1980- ja 1990-luvuilla. Säätiöissä näkyy jo lähtökohtaisesti puoluetausta, koska niiden nimeen tai sääntöjen tarkoitustaikka hallintopykäliin on kirjattu sosialidemokraattiset tunnukset.
Pääkaupunkiseudulla sosialidemokraatit ovat säätiöineet varallisuuttaan erityisesti Vantaalla. Ensinnäkin Tikkurilan Työväenyhdistys luovutti vuonna
1991 kiinteistöomaisuutensa perustamansa Tikkurila Säätiön alkupääomaksi.
Se sisälsi kahden liike- ja toimistokiinteistön osuudet Tikkurilan keskustassa.
Muutama vuosi myöhemmin säätiö osti lisäksi Perniön kunnasta tontin kiinteistöineen loma- ja virkistyskäyttöön. Säätiön omaisuus on 2010-luvulla kirjattu sen taseeseen runsaan 1,5 miljoonan euron arvoon. Vuositulot ovat olleet
keskimäärin 393 000 euroa. Tulot on ilmoitettu sijoitus- ja rahoitustoiminnan
tuotoiksi – kyse lienee ulkopuolisille tahoille tarjottujen tilojen vuokratuloista.
Kuluista suurin osa on vastaavasti sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluja eli
kiinteistöjen ylläpitokustannuksia. Tikkurila Säätiön vuosiselvitykset antavat
yleiskuvan sen luonteesta, mutta varallisuuden alkuperää pitää jäljittää muualta. Tikkurilan Työväenyhdistyksen historian perusteella kyse on pitkäjänteisestä taloussuunnittelusta (Vasara 2000). Toisaalta tutkivaan journalismiin
nojaten puolueyhteisön taloutta on ollut mahdollista edistää myös siksi, että
sillä on ollut keskeinen asema oman kunnan päätöksenteossa (Hietanen
1996). Tikkurilan Työväenyhdistys oli ostanut vuonna 1917 työväentalon,
joka purettiin vuonna 1968. Sen tilalle rakennettiin yhtiömuotoinen liiketalo,
jossa työväenyhdistys oli yksi suuromistajista. Vuosikymmen myöhemmin eli
1980-luvun alussa yhdistys oli pääosakkaana myös viereiselle tontille rakennetussa uudessa toimisto- ja liikekiinteistössä. Yhdistys sai tuloja tilojen vuokrista, ja osa niistä perustui vähintäänkin edullisiksi luonnehdittuihin sopimuksiin Vantaan kaupungin kanssa. Tästä omaisuudesta valettiin myös perusta
1990-luvun alussa rekisteröidylle Tikkurila Säätiölle. Se puolestaan myi 2000luvun alussa paikalliselle osuuskaupalle osakkeitaan, jotka oikeuttivat lisärakennusoikeuteen em. yhtiön tontille. Samassa yhteydessä sopimusosapuolet
hakivat tontille myös kaavamuutoksen. Tällä kaupalla säätiön on todettu tehneen miljoonavoiton. Vuosikymmenien aikana kootulla omaisuudella ja siitä
saatavalla tulovirralla on siis luotu taloudellinen pohja myös poliittiselle toiminnalle.41
Tikkurila Säätiö on rekisteröity vuonna 2010 SDP:n lähiyhteisöksi eli se on ilmoitettu viralliseksi puoluerahoituksen toimijaksi. Siten säätiö kuuluu puoluelain mukaisten julkisuusvelvoitteiden ja VTV:n valvonnan piiriin. Käytännön työssään se on tukenut sijoitustuotoilla perustajayhteisöään ja tarjonnut
korvauksetta toimitiloja sosialidemokraattisten järjestöjen käyttöön. Säätiö
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on jakanut suoraa tukea pääasiassa perustajalleen eli Tikkurilan Työväenyhdistykselle – kuluvalla vuosikymmenellä keskimäärin runsaat 70 000 eurolla
vuodessa. Vakiintuneen käytännön mukaan eniten tukea on myönnetty kuntaja eduskuntavaalivuosina. Avustusten määrää on kuitenkin hankala täsmentää
kaikilta vuosilta. Tikkurila Säätiön 2014 ja 2015 toimintakertomusten mukaan
tuet työväenyhdistykselle olivat 56 000 ja 93 000 euroa. VTV:n ajantasaisesta
tukirekisteristä löytyvien avustusten määrä on kuitenkin vähäisempi.42
Vantaalla toimii myös toinen sosialidemokraattien organisaatio eli Rekolan
Työväentalo Säätiö. Se perustettiin vuonna 2007, kun paikallinen työväenyhdistys luovutti 1940-luvun lopulla rakennetun talonsa säätiön perustaksi. Säätiö kuvasi vuosien ajan työtään siten, että se on ylläpitänyt Rekolan työväentalokiinteistöä ja toiminut ”yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja yhdistysten kanssa monipuolistaen Työväentalon käyttöä yksityisten ja yhteisöiden
juhla-, konsertti- ja kokoustoiminnassa.” Työväentalosäätiön talousluvut kertovat nekin toimenkuvan tiivistyneen oman kiinteistön ympärille. 2010-luvun
vuosina keskimäärin 25 000 euron tuloista pääosa on kirjattu liikevaihdoksi
eli vuokriksi ja käyttökorvauksiksi. Vastaavasti kuluista pääosa on koostunut
kiinteistön käyttö-, huolto- ja henkilöstömenoista. Taseomaisuus on kirjattu
viime vuosina noin 50 000 euroksi.
Rekolan säätiön vuosiselvitykset antavat yleisluonteisen kuvan paikallisten
toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Säätiö on vuokrannut tiloja yksityishenkilöille, yrityksille ja järjestöille – tarjontaa on sekä vakituiseen käyttöön että kertaluonteisiin tapahtumiin. Lisäksi työväentalolla toimi pitkään
elokuvateatteri, ja tiloja on käytetty myös musiikkiryhmien tarpeisiin. Rekolan
Työväentalo Säätiön 2015 toimintakertomus kuitenkin kuvaa työn poliittista
luonnetta aiempaa avoimemmin. Säätiö sanoo vuokranneensa talon pohjakerroksen tilat ”ulkopuolisille käyttäjille” ja luovuttaneensa toimintakerroksessa
olevat tilat paikallisten sosialidemokraattisten yhteisöiden ja ehdokkaiden
sekä alueen asukkaiden ja yhteisöiden käyttöön. Säätiö myös toteaa, että vuoden 2015 olennaiset tapahtumat liittyivät eduskuntavaaleihin ja että se avusti
taloudellisesti alueen sosialidemokraattisia ehdokkaita. Lisäksi ”Säätiö järjesti
yhdessä Rekolan Työväenyhdistyksen kanssa useita Eduskuntavaaleihin liittyviä ehdokkaiden esittelytilaisuuksia.”
On harvinaista, että yhdessä kaupungissa on useita saman puolueen paikallissäätiöitä, vaikka Vantaalla niitä toimii kaksin kappalein. Sen sijaan Turku
edustaa kertakaikkista poikkeusta, koska SDP:llä on kaupungissa neljä säätiötä – ellei sitten enemmänkin. Turun Työväenyhdistyksen ensimmäinen talo
rakennettiin jo 1800-luvun lopulla. Sen paikalle valmistui 1940-luvulla kivikartanoksi kutsuttu nykyinen työväentalo, jonka kylkeen on rakennettu myös
hotellikiinteistö. Työväenyhdistys luovutti vuonna 1980 rekisteröidyn Turun
Työväensäätiön alkupääomaksi omistamansa työväentalon tontteineen. Perustamisen syinä on mainittu sisäinen valtataistelu ja taloudenhoidon tehokkuusvaatimukset43. Hieman myöhemmin säätiö myi työväentalon vieressä sijainneen tontin, joka oli vuokrattu Turun kaupungilta, vuokraoikeuden pois
miljoonavoitolla. Näitä varoja säätiö puolestaan sijoitti ydinkeskustaan 1980luvun puolivälissä rakennettuun uuteen hotellikiinteistöön44. 2010-luvulla
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säätiö taasen ilmoittaa ostaneensa keskusta-alueen kiinteistöyhtiössä ”sijaitsevat sosiaali- ja terveysaseman tilat, jotka on vuokrattu pitkäaikaisella sopimuksella kaupungille.” Uusiin hankkeisiin lukeutuu myös Turun Työväensäätiön kokonaan omistama kiinteistöosakeyhtiö, joka rakennutti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen korkotukilainoittaman vuokrakerrostalon Turun suurimpaan lähiöön. Lisäksi säätiö on hankkinut aikanaan pienen osuuden
kunnan pääosin omistamasta jäähallista. Työväensäätiö oli 1990-luvulla myös
Turun SDP:n pääinstrumentti kunnallisen puoluetuen kanavoimisessa, mutta
kaupungin avustukset on ketjutettu muuta kautta 2000-luvun alun jälkeen.45
Turun Työväensäätiön historiikki (Paavola 1999, 38) kertoo, että sen omaisuus oli jo alkuaan pääasiassa kiinteistövarallisuutta, joten tuloslaskelma alkoi
muistuttaa kiinteistöyhtiön tuloslaskelmaa. Tuoreimmat tiedot vahvistavat
yhä kuvaa, jossa talous perustuu kiinteistöomaisuuteen. Kyse on ilmeisen
tuottoisasta toiminnasta, koska reilusti ylijäämäisten vuosibudjettien koko on
kaksinkertaistunut 2010-luvun alkupuolella. VTV:lle toimitetun 2015 tilinpäätöksen mukaan säätiön tulot olivat vajaat 2,7 miljoonaa euroa. Siitä 2,2 miljoonaa oli kiinteistöjen vuokria sekä käyttökorvauksia ja 0,5 miljoonaa korko-,
osinko- ym. rahoitustuottoja. Kuluista suurimman osan nielivät kiinteistöjen
hoito- ja ylläpitokulut, joiden jälkeen isoimmat erät liittyivät korko- ym. rahoituskuluihin sekä jaettuihin avustuksiin. Varallisuus on lähes kaksinkertaistunut 2010-luvulla, ja vuoden 2015 lopussa Turun Työväensäätiön taseen loppusumma oli yli 25 miljoonaa euroa.46
Turun Työväensäätiö vahvisti vuonna 2013 asemansa SDP:n virallisena taloustoimijana, kun se rekisteröityi puoluelain mukaiseksi lähiyhteisöksi. Säätiö kertoo tukevansa omaa yhteisöä ensinnäkin ylläpitämällä työväentaloa ja
luovuttamalla kokoustiloja korvauksetta mm. puolueosastojen käyttöön. Lisäksi muusta omaisuudesta saaduilla tuotoilla se jakaa avustuksia eri tahoille.
Esimerkiksi 2015 vuosiselvitys toteaa, että säätiö jakoi avustuksia yhteensä
308 000 euroa. Toimintakertomuksen mukaan se myönsi vajaat 86 000 euroa
perustajalleen eli Turun Työväenyhdistykselle, jota on luonnehdittu vahvaksi
kulttuuritoimijaksi useine musiikkiryhmineen. ”Yhdistys on myös vaaliorganisaatio ja viiden puolueosaston perusjärjestö, vaikka yhdistys itse ei puolueeseen kuulukaan.”47 Lisäksi säätiö lahjoitti 1 500 euroa paikalliselle urheiluseuralle. Vuoden 2015 avustuskohteista säätiön vuosiselvitys ei kerro enempää,
mutta VTV:n ajantasaiset ilmoitukset laajentavat kuvaa tuen saajista. Säätiö
osoitti SDP:n Turun kunnallisjärjestölle yhteensä 64 000 euroa. Puolueen piirijärjestölle ja muutamille paikallisosastoille se myönsi yhteensä vajaat 20 000
euroa. Lisäksi Työväenlehdistön Kannatusyhdistys sai 5 000 euroa48. Turun
Työväensäätiön vuonna 2015 myöntämistä 308 000 euron avustuksista on
PRH:n ja VTV:n tarjoamissa julkisissa asiakirjoissa eritelty 176 000 euroa,
mutta lopuista ei löydy tarkempaa tietoa.
Toinen turkulainen organisaatio on Nuoriso- ja kulttuuritalosäätiö Tarmo.
Työväenyhdistys Tarmolle oli valmistunut vuonna 1902 Raunistulan puutalokaupunginosaan työväentalo, jonka se luovutti tontteineen vuonna 1971 alkupääomaksi nimeään kantaneelle säätiölle. Yli satavuotias talo on edelleen Tarmon säätiön omaisuuden ja toiminnan perusta. Säätiön säännöt määrittävät
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tarkoitukseksi tukea työläisnuorison raittius- ja nuorisokasvatustyötä sekä
näyttämö- ja urheilutoimintaa. Sen säännöissä ei ole muodollista yhteyttä puolueeseen, mutta hallinto on perinteisesti koottu paikallisesta järjestöväestä.
Tarmon säätiön tasevarallisuudeksi on viime vuosina ilmoitettu noin 350 000
euroa, ja omaisuus koostuu pääosin mainitusta kiinteistökokonaisuudesta.
Säätiön tulot olivat vuonna 2015 vajaat 51 000 euroa, mikä vastaa 2010-luvun
keskimääräistä tasoa. Tuloerittelyn perusteella säätiön talous nojaa eri tavoin
julkiseen tukeen. Esimerkiksi vuonna 2015 säätiö sai Turun kaupungilta yleisja kohdeavustuksina yhteensä 26 000 euroa. Valtion tarjoamaa työväentalojen
korjausmäärärahaa tuli Suomen Kotiseutuliiton kautta 7 500 euroa. Lisäksi
säätiön uutena päävuokralaisena oli kaupungin tukema Turun Nuoret Kotkat
ry, joka maksoi tilojen käytöstä 10 000 euroa. Tämän ohessa Tarmon säätiön
muihin vuokralaisiin on ainakin aiemmin kuulunut puoluetta lähellä oleva eläkeläisyhdistys, joka on hakenut kaupungin avustuksia tilavuokriinsa.
Tarmon säätiön toimintakertomusten mukaan se tukee nuorison kulttuuri- ja
harrastustoimintaa ja ylläpitää omistamaansa työväentaloa. Käytännössä se
vuokraa tiloja nuoriso- ja eläkeläisyhdistyksille sekä muille yhteisöille ja yksityishenkilöille niin vakiintunutta kuin tilapäistäkin tarvetta varten. Säätiön tuloslaskelmien perusteella vuosikulut koostuvat pääasiassa kiinteistön ylläpidosta. Lisäksi säätiöllä on ollut ainakin 2000-luvun alusta lähtien tapana toimia bulvaanina, joka ketjuttaa kaupungin myöntämiä avustuksia puolueen
kunnallisjärjestölle. Vuosituki on ollut usein noin 10 000 euron luokkaa, mutta
menetelmät ovat vaihdelleet vuosien varrella. Aikanaan rahaa jaettiin suorana
avustuksena tai käytettiin esimerkiksi tekaistuja laskuja. Vuosikymmenen
taitteessa tukea kanavoitiin toisen organisaation eli Ruissalon Kansanpuiston
säätiön kautta. 2010-luvulla eli uusien puoluerahoitussäännösten aikana on
käytetty ylihinnoiteltuja tuki-ilmoituksia SDP:n paikalliseen järjestölehteen.
Kaupungin tukeman Nuoriso- ja kulttuuritalosäätiö Tarmon varoja on siis ohjattu tavalla tai toisella toistuvasti SDP:n Turun kunnallisjärjestön käyttöön.49
Kolmas turkulainen organisaatio on vuonna 2005 rekisteröity Ruissalon Kansanpuiston säätiö. Sosialidemokraatit ovat järjestäneet Turun Ruissalossa jo
1920-luvulta alkaen erilaista valistus-, juhla- ja vapaa-ajan toimintaa. Puolueen paikallisyhteisön hallinnoimassa Kansanpuistossa on toiminut vuosien
varrella mm. ravintola, kesäteatteri ja tanssilava. Tunnetuin tapahtuma on
1970-luvulta alkaen järjestetty rockfestivaali. Kansanpuiston tansseista ja
myöhemmin rocktapahtuman virvokemyynnistä saadut tulot olivat aikanaan
myös SDP:n kunnallisjärjestön keskeisiä tulolähteitä. Vuosituhannen taitteen
jälkeen Kansanpuiston hallinnointi järjestettiin uuteen muotoon. SDP:n Turun
kunnallisjärjestö osti kaupungilta aiemmin vuokraamansa kiinteistöt ja luovutti ne Ruissalon Kansanpuiston säätiön alkupääomaksi. Tämän jälkeen säätiö on sopinut uusin ehdoin kaupungin kanssa alueen vuokraamisesta aina
2040-luvulle saakka. Kansanpuiston säätiön sääntöjen mukaan tarkoituksena
on tukea mm. turkulaista työväentoimintaa ja kansalaisdemokratian kehittymistä. Säätiön hallinnosta vastaa sen perustaja eli SDP:n kunnallisjärjestö. Säätiön toimintakertomusten mukaan se on 2010-luvulla ylläpitänyt Kansanpuiston tiluksia. Juhlasalia on vuokrattu erityisesti kesäkauden kysyntään. Ravin-

77

tolarakennuksessa on puolestaan ollut vuokralaisina alan yrityksiä. Perinteiseen tapaan alueella järjestetään vuotuinen rocktapahtuma. Lisäksi säätiö kertoo järjestäneensä itse juhla- ja koulutustilaisuuksia.50
Ruissalon Kansanpuiston säätiön tasevarallisuudeksi on kirjattu 2010-luvulla
keskimäärin 286 000 euroa. Vuonna 2015 sen ylijäämäisessä budjetissa oli tuloja vajaat 135 000 euroa, mikä vastasi edellisten vuosien tasoa. Pääosa eli
114 000 euroa oli tilavuokria. Suurin yksittäinen tulolähde lienee mainittu
musiikkitapahtuma, jonka maksama vuokra kattoi vuosikymmenen taitteessa
noin puolet kaikista vuokratuotoista. Muina tuloina säätiö sai 20 000 euroa tukena Turun kaupungilta. Säätiön suurin kuluerä on yleensä koostunut tilojen
ylläpidosta. Seuraavaksi eniten varoja on osoitettu henkilöstökuluihin. Esimerkiksi vuodelta 2015 säätiö kertoo maksaneensa palkkaa asiamiehelleen,
joka on samalla SDP:n Turun kunnallisjärjestön toiminnanjohtaja. Vuoden
2015 tilinpäätökseen palkkakuluja oli kirjattu 30 000 euroa. Ruissalon Kansanpuiston säätiö kertoo ostaneensa perustajaltaan myös ”toimistonhoidollisia palveluja… sekä lehti-ilmoitustilaa...” Lisäksi on maksettu perustajalle
osuutena asiamiehen toimistovuokrasta, siivouskuluista ja laajakaistasta. Mainittuja kuluja oli pitkälti yli 10 000 euroa.
Pienin, vähiten tunnettu ja kuitenkin vanhin puolueen turkulaisista säätiöistä
on vuonna 1964 rekisteröity Kansan Tukisäätiö. Sen sääntömääräisenä tarkoituksena on tukea SDP:n toimintaa eri muodoissa Turun kaupungissa. Säätiö
vietti hiljaiseloa vuosikymmenien ajan. PRH:lle lähetetyt vuosiselvitykset kertovat 1970-luvun alusta lähtien, ettei aktiivista toimintaa ollut lainkaan. Vuosibudjetit olivat laskettavissa sadoissa markoissa, ja sama jatkui 2000-luvun
puolelle. Toimintakertomukset toistivat lähinnä sitä, että selvitetään mahdollisuuksia työn laajentamiseksi ja tehostamiseksi. Vielä vuonna 2011 säätiö ilmoitti tuloikseen 4 euroa ja kuluikseen 108 euroa. Omaisuutta oli kertynyt vajaat 900 euroa. Kansan Tukisäätiön toimintaa on kuitenkin ryhdytty aktivoimaan 2010-luvulla. Yhtäältä hallituksen kokoonpano on uusittu, kun vanhojen
vaikuttajien tilalle on vaihdettu paikallisen kunnallisjärjestön johtoa. Säätiön
vuositulot ovat kasvaneet enimmillään yli 60 000 euroon ja tasevarallisuus on
paisunut muutamassa vuodessa 54 000 euroksi. Säätiö on ilmoittanut vuosina
2012–2015 varainhankinnan tuotoiksi yhteensä yli 110 000 euroa. Vuoden
2014 toimintakertomuksessaan säätiö toteaa saaneensa tukea Varsinais-Suomessa toimivilta sosialidemokraattisilta organisaatioilta – avustusten määriä
kuitenkaan erittelemättä. Muilta vuosilta saadusta tuesta on ilmoitettu vain
kokonaiskertymä eli varainhankintaa ei ole haluttu aukaista ulkopuoliselle
tarkastelulle. Säätiö julkaisi vuosina 2014–2015 verkkolehteä ja se lähti myös
osakkaaksi työväenhenkiseksi määrittelemäänsä paikallismediaan. Molemmat hankkeet loppuivat alkuunsa, ja säätiö totesi vuoden 2015 toimintakertomuksessaan hakevansa uusia tapoja toteuttaa tarkoitustaan. Vuosiselvitystensä perusteella Kansan Tukisäätiö näyttää muuttuneen uinuvasta pöytälaatikko-organisaatiosta jonkinlaiseksi SDP:n kunnallisjärjestön hankerahastoksi. Käytännössä siis tässä raportissa arvioidut neljä sosialidemokraattien
turkulaista paikallissäätiötä ovat kaikki tavalla tai toisella mukautettu SDP:n
Turun kunnallisjärjestön toimintaedellytysten vahvistamiseen.
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Kaarinan kaupunkiin vuonna 1991 rekisteröity Ida ja David Ekmanin säätiön
lähtökohdat poikkeavat useimmista SDP:n paikallissäätiöistä. Paikkakunnalla
yli 100 vuotta toiminut Työväenyhdistys Uurtaja ry oli saanut aatteen veteraaneilta testamenttilahjoituksena omaisuutta, jonka se asetti lahjoittajien nimeä
kantavan säätiön alkupääomaksi. Hieman myöhemmin yhdistys luovutti säätiölle jo 1950-luvulla hankkimansa tontin, jolle ei koskaan rakennettu vanhan
ja puretun työväentalon tilalle suunniteltua uutta toimitilaa51. Ida Ja David Ekmanin säätiön toimintaa voisi luonnehtia pelkistetyksi. PRH:lle toimitetut vuosiselvitykset toistavat 2010-luvun taitteeseen saakka vakiintunutta toimenkuvaa. Pääosa omaisuudesta oli määräaikaistileillä, valtion obligaatioissa tai
joukkolainoissa – ja tulot oli kirjattu korkotuloiksi. Alkuvuosina säätiö onnistuikin vahvistamaan ylijäämäisillä vuosibudjeteilla tasettaan, ja myöhemmin
varallisuus karttui sijoitusrahastojen arvonnousulla. Sen sijaan ulkopuolelta
saadut lahjoitukset olivat vähäisiä ja satunnaisia. Vastaavasti kulupuoli koostui yleensä organisaation rutiinikuluista ja lähinnä kuntavaalivuosina omalle
taustayhdistykselle osoitetuista avustuksista. Säätiön tasevarallisuus kasvoi
34 000 euron alkupääomasta enimmilleen vuoteen 2007 mennessä eli lähes
120 000 euroon.
Kuluvan 2010-luvun alkupuolella Ekmanien säätiön tileissä näkyy taloustaantuma. Vuositulot ovat jääneet korkeintaan muutamiin satoihin euroihin. Tasevarallisuus on vakiintunut vajaaseen 100 000 euroon, josta kaksi kolmasosaa
on sijoitustileillä ja kolmannes säätiön lahjatontissa. Vuosikulut ovat pääsääntöisesti runsaan tuhannen euron luokkaa, ja pääosa niistä on hallintokuluja
sekä kiinteistöveroa. Vuosi 2015 on tuonut hieman eloa kaarinalaisen Ida ja
David Ekmanin säätiön toimintaan. Sen tuloslaskelman kuluihin on kirjattu
3 000 euron vaaliavustus. PRH:lle toimitettu vuosiselvitys ei kerro tuen kohdetta, eikä asia tule esiin ehdokkaiden vaalirahailmoituksista, koska ilmoitusvelvollisuus koskee vain valituksi tulleita edustajia. Sen sijaan asian voi todentaa tukea saaneen ehdokkaan vaali-ilmoittelua seuraamalla, sillä mainoksiin
vaaditaan näkyviin ulkopuolisen maksajan nimi52.
Myös Turun kupeessa sijaitsevassa Naantalissa sosialidemokraatit ovat säätiöineet omaisuuttaan. Paikkakunnalle oli valmistunut vuonna 1907 työväentalo, jonka Naantalin Työväenyhdistys myi uudisrakentamisen alta vuonna
1988. Puolueen perusyhdistyksenä ja kunnallisjärjestönä toimiva työväenyhdistys säätiöi kaupasta saadut varat vuonna 1992. Omaisuus sisälsi asunto- ja
kiinteistöosakkeita sekä rahavaroja, joilla myös hankittiin yhdistykselle uusi
työväentalo53. Naantalin Työväenyhdistyksen säätiön tasevarallisuus on
2010-luvulla arvotettu noin 650 000 euroon. Omaisuutta on edelleen sijoitettu
kaupungin keskustassa sijaitseviin kiinteistöihin, ja niissä ovat sijainneet
myös työväenyhdistyksen toimitilat. Säätiön vuositulot ovat olleet keskimäärin vajaat 70 000 euroa. Tuloslaskelmassa sekä tulot että kulut on valtaosin
kirjattu sijoitus- ja rahoitustoiminnan pääryhmään; lienevät pitkälti vuokria ja
tilojen ylläpitokustannuksia. Vuosi 2015 oli poikkeus, kun säätiö myi vanhoja
osakehuoneistojaan ja hankki jälleen uudet toimitilat työväenyhdistykselle.
Samalla vuositulot kohosivat yli 215 000 euroon ja tase paisui lähes 800 000
euroon.
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Naantalissa puoluesäätiön tapa kertoa työstään antaa ulkopuoliselle lukijalle
rajoitetusti tietoja erityisesti sen käytännön tukitoimista. Ensinnäkin vuonna
1992 perustetun säätiön vuosiselvityksiä ei löytynyt lainkaan PRH:n arkistoista 1990-luvun tilikausilta. Vuodesta 2000 alkaen säätiön asiakirjat ovat sitten jo julkisesti saatavilla. Tilinpäätösten mukaan sen jakamat vuosiavustukset ovat vaihdelleet nollasta 25 000 euroon. Toisaalla toimintakertomuksissaan säätiö toteaa useina vuosina tukeneensa sääntöjensä mukaisesti tiedotus- ja yhdistystoimintaa – sellaisinakin vuosina, kun tuloslaskelmien mukaan
avustuksia ei ole jaettu lainkaan. Tuen laatua ei ole sen tarkemmin juuri eritelty. Vuonna 2015 Naantalin Työväenyhdistyksen säätiö kuitenkin toteaa,
että vasta hankitun uuden kiinteistön kokoustilat on luovutettu Naantalin Työväenyhdistyksen käyttöön ehdolla, että yhdistys maksaa tilan käyttövastikkeen. Toisaalla taas työväenyhdistys kertoo kotisivuillaan, että sen päätöksellä
yhdistyksen naisjaosto huolehtii uusien tilojen vuokraamisesta muille tahoille54.
SDP:n perinteisiin kannatusalueisiin lukeutuvan Satakunnan kahdessa suurimmassa kaupungissa omaisuutta on siirretty niissäkin säätiöihin. Porissa on
yksi maan vanhimpia työväenyhdistyksiä, jolle valmistui työväentalo jo 1890luvun alussa. Se purettiin 1970-luvulla, ja paikalle rakennettiin kerrostalo. Porin Työväenyhdistys omisti osan uuden asunto-osakeyhtiön huoneistoista, ja
sen siipirakennukseen sille tuli lisäksi toimitilat. Oman käytön ohessa kerhotiloja vuokrattiin myös ulkopuolisille, mikä vahvisti yhdistyksen taloutta.
1990-luvulla työväenyhdistys myi uudenkin toimitilansa, ja tämän mukana se
saattoi maksaa pois vanhat velkansa sekä hankkia jälleen tuoreet toimitilat ja
muuta omaisuutta. Vuonna 2003 Porin Työväenyhdistys siirsi huomattavan
osan tästä varallisuudesta perustamansa Salin-säätiön alkupääomaksi. Siihen
kuului 11 asuntohuoneistoa, sosialidemokraattisten mediayhtiöiden osakkeita, 84 000 euron arvoinen saatava Porin Työväenjärjestöjen Tuki ry:ltä ja
60 000 euroa rahaa.55
Salin-säätiön varallisuus 2010-luvulla perustuu sijoitusomaisuuteen, ja taseen
loppusumma on kasvanut lähes 890 000 euroon. Vuosina 2013–2015 säätiön
vahvasti ylijäämäisissä budjeteissa tuloja on ollut keskimäärin 150 000 euroa.
Ne on ilmoitettu vuokratuloiksi ja erityisesti kahtena viime vuotena myyntivoitoiksi. Pääosa kuluista on kirjattu vastikkeiksi, korjaus- ja ylläpitokuluiksi
sekä vuokriksi. Käytännössä talous näyttää perustuneen pitkälti asunto-osakkeisiin, jotka on vuokrattu ulkopuolisille tahoille. Vuonna 2007 Salin-säätiö
osti myös liiketilan, joka muutettiin kokous- ja koulutuskäyttöön. Korjauskustannusten rahoittamiseksi säätiö otti perustajaltaan eli Porin Työväenyhdistykseltä 120 000 euron lainan, ja sittemmin kokous- ja koulutustilojen päävuokralaisiksi on ilmoitettu Porin Työväenyhdistys sekä SDP:n Porin Kunnallisjärjestö. Paikallisyhteisön toimitilaratkaisujen ohessa säätiö on jakanut
avustuksia. Tuki on kohdennettu Porin Työväenyhdistykselle, ja se on keskitetty erityisesti kunta- ja eduskuntavaalivuosille. Esimerkiksi vuosina 2011–
2012 ja 2015 Salin-säätiö myönsi Porin Työväenyhdistykselle suoraa tukea
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yhteensä yli 40 000 euroa. Tuet on kirjattu näkyviin säätiön PRH:lle toimittamiin vuosiselvityksiin, mutta VTV:n ylläpitämästä puolueavustusten ilmoitusrekisteristä niitä ei löydy 56.
Toinen sosialidemokraattien satakuntalainen säätiö on rekisteröity Raumalle.
Paikallinen työväenyhdistys oli hankkinut oman tontin ja rakentanut sille
vuonna 1907 työväentalon, joka päätettiin purkaa vuonna 1997. Sen jälkeen
Rauman Työväenyhdistys myi puretun talon alta jääneen tontin ja saamistaan
varoista se perusti vuonna 2003 vanhan talon nimeä kantavan Soihtulan Säätiön57. Yhdistys luovutti sille alkupääomasi 150 000 euroa. Sittemmin säätiön
varallisuus on sijoitettu asunto-osakkeisiin ja rahoitusarvopapereihin, joiden
arvo on 2010-luvulla kirjattu keskimäärin 183 000 euroksi. Vuositulot ovat
puolestaan olleet – yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta – noin 10 000 euron luokkaa. Viime vuosina säätiön tilinpäätökset on laadittu lyhyen kaavan
mukaan, mutta aikaisempien vuosien yksityiskohtaisempien tuloslaskelmien
perusteella pääosa tuloista pohjaa vuokratuottoihin. Kulupuoli taasen perustuu huoneistojen ylläpitoon eli pitkälti kai vastikkeisiin ja toisaalta säätiön jakamiin avustuksiin. Tukea on jaettu ulos erityisesti kunta- ja eduskuntavaalivuosien tarpeisiin. Ensinnäkin säätiö on tukenut eräitä vuosien 2011 ja 2015
eduskuntavaalien ehdokkaita. Tuen saajat on nimetty säätiön toimintakertomuksissa, mutta eri ehdokkaiden saamia summia ei ole kirjattu näkyviin. Valituksi tulleen ehdokkaan saama avustus tulee näkyville kansanedustajien pakollisissa vaalirahoitusilmoituksissa, mutta muiden saamat osuudet eivät
kuulu ilmoitusvelvoitteiden piiriin. Toisaalta vuonna 2012 Soihtulan Säätiö
osoitti 10 000 euroa SDP:n puolueosastona toimivan Rauman Työväenyhdistyksen kuntavaalityöhön. Asian voi todentaa säätiön PRH:lle toimittamista
vuosiselvityksistä. VTV:n ajantasaiseen puolueavustusrekisteriin yhdistyksen
saamaa tukea ei ole kuitenkaan ilmoitettu.58
Satakunnan tavoin myös kaakkoinen Suomi kuuluu sosialidemokraattien perinteisiin kannatusalueisiin. Suurimmissa kaupungeissa, kuten Imatralla, puolueella on ollut keskeinen asema jo vuosikymmenien ajan. Paikallinen työväenyhdistys raportoi vuonna 1982 SDP:n puoluetoimikunnalle, että sillä oli ollut jo 1920-luvulta lähtien paikkakunnalla kiinteistö- ja maaomaisuutta. Tehostaakseen niiden käyttöä se oli päättänyt myydä niistä määräalan perustamalleen kiinteistöosakeyhtiölle, jonka tiloja oli tarkoitus vuokrata ulkopuolisille tahoille. Sittemmin vuonna 1997 Imatran Sosialidemokraatit ry säätiöi
omaisuuttaan – syntyi Imatrankoskenparrassäätiö. Keskeiseksi pääomaksi
osoitettiin teatterikiinteistöksi muutettu vanha työväentalo sekä sen viereen
edellisellä vuosikymmenellä rakennettu Kiinteistö Oy Imatran Ay-talo eli uusi
toimisto- ja liikekiinteistö. Puolueorganisaation ohessa kiinteistökantaa ovat
hyödyntäneet ammattijärjestöt. Tiloja on vuokrattu myös yrityksille ja Imatran kaupungille, joka on käyttänyt niitä vuosien varrella esimerkiksi teatterin,
kirjaston ja terveyskeskuksen tarpeisiin.59
Imatrankoskenparrassäätiön 2010-luvun tilinpäätöksissä tasevarallisuus on
ollut keskimäärin vajaat 1,8 miljoonaa euroa. Vuosituotot ovat puolestaan
vaihdelleet noin 200 000 ja 300 000 euron välillä, ja pääosa niistä on ilmoitettu kiinteistöjen tuotoiksi – erityisesti vuokriksi. Vastaavasti menopuoli on
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kirjattu pitkälti kiinteistökuluina. Aivan viime vuosina säätiö on myynyt vanhaa rakennuskantaansa, mikä näkyy vuokratulojen vähenemisenä ja uusien sijoitusratkaisujen etsimisenä. Säätiön toimintakertomukset ovat koko 2000-luvun ajan kuvanneet hieman eri muotoilua käyttäen, että säätiö toimii sääntöjensä edellyttämällä tavalla tukien imatralaista työväen kulttuuria ja järjestötoimintaa. Lisäksi on annettu avustuksia Imatran Sosialidemokraatit ry:lle ja
muille järjestöille. Imatrankoskenparrassäätiön toimintakertomukset on kirjoitettu alusta lähtien siten, ettei jaetun puolue- tai vaalituen määrää ole tuotu
näkyviin eivätkä tilinpäätökset ole sisältäneet avustuksille omaa nimikettä.
Vuoden 2015 toimintakertomuksessaan säätiö on kuitenkin ensimmäisen kerran ilmoittanut perustajalleen eli SDP:n puolueosastona toimivalle yhdistykselle antamansa avustuksen määrän: ”Myönnetty tukea Imatran Sosialidemokraatit ry:lle… toimintavuoden aikana 24 040 euroa.”60
Heinolassa – sosialidemokraattien vankkaa kannatusaluetta sekin – puolueyhteisö on omistanut monenlaista kiinteistövarallisuutta. Se oli hankkinut
vuonna 1904 oman työväentalon, joka purettiin uudisrakentamisen tieltä
1970-luvun alussa. Omaisuusluetteloon on kuulunut myös kunnalle vuokrattu
urheiluhalli, minkä lisäksi 1960- ja 70-luvuilla rakennettiin neljä aravavuokrataloa. Vuonna 1997 Heinolan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys perusti säätiön ja luovutti sen pääomaksi omistamiensa asunto-osakeyhtiöiden
osakkeet. Työväenyhdistykseltä vuokratulla tontilla sijaitsevissa kerrostaloissa oli yli 90 asuinhuoneistoa, ja säätiöinnin yhteydessä niiden arvoksi arvioitiin 15,5 miljoonaa markkaa.61 Miljoonaomaisuutta hallinnoiva Heinolan
Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen Säätiö on toimittanut PRH:lle pelkistetyn niukkoja vuosiselvityksiä. Niiden perusteella on hankalaa muodostaa
kuvaa säätiön toiminnan volyymista ja merkityksestä. Tasevarallisuus on
2010-luvulla ilmoitettu keskimäärin 42 000 euroksi, mikä johtaa asuntoyhtiöiden alkuperäiseen kirjanpitoarvoon ja edellisten tilikausien tuloksiin. Säätiön vuosibudjetit 2013–2015 ovat laskettavissa tuhansissa euroissa. Tuloiksi
on ilmoitettu joka vuosi noin 3 600 euroa ja kulut ovat olleet keskimäärin
1 600 euroa. Sen sijaan vuosina 2011 ja 2012 kulut olivat hieman suurempia.
Molempina vuosina Heinolan Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen Säätiö tuki perustajaansa eli Heinolan Sosialidemokraattista Työväenyhdistystä
vajaan 9 000 euron avustuksilla. Tuet on kirjattu PRH:lle annettuihin toimintakertomuksiin, mutta niitä ei löydy VTV:n ylläpitämästä puolueiden avustusrekisteristä62.
SDP:n paikallissäätiöissä on kaksi maantieteellisesti muista erottuvaa organisaatiota. Pohjoisin niistä on Kuusamoon vuonna 1981 rekisteröity Koillismaasäätiö. Sen ensimmäinen toimintakertomus kuvailee perustamista siten,
että Kuusamon Sosialidemokraattisella Työväenyhdistyksellä, SDP:n Oulun
piirillä ja Työväenlehdistön Kannatusyhdistyksellä oli paikkakunnalla huomattavaa kiinteistö- ja maaomaisuutta. Tämä varallisuus luovutettiin uuden
säätiön hallinnoitavaksi. Koillismaasäätiön alkutaipaleen vuosiselvitykset kertovat, että korjauksia vaativa rakennuskanta velkoineen nieli siinä määrin varoja, ettei säätiö pystynyt tukemaan sosialidemokraattisia järjestöjä muutoin
kuin tarjoamalla toimitiloja korvauksetta niiden käyttöön.63
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Koillismaasäätiö uudisti varallisuusrakennettaan vuosien varrella; kiinteistöjä
myytiin ja sijoituksia suunnattiin uusiin tilaratkaisuihin sekä arvopapereihin.
Vuosien 1987–1990 toimintakertomuksissa iloitaan jo kohentuneesta taloustilanteesta. Säätiö pystyi aloittamaan säännöllisen avustustoiminnan ja tarjoamaan järjestöille uudet toimitilat. Nykyisestä varallisuudestaan säätiö puolestaan toteaa esimerkiksi 2015 toimintakertomuksessaan, että se omistaa Kuusamossa kaksi vuokrakerrostaloa ja seitsemän asuntoa kaupungin keskustaalueella. Säätiön tasearvo on kirjattu vuodesta 2011 alkaen vajaaksi 1,4 miljoonaksi euroksi. Keskimääräiset vuositulot ovat olleet noin 230 000 euroa,
joilla on tehty ylijäämäisiä budjetteja. Tulot ovat pitkälti sijoitustuottoja eli
vuokratuloja ja kulupuolesta pääosa on vastaavia sijoitustoiminnan kustannuksia. Varsinaisen toiminnan menoista säätiö on eritellyt vuosittain jakamansa avustukset. Se on tukenut vuodesta 2011 alkaen erilaisia sosialidemokraattisia järjestöjä keskimäärin 27 000 eurolla tilikaudessa. SDP:n Oulun piirijärjestö on raportoinut saamistaan avustuksista VTV:n ajantasaiseen tukirekisteriin. Sen sijaan isoimpia avustuksia, jotka on osoitettu alueen työväenyhdistyksille, ei löydy puoluerahoituksen seurantajärjestelmästä64. Lisäksi Koillismaasäätiön tukea ovat saaneet alueen sosialidemokraattinen nuorisopiiri ja
eläkkeensaajien yhdistykset, jotka eivät puolestaan oheisjärjestöinä kuulu
puoluerahoituksen ilmoitusvelvollisiin.
Toinen pohjoiseen sijoittuva paikallinen tukiorganisaatio on Tornion Työväensäätiö. Sen perusti Tornion Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys vuonna
1991. Yhdistys lahjoitti säätiön pääomaksi omistamansa kiinteistöosakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttivat 900 neliömetrin suuruisten toimistotilojen
hallintaan Torniossa sijaitsevassa virastotalossa. Seuraavana vuonna säätiö
sai lahjoituksena vanhan työväentalon toiselta työväenyhdistykseltä. Myöhemmin säätiö on laajentanut omistustaan myös asunto-osakkeisiin. Lisäksi
1990-luvun alkupuolella säätiö ilmoitti hankkineensa golf-osakkeen ”tukemaan vähävaraisten harrastustoimintaa.”
Tornion Työväensäätiön kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöihin perustuva velaton tasevarallisuus on kirjattu 2010-luvulla noin 850 000 euroksi, ja hieman
alijäämäisissä budjeteissa keskimääräiset vuositulot ovat olleet vajaat 80 000
euroa. Säätiön PRH:lle viime vuosina aiempaa pelkistetymmässä muodossa
antamat tilinpäätökset eivät aukaise tulojen ja kulujen tarkkoja lähteitä, mutta
toimintakertomusten ja aiempien vuosiselvitysten mukaan säätiön vuosikulut
perustuvat pitkälti kiinteistöjen ylläpitokuluihin ja tulot vuokriin. Esimerkiksi
vuoden 2011 toimintakertomuksessa todettiin, että ”Tuloja on saatu Tornion
kaupungilta, joka on vuokrannut säätiön tiloja sosiaalilautakunnan käyttöön”.
Toisaalla säätiö on viitannut ilmeisesti samaan asiaan toteamalla, että varoja
on saatu vanhan työväentalon tilalle rakennetun kiinteistön vuokrista65. Lisäksi säätiö on saanut tuloa omistamiensa asuntojen vuokraamisesta. Omaisuudenhoidon ohessa Tornion Työväensäätiö kertoo vuosiselvityksissään toteuttaneensa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja stipendejä. Esimerkiksi
vuonna 2015 säätiö totesi myöntäneensä avustuksia 6 300 ja stipendejä 4 400
euroa. Vuosia jatkuneen käytännön mukaisesti tuen määrät kerrotaan, mutta
tuen saajia ei ole yksilöity julkisiin asiakirjoihin. Pitkään jatkuneen tavan mu-
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kaan säätiö kertoo myös vuokraavansa kerhotiloja ja omistamaansa työväentaloa. Niiden kiinteistönhoidosta on huolehtinut Tornion Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys, ”joka on säätiön hallituksen luvalla perinyt vuokraajilta
siivous- ym. kiinteistöhoitokuluja.”
Sosialidemokraattisten paikallissäätiöiden joukossa on yksi muista selvästi
poikkeava tapaus. Hämeenlinnan Työväenyhdistys vietti satavuotisjuhliaan
1988 ja päätti samalla perustaa tunnetun paikallispoliitikon mukaan nimetyn
Kössi-säätiön. Syntytaustan ohessa organisaation lähtökohdat muistuttavat
muillekin SDP:n paikallissäätiöille tyypillisiä piirteitä, kun sen hallinnosta vastaavat puoluejärjestöjen edustajat. Säätiön tarkoitus ja toimenkuva kuitenkin
poikkeavat täysin muista kaupunkisäätiöistä. Kössi-säätiön tarkoituksena on
parantaa vanhusten, vammaisten ja muiden vastaavien ryhmien tuki- ja lähimmäispalveluja. Eikä sen vuosiselvityksissä ole nähtävissä toimintamuotoja,
jotka olisi rinnastettavissa puoluepoliittiseen järjestötoimintaan tai vaalityöhön taikka niiden rahoitukseen.
Kössi-säätiön varsinainen työ alkoi vuonna 1991, kun sen palvelutalo saatiin
valmiiksi. Säätiö ryhtyi järjestämään tuki- ja lähimmäispalveluja omistamissaan tiloissa. Mukaan tuli myös kotikotipalveluun ja kotisairaanhoitoon liittyvää toimintaa. Talous rakentui mm. Hämeenlinnan kaupungin ostopalvelusopimuksiin ja RAY:n avustuksiin. Säätiö on kuvaillut työtään 2010-luvulla siten,
että se on toiminut paikallisena palveluntuottajana ja tarjonnut kahdessa palvelutalossa ”hoitoa ja huolenpitoa vammaisille, ikäihmisille ja muistisairaille
pienessä ryhmäkodissa ja tehostetussa palveluasumisessa.” Pääosan palveluista on ostanut Hämeenlinnan kaupunki. Säätiön toiminta hoivamarkkinoilla
päättyi vuonna 2014, kun se myi palvelutoimintansa Invalidiliitolle. Tilojen
omistus kuitenkin säilyi säätiöllä, joka ilmoitti tavoitteekseen vakiinnuttaa
asemansa hoivatilojen vuokranantajana. Säätiön 2015 toimintakertomuksen
mukaan konseptin muutos näkyy sen taloudessa. Vielä vuonna 2013, kun hoivatoiminta oli säätiön vastuulla, varsinaisen toiminnan tuotot olivat yli 2 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 pääosin vuokrista kertyneet tuotot olivat enää
280 000 euroa. Muutoksen mukana kannattavuuden todetaan kuitenkin parantuneen. Kössi-säätiön tasevarallisuus on liikkunut viime vuosina lähellä 1,5
miljoonaa euroa.66
Yhä toiminnassa olevien paikallissäätiöiden lisäksi aineistoissa on kolme sosialidemokraattien organisaatiota, jotka on poistettu rekisteristä 2000-luvun
aikana. Ne edustavat monella tapaa SDP:n paikallissäätiöille tyypillisiä piirteitä, mutta niiden lakkaamisen taustalla olevat syyt poikkeavat toisistaan.
Hirvensalmella paikallinen puolueyhteisö oli koonnut varoja ja perustanut
vuonna 1953 oman toimitilan hankkimiseksi Hirvensalmen Työväentalo Säätiön. Sen pääasiallinen toimenkuva keskittyi kuitenkin 1960- ja 70-luvuilla kesäkautisen tanssilavan ylläpitoon. Aluksi säätiö hoiti toimintaa itse ja myöhemmin se vuokrasi lavaa paikalliselle työväenyhdistykselle – sittemmin kiinteistö myytiin pois. Säätiössä valiteltiin jo 1960-luvulla toimintaedellytysten
hiipumista, ja 1980-luvulta lähtien vuosiselvitykset antavat kuvan organisaatiosta, jonka toiminta oli supistunut pieneen pankkitiliin ja hallituksen vuosikokoukseen. Hirvensalmen Työväentalo Säätiö on lakannut vuonna 2012, ja
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jäljelle jääneet noin 3 000 euron talletukset osoitettiin paikalliseen nuoriso- ja
harrastustoimintaan.
Toinen jo lakkautettu organisaatio on Porvooseen vuonna 1995 rekisteröity
Suomenkylän Työväenyhdistyssäätiö. Suomenkylän Työväenyhdistykselle oli
kertynyt varoja, kun se oli myynyt aikanaan palaneen työväentalonsa alta jääneen tontin omakotirakentamiseen 1980-luvun lopulla. Säätiöinnin taustalla
saattoi vaikuttaa sekin, että samaan aikaa tehtiin kuntaliitoksia, joiden mukana puolueen paikallistoimintaa järjesteltiin uudelleen67. Omalle nimelleen
säätiön perustanut puolueosasto luovutti sen alkupääomaksi 160 000 markkaa rahaa. Säätiön vuosiselvitykset kertovat pelkistetystä toimenkuvasta. Varallisuus oli sijoitusrahastoitu. Näistä tuotoista säätiön hallitus jakoi 0 – 3 000
euron vuosiavustuksia perustajayhdistykselleen ja alkuaikoina vähäisemmässä määrässä stipendejä koululaisille. Muusta toiminnasta ei juuri kerrottu.
Vuonna 2013 Suonenkylän Työväenyhdistyssäätiö lopetti toimintansa ja luovutti 26 000 euroa eli alkupääoman kokoisen omaisuutensa perustajalleen
Suomenkylän Työväenyhdistykselle, joka on poistettu sekin rekisteristä
vuonna 2015. Yhdistyksen jälkeensä mahdollisesti jättämistä varoista ei ole
kerrottu enää säätiölain mukaisissa asiakirjoissa.
Kolmas lakkautettu paikallisorganisaatio on vuonna 1980 Helsinkiin rekisteröity Tapanilan Työväensäätiö. Tapanilan Työväenyhdistys luovutti säätiön alkupääomaksi 1920-luvun taitteessa hankitun työväentalon tontteineen ja samassa kaupunginosassa sijainneen varastoalueen. Säätiö haki 1980-luvun aikana kaavamuutokset tonteille ja myi työväentalon vieressä sijainneen alueen
liike- ja toimistokiinteistön rakentamista varten kolmella miljoonalla markalla. Lisäksi samankokoisella sijoituslainalla säätiön tase paisui kymmenistä
tuhansista markoista useisiin miljooniin. PRH:n arkistosta löytyi vain yksi Tapanilan Työväensäätiön vuosiselvitys 1990-luvun taitteen jälkeen. Se on vuodelta1994 ja siinä puidaan kasinotalouden jälkeistä aikaa. Säätiö ylläpiti edelleen työväentaloa, minkä lisäksi se oli hankkinut perustajaosakkaana tiloja yhtiöstä, joka oli rakentanut kiinteistön säätiön myymälle tontille. Laman myötä
kiinteistömarkkinoille oli kuitenkin muodostunut ylitarjontaa, tilojen kysyntä
vähentynyt ja vuokrataso alentunut. ”Tämä on aiheuttanut säätiön taloudelle
kestämättömän tilan. Säätiö ei ole kyennyt vastaamaan otetuista velvoitteista… velat ja vastuut ovat suuremmat kuin säätiön varat.” Seurauksena oli
konkurssi, minkä jäljiltä Tapanilan Työväensäätiö on lakannut vuonna 2003.68
Kaikkiaan SDP:n paikallissäätiöille on tyypillistä se, että varallisuus on useimmiten peräisin vanhasta kiinteistö- ja maaomaisuudesta. Aiemmat sukupolvet
ovat tehneet valtavan palveluksen omalle puolueelleen myös taloudellisesti.
Yli sata vuotta sitten ryhdyttiin rakentamaan työväentaloja, joita oli enimmillään noin 1 00069. Aika on ajanut ohi niiden alkuperäisestä tarkoituksesta, ja
monet rakennuksetkin ovat rapistuneet tai purettu kokonaan. Sittemmin talot
ja etenkin tontit ovat kaupungistumisen myötä osoittautuneet arvotavaraksi,
joiden pohjalta on rakennettu monenlaisia taloudellisia järjestelyjä. Ne puolestaan tarjoavat perustaa paikalliselle puoluetaloudelle vielä tänäkin päivänä.
Edellä käsitellyissä kunnissa omaisuutta on säätiöity, mutta useimmilla paikkakunnilla puolueyhteisöjen vastaavat talousjärjestelyt taitavat sittenkin olla
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edelleen yhdistysten hoidettavina. Oleellista on se, että puolue- ja vaalirahoituslakien asiakirjoilla tällaisen toiminnan laadusta tai laajuudesta ei pystytä
sanomaan juuri mitään. Säätiölain mukaiset dokumentit kuitenkin kertovat
asiasta jo hieman enemmän, vaikka paikallissäätiötkin raportoivat vaihtelevalla tarkkuudella puoluerahoitukseen liittyvistä järjestelyistään.

4.4 Sosialidemokraattinen säätiöyhteisö
Sosialidemokraattien hallinnassa on enemmän säätiöitä kuin muilla puolueilla. Tässä tutkimuksessa on mukana kolmisenkymmentä säätiötä. Laajaan
perustaan vaikuttaa puolueen perinteinen tapa panostaa organisaatioihin.
Myös poliittisen toiminnan rajat on yleensä mielletty muita puolueita laveammin, mikä ilmenee säätiöiden kirjavissa työmuodoissa. Ensinnäkin säätiöt
huolehtivat puolueyhteisön tai sen ulottuvilla olevan sijoitus- ym. varallisuuden hallinnasta. Tässä kohdin toimenkuvat poikkeavat toisistaan mm. siinä,
miten tuottoja jaetaan eri tahoille. Osa säätiöistä ohjaa rahaa suoraan puolueja vaalityöhön, osa suuntaa avustuksia puolueen keskeisille oheisjärjestöille ja
osa myöntää varoja väljemmin työväenliikkeen arvoihin perustuvaan toimintaan. Toinen säätiölohko on erikoistunut keskeisten oheisorganisaatioiden ylläpitoon. Puolue on esimerkiksi säätiöinyt arkistonsa ja ajatuspajansa, minkä
lisäksi kansainvälistä työtä hoidetaan osin säätiöpohjalla. Kolmanneksi SDP on
valtionhoitajapuolueena ollut linjaamassa yhteiskunnan tarjoamien julkisten
palvelujen määrää ja kirjoa. Samalla yhteisö on halunnut itse tuottaa pienessä
mitassa vastaavanlaisia palveluja, mikä näkyy lomatoimintaan, kansanterveystyöhön tai aikuiskoulutukseen erikoistuneissa säätiöissä. Neljänneksi työväenliikkeen pankki- ja osuustoiminnan jäljiltä on jäänyt omaisuutta, jota vasemmistopuolueet hallinnoivat yhdessä säätiöiden avulla. Viidenneksi määrältään laajin lohko on paikallisten puoluejärjestöjen säätiöissä. Niiden taustalla on usein hyvinkin vanhaa omaisuutta, jonka pohjalle on kehitetty moninaisia talousjärjestelyjä.
Lavean toimenkuvan sekä vaihtelevan puoluerahoitusluonteen lisäksi säätiöiden hallinta on järjestetty eri tavoin. Lähes kaikissa tapauksissa niiden hallintoa on kuitenkin koordinoitu tavalla tai toisella emäpuolueen kanssa. Puolueen ydinsäätiöiden säännöt takaavat SDP:lle valtuudet päättää hallinnon kokoonpanosta. Paikallisissa säätiöissä samat oikeudet on osoitettu yleensä työväenyhdistyksille, minkä lisäksi SDP:n paikallisjärjestöjen mallisäännöt velvoittavat ne neuvottelemaan isoista taloudellisista ratkaisuista – kuten omaisuuden säätiöinnistä – puolueen keskusjohdon kanssa70. Työväenliikkeen yhteisten säätiöiden hallintoa on puolestaan koostettu vasemmistopuolueiden
keskinäisen valtasuhdesopimuksen perusteella. Kyse on niin suuresta varallisuudesta, että asiaa on väistämättä käsitelty jossain vaiheessa puolueen korkeimmissa elimissä. Väljimmin puolueen kylkeen liitetyissä säätiöissä on niissäkin aikanaan ollut virallinen, mutta julkisuudelta tarkoin piilotettu puoluekytkös. SDP määritteli 1980-luvulle suunnatussa taloussuunnitelmassaan
eräiden säätiöiden muodostavan oman lohkonsa puolueen omistuksessa tai
vaikutusvallassa olevien organisaatioiden joukossa. Tällaisiksi oli listattu mm.
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Urheiluopistosäätiö ja Miina Sillanpään Säätiö. Kaikkiaan mukana oli kymmenittäin erilaisia organisaatioita, kuten säätiöitä, sosiaali- ja kulttuurialan yhdistyksiä sekä kiinteistö- ja liikeluonteisia yrityksiä. Aikanaan puolue totesi,
että yhteistä niille kaikille on ja tulee olla sosialidemokraattisten tavoitteiden
edistäminen. Kaikkiaan niissä laskettiin työskennelleen noin 1 200 henkilöä71.
Vuosikymmenien aikana järjestelyt ovat luultavasti muuttuneet, ja olisi mielenkiintoista tietää, miten SDP määrittää 2010-luvulla suhteensa tällaisiin työväenliikkeen oheisorganisaatioihin ja niiden talousjärjestelyihin.
Sosialidemokraattisen liikkeen säätiöissä omaisuuden perusta on moninaista
laatua. Mukana on vuosisadan taakse ulottuvaa maa- ja kiinteistöomaisuutta,
josta osa on edelleen lähellä alkuperäistä muotoaan ja osa on saatettu muuttaa
esimerkiksi sijoitusvarallisuudeksi. Toisaalla taas työväen osuus- ja liiketoiminnan historian perua olevaa varallisuutta on muuttuneessa muodossa tämän päivän säätiöissä. Mukana on todennäköisesti myös liikkeen jäsenten ja
kannattajien vapaaehtois- ja talkootyöstä yms. toimeliaisuudesta yli sadan
vuoden aikana pieninä puroina kertynyttä varallisuutta. Lisäksi SDP on käyttänyt keskeistä rooliaan julkisessa päätöksenteossa myös oman taloutensa rakentamiseksi, mikä tulee toistuvasti esiin eri yhteyksissä. Sosialidemokraattiset säätiöt ovat hyötyneet mm. erilaisista julkisista avustuksista – niin valtionavuista kuin Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista, ja joissain tapauksissa
jaossa on ollut myös kunnallisia tukirahoja. Kunnissa on saatettu tehdä myös
kaavoitusratkaisuja, joista säätiöt ovat hyötyneet. Toisinaan säätiöt ovat olleet
myös liikesuhteessa omaan kotikaupunkiinsa, kun esimerkiksi tiloja on vuokrattu muillakin kuin markkinaperusteisilla ehdoilla.
Sosialidemokraattisen liikkeen toiminta- ja talousperusta on niin monitahoinen, että on käytännössä mahdotonta laskea säätiöiden osuutta tässä kokonaisuudessa. Niiden rooli koko puoluetalouden kannalta lienee rajallinen, mutta
yksittäisten puoluejärjestöjen ja toimintalohkojen taloudelle niillä on huomattava merkitys. Toisinaan säätiöiden hallintaan on myös osoitettu merkittävässä määrin liikkeen varallisuutta. Lisäksi niitä on käytetty satunnaisten tai
kertaluonteisten rahoitustoimien välineinä – vaikka sitten vaalien tai erilaisten omaisuusjärjestelyjen yhteydessä. Tässä tutkimuksessa jää kuitenkin avoimeksi se, miksi samankaltaisia toimintoja hoidetaan joissain tapauksissa säätiöissä ja toisaalla vastaavat toimet jatkuvat yhdistyspohjalla.
Kaiken kaikkiaan sosialidemokraattinen liike on luonut muita laajemman ja
monitahoisemman talousperustan. Se on sekoitus yleishyödyllistä toimintaa,
liike- ja sijoitustoimintaa sekä poliittista päätöksentekoa. Missä menee puolue- ja vaalitoiminnan raja ja mikä toiminta on nähtävä muuna yleishyödyllisenä työnä? Liukuvan rajan takia on hankala täsmentää myös puolue- ja vaalirahoituksen määritelmää sekä julkisuusvaatimuksia. Joka tapauksessa puolue- ja vaalirahoituslakien mukaiset asiakirjat tarjoavat suppean kuvan tästä
kokonaisuudesta. Säätiölain perusteella saatavat dokumentit auttavat jossain
määrin laajentamaan kuvaa sen sisällöstä ja mekanismeista, mutta tämän jälkeenkin huomattava osa sosialidemokraattisen liikkeen talousjärjestelyistä on
yhä julkisuuden ulottumattomissa.
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13 Historiatiivistelmä säätiön kotisivuilla www.vainotannerinsaatio.fi > historia; Säätiön alkuvaiheista myös Henriksson 1974, 225.
14 www.vainotannerinsaatio.fi > toimintakertomukset ja tilinpäätökset.
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16; Säätiön historiasta myös SDP:n puoluetoimikunnan kokouspöytäkirja 8.3.1973, 5 §; RAY:n
tuesta puoluetoimikunnan kokouspöytäkirja 1.2.1979, 4 §. TA.
17 Valtiontalouden tarkastusvirasto 1987, 92 ja 100; Samasta HS 11.2.1987.
18 www.miinasillanpaa.fi; Katso myös www.wilhelmiina.fi.
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eri muodossa laadittu kotisivujen vuosikertomus ja PRH:lle lähetetty toimintakertomus
(2015); Liikuntakeskuksen palveluista ja luonteesta www.pajulahti.com.
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22 Tradekan historiasta www.tradeka.fi > osuuskunta tradeka > historia. Samalta sivustolta
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asiakasta palvellen. Vertaa Seppänen 1995, 61–88 ja 89–140.
23 Punapääoma-termistä esimerkiksi Uusi Aika -lehti 26.2.2016.
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www.tradeka.fi. Katsottu 8/2017.
25 Tradekan vuosikertomuksessa (2015, 9) on listattu tukea saaneet organisaatiot. Yksilöidympi erittely tuen saajista ja summista vuodelta 2016 osoitteessa www.tradeka.fi > yhteiskuntavastuu > lahjoitukset 2016. Katsottu 8/2017.
26 www.puoluerahoitus.fi > ilmoitukset yli 1 500 euron tukijoista > Vuosi 2016 > Vasemmistoliitto > huhti: 21 060 euroa. Katso myös 2012 > SDP > kesä: 2 800 euroa; Aiemmista puolueja vaalituista Seppänen 1995, 68–69.
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28 www.kotsaatio.fi > apurahat. Katsottu 8/2017.
29 Tradekan säätiön valtuuskuntaan saa valita jäseniä yhdeksän eri oikeushenkilöä: mukana
ovat mm. vasemmistopuolueiden sivistysjärjestöt ja eräät tässä tutkimuksessa käsittelyssä
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31 www.vaalirahoitus.fi > ilmoitukset vaaleittain. Katso esimerkiksi vuodelta 2015 SDP:n
Savo-Karjalan varaedustaja Tuula Väätäisen vaalirahailmoitus. Samasta 2017 kuntavaaleissa
SDP:n Raision valtuutettu Janne Laulumaa; Vertaa Osuuskunta Tradekan Vuosikertomukset
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32 Katso ehdokastuesta esimerkiksi SDP:n Varsinais-Suomen kansanedustaja Ilkka Kantolan
vaalirahailmoitus 2015 tai kuntavaaleista SDP:n Varkauden valtuutettu Kari Rajamäen ilmoitus vuodelta 2017; Järjestöjen tuesta esimerkiksi Vasemmistoliitto rp:n ajantasaiset ilmoitukset syyskuulta 2012 ja kesäkuulta 2013. Samasta Satakunnan Sosialidemokraatit ry:n ilmoitukset heinäkuulta 2012 ja toukokuulta 2013.
33 Osuustoiminta-lehti 1/2016.
34 Soukola 2008, 299; Seppänen 1995, 14; Ihalainen 2007, 181–182.
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rooleista Hako 2007, 79–84 ja 100 sekä 117–118 ja 138–141 sekä186–187; Erilaisista rooleista myös Seppänen 1996, 211–213 ja 12–13 sekä 32–33.
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11.4.2015.
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64 www.puoluerahoitus.fi > ilmoitukset yli 1 500 euron tukijoista. Katsottu 9/2017.
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66 www.hty.fi >toiminta > tutustu yhdistyksen historiaan; www.kossisaatio.fi. Katsottu
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68 Tapanilan Työväensäätiöstä ja sen taloudesta Tahvanainen 2008, 547–552 ja 663–699;
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69 Talojen määrästä Tuomisto 2000.
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71 SDP:n puoluetoimikunnan kokouspöytäkirja 4.3.1976, 7 ja 8 § - liite n:o 116 ja 117. Samasta puoluetoimikunnan esityslista 7.9.1978 – liite n:o 341/33. TA.
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5 Vasemmistoliitto
Äärivasemmiston julkinen toiminta sallittiin sodan jälkeen vuonna 1944. Tulkinnasta riippuen sen yhteistyö-, vaali- tai peiteorganisaatioksi luotiin Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL). Heti vuoden 1945 vaaleissa se
nousi suurten puolueiden joukkoon vuosikymmenien ajaksi. Liittoon kuului
neljä valtakunnallista jäsenorganisaatiota, joista merkittävin oli Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) ja joka oli samalla se koko liikkeen ydin. Muita
SKDL:n vakiintuneita jäsenorganisaatioita olivat puolueen nais-, nuoriso- ja
opiskelijajärjestöt. Vasemmistolle tyypilliseen tapaan puolueyhteisö panosti
monella tasolla järjestölliseen toimintaan. Puolueen liepeille rakennettiin laaja
oheisjärjestöjen verkosto: mukana oli varhaisnuoriso-, sivistys-, koulutus-,
raittius-, loma-, kulttuuri-, eläkeläis-, harrastus-, kansanterveys- yms. järjestöjä. Propaganda- ja valistustyötä varten oli omat sanomalehdet ym. julkaisutoimintaa. Enimmillään liikkeen piirissä julkaistiin yli kymmentä sanomalehteä. Kansandemokraattien ja kommunistien rinnakkaisten rakenteiden ohessa
organisaatiota paisuttivat entisestään sisäiset riidat, jotka johtivat vielä kilpailevien yhdistysten luomiseen. Oma lukunsa liittyy lisäksi työväenliikkeen yhteisiin rakenteisiin, kuten ammattiyhdistys- ja urheiluliikkeeseen, joiden hallinnasta kiisteltiin sosialidemokraattien kanssa. Kaiken tämän ylläpitoon on
tarvittu huomattavia taloudellisia voimavaroja, mutta tähän päivään mennessä ei ole kattavaa tietoa kommunistisen ja kansandemokraattisen liikkeen
rahoituksesta. Erinäisissä yhteyksissä on viitattu monenkirjaviin tulolähteisiin ja talousjärjestelyihin.1
Vasemmistossa on perinteisesti luotettu aktiivien, jäsenten ja kannattajien
valmiuteen uhrautua oman liikkeensä puolesta. Esimerkiksi jäsenmaksuilla on
koottu useisiin muihin puolueisiin verrattuna merkittäviäkin summia, joita on
täydennetty vielä erinäisillä tuki- ja kannatusmaksuilla. Arpajaisilla sekä huvija juhlatoiminnalla hankittiin varoja etenkin menneinä vuosikymmeninä, ja
talkootyöllä katettiin ilmeisen usein muuten puuttuvia voimavaroja. Toisaalta
on vieläkin nähtävissä, miten aatteen veteraanit jättävät testamenteilla toisinaan varoja vasemmistolaisen liikkeen piiriin. Lisäksi 1960-luvulta alkaen
laajentuneet julkiset tukijärjestelmät ovat muotoutuneet merkittäväksi puolueiden rahoituslähteeksi. Valtion suoraa puoluetukea on jaettu vuodesta 1967
lähtien, minkä lisäksi välillinen tuki eli valtion budjetista oheisjärjestöille
myönnetyt avustukset alkoivat kasvaa etenkin 1970-luvulla. Oma lukunsa liittyy RAY:n avustuksiin, joita kansanrintamapuolueet ryhtyivät jakamaan
omaan lähipiiriinsä 1970-luvulla2. Merkittävän lähteen kommunisteille tarjosi
myös ulkomaisten veljespuolueiden tuki. Yhtäältä tuki oli silkkaa setelirahaa,
jonka vuosittainen määrä saattoi vastata valtion budjetista puolueelle tarjotun
virallisen avustuksen tasoa. Toisaalta SKP:n hallitsemien yritysten menneinä
vuosikymmeninä harjoittamaa idänkauppaa on kutsuttu puolueen todelliseksi
rahasammoksi. Materiaalinen itäapu saattoi puolestaan sisältää esimerkiksi
painokoneita tai rakennustarvikkeita. Laitavasemmiston omaisuutta oli kertynyt myös työväenliikkeen yhteiseltä alkutaipaleelta. Sodan jälkeen vasemmistopuolueet taistelivat järjestöjen hallinnasta ja samalla niiden omaisuudesta,
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kuten työväentaloista ja niiden tonteista. Tunnetuin esimerkki lienee Helsingin keskustassa sijainnut Raittiusyhdistys Koiton talo. Osana punapääoman
1980-luvun järjestelyjä SKP sai talon myynnistä kymmenien miljoonien markkojen tuoton. Toisinaan politiikkaa on tehty myös lainarahalla. Lisäksi on edelleen pitkälti kartoittamatta, missä määrin ammattiyhdistys- tai osuustoimintaliikkeen voimavaroja on käytetty muun poliittisen toiminnan tukena.3
Huomattava osa laitavasemmiston talousperustasta kului aikanaan laajan organisaation ylläpitoon sekä järjestö- ja vaalityön hoitamiseen. Ulkomainen apu
puolestaan kuivui viimeistään 1980-luvun lopulla, kun Itä-Euroopan vanhat
järjestelmät romahtivat. Kannatuksen hiipuessa myös mahdollisuudet kotimaisten tukilähteiden hyödyntämiseen ovat todennäköisesti vähentyneet,
mikä koskee niin julkisen kuin yksityisen tuen muotoja. Lisäksi 1980-luvulla
varoja paloi runsaasti sijoitus- ja riskibisneksissä. Jotain on kuitenkin jäänyt
jäljelle, ja tätä varallisuutta on edelleen mm. vasemmistolaisen työväenliikkeen perintöä kantavissa säätiöissä.
Asetelma 5.1 Vasemmistoliiton säätiökartta

Säätiöt olivat sodan jälkeen organisaationsa nopeasti rakentaneessa vasemmistoliikkeessä alkuaan harvinaisuuksia. Vuosien varrella puolueyhteisössä
on kuitenkin perustettu kolmisenkymmentä säätiötä. Niistä lähes kaksi kolmasosaa on rekisteröity 1990-luvun taitteessa. Tämä puolestaan viittaa siihen,
että säätiömuotoa on ryhdytty käyttämään omaisuuden hallintaan erityisesti
Vasemmistoliiton syntyvaiheessa, kun sisäiset ristiriidat repivät liikkeen lopullisesti eri tahoille. Nykyään kansandemokraattien ja kommunistien perintöä kantavat säätiöt voidaan jakaa pääasiassa neljään eri kategoriaan. Ensinnäkin kyse on Vasemmistoliiton kylkeen sijoitettavista organisaatioista.
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Toiseksi parilla puolueen keskeisellä oheisjärjestöllä on omat säätiönsä. Kolmanneksi eri puolilla maata paikalliset puolueyhteisöt ovat säätiöineet hallitsemaansa kiinteistö- ym. omaisuutta. Neljänneksi mukana on muita vasemmistotaustaisia säätiöitä, joista selkeimmin erottuva osa liittyy kommunistien
radikaalimman vähemmistösiiven haltuun jääneeseen omaisuuteen. Lisäksi
täytyy muistaa työväenpuolueiden yhdessä hoitamat mutta sosialidemokraattien enemmistöllä hallitut säätiöt, joita käsiteltiin edellä luvussa 4.2.

5.1 Puolueen lähisäätiöt
Vanhin Vasemmistoliiton rinnalle sijoittuvista organisaatioista on Yrjö Sirolan
Säätiö (YSS), jonka SKP perusti vuonna 1945. Alkupääoma saatiin sodan aikana turvasäilössä olleille henkilöille maksetuista korvauksista, ja toiminta
keskittyi alkuvuosista aina 1990-luvulle saakka säätiön nimeä kantaneen kansanopiston ylläpitoon. Paikkana oli Hämeessä sijaitseva Vanajanlinna. Kartano
alueineen oli sodan jälkeen saksalaisomaisuutena siirtynyt Neuvostoliitolle,
joka vuokrasi ja myöhemmin myi sen puolueen hallintaan. Aika ajoi vuosikymmenien saatossa ohi valtionavuilla ylläpidetystä puolueopistosta, ja se lakkautettiin vuonna 1994. Säätiön voimavarat eivät myöskään riittäneet ylläpitämään historiallisesti arvokasta kiinteistöä, vaan se myytiin Hämeenlinnan
kaupungille. Sen jälkeen YSS maksoi erääntyneet velkansa ja sai vielä Metalliliitolta loppuvastuidensa kokoisen lahjoituksen. Vuoden 1996 toimintakertomuksessa todettiin, että tämän jälkeen säätiö on velaton, ja talouden vakiintuminen antaa mahdollisuuden sääntöjen mukaisen toiminnan harjoittamiseen.
Seuraavan vuoden kertomuksessa linjattiin edelleen, että tulevina vuosina tarkoituksena on osallistua Vasemmistoliiton tiedotus-, koulutus- ja opintotoiminnan taloudelliseen tukemiseen.4 YSS:n sääntöjen mukaan tarkoituksena on
kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kulttuuriharrastusten, julkaisutoiminnan,
tieteellisen tutkimustyön ja kansansivistystyön edistäminen. Säätiön hallitus
täydentää osin itseään ja osin sen jäsenistä päättää Vasemmistoliiton puoluehallitus. Tilintarkastajat valitsee Vasemmistoliitto.
Vuodesta 2011 lähtien Sirolan Säätiö on kuvannut talousperustaansa varsin
yhdenmukaisesti. Esimerkiksi 2015 toimintakertomus tiivistää, että omaisuus
on sijoitettu turvaavalla ja tuloa tuottavalla tavalla pääkaupunkiseudun pienasuntoihin, toimitiloihin, pitkäaikaisiin lainasaamisiin ja pörssiosakkeisiin.
YSS:n taseessa omaisuuden arvoksi on kirjattu viime vuosina noin 3,5 miljoonaa euroa. Vuosibudjetti on puolestaan vaihdellut 300 000 ja miljoonan euron
välillä. Säätiön varainhankintaa ja avustuskohteita on esitelty viime vuosilta
varsin yleisluontoisesti, eikä niiden perusteella ei pysty erittelemään kaikkia
rahavirtoja. Esimerkiksi vuonna 2015 YSS:n tilinpäätös kertoo, että sijoitus- ja
rahoitustoiminnan sekä varainhankinnan tuloja oli yhteensä 847 000 euroa.
Toimintakertomuksen perusteella pääosa siitä oli vuokratuottoja sekä osakkeiden osinkotuloja. Lisäksi säätiö oli saanut 80 000 euron arvoisen testamentin, mutta tarkempi tuloerittely jää tekemättä. Samana vuonna Sirolan Säätiön
menot olivat ilman rahastosiirtoja 849 000 euroa. Yli puolet siitä oli sijoitusja rahoitustoiminnan kuluja. Rutiinikulujen jälkeen avustuksia ja apurahoja
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säätiölle jäi jaettavaksi 207 000 euroa, jossa oli kasvua edellisiin vuosiin verrattuna. Säätiön 2015 vuosiselvitys ei yksilöi tuen jakoa, mutta säätiön kotisivuilla on annettu yleisluontoinen kuvaus avustusten kohteista: koulutus- ja
kansanvalistustyöhön 54 900, kulttuuritapahtumien järjestämiseen 87 000
sekä tutkimukseen ja tiedon taltiointiin 64 700 euroa. Sen sijaan yksittäisiä
tuen saajia ei ole kerrottu julkisuuteen. Ilmeisen vakiintunutta käytäntöä kuitenkin edustaa Kansan Arkistolle annettu avustus, mutta muut tuen saajat on
pidetty piilossa.5
Puolue- ja vaalirahoituksen kannalta erikoinen havainto liittyy avoimuuden
vähenemiseen ja jaetun tuen suoranaiseen piilottamiseen. Viime vuosikymmenen puolella Yrjö Sirolan Säätiö vielä kirjasi toimintakertomuksiinsa suurimmat avustuksen saajat, kuten Punajuuri ry 2003 ja Ohjelmatyö ry 2007. Vasemmistoliiton kansanedustajien vaalirahailmoitukset kertovat, että samaiset
yhdistykset jakoivat myös kampanjatukea puolueen kärkiehdokkaille. Sen sijaan vuosikymmenen taitteen vaalirahakohun ja uusitun lainsäädännön jälkeen säätiö ei ole enää kertonut tuen saajia. Tukea kuitenkin kanavoidaan
edelleen puolue- ja vaalirahoitukseen. Sirolan Säätiö on esimerkiksi rahoittanut Avantisäätiötä, joka puolestaan ohjasi vuosina 2014 ja 2015 avustuksia
Vasemmistoliitolle ja sen piirijärjestöille kymmeniä tuhansia euroja. Suoraan
Yrjö Sirolan Säätiö on antanut tukea myös Pirkanmaan Vasemmistoliitolle ja
puolueen varhaisnuorisojärjestölle.6
Kansandemokraattisen liikkeen loppu- ja Vasemmistoliiton syntyvaiheen yhteydessä on viitattu vyyhteen, jossa mukana oli myös muita säätiöitä, kuten
SKP:n Tukisäätiö ja sen seuraajana em. Avantisäätiö. SKP:llä oli 1980-luvulla
huomattavan paljon omaisuutta. Varoja oli saatu mm. kotimaisilla kiinteistökaupoilla ja puolueen hallitsemien yritysten käymästä idänkaupasta. Esko
Seppäsen mukaan puolueen enemmistösiipi hallitsi näitä varoja monitahoisilla yritys-, yhdistys- ja säätiöjärjestelyillä. Yhtäältä yritys (Fexima Oy) oli tahkonnut tuottoja, ja näitä varoja ketjutettiin puolueen hallitseman yhdistyksen
ja säätiön avulla (Suomen ja Sosialistimaiden Yhteistyöyhdistys ry ja SKP:n Tukisäätiö rs). Ja tarkoituksena oli puolueen eli SKP:n taloudellinen tukeminen.
Vuosikymmenen taitteessa niin puolueen taloudellinen kuin poliittinen toiminta rakennettiin uudelle pohjalle. Vuonna 1986 perustettu SKP:n Tukisäätiö
ajautui konkurssiin vuonna 1992, ja sen jälkeen vastaavaa roolia kantoi
vuonna 1990 rekisteröity Avantisäätiö. Samaan aikaan vanha SKP ajettiin alas
ja tilalle rakennettiin uusi Vasemmistoliitto. Vanha kuvio toistui uusilla toimijoilla – tai ainakin uusilla toiminimillä. Yhtäältä varallisuutta hallitsi yritys (Variant Oy). Varoja ketjutettiin taas yhdistyksen ja säätiön kautta (Sinistra ry ja
Avantisäätiö rs), ja tarkoituksena oli puolueen eli Vasemmistoliiton tukeminen. Tavoitteena oli ilmeisesti se, että uusi puolue voisi aloittaa myös taloudellisesti puhtaalta pöydältä.7
Avantisäätiön taseomaisuudeksi ilmoitettiin vuonna 1992 yli 120 miljoonaa
markkaa. Seuraavan vuoden toimintakertomus kuitenkin totesi talousperustan murentuneen laman mukana: säätiö oli menettänyt omaisuuttaan kiinteistöjen arvonalennuksina ja hallitsemansa yrityksen konkurssissa. Säätiön to-
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dettiin olleen selvitystilassa. Vuonna 1995 PRH:lle lähetetyn ilmoituksen mukaan Avantisäätiön konkurssi oli jätetty sillensä varojen vähäisyyden vuoksi.
Se jäi uinumaan 2010-luvun alkuun saakka. Säätiön 2011 toimintakertomuksessa todetaan, ettei sillä ollut toimintaa eikä sijoitettavaa varallisuutta vuosina 1995–2011. Vuosina 2013–2015 se on kuitenkin puhallettu taas henkiin.
Kolmen vuoden aikana se on kerännyt eri lähteistä vajaat 100 000 euroa ja jakanut hieman vähemmän avustuksia eteenpäin. Vuosien 2013 ja 2014 selvityksissä se kertoo saaneensa tukea Yrjö Sirolan Säätiöltä sekä Kulttuurityön
Keskukselta ja jakaneensa apua Vasemmistoliitolle ja Vasemmistonuorille.
Avantisäätiön 2015 vuosiselvitys PRH:lle ei enää paljasta tuen lähteitä eikä
kohteita, mutta VTV:n ajantasainen rekisteri kertoo varojen menneen juuri
vaalien alla Vasemmistoliitolle ja sen piirijärjestöille – tosin osa tiedoista on
annettu julkisuuteen noin vuoden myöhässä.
Avantisäätiö on siis käynyt läpi erilaisia vaiheita. Ensin sitä käytettiin puolueen ulottuvilla olevan merkittävän kokoisen varallisuuden hallintaan. 1990luvun laman mukana sen toiminta hiipui lähes 20 vuodeksi, mutta viime vuosikymmenen taitteen jälkeen se on valjastettu jonkinlaiseksi Vasemmistoliiton
kauttakulkurahastoksi tai puolue- ja vaalirahoituksen varjoinstrumentiksi. Lisäksi puolue käyttää sitä edustajanaan vasemmiston yhdessä hallitsemassa
Tradekan säätiössä8. Näin Avantisäätiö toteuttaa sääntöjensä tarkoitusta; tukea ja edistää mm. vasemmistolaista yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa
sekä vasemmistolaista opinto- ja kulttuuritoimintaa.
Kolmas Vasemmistoliiton piirissä vaikuttava organisaatio on vuonna 1978 rekisteröity Työväenjärjestöjen Tukisäätiö. Sen perusti kansandemokraattisten
järjestöjen varainhankintaan osallistunut ja 1980-luvun puolivälissä konkurssiin ajautunut Finn-Arpa ry9. Säätiön sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on
tukea työväen aatteellisten järjestöjen toimintaa avustamalla sanottuja järjestöjä toimitilojen hankkimisessa ja myöntämällä niille taloudellisia avustuksia.
Tukisäätiön säännöt eivät kytke sitä mihinkään ulkopuoliseen tahoon, mutta
käytännössä hallitus on koottu talouden ja politiikan ammattilaisista, jotka
ovat toimineet muissakin vasemmistoliittolaisissa organisaatioissa. Työväenjärjestöjen Tukisäätiön taseessa oli 2000-luvun alkupuolella omaisuutta runsaat puoli miljoonaa euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä tasearvo oli jo hieman yli miljoona euroa. Vuosien 2010–2015 toimintakertomusten perusteella
omaisuus on sijoitettu pitkälti asunto- ja liikehuoneistoihin, ja säätiö näyttää
suuntautuneen entistä painokkaammin juuri vuokramarkkinoille. Säätiön
vuosittaiset tuotot ovat lähennelleet 100 000 euroa, joka on yleensä kertynyt
sijoitustoiminnan tuloista. Vuosi 2014 oli jonkinlainen poikkeus, kun myyntivoitot moninkertaistivat vuosituotot. Vastaavasti kulupuoli on koostunut sijoitustoiminnan eli ilmeisesti vuokrauskohteiden ylläpitokuluista. Avustuksia tukisäätiö on jakanut kuluvalla vuosikymmenellä keskimäärin vajaat 10 000 euroa vuodessa, mikä on noin puolet vähemmän kuin edellisellä vuosikymmenellä.
Työväenjärjestöjen Tukisäätiön tapa kertoa avustuskohteistaan on muuttunut
vähitellen niukempaan suuntaan. Aina 1990-luvun alkuun saakka säätiön vuo-
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siselvityksissä oli yksilöityjä listoja tuen saajista ja määristä. Avustuksia osoitettiin mm. SKP:n ja SKDL:n piiri- sekä paikallisjärjestöille. Seuraavalla vuosikymmenellä kuvaus tukikohteista oli jo hieman yleisluontoisempi. Esimerkiksi PRH:lle lähetetyn 2007 vuosiselvityksen mukaan avustuksia jaettiin
16 000 euroa, ja sillä tuettiin Kansan Arkiston ja Kansan Uutisten toimintaa
sekä työväenliikkeen historian tutkimusta ja työväenjärjestöjen kulttuuritoimintaa. Vuosina 2014 ja 2015 Työväenjärjestöjen Tukisäätiö jakoi avustuksia
15 000 ja 12 000 euroa, mutta niiden kohteista on kerrottu entistäkin vähemmän. Tuen saajia ei ole enää eritelty, vaan kohteiksi mainitaan työväenjärjestöjen tapahtumat, työväentalojen korjaukset, TUL:n urheilutoiminta, työväen
kulttuuritoiminta, työväen lehdistö ja työväenjärjestöjen historiankirjoitus.
Neljäs Vasemmistoliiton rinnalle sijoitettavista säätiöistä on Kansan Arkistoa
(KA) ylläpitävä Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö. Sen juuret ulottuvat heti sodan jälkeen perustettuun SKP:n arkistoon, joka organisoitiin säätiöpohjalle
vuonna 1957. Se on toiseksi vanhin ns. puoluearkistoista, joista siis kolme
muutakin toimii säätiöpohjalla. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea tutkimus-, kansanvalistus- ja kulttuuritoimintaa erityisesti työväestön keskuudessa. Kansan Arkistossa on SKP:n ja SKDL:n arkistot ja se toimii myös Vasemmistoliiton sekä sen jäsenjärjestöjen päätearkistona. Puoluejärjestöjen ohessa
siellä säilytetään ammatillisten järjestöjen sekä nais-, nuoriso-, kulttuuri-, raittius-, solidaarisuus-, ympäristö- ym. järjestöjen sekä ystävyysseurojen ja työväentalojen arkistoja sekä henkilöarkistoja. Tehtävänä on koota, säilyttää, luetteloida ja asettaa saataville historiallista aineistoa. Käytännössä KA on vasemmistolaisen työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto.10 Säätiön hallintoelimet valitaan arkistoon tallentavien järjestöjen piiristä.
Arkistoa ylläpitävän säätiön luonne poikkeaa kolmesta edellä käsitellystä vasemmistosäätiöstä siinä, että kyse on toiminnallisesta organisaatiosta, kun
taas edelliset tapaukset olivat erilaisia rahoituksen ja omaisuuden hallinnan
instrumentteja. Toiminnallisen luonteen vuoksi myös tulopohja poikkeaa ns.
sijoitussäätiöistä. Kansan Arkiston vuosittainen rahoitus koostuu pääosin valtionavusta. Esimerkiksi vuonna 2015 säätiön kokonaisbudjetti oli vajaat
580 000 euroa, josta valtionapu kattoi noin 80 ja yksityinen raha 20 prosenttia. Edellisenä vuotena talouden kuva oli jokseenkin samanlainen. Yksityinen
rahoitus on yleensä koottu oman puolueyhteisön piiristä. Avustuksia ovat
myöntäneet mm. Yrjö Sirolan Säätiö ja Työväenjärjestöjen Tukisäätiö sekä vasemmistopuolueiden yhdessä hallinnoima Palkansaajasäätiö. Samaten tukea
ovat myöntäneet eräät Vasemmistoliiton keskeiset oheisjärjestöt, kuten pioneeri-, nuoriso- ja sivistysliitto. Lisäksi raha-apua arkistolle ovat jakaneet
eräät laitavasemmiston perinteisesti hallitsemat ammattiliitot, kuten Rakennusliitto ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto. Vuonna 2015 Yhteiskunnallisen Arkistosäätiön tasevarallisuus oli vajaat 150 000 euroa, josta pääosa oli
käyttövaroja.
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5.2 Oheisjärjestöjen säätiöitä
Vasemmistoliiton oheisjärjestöistä ainakin varhaisnuoriso- ja nuorisoliitto
ovat perustaneet omat säätiönsä. Liitot ovat oleellinen osa yhteisöä, vaikka eivät puolueen varsinaisiin jäsenjärjestöihin lukeudukaan. Niiden status on kuitenkin todennettu puolueen säännöissä: pioneeri- ja nuorisoliitolla on esimerkiksi edustusoikeus puoluekokouksissa. Niiden talousjärjestelyt ja samaten
niiden säätiöt ovat puolueen tileistä eriytettyjä osia, mutta ne kuuluvat toki
osaksi laajaa vasemmistoliittolaista talousperustaa.
Puolueen nuorisojärjestö eli Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto (SDNL)rekisteröitiin heti sodan jälkeen. Järjestölle kerääntyi huomattava määrä omaisuutta, jonka se myi ja sijoitti uudelleen1980-luvulla. Lisäksi se onnistui hallitsemaan varallisuuttaan emäpuoluettaan paremmin11. Sittemmin omaisuus
siirtyi SDNL:n seuraajan eli Vasemmistonuorten (VaNu) hallintaan. Miljoonavarallisuus ei ole kuitenkaan nuorisoliiton tilinpäätöksessä, vaan sitä on hallinnoitu organisaatioryppäällä, johon on kuulunut erilaisia yhdistyksiä – säätiöjärjestelyn kera. Yhteisön suurinta varallisuutta hallitsee Nuorisolomat ry,
joka on perustanut yhdessä nuorisojärjestön ja sen lehteä julkaisevan Libero
ry:n sekä Myötätuuli-nimisen yhdistyksen kanssa Hebe-säätiön. Säätiön omaisuus on pitkälti saatu juuri mainitulta Nuorisolomat ry:ltä. Itse säätiö on rekisteröity vuonna 1993, ja sen sääntöjen mukaan tarkoituksena on tukea ja edistää nuorisotyötä ja nuorisotoimintaa. Muodollinen yhteys nuorisojärjestöön
ilmenee siinä, että Hebe-säätiön hallituksen jäsenet valitsevat Vasemmistonuoret ry. Hebe-säätiön toimenkuva näyttää jakaantuneen kahteen eri vaiheeseen. Ensinnäkin 2000-luvun alkuvuosiin saakka se sai itse säännöllisesti
useiden satojen tuhansien eurojen lahjoituksia. Saamansa tuen ja omien sijoitustuottojen avulla se jakoi itse hieman suuremman summan eteenpäin. Esimerkiksi vuonna 2003 se vastaanotti itse tukea yli 313 000 euroa ja lahjoitti
edelleen nuorisotoimintaan 331 000 euroa. Käytännössä se toimi välikappaleena järjestelyssä, jossa rahaa ketjutettiin Nuorisolomilta Vasemmistonuorille12. Muutaman välivuoden jälkeen säätiön toimet ovat vakiintuneet uuteen
muotoon 2010-luvulla. Vuosina 2012–2015 sen taseessa on ollut omaisuutta
runsaat puoli miljoonaa euroa. Samoina vuosina runsaan 15 000 euron vuositulot ovat koostuneet korkotuotoista, ja vastaavasti kulut ovat olleet hieman
yli 30 000 euroa. Hebe-säätiön vuosikertomukset toistavat lakonisesti, että
avustusta on myönnetty Vasemmistonuorille 30 000 euroa, joka on kohdennettu joko kampanja- tai tiedotustoimintaan.
Säätiölain mukaiset asiakirjat kertovat siis sen, että nykyään Hebe tukee vuosittain Vasemmistonuoria kymmenillä tuhansilla euroilla. Sen sijaan puolueja vaalirahoituslakien dokumentit eivät kerro asiasta mitään, koska VaNu ei
ole muodollisesti puolueen jäsenjärjestö. Yksityistä rahaa nuorisoliitto on joka
tapauksessa saanut vuosittain satoja tuhansia euroa. Tieto Vasemmistonuorten päärahoittajasta on ilmeisesti livahtanut vahingossa julkisuuteen. Liittohallituksen esityksessä vuosien 2011–2015 strategiaksi todetaan, että yksityisen rahoituksen ”pääpilarin muodostaa Nuorisolomat ry:n avustus, joka perustuu Vasemmistonuorten aikanaan hankkiman omaisuuden tuottoon. Avustuksen taso on riippuvainen lähinnä kiinteistöissä olevan omaisuuden arvon
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kehittymisestä.”13 Vasemmistonuorten yksityisestä rahoituksesta vastaavat
siis samat taustaorganisaatiot kuin aiemminkin. Ennen Nuorisolomat ry:n tuki
välitettiin Hebe-säätiön kautta, mutta nyt molemmat organisaatiot avustavat
VaNua erikseen ja rinnakkain.
Toinen vasemmistoliittolaista nuorisotyötä harjoittava järjestö on sekin pian
sodan jälkeen perustettu Suomen Demokratian Pioneerien Liitto (SDPL). Pioneeriliitto on ainoa puolueiden valtakunnallisista lapsijärjestöistä, jolla on
oma selkeästi tunnistettava taustasäätiönsä. Alkuaan se on rekisteröity
vuonna 1991 nimellä SDPL:n säätiö, mutta vuonna 1998 nimi on muutettu Lasten toiminnan tukisäätiöksi. Perustamisluvan sille on hakenut ja alkupääoman
maksanut helsinkiläinen pioneeriosasto. Julkisuuteen annetun tiedon mukaan
varallisuus on peräisin testamenteilla saaduista asunnoista ja niiden myynnistä saaduista miljoonan markan tuloista. Sääntöjensä mukaan Lasten toiminnan tukisäätiön tarkoituksena on varhaisnuorisotyön, lapsi- ja nuorisotutkimuksen sekä varhaisnuorisojärjestöjen kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Säätiön hallitus täydentää itse itseään, mutta yhden jäsenen valinnasta
vastaa pioneeriliitto SDPL. Käytännössä hallinto on koostunut pioneeriliiton
johtohenkilöistä ja Vasemmistoliiton järjestöaktiiveista. Vielä 2000-luvun
alussa Lasten toiminnan tukisäätiön todettiin avustaneen pioneeritoimintaa
vuosittain yli 10 000 eurolla. Sen sijaan 2010-luvun alun jälkeen toimintakertomukset viittaavat hieman erilaiseen työnkuvaan. Ensinnäkin säätiö on tukenut varhaisnuorisotyötä aiempaa paljon pienemmillä summilla. Toiseksi se
kertoo omistavansa yrityksen nimeltä Samis Fortis Oy:n koko osakekannan ja
lainoittaneensa yhtiötä vaiheittain yhteensä 20 000 eurolla. Kolmanneksi se
ilmoittaa viime tilikausien aikana annetun lainaa säätiön läheisjärjestöille yli
220 000 euroa, josta ei ole peritty korkoa, vaan se on katsottu avustukseksi.
Lopuksi vielä todetaan, että ”Lasten Tuki ry:n vakuudet ovat kunnossa.”14
Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitetut vuosiselvitykset viittaavat siihen,
että nykyisin Lasten toiminnan tukisäätiö on työkalu oman yhteisön rakenteiden ylläpitämisessä – ei niinkään jatkuvien tuottojen kanavoimisessa yli 70vuotiaalle lapsijärjestölle. Oleellista on myös se, miten monelle taholle yhteisön talous on hajautettu. Ensinnäkin on varhaisnuorisotyötä tekevä valtakunnallinen SDPL, joka on toiminut pitkälti nuorisotyön valtionapujen varassa.
Pioneeriliiton rinnalla on vaikuttanut jo 1950-luvulta lähtien sen taustaorganisaationa Lasten Tuki ry. Tukiyhdistyksen toiminta on keskittynyt Pirkanmaan Juupajoella sijaitsevaan Sammalniemen loma- ja kurssikeskukseen. Pioneerilehti Punoksen (3/2014) mukaan keskus on pitkälti rakennettu ja kehitetty Raha-automaattiyhdistyksen avustuksilla, jotka ovat kuitenkin loppuneet vuonna 2008. Sen todetaan olevan tällä hetkellä ”ainoita Vasemmistoliittoa lähellä olevien järjestöjen omistuksessa olevia maa-alueita kiinteistöineen.” Itse säätiön toimenkuva näyttää puolestaan muuttuneen toimintatuen
antajasta lainarahoittajaksi. Lasten toiminnan tukisäätiö (2015) kertoo antaneensa lainaa 226 000 euroa läheisjärjestöilleen, ja lähes kaikki on osoitettu
lomakeskuksen omistavalle Lasten Tuki ry:lle. Summakin on merkittävä,
koska lainasaamiset kattavat yli 80 % säätiön tasevarallisuudesta. Lisäksi säätiö on perustanut Samis Fortis Oy:n, jonka toimenkuva näyttää keskittyvän em.
lomakeskuksen pyörittämiseen.
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Avoimuuden kannalta monitahoista kokonaisuutta voi hahmottaa pieninä paloina eri lähteistä. Säätiörekisteri tarjoaa Lasten toiminnan tukisäätiön vuosiselvitykset yleisesti nähtäville. Niiden perusteella päästään usean muunkin organisaation jäljille, mutta näiden talous- ym. tietoja pitää etsiä muualta. Ensinnäkin Pioneeriliitto on nauttinut vuosikymmeniä nuorisotyön valtionapuja, joten SDPL:n toimintakertomukset ja tilinpäätökset pitää olla julkisina asiakirjoina valtionapuviranomaisten hallussa. Säätiön perustama yritys puolestaan
joutuu lähettämään tilinpäätöksensä kaupparekisteriin. Vanha tukiyhdistys
taasen nautti pitkään RAY:n tukea, joten sen asiakirjat pitäisi olla saatavilla ainakin viime vuosikymmenen lopulle saakka kyseisen tukijärjestelmän puitteissa. Sen sijaan puolue- ja vaalirahoituslakien asiakirjat eivät kerro asiasta
mitään, koska tietoisen linjauksen perusteella puolueiden varhaisnuorisojärjestöjä ei ole haluttu liittää tämän lainsäädännön piiriin.15

5.3 Puolueen paikallisyhteisöjen säätiöitä
Kolmas Vasemmistoliittoa sivuava säätiöluokka liittyy puolueen paikallisjärjestöihin, joiden hallitsemia säätiöitä on toistakymmentä. Yleensä niiden pääoma on rakentunut erilaisten kiinteistöjen tai toimitilojen omistukseen.
Useimmissa tapauksissa perustana on ollut omalla tontilla sijaitseva työväentalo tms. kiinteistökokonaisuus. Muutamissa säätiöissä keskeinen omaisuus
on osakkeissa, jotka oikeuttavat erilaisten toimisto-, kerho- tms. tilojen hallintaan. Paikalliset vasemmistosäätiöt on yleensä rakennettu siten, että niiden
pohjalla näkyvät vanhalle kansandemokraattiselle liikkeelle ominaiset piirteet. Puolueen paikallisjärjestöjen, nuoriso- ja naisosastojen ja toisinaan myös
eläkeläis- ja pioneeriyhdistysten sekä ammattiosastojen yhteistyö- ja katto-organisaatioiksi on luotu ”järjestöyhdistyksiä” tai ”työväentaloyhdistyksiä”, kuten Hämeenlinnan Järjestöyhdistys tai Rovaniemen Työväentaloyhdistys. Tällaisten erikoisorganisaatioiden hallitsemaa omaisuutta on säätiöity. Mukana
olevissa tapauksissa pääosassa (10/12) on tehty juuri näin: poliittisten yhdistysten yhteiselle kattojärjestölle on luotu vielä uusi päällysrakenne säätiömuodossa.
Paikallisten vasemmistosäätiöiden säännöt määrittävät niiden toimintaidean
samansuuntaisesti – toisinaan lähes identtisesti. Tarkoituksena on yleensä tukea työväen yleishyödyllisten järjestöjen toimintaa. Sitä pyritään toteuttamaan hankkimalla ja ylläpitämällä toimitiloja vasemmistojärjestöjen käyttöön, minkä lisäksi tavoitteena on myöntää taloudellisia avustuksia sanotuille
järjestöille. Huomio kiinnittyy myös säätiöratkaisujen ajankohtaan. Vanhin
paikallissäätiöistä on vuonna 1972 perustettu Raision työväenkulttuurin edistämissäätiö ja tuorein tapaus on vuonna 2015 rekisteröity Tornion Kansantalosäätiö. Pääosa säätiöistä on kuitenkin syntynyt vuosina1986–1992. Tämä
viittaa siihen, että omaisuutta on säätiöity sen jälkeen, kun kommunistien sisäiset riidat repivät puolueen eri tahoille. Säätiöinnillä on haluttu paaluttaa
omaisuus tiettyjen tahojen hallintaan eli kilpailevien toimijoiden ulottumattomiin (vrt. samasta luku 5.4).
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Laajimmillaan paikallissäätiöiden toimenkuva ilmenee vantaalaisessa Puistokulma-Säätiössä. Sikäläiset vasemmistojärjestöt ryhtyivät rakentamaan 1950luvulla ostamalleen tontille toimitaloa, joka valmistui 1960-luvun alussa ja
jonka omistus säätiöitiin vuonna 1986. Tasearvoltaan se on suurin Vasemmistoliiton paikallissäätiöistä: vuonna 2015 sillä oli velatonta pääomaa vajaat 1,2
miljoonaa euroa. Myös sen omistaman kiinteistön toimenkuva on laaja. Vakituisina vuokralaisina on ollut niin yrityksiä kuin yhdistyksiä, minkä lisäksi
Vantaan kaupunki on vuokrannut tiloja käyttöönsä. Tiloja markkinoidaan
myös juhla-, kokous- ja harrastuskäyttöön. Samalla säätiö on tarjonnut Vantaan Vasemmistoliitolle toimistohuoneen. Tiloja käyttävät puolueyhteisön
muutkin järjestöt aina eläkeläisistä sivistysyhdistykseen, joiden ohessa niitä
on varattu eräille ammattiosastoille. Vuonna 2015 säätiön tulot olivat hieman
yli 220 000 euroa: vajaat 212 000 oli vuokria ja Kotiseutuliiton kautta oli saatu
10 000 euroa valtionapua. Selvästi suurimman kuluerän muodostivat kiinteistön hoitokulut. Sääntöjensä mukaisena avustuksena säätiö myönsi vuonna
2015 Vantaan Vasemmistoliitolle eri tarkoituksiin 12 500 euroa. Tämän
ohessa säätiö arvioi, että puoluejärjestölle tarjottu tilojen ilmaiskäyttö oli
avustusarvoltaan noin 8 000 euroa. Tukikäytäntö ilmenee säätiön PRH:lle toimittamissa vuosiselvityksissä, mutta puoluejärjestölle annettuja avustuksia ei
voi todentaa VTV:n ajantasaisesta tukirekisteristä.16
Hieman edellisen tyyppinen säätiö löytyy Pohjois-Suomesta – joskin Tornion
Kansantalosäätiö on kooltaan vantaalaista vastinettaan pienempi. Perustana
on 1960-luvulla rakennettu työväentalo tontteineen, jonka Tornion Järjestöyhdistys on säätiöinyt vuonna 2015. Siten säätiö tarjoaa tilat puolueen ja
sen lähipiirissä toimiville järjestöille. Toimenkuvaa on luonnehdittu siten, että
ovet ovat ”olleet aina auki eri sortin sosialistien osastoille…” Tarjolla on ollut
myös kurssi- ja harrastetoimintaa, ja talossa on toiminut Lapin TE-keskuksen
tukema työttömien ja eläkeläisten ruokala. Lisäksi tiloja on markkinoitu kokouksia, juhlia ja erilaisia tapahtumia varten. Säätiön ensimmäisessä tilinpäätöksessä omaisuuden määrä on runsaat 200 000 euroa. Ensimmäisen tuloslaskelman ja useamman vuoden taloussuunnitelman mukaan noin 70 000 euron
vuokratuotoilla on tarkoitus koota pääosa vuosibudjeteista. Sen lisäksi on pyritty hankkimaan lahjoituksia ja avustuksia. Esimerkiksi vuonna 2016 säätiö
sai Kotiseutuliiton kautta valtionavustusta 39 000 euroa. Vuonna 2015 pääosa
kuluista meni kiinteistön ylläpitoon ja palkkoihin. Sääntöjensä mukaista taloudellista tukea vasemmistolaiseen toimintaan Tornion Kansantalosäätiö on kanavoinut eri tavoin. Ensinnäkin järjestöille on tarjottu tiloja markkinahintaa
edullisemmin. Toiseksi säätiö on hoitanut perustajansa kanssa yhteisiä palkkakuluja. Lisäksi se on jakanut pieniä avustuksia lähijärjestöilleen.17
Hyvinkään Järjestötalosäätiö edustaa monin tavoin samankaltaista mallia kuin
edellä käsitellyt tapaukset, mutta kyse on hieman pienemmästä mittakaavasta.
Toiminta perustuu vasemmistojärjestöjen yhdessä jo vuosikymmeniä sitten
rakentaman ja sittemmin säätiöidyn työväentalon ylläpitoon ja vuokraustoimintaan. Säätiön taseessa oli vuonna 2015 varallisuutta 74 000 euroa. Vuosibudjetti oli puolestaan noin 47 000 euroa, mikä oli hieman alle edellisten tulikausien keskimääräistä tasoa. Suurimmat kuluerät koostuivat kiinteistön yllä-
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pito- ja henkilöstömenoista. Suurimmat tuotot olivat puolestaan peräisin ulkopuolisten käyttäjien maksamista vuokrista ja Kotiseutuliiton kautta saadusta valtionavusta. Säätiön toimintakertomusten perusteella se on oleellinen
osa paikallisen puolueyhteisön toisiinsa kiertyneitä talousjärjestelyjä. Yhtäältä säätiön perustanut Hyvinkään Järjestötaloyhdistys ry on tukenut sitä
viime vuosina kymmenillä tuhansilla euroilla. Toisaalta säätiö on tarjonnut perustajalleen ja sen jäsenjärjestöille tilat ilmaiseksi tai merkittävän edulliseen
hintaan.18
Vasemmistoliiton hallitsemista paikallissäätiöistä toiseksi suurin on vuonna
1991 rekisteröity Hämeenlinnan Järjestösäätiö, joka poikkeaa edellä kuvatuista organisaatioista omaisuusperustaltaan. Se on jo vuosia sijoittanut varoja lukuisiin osakehuoneistoihin kotikaupunkinsa keskustassa. Yhtäältä se ylläpitää kokoustiloja ja vuokraa niitä kansalaisjärjestöille ja muille yhteisöille.
Toisaalta asuinhuoneistot ovat vuokramarkkinoilla tuottamassa säännöllistä
tulovirtaa. Sijoituksia on myös yhdistelmärahastoissa, joukkovelkakirjoissa ja
osakkeissa. Lisäksi ainakin aiempina vuosina säätiö on ottanut muun puolueyhteisön varallisuutta hoitaakseen; tarkoituksena on ollut sijoitustoiminnan keskittäminen. Vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan sen tasearvo oli vajaat 620 000 ja vuosibudjetti noin 54 000 euroa – talousluvut olivat lähellä
edellisten vuosien tasoa. Tuotot olivat pelkistetysti vuokra- ja osinkotuottoja.
Kulujen kaksi suurinta erää perustuivat sijoitustoiminnan vastike- ym. kuluihin sekä jaettuihin avustuksiin. Hämeenlinnan Järjestösäätiö jakoi vuonna
2015 avustuksia työväen aatteellisen ym. toiminnan edistämiseen 21 100 euroa. Määrä oli hieman suurempi edellisiin vuosiin verrattuna. Tuen saajista
säätiöllä ei ole ollut tapana kertoa PRH:lle toimittamissaan vuosiselvityksissä
sen paremmin alku- kuin viimevuosinakaan.
Porista ja Raisiosta puolestaan löytyy kaksi muista hieman poikkeavaa mutta
keskenään monin osin samankaltaista säätiötä. Raision työväen kulttuurin
edistämissäätiö ja porilainen Puistotalosäätiö ovat keskittyneet ylläpitämään
toimitiloja oman yhteisön käyttöön. Kummatkin ovat hankkineet tilat kotikaupunkinsa keskusta-alueen tuntumasta. Kerrostalohuoneistoihin perustuvat
60 000 – 80 000 euron taseomaisuudet edustavat keskivertoa nyt käsiteltävien säätiöiden ryhmässä. Toisaalta niiden noin 10 000 euron vuosibudjetit
ovat pienimmästä päästä – joskaan ei aivan vähäisintä kokoa. Tulot ja menot
koostuvat pääasiassa toimitilojen puitteista: vuokratuloista sekä vastike- yms.
kuluista. Raisiossa säätiöllä on kuitenkin moneen muuhun verrattuna poikkeuksellinen oikeus nauttia kaupungin vuosittain myöntämästä pienestä toiminta-avustuksesta, ja se on osallistunut myös paikallisen puolueyhteisön
koulutus- ja opintotoiminnan toteuttamiseen19. Porissa taas Puistotalosäätiön
talouden volyymi ja sen myötä myös merkitys näyttää kaventuneen 1990-luvun talousjärjestelyjen mukana.
Oma lukunsa liittyy jo vuosikymmeniä vanhaan varallisuuteen, joka tarjoaa
uudessa muodossa taloudellisen perustan nykyisellekin järjestötyölle. Esimerkiksi Rovaniemen Työväentalosäätiö oli ylläpitänyt kaupungin keskustan läheisyydessä 1950-luvun alussa valmistunutta työväentaloa. Siitä oli viime
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vuosiin saakka vuokrattu asuin-, kerho-, näyttämö-, liikunta-, ravintola- ym. tiloja eri tahoille. Lisäksi talossa oli paikallisen Vasemmistoliiton ja Vasemmistonuorten toimistot. Vuonna 2014 säätiö hyväksyi sikäläisen rakennusliikkeen tarjouksen ilmeisen huonoon kuntoon päässeen työväentalon myynnistä. Tontille on tarkoitus rakentaa uusia kerrostaloja, ja Rovaniemen Työväentalosäätiön johdon mukaan niiden yhteyteen tulee myös uudet tilat työväenjärjestöjen käyttöön. Säätiö ottaa osansa osakkeina, joiden vuokratuotolla
maksetaan oma vastike20. Samantyyppinen esimerkki löytyy Uudeltamaalta.
Järvenpään Järjestöyhdistyksen säätiö on viime vuosien toimintakertomuksissaan toistanut, että toiminta on perustunut vanhan järjestötalo Kiurulan ylläpitämiseen. Säätiön ainut tulolähde on yhdistysten kokouspaikaksi sopivasta
Kiurulasta saatu vuokratuotto, joka on vaihdellut viime vuosina 2 000 – 3 000
euron välillä. Järvenpään työväentalo tontteineen on kirjattu säätiön 2015 taseeseen 77 000 euron arvoiseksi. Säätiön aiemmissa vuosikertomuksissa todetaan, että tontin käyttötarkoitus on vuonna 2007 vahvistetussa kaavassa
muutettu pientalojen tonteiksi, ja tarkoituksena on myydä Kiurula sekä hankkia uudet toimitilat. Vuoden 2015 toimintakertomuksen mukaan tontti onkin
myyty 420 000 eurolla vuokra-asuntoja rakennuttavalle yritykselle.21
Vasemmistoliiton paikallissäätiöissä on yksi muista poikkeava organisaatio.
Siinä missä muilla omaisuus ja toiminta ovat ensi sijassa kiinteistöissä sekä
toimi- ym. tiloissa, voidaan vantaalainen Hakunilan Järjestötukisäätiö luokitella pelkistetymmin pääomasäätiöksi. Runsaan 50 000 euron tasevarallisuus
on pitkälti sijoitusrahastoissa. Tulot ovat sijoitustuottoja ja kustannukset
yleiskuluja sekä annettuja avustuksia. Säätiön sijoitus- ja rahoitustoiminnasta
kokoamat vuositulot ovat vaihdelleet viime tilikausina paristasadasta eurosta
pariinkymmeneentuhanteen euroon. Vuosittain avustuksia on jaettu tuhannen ja muutaman tuhannen euron väliltä. Tuen saajista on kerrottu vaihtelevasti. Alkuvuosina säätiö yleensä totesi tuen kohdentuneen kolmeen tarkoitukseen: vaalityöhön, pioneeritoimintaan ja nuorison urheilutoimintaan.
Viime vuosien aikana avustuskohteita on kuvailtu niukanlaisesti. Yleensä vuosiselvityksiin on kirjattu näkyviin vain avustusten määrä niiden saajia erittelemättä. Muutamien tuettujen kansalaisjärjestön nimet on kirjattu Hakunilan
Järjestötukisäätiön toimintakertomuksiin, mutta puoluejärjestöille tai vaaliehdokkaille annetuista avustuksista ei ole merkintöjä PRH:lle lähetetyissä vuosiselvityksissä. Ehdokkaiden vanhoissa vaalirahoitusilmoituksista ja muista
asiakirjoista kuitenkin ilmenee säätiön jakaneen tukea myös poliittiseen toimintaan.
Mukana on myös säätiöitä, joiden toimintaedellytykset ovat eri syistä kaventuneet tai loppuneet kokonaan. Esimerkiksi Kauhavan työväentalo-säätiön
toiminta on keskittynyt komian ja lähes sata vuotta vanhan työväentalon ylläpitoon. Omaisuus koostuu kyseisestä talosta. Kulut ovat kiinteistön ylläpitokustannuksia ja tuotot vuokratuloja sekä kiinteistön ylläpitoon saatuja julkisia
avustuksia. Aktiivisen poliittisen toiminnan keskukseksi taloa tuskin voi enää
luonnehtia, kun Vasemmistoliitolla ei ole ollut vuosiin edustajaa Kauhavan valtuustossa ja kuntavaalien ehdokaslistatkin ovat jääneet toisinaan tyhjiksi. Säätiön vuosiselvityksissä on valiteltu järjestöväen vähäisyyttä ja sitä, että ikään-
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tyneiden aktiivien tilalle on vaikea löytää uutta voimaa. Toisaalla Sodankylässä syrjään jäänyttä vanhaa työväentaloa ylläpitänyt Vaalajärven Kansantalosäätiö on lopettanut toimintansa kokonaan, kun PRH on antanut sille lakkaamisluvan vuonna 2014. Kansantalon omistaneella velattomalla säätiöllä viimeiset vuosibudjetit olivat yleensä laskettavissa sadoissa euroissa. Lopettamista säätiö perusteli sillä, että toiminta on vähäistä ja hallituksen jäsenet
ikääntyneitä, eikä nuoria saada mukaan toimintaan. Toinen rekisteristä poistettu tapaus on helsinkiläinen Puistolan Järjestösäätiö, joka oli perustettu
vuonna 1991. Kaupunki oli aikanaan lunastanut Puistolassa sijainneen tontin,
jossa oli ollut kansandemokraattisten järjestöjen toimitiloja. Saadut varat säätiöitiin ja sijoitettiin eri tahoille. Vuonna 2008 Puistolan Järjestösäätiöllä oli
taseessaan velatonta omaisuutta yli 430 000 euroa. Vuonna 2009 järjestösäätiö lahjoitti 210 000 euroa Yrjö Sirolan Säätiölle ja sai vuoden lopulla PRH:lta
luvan sulautua Työväenjärjestöjen Tukisäätiöön (ks. ed.).

5.4 Muita vasemmistotaustaisia säätiöitä
Kommunistien hallitseman kansandemokraattisen liikkeen perintö näkyy
myös eräissä muissa säätiöissä, jotka voisi jaotella ainakin kahtaalle. Ensinnäkin parissa tapauksessa toiminnallinen yhteys puoluetyöhön on väljentynyt
tai ainakin aiempaa hankalammin hahmotettavissa. Toisaalta muutamat säätiöt ovat nojautuneet erillisen puolueen perustaneiden vähemmistökommunistien organisaatioon tai vastaaviin luokkatietoisuutta korostaviin tunnuksiin.
Ensinnäkin Maaseutuväen kunto- ja virkistyslomasäätiö (MKVS) – alkuperäiseltä nimeltään Pienviljelijäväen Lomakotisäätiö – kuvastaa taustaltaan ja kehitykseltään monin tavoin työväenliikkeen historiaa. Pien- ja vuokraviljelijöiden eli pitkälti entisten torpparien etujärjestöksi perustettiin 1920-luvun
alussa Pienviljelijäin Liitto. Sodan jälkeen vasemmistopuolueet taistelivat sen
hallinnasta, ja liitto jäi kommunistien haltuun22. Se oli maatalouden yleisneuvontajärjestö, jonka toimenkuvaan kuului myös alan edunvalvonta- ja asiantuntijarooli. Lisäksi yhdeksi työmuodoksi vakiintui lomatoiminta, jota varten
hankittiin 1950-luvulla Hauholta vanha Lautsian kartano tiluksineen. Kun eri
pienviljelijäjärjestöt lakkautettiin ja niiden toiminta yhdistettiin 1970-luvun
taitteessa, vanhaa omaisuutta säätiöitiin eri tahoille. Näin syntyi myös kyseinen lomasäätiö MKVS vuonna 1977. Säätiön hallinto on kuvastanut pitkään
sen puoluetaustaa, kun vielä viime vuosikymmenen lopulla Vasemmistoliiton
poliitikoilla oli ehdoton enemmistö sen hallintoneuvostossa. Säätiön viiteryhmä hahmottuu myös siinä, että se on kuulunut ainakin 1990-luvulle saakka
laitavasemmiston mandaatilla RAY:n tukea saaneisiin ns. Vasen Potti -järjestöihin23. Säätiön toimintakertomus vuodelta 2010 puolestaan tiivisti ilmeisen
vakiintuneen työnkuvan seuraavasti: ”Säätiön toiminnan kulmakivenä ovat olleet Raha-automaattiyhdistyksen tuella toteutettavat sosiaaliset lomat”. Samana vuonna noin 1,4 miljoonan euron liikevaihdosta puolet oli peräisin
RAY:n tuesta. Vuodesta 2012 alkaen säätiön toiminta on organisoitu uuteen
muotoon. Itse säätiö omistaa edelleen mainitun lomakeskuksen, mutta sen
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käytännön liiketoiminta on siirretty säätiön perustamalle ja omistamalle Lautsian Lomakeskus Oy:lle. Konsernin liikevaihto vuodelta 2015 oli noin miljoona
ja taseomaisuus vajaat kolme miljoonaa euroa. Myös julkinen tuki on järjestelty uudella tavalla, kun säätiö on yhdessä eräiden muiden lomajärjestöjen
kanssa perustanut yhteisorganisaatiokseen Hyvinvointilomat ry:n, joka koordinoi RAY:n niille tarjoaman tuen. Aatteellinen tausta uusissa järjestelyissä näkyy yhä siten, että säätiön omistaman yhtiön hallitus on koostunut Vasemmistoliiton paikallistason vaikuttajista ja uusi yhteistyöorganisaatio Hyvinvointilomat ry on perustettu yhdessä sosialidemokraattien hallitsemien lomajärjestöjen kanssa. Mitä sitten pitäisi sanoa MKVS:n tämän päivän puoluepoliittisesta ulottuvuudesta? Tässä hankkeessa käytetty aineisto ja lähestymistapa
eivät riitä asian kattavaan analyysiin. Sama koskee eräitä muitakin loma- ja
sosiaalialan organisaatioita, koska aikakauden ja toimintaympäristön muutokset ovat muokanneet niiden luonnetta ja työnkuvaa. Vaatisi oman tutkimushankkeensa selvittää, heijastuuko aiempi puoluetausta nykyään vielä
missä määrin mainitun laisten sosiaalialan järjestöjen ja säätiöiden toimintaan. PRH:n rekisteritietojen mukaan Maaseutuväen kunto- ja virkistyslomasäätiö on vuonna 2017 konkurssissa.
Toinen puoluesuhteeltaan muita hankalammin määriteltävä ja toimenkuvaltaan ainakin osin muuttunut tapaus on vanhojen aateikonien Otto Wille ja
Hertta Kuusisen nimiä kantava säätiö. Sitä oli perustamassa vuonna1965
useita SKP:n keskeisiä vaikuttajia. Alkuvuosina säätiön tavoitteena oli rakentaa marxilaisen keskustelun ja tutkimuksen keskus, minkä ohessa pyrittiin
luomaan tieteellisen sosialismin kirjastokokoelmaa. Lisäksi tarkoituksena oli
edistää O. W. Kuusisen henkilöhistoriaan ja poliittiseen toimintaan liittyvää
tutkimusta24. Säätiön 2010-luvun vuosiselvitysten mukaan se on nykyisin
suuntautunut vasemmistolaisen työväenliikkeen historiantutkimukseen ja siihen liittyvän julkaisutoiminnan edistämiseen. Se on myös järjestänyt keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, joissa on käsitelty sekä työväenliikkeen että
yleensä poliittisen historian aiheita. Lisäksi säätiö on viime vuosina tukenut
Kansan Arkistoa muutamien tuhansien eurojen avustuksilla. Säätiön nykyhallinto on koostunut mm. työväen liikkeen historiaan suuntautuneista tutkijoista sekä Kansan Arkistoon liittyvistä henkilöistä. Talousperustana on kirjanpitoarvoltaan 35 000 euron tasevarallisuus, joka koostuu säätiön omistamasta huoneistosta ja sijoitusrahasto-omaisuudesta. Otto Wille ja Hertta Kuusisen säätiön vuosibudjetit ovat viime vuosina olleet 10 000 euron mittaluokassa. Tulot ovat pitkälti vuokratuottoja ja kulut ovat koostuneet yhtiövastikkeista sekä edellä mainituista avustuksista sekä tilaisuus- ja yleiskustannuksista.
Tässä alaluvussa käsiteltävät loput säätiöt (6 kpl) poikkeavat kahdesta edellisestä siinä, että niiden työ on liittynyt pelkistetymmin puoluetoimintaan ja sen
rahoitusjärjestelyihin. Edellä todettiin, että SKP:n sisäisten riitojen kärjistyessä omaisuutta säätiöitiin uuden Vasemmistoliiton piiriin. Toisaalta vähemmistöön jääneet ja SKP:n nimen uudelleen käyttöönsä ottaneet tahot onnistuivat pitämään hallinnassaan pienen osan vanhasta varallisuudesta. Seuraavassa on viisi 1980-luvulla perustettua ja SKP:n eri järjestöihin kytkeytyvää

105

organisaatiota. Lisäksi mukana on yksi tuoreempi ja erilaisista lähtökodista
syntynyt säätiö.
Osana laitavasemmiston perinnönjakoa rekisteröitiin vuonna 1989 myös
Kommunististen järjestöjen tukisäätiö, joka muutti nimensä vuonna 1996
Spartacus-säätiöksi. SKP:n vähemmistön johtohenkilöiden perustaman säätiön sääntömääräisenä tarkoituksena on edistää ja tukea mm. kommunistisen
liikkeen poliittista, sivistys-, tiedotus-, järjestö- yms. toimintaa. Säätiön hallituksen jäsenet valitsee SKP:n keskuskomitea. Säätiön PRH:lle toimittaman
2015 vuosiselvityksen mukaan tasevarallisuutta oli 134 000 euroa, mikä oli
hieman edellisten vuosien keskimäärää enemmän. Alijäämäinen vuosibudjetti
oli runsaat 130 000 euroa, ja siinäkin oli kasvua lähimpiin tilikausiin verrattuna. Spartacus-säätiön tulot ovat perustuneet viime vuosina monenkirjavaan
varainhankintaan. Yhtäältä se on saanut pieniä valtionavustuksia Eurooppatiedotukseen sekä kehityskasvatushankkeisiin. Se on järjestänyt vuosittain
myös rahankeräyksen, jonka noin 30 000 euron tuotto on yleensä osoitettu
Tiedonantaja-lehden kehittämiseen sekä säätiön kehitysyhteistyöhankkeisiin.
Toisaalla se on saanut julkaisu- ja valistustoimintaa varten tukea Osuuskunta
Tradekalta. Lisäksi vuoden 2015 tilinpäätöksessä oli sijoitustoiminnan tuottoja yli 50 000 euroa. Spartacus-säätiö näyttää olevan tiivis osa kokonaisuutta,
jonka muodostavat emäpuolue SKP, sen sivistysjärjestö Demokraattinen Sivistysliitto (DSL) ja puolueen äänenkannattajaa julkaiseva TA-Tieto Oy. Aatteellisen ja toiminnallisen yhteistyön lisäksi säätiö on todennut, että myös toimisto- ja taloushallinnon palveluja on yhdistetty samaisten organisaatioiden
kanssa. Säätiön merkitystä alleviivaa lisäksi se, että SKP:n vuosibudjetti oli
2015 vain 30 % omaa tukiorganisaatiotaan suurempi. Spartacus-säätiön tilinpäätöksiä tai sen saamia lahjoituksia ei kuitenkaan löydy puoluelain perusteella vaadittavista asiakirjoista, koska se ei ole puolueen jäsenorganisaatio
eikä SKP ole ilmoittanut sitä myöskään lähiyhteisökseen.25
Vähemmistöä edustaneet ja puolueesta erkaantuneet järjestöt ovat säätiöineet
omaisuuttaan myös piiritasolla. Vanhan SKP:n luokkatietoisimpaan ryhmään
kuului mm. Turun piirijärjestö. Samaan yhteisöön lukeutuva Nummenmäen
Järjestöyhdistys ry perusti jo vuonna 1981 Demokraattisen Kulttuurisäätiön.
Siihen keskitettiin huomattavin määrä paikallisen laitavasemmiston hallitsemasta varallisuudesta. Aatteellinen tausta näkyy tänäkin päivänä siinä, että
säätiön hallitus on koottu pelkistetysti SKP:n Turun piirikomitean jäsenistä.
Säätiön taseessa omaisuuden määräksi oli kirjattu vuonna 2015 vajaat 580
000 euroa. Ensinnäkin säätiön hallinnassa on Turun Nummenmäen kaupunginosassa sijaitseva suuri työväentalo eli T-Talo, jonka lisäksi se omistaa
asuin-, toimisto- ja liikehuoneistoja kaupungin keskustassa. Toiminta painottuu juuri mainittuihin tiloihin, joita on vuokrattu mm. yrityksille ja markkinoitu erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjille. Samalla säätiö toteaa
toimintakertomuksessaan ylläpitävänsä ja luovuttavansa tiloja työväenjärjestöjen käyttöön kohtuullisella korvauksella tai lähes korvauksetta. T-Talon tiloja käyttävät säännöllisesti mm. SKP:n omat järjestöt ja puolueen oheisjärjestöt, joiden lisäksi niitä markkinoidaan ulkopuolisille tahoille. PRH:lle toimitettujen tilinpäätöstietojen perusteella Demokraattisen Kulttuurisäätiön tulo- ja
kulumuodoista ei kuitenkaan pystytä paljoa sanomaan. Viime vuosina vajaan
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200 000 euron vuositulot on ilmoitettu käytännössä vain yhdellä nimikkeellä
”varsinaisen toiminnan tuotot”. Vastaavasti kustannuksista yli puolet on kirjattu kohtaan ”muut kulut”. Menneinä vuosina nykyistä yksilöidympinä annettujen vuosiselvitysten perusteella tulot ilmeisesti kertyvät pitkälti vuokratuotoista ja kulupuoli koostunee tilojen ylläpitokustannuksista?26
SKP:sta 1980-luvun puolivälissä erotettujen järjestöjen joukkoon kuului myös
Kymenlaakson piiri, ja puolueriidat johtivat kaakonkulmallakin säätiöratkaisuihin. Puoluevähemmistön hallitsema kunnallisjärjestö oli rakennuttanut
1960-luvulla Kotkan Karhulaan Keskustaloksi nimetyn kiinteistön, joka sijaitsee osana laajempaa liikekiinteistöjen kokonaisuutta. Omaisuus siirrettiin aikanaan SKP:n järjestöjen hallitsemalle Karhulan Järjestöyhdistykselle, joka
puolestaan lahjoitti varallisuuden vuonna 1986 rekisteröidylle Työväen järjestö- ja kulttuurisäätiölle. Pohjana oli Kiinteistö Oy Karhulan Keskustalon
osakkeita, ja omaisuus on sisältänyt erilaisia liike-, kokous-, toimisto- ja varastotiloja sekä asunto-osakkeita. Lisäksi säädekirja sisälsi Vehkalahden kunnassa sijaitsevan Kesälehto-nimisen tilan. Säätiön 2000-luvun vuosiselvitysten mukaan toiminta on keskittynyt sen omistamiin toimitiloihin. Yhtäältä tiloja on ylläpidetty ja osakkeista on saatu vuokratuloja. Samalla tiloja on luovutettu omien järjestöjen käyttöön. PRH:lle toimitettujen tilinpäätösten yksityiskohtaisuus vaihtelee huomattavasti jopa vuosittain. Toisaalta säätiön toimintakertomukset viittaavat vaihtelevalla tarkkuudella yhteistoimintaan sekä sen
perustajan eli järjestöyhdistyksen, että toisaalta SKP:n piirijärjestön kanssa.
Vastaavasti niiden välisistä tukijärjestelyistä on kerrottu lähinnä satunnaisia
tietoja. Sinänsä merkille pantavaa on se, ettei Kymi koskaan ollut puolueen vähemmistön vankinta kannatusaluetta, vaikka sen keskeinen voimahahmo
Taisto Sinisalo olikin sieltä kotoisin. Poliittinen aktiivisuus näyttää edelleen
hiipuneen, ja esimerkiksi vaaleissa puolueella on ollut vaikeuksia löytää paikallisia ehdokkaita omille listoilleen. Toisaalta säätiönkin puolella on valiteltu
hiljaiseloa ja pohdittu jo organisaation lakkauttamista. Joka tapauksessa Työväen järjestö- ja kulttuurisäätiön taseeseen oli kirjattu vuonna 2015 velatonta
omaisuutta noin 150 000 euroa. Vastaavasti nettona ilmoitetut vuositulot kohosivat vanhojen kesätilusten myynnillä 44 000 euroon.
Vaasassa kotipaikkaansa pitävä Tieteellisen Sosialismin Säätiö on sekin rekisteröity 1980-luvun jälkipuolella. Sääntöjen mukaan tarkoituksena on edistää
marxilais-leniniläistä tutkimusta ja koulutusta sekä tukea siihen liittyvää yhteiskunnallista toimintaa. Säätiön taseomaisuus oli vuosina 2014–2015 noin
100 000 euroa, ja se oli lähes kokonaan kirjattu sijoitusrahastoihin. Vuosibudjetit ovat vaihdelleet 2010-luvulla 1 000 ja vajaan 10 000 euron välillä. Tulot
ovat nojautuneet sijoitusrahastojen tuottoon. Kulut ovat puolestaan annettuja
avustuksia ja hallinnollisia yleiskuluja. Vakiintuneen työnkuvan mukaisesti
avustuksia on jaettu Vaasan Työväenmuseolle: esimerkiksi vuosina 2014 ja
2015 tuki oli 2 500 ja 7 300 euroa. Satunnaisesti tuen saajiksi on kirjattu myös
puoluejärjestöjä. Esimerkiksi vuonna 2011 Tieteellisen Sosialismin Säätiö
osoitti tukea SKP:n Etelä- ja Keski-Pohjanmaan piirijärjestölle 600 euroa opintotoimintaa varten.
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Kommunistisen puolueen paikallisiin taustatoimijoihin kuuluu lisäksi Pakilan
demokraattinen kulttuurisäätiö. Perustajana oli vuonna 1989 Pakilan Demokraattinen Yhdistys ry, joka luovutti säätiölle pääomaksi Länsi-Pakilassa sijaitsevan huvilakiinteistön. Muodollinen yhteys puolueeseen näkyy siinä, että
säätiön hallituksen valitsee SKP:n Maunulan-Pakilan osasto. Säätiön toiminta
ja omaisuus ovat keskittyneet mainitun kiinteistön eli Pakilan työväentalon
ympärille. Ensinnäkin se vuokraa sitä ulkopuolisille tahoille. Vuona 2015 säätiön päävuokralaisena oli Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Nuorisotalon ohessa työväentalo on palvellut myös lasten kerhojen ja koulujen toimintaa sekä erilaisten yhdistysten tilatarpeita. Lisäksi käyttäjätahoiksi mainitaan
”säätiön sidosyhteisöt”, millä ilmeisesti viitataan paikalliseen puolueyhteisöön. Säätiön omaisuus on merkitty 2010-luvun tilinpäätöksiin useimmin noin
120 000 euroksi. Vastaavasti ylijäämäisissä vuosibudjeteissa tulot ovat olleet
keskimäärin 45 000 euroa. Tuoreimmat tuloslaskelmat eivät anna tarkkaa kuvaa tulo- ja kulumuodoista, mutta aiempien tilinpäätösten perusteella kulut
ovat pääosin kiinteistön ylläpitokuluja ja tulot vuokratuottoja. Huomattava
osa tuloista lienee peräisin julkisista varoista, kun päävuokralaisena on ollut
Helsingin kaupunki, minkä lisäksi säätiö on saanut 2010-luvulla Kotiseutuliiton kautta valtionavustuksia lähes 80 000 euroa. Vuoden 2015 toimintakertomus valottaa säätiön työtä osin edellisiä vuosia täsmällisemmin, kun sitä on
täydennetty tilintarkastajan kehotuksesta. Kertomukseen on lisätty tieto, että
säätiön perustajayhteisöt ja muut lähipiiriin kuuluvat yhteisöt voivat saada vapautuksen tilavuokrista. Lisäksi Pakilan demokraattinen kulttuurisäätiö ”on
tarkoituksensa mukaisesti tukenut vuonna 2015 SKP:n Helsingin kaupungin
piirijärjestön toimintaa 1 000 eurolla.”
Lopuksi joukossa on yksi säätiö, joka on luotu yksityishenkilön testamentin
perusteella. Turkulaisen 1960–1980-luvun ammattiyhdistysaktiivin ja paikallispoliitikon jälkeensä jättämästä omaisuudesta on rekisteröity vuonna 2007
hänen nimeään kantava Ossi Ahokkaan säätiö. Sen sääntöjen mukaan tarkoituksena on ”kommunististen aatteiden vaaliminen ja niille perustuvan humanistisen toiminnan tukeminen”. Ossi Ahokkaan säätiön sijoitusomaisuuteen
perustuva tasevarallisuus on kaventunut 2010-luvulla selvästi eli runsaaseen
160 000 euroon. Vuosina 2014 ja 2015 tuloja oli keskimäärin 10 000 euron,
mikä tarkoitti aiempaan nähden pienentyneitä sijoitustuottoja. Kummankin
vuoden alijäämäisessä budjetissa kuluja oli puolestaan noin 27 000 euroa. Ossi
Ahokkaan säätiön suurimmat kuluerät ovat yleensä liittyneet sen jakamiin
avustuksiin, jotka ovat olleet noin 20 000 euron vuositasoa. Vähintään 10 000
euroa on osoitettu vuosittain työväen urheiluseura Turun Iskulle. Säännöllisesti muutaman tuhannen euron avustuksen on saanut myös Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret. Useina vuosina lahjoituksia ovat saaneet myös SKP:n
Turun piiri sekä eräät yhteisön perinteiset oheisjärjestöt, ja kertaalleen tuki
on osoitettu ”Vasemmistoliittolaisen varsinais-suomalaisen lehden” kustannuksiin. Ammattiyhdistysaktiivien hallinnoima Ossi Ahokkaan säätiö on tukenut vuosina 2014 ja 2015 myös kahta Vasemmistoliiton vaaliehdokasta, mikä
tulee näkyviin myös VTV:n julkaisemissa vaalirahoitusilmoituksissa. Sen sijaan muut viime vuosien tuet eivät näy VTV:n ylläpitämässä rekisterissä, koska
puoluejärjestöjen saamat avustukset ovat jääneet juuri alle 1 500 ilmoitusrajan ja oheisjärjestöt eivät kuulu julkisuusvaatimusten piiriin.
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5.5 Kommunistien säätiöperintö
Edellä on kuvattu 27 säätiötä, joilla on juuret tavalla tai toisella kansandemokraattisessa liikkeessä. Vanhimmat säätiöt ovat peräisin 1940- ja 50-luvuilta
ja tuoreimmat tapaukset 2000-luvulta, mutta yli puolet (16/27) niistä on rekisteröity vuosina 1986–1993. Ajoitus osuu puolueriitojen kärjistymiseen ja
liikkeen jakaantumisen aikaan.
Vasemmistosäätiöillä on ollut laaja toimenkuvien kirjo. Osa niistä on pääomasäätiöitä, joiden omaisuus on sijoitusvarallisuutta, ja näin saatu tuotto jaetaan avustuksina eteenpäin. Joukossa on myös pelkistetysti toiminnallisia säätiöitä, jotka ovat aikanaan keskittyneet esimerkiksi lomatoimintaan ja puolueyhteisön arkistotoimen hoitoon. Huomattavin osa vasemmiston säätiöistä
on kuitenkin paikallisia organisaatioita, joilla omaisuus on keskittynyt oman
työväentalon tai muiden toimitilojen ylläpitoon. Niiden ympärille on koottu
muutakin paikallisyhteisön varallisuutta ja taloudellista toimintaa; poliittinen
toiminta ja sen taloudelliset edellytykset on eriytetty omiin organisaatioihinsa. Pitää myös huomata, että vain pieni osa yhteisön piiriin lukeutuvasta
yli 200 työväentalosta tai muista tilaratkaisuista toimii säätiöpohjalla27. Monin
paikoin taloudellinen pohja on kaikesta huolimatta rapautunut kukoistusvuosiin verrattuna, mikä näkyy myös säätiöissä. Toisinaan vanhoilla työväentaloilla saattaa olla kuitenkin huomattavaa taloudellista arvoa siksi, että kaupunkitontit ovat usein arvotavaraa. Lisäksi muutamilla paikkakunnilla omaisuutta
on edelleen säätiöissä, vaikka aktiivinen järjestötoiminta on siellä hiipunut
eikä vaalikannatustakaan ole enää jäljellä.
Aikanaan tarkoituksena oli, että säätiöidyn omaisuuden kautta olisi kanavoitu
myös työväenliikkeen liiketoiminnasta syntyneitä tuottoja poliittisen toiminnan tarpeisiin. Omaisuuden määrä kuitenkin romahti 1990-luvun lamavuosina ja jäljelle jäänytkin varallisuus pirstoutui eri tahoille – osa toki säätiöihin.
Niiden merkitys 2010-luvun vasemmistoliikkeen tukiorganisaatioina vaihtelee näkökulmasta riippuen. Ensinnäkin Vasemmistoliitto rp:n ja sen keskeisten oheisjärjestöjen hallitsemissa säätiöissä tasevarallisuus oli vuonna 2015
yhteensä noin 5,6 miljoonaa, josta suurin osuus oli Yrjö Sirolan Säätiön 3,6 miljoonaa euroa. Näiden säätiöiden omaisuus oli 3-4 kertaa suurempi puolueen
keskus- ja piirijärjestöjen sekä nuorisotyön liittojen yhteenlaskettuun tasevarallisuuteen verrattuna. Toisaalta taas keskeisten puoluejärjestöjen vuosibudjeteissa varainhankinta perustuu muuhun kuin säätiötukeen. Useimmiten
kyse on julkisista tukilähteistä, minkä lisäksi yksittäisillä järjestöillä voi olla
taustallaan merkittävän kokoisia yksityisen rahoituksen lähteitä. Sen sijaan
säätiöiltä saatu tuki on yleensä korkeintaan pieni lisä muuhun varainhankintaan. Vaalivuosi 2015 oli kuitenkin mielenkiintoinen poikkeus, kun Vasemmistoliitto ketjutti säätiötukea piirijärjestöilleen lähes saman verran kuin ne saivat valtion puoluetukirahaa. Kolmanneksi yksittäisten ehdokkaiden vaalirahoituksessa säätiöillä näyttää olevan yleisesti ottaen vähäinen tai satunnainen
merkitys. Neljänneksi säätiöiden merkitystä puolueiden paikallisyhteisöjen
talouden kannalta on mahdoton mitata, koska vertailutietoja ei ole olemassa.
Puolueiden paikallisjärjestöillä ei ole velvoitteita julkistaa tilinpäätöksiään.
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Yksittäisissä tapauksissa säätiöillä on kuitenkin ilmeisen oleellinen rooli paikallisessa puoluetaloudessa. Tiedot puuttuvat lisäksi vasemmistoliikkeen yleisesti käyttämien taloudellisten tausta- ja tukiyhdistysten määrästä ja niiden
talousvolyymeista. Erityisesti muutamissa isoimmissa kaupungeissa niillä on
ilmeisen merkittäviä talousjärjestelyjä, jotka ovat jääneet puolue- ja vaalirahoitusjulkisuuden ulottumattomiin.
Vasemmistolaisen työväenliikkeen säätiöperintö on puolue- ja vaalirahoituksen avoimuuden kannalta ongelmallinen kokonaisuus. Tämä koskee yhtä lailla
pitkän aikavälin omaisuusjärjestelyjä kuin tuoreita rahoitus- ja tukikäytäntöjä.
Omaisuusperusta on luotu aikanaan poliittisessa kulttuurissa, jossa kukaan ei
paljastanut mitään oleellista taloudellisista järjestelyistään. Nykyään taas puoluejärjestöjen ajantasaiseen tukirekisteriin on ilmoitettu vasemmistosäätiöiden avustuksia lähinnä satunnaisesti. Niistäkin osa on ollut myöhässä, ja säätiömuotoa on käytetty myös kauttakulkurahastona peittämään tuen todellisia
lähteitä. Toisaalta Vasemmistoliitto ei ole ilmoittanut yhtään säätiötä puoluelain mukaiseksi lähiyhteisökseen – ei sitten ensimmäistäkään, mikä koskee
yhtä lailla yhdistysmuotoisia tukiorganisaatioita (2/2018). Säätiölain vaatimat asiakirjat tarjoavat kuitenkin lisätietoja rahoitusjärjestelyjen hahmottamiseksi. Tässä kohdin ongelmana taas on se, että 2010-luvun taitteen vaalirahakohun jäljiltä säätiöiden vuosiselvityksiä on laadittu toisinaan jopa aiempaa
yleisluontoisemmassa muodossa. Käytännössä osa säätiöistä on laittanut puolue- ja vaalirahoituksen kannalta oleellisia tietoja jopa entistä tiiviimmin piiloon.
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6 Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Äänioikeusuudistuksen mukana perustettiin vuonna 1906 myös Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP). Alkuaan sen tarkoituksena oli koota yhteen
koko ruotsinkielinen väestö yhteiskuntaluokkaan katsomatta. Sittemmin puolue on profiloitunut vapaamieliseksi tai arvoliberaaliksi porvarilliseksi puolueeksi, jonka keskeisenä teemana toistuu kaksikielisyyden näkökulma. RKP:n
kannatus on joka tapauksessa jakautunut useita muita ryhmiä enemmän yhteiskunnan eri segmentteihin, kun sen kannattajia yhdistää yhteinen kieli- ja
kulttuuriperintö. Puolueelle onkin ollut leimallista kielitaustan mukaan hahmottuva äänestäjäkunta ja korkea järjestäytymisprosentti. RKP:lla on myös
selkeästi määriteltävät kannatusalueet rannikkoseuduilla, mikä heijastuu
puolueen jo alkuvuosina kehittyneeseen organisaatioon. Keskusjärjestön lisäksi sillä on vain neljä piirijärjestöä ja pitkälti niiden alueella toimivat perusjärjestöt. Useiden muiden puolueiden tapaan se on perustanut omat oheisjärjestönsä, kuten nais-, nuoriso- ja sivistysjärjestöt. RKP:lle on ollut tyypillistä
läheinen yhteys myös muuhun ruotsinkieliseen yhteisöön ja järjestökenttään.1
RKP:n säätiökarttaa voisi kuvailla asetelmana, joka sisältää puolueen omat
säätiöt ja yhteisön kanssa läheisessä suhteessa toimivia organisaatioita. Ensinnäkin RKP:n itsensä hallinnoimiin säätiöihin kuuluu jo yli sadan vuoden ikäinen Svenska kulturfonden. Se on yksi maan suurimmista säätiöistä, ja sitä voisi
luonnehtia laajaksi kulttuurin yleisrahastoksi. Toinen puolueen välittömässä
läheisyydessä toimiva säätiö on vuosituhannen vaihteen jälkeen perustettu
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland. Sen toimenkuva on hieman muuttunut
lyhyen historiansa, mutta käytännössä se on toiminut puoluetalouden instrumenttina ja vaalirahoituksen kauttakulkuorganisaationa. Varsinaisten puoluesäätiöiden ohessa RKP:n läheisyydessä toimii useita muita ruotsinkielisiä
säätiöitä tai rahasto-omaisuutta hallinnoivia yhdistyksiä. Ne jakavat monin
osin yhteiset arvot ja tavoitteet puolueen kanssa. Ne ovat varsinaisen päätoimensa ohessa osallistuneet säännöllisesti myös puolue- tai vaalirahoitukseen
kokoamiseen. Lisäksi niillä on ollut sekä keskenään että yhdessä puolueen hallinnoimien säätiöiden kanssa samoja tukikohteita ja yhteistyöhankkeita.
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Asetelma 6.1. RKP:n säätiökartta

Yli sata vuotta sitten syntynyt RKP suunnitteli samassa yhteydessä myös säätiön perustamista. Kansalaiskeräyksellä kootulla alkupääomalla saatiinkin
liikkeelle vuonna 1908 Svenska kulturfonden. Säätiörekisteriin se kirjattiin
kuitenkin vasta vuonna 2010 nimellä Stiftelsen för utbildning och kultur på
svenska i Finland, mutta käytettäköön tässäkin yhteydessä vakiintunutta nimeä Svenska kulturfonden. Autonomian ajan Suomessa katsottiin ilmeisen riskialttiiksi perustaa avoimen poliittinen säätiö, joten se organisoitiin jo alkuaan
kulttuurirahastoksi. Lisäksi säätiön varallisuus siirrettiin sen ulkopuolelle. Perusratkaisu näkyy vielä tänäänkin Kulturfondenin olemuksessa. Se toimii
katto-organisaationa useiden satojen rahastojen muodostamalle kokonaisuudelle, jonka arvo on vaihdellut viime vuosina miljardin euron molemmin puolin – riippuen siitä tarkastellaanko kirjanpito- vai markkina-arvoa. Omaisuutta
hallinnoi Svenska Litteratursällskapet i Finland rf (SLS). Se on puolestaan
määritelty suomenruotsalaiseen kulttuuriperintöön erikoistuneeksi tieteelliseksi seuraksi. SLS irrottaa vuosittain sen haltuun annetun sijoitusomaisuuden, kuten pörssiosakkeiden ja kiinteistöomaisuuden, tuotosta tietyn summan
Svenska kulturfondenin käyttöön. Kulturfondenille vuosittain osoitettujen varojen käytöstä puolestaan päättävät sen valtuuskunta ja hallitus, joiden nimittämisestä vastaa RKP:n puoluehallitus.2
Svenska kulturfonden esittelee tarkoituksekseen tukea ruotsinkielistä koulutusta, kulttuuria, taidetta, tiedettä ja tutkimusta sekä erilaista yhteiskunnallista toimintaa Suomessa. Tavoitteena on edistää ruotsin kielen asemaa maassamme sekä kehittää osaamista, asiantuntemusta ja luovuutta suomenruotsalaisten keskuudessa. Samaten tavoitteena on tukea suomenruotsalaisten yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa mm. käyttämällä SLS:n vuosittain sille vapauttaman summan hyvinkin erilaisiin kohteisiin.3
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Vuonna 2015 Svenska Litteratursällskapet osoitti Svenska kulturfondenin
käyttöön noin 34 miljoonaa euroa. Näiden ja eräiden muiden varojen myötä se
käytti eri tarkoituksiin 37 miljoonaa euroa. Siitä yli puolet jaettiin säätiölle lähetettyjen apuraha-anomusten perusteella. Säätiön hallintoon ja sen omiin
hankkeisiin varattiin vajaat 10 % vuosibudjetista. Osa varoista oli osoitettu
kulttuuripoliittisiin investointeihin sekä yhteisiin toimiin muiden säätiöiden
kanssa. Lisäksi rahaa oli varattu mitä moninaisimpiin tarkoituksiin. Säätiön
vuosikertomus kuvailee tuki- ym. kulumuotoja myös toimialoittain, jotka on
tiivistetty taulukkoon 6.1.
Taulukko 6.1. Svenska kulturfondenin kulujakauma 2015

Lähde: Svenska kulturfondens Årsberättelse 2015, 8-9.

Kulturfonden jakaa tukea apurahoina, stipendeinä, kulttuuripalkintoina, järjestöjen vuosiavustuksina, erilaisina hanketukina, tutkimusrahoituksena yms.
Varoja on osoitettu opiskelijoille, tutkijoille, taiteilijoille ja taiteilijaryhmille,
paikallisille yhdistyksille ja valtakunnallisille liitoille, muille säätiöille, seurakunnille ja kunnille, päiväkodeille, lukioille, ammattikorkeakouluille sekä yliopistoille ym. Lisäksi säätiö toteuttaa itse ja yhdessä eri organisaatioiden
kanssa samoja tavoitteita ja arvoja tukevaa toimintaa mitä moninaisimmin
muodoin, kuten tutkimus- ja julkaisutoimintaa, strategisia ohjelmia, kulttuurihankkeita yms. Yhteisenä nimittäjänä on ruotsin kieli.4
Miten tämä kaikki sitten liittyy puolue- ja vaalirahoitukseen? Puolueen, sen
säätiöiden ja muiden oheisjärjestöjen sekä yhteisöä muuten lähellä olevien organisaatioiden taloudelliset toimet sisältävät monisyisiä ja ennen kartoittamattomia järjestelyjä. Ehkä selkein tapa lähestyä poliittisen rahoituksen näkökulmaa on tarkastella tukisuorituksia eri organisaatioiden välillä yhden vuoden aikana eli vaalivuonna 2015 (asetelma 6.2). Merkittävin tuen lähde on
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juuri Svenska kulturfonden, joka tarjoaa eri reittejä pitkin huomattavan määrän silkkaa setelirahaa RKP-yhteisön toimintaan (lokero A). Ensinnäkin viime
vuosikymmenen taitteessa säätiö osoitti 30 miljoonan euron pääoman sen sisälle perustetulle Fonden för intressebevakning av det svenska i Finland -nimiselle rahastolle. Puolue on nimennyt sen omaksi lähiyhteisökseen; se on rekisteröity Valtiontalouden tarkastusvirastolle RKP:n viralliseksi rahoitusinstrumentiksi. Rahaston tuotosta on irrotettu vuosittain RKP:lle noin 1,1
miljoonan euron tukisumma. Vuonna 2015 rahasto osoitti puolueen keskusjärjestölle 1 126 000 euroa. Kulturfonden on tukenut muilla nimikkeillä säännöllisesti myös RKP:n keskeisiä jäsenorganisaatioita eli piiri-, nais- ja nuorisojärjestöjä. Vuonna 2015 kukin niistä sai puoluelain mukaisen maksimituen eli
30 000 euroa. Lisäksi säätiö on tukenut eräitä muita puolueen jäsenjärjestöjä,
kuten eläkeläis- ja monikulttuurisuusjärjestöjä sekä kristillisiä tunnuksia kantavaa organisaatiota. Viimeksi mainitut kolme järjestöä saivat samana vuonna
yhteensä 58 000 euroa. Varsinaisten jäsenorganisaatioiden lisäksi Svenska
kulturfonden on tukenut säännöllisesti keskeisiä oheisjärjestöjä. Esimerkiksi
puolueen arkistoyhdistykselle myönnettiin vuonna 2015 lähes 100 000 ja sivistysjärjestölle yli 880 000 euroa.
Svenska kulturfonden on siis koko maankin mitassa merkittävän kokoinen
kulttuurisäätiö, jonka vuosibudjetista pieni osa kanavoidaan puoluetoimintaan. Kaikkiaan vuodelta 2015 on eriteltävissä pitkälti yli kaksi miljoonaa euroa Svenska kulturfondenin RKP-yhteisölle tarjoamaan rahallista tukea. Itse
asiassa tuki on vieläkin laajempaa, koska säätiö jakaa varsinaisten poliittisten
järjestöjen ohessa avustuksia myös niiden tukiorganisaatioille (lokerot B ja C).
Tunnetuin niistä on Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland, jonka rooli näyttää
muuttuneen vaalirahakohun ja uuden lainsäädännön mukana. Se rekisteröitiin vuonna 2002, ja alkuaan sitä luonnehdittiin RKP talouden hallinnoitsijaksi
tai omaisuuden hoitajaksi. 2010-luvulla sen roolia on kavennettu siten, että
tehtävänä on ketjuttaa tukea erityisesti vaalivuosien tarpeisiin. Nyt sitä voisi
luonnehtia jonkinlaiseksi kauttakulkurahastoksi, jonka keräämä vuosibudjetti
jaetaan eteenpäin nopealla aikataululla. Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland
sr:n sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on vahvistaa kaksikielisyyttä ja vähemmistökielen asemaa Suomessa.
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Asetelma 6.2. Säätiötukia RKP:n yhteisölle vuonna 2015 (euro)5
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Asiaa on luonnehdittu myös siten, että tarkoituksena on pysytellä lähellä politiikkaa ja puolustaa ruotsin kielen asemaa. Säätiön säännöissä ei ole suoraa
yhteyttä puolueeseen, mutta sen purkautuessa varat olisi luovutettava
Svenska kulturfondenille. Joka tapauksessa säätiön hallintoon on koottu määräenemmistö RKP:ssä toimineista luottohenkilöistä. Koska säätiö ei ole puolueen virallinen jäsenorganisaatio eikä sitä ole ilmoitettu puolueen lähiyhteisöksi, sillä ei ole puoluelain mukaisia velvoitteita julkistaa rahoitustietojaan.
Sen sijaan säätiölain mukaiset toimintakertomukset ja tilinpäätökset ovat saatavissa säätiörekisteristä. PRH:lle toimitetun selvityksen mukaan Stiftelsen för
det tvåspråkiga Finlandin tuotot olivat vuonna 2015 runsaat 630 000 euroa.
Summa oli koottu avustuksina yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä ja säätiöiltä,
joita vuosikertomus ei kuitenkaan paljasta. Ylijäämäisessä budjetissa menoja
oli runsaat 510 0000 euroa, ja niistäkin vain osa on avattu näkyviin.
Vuosi 2015 toistaa aiempaa käytäntöä, jossa Stiftelsen för det tvåspråkiga Finlandin virallinen vuosiselvitys ei yksilöi saatujen varojen alkuperää eikä jaetun
tuen kohteita. Näitä tietoja pitää etsiä muualta, ja osa varoista pystytäänkin
jäljittämään, mutta tyhjentävä selvitys jää edelleen tekemättä. Vuodeksi 2015
säätiö kokosi varoja etenkin eduskuntavaaleja varten. Suurin rahoittaja oli tässäkin Svenska kulturfonden, joka myönsi vuoden 2014 lopulla säätiölle
300 000 euroa, minkä lisäksi se tarjosi 2015 alussa vielä 150 000 euron lisäavustuksen. Muita tukijoita aiempaan tapaan olivat ainakin Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner ja Stiftelsen Tre Smeder: niiden yhteenlasketut tuet olivat 110 000 euroa. Muista tukilähteistä ei ole tietoa. Kulupuolestaan kaksikielisäätiö kertoo sen, että 336 000 euroa oli osoitettu 109
eduskuntavaaliehdokkaalle, mutta tuen saajia ei ole nimetty. Journalistisin perustein tehdyn selvityksen mukaan tässä summasta noin 80 % oli osoitettu
RKP:n ehdokkaille.6 Lisäksi säätiö käytti 154 000 euroa eduskuntavaalien televisiomainontaan. Vuoden 2014 eurovaalien yhteydessä se oli rahoittanut
retro- ja huumorityylisen tv-mainoksen, joka kannusti käyttämään äänioikeutta kaksikielisyyden puolesta. Mainoksessa ei ollut puoluetunnuksia,
mutta se oli selvästi rakennettu tukemaan RKP:n vaalityötä. Stiftelsen för det
tvåspråkiga Finland toteaa 2015 toimintakertomuksessaan, että eurovaalien
myönteisten kokemusten perusteella tarkoituksena on uusia tv-kampanja
kaksikielisten äänestäjien aktivoimiseksi.
Puolueen lähipiiristä löytyy myös yhdistyspohjaisia talouden tukiorganisaatioita, kuten SFP:s Understödsförening ja SFP:s Garanter (lokero C). Vielä vuosituhannen vaihteessa puolue käytti näitä kahta yhdistystä vaalirahoituksen
keskeisinä instrumentteina. Esimerkiksi vuosien 1999–2000 eduskunta-,
euro- ja kuntavaaleissa RKP ilmoitti saaneensa tukiyhdistystensä kautta yli
puolet keskusjärjestön vaalibudjetista. Sittemmin suurin osa RKP:n yksityisestä rahoituksesta on kanavoitu muuta kautta, mutta omaa tuki- ja takuuyhdistystä käytetään edelleen puolueen, sen nuoriso-, nais- ja piirijärjestöjen
sekä yksittäisten ehdokkaiden tukemiseen. Vuonna 2015 pelkästään puolueja vaalirahoituslain asiakirjoista löytyy lähes 100 000 euroa SFP:s Understödsförening rf:n ja SFP:s Garanter rf:n omalle yhteisölle osoittamia tukia. Lisäksi puolueen nuorisojärjestöllä on oma tukiyhdistyksensä. Tuoreena il-
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miönä tulee esiin, miten Svenska kulturfonden on ryhtynyt tukemaan tämänkin tyyppisiä yhdistyksiä: puolueen ja sen nuorisojärjestön tukiyhdistykset
saivat vuonna 2015 kumpikin 7 000 euron avustuksen. Näiden tukiyhdistysten talouspohja on kuitenkin muilta osin jäänyt julkisuuden ulottumattomiin.7
RKP:n vakituisiin tukijoihin voidaan lukea myös eräät etäämmällä olevat organisaatiot, kuten edellä mainitut Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner ja Stiftelsen Tre Smeder (lokerot D, E ja F). Niiden toimintaan
on vakiintunut yhteinen käytäntö, jossa ne ottavat ensinnäkin osaa vaalivuosien varainkeruuseen. Vuonna 2015 ne siis kokosivat Stiftelsen för det
tvåspråkiga Finland sr:lle yhteensä yli 100 000 euroa. Samaiset organisaatiot
ovat jakaneet vuosittain tukea myös suoraan RKP:n järjestöille: vuonna 2015
nämä tuet olivat yhteensä ainakin 250 000 euroa. Lisäksi niillä on ollut muita
yhteisiä hankkeita esimerkiksi Svenska kulturfondenin kanssa.
Puolueyhteisön vakituisiin rahoittajiin lukeutuu lisäksi Stiftelsen Brita Maria
Renlunds Minne (lokero G). Se on osoittanut säännöllisesti tukea puolueen
nuorisojärjestölle. Svensk Ungdom on saanut siltä ainakin vuodesta 2011 lähtien toistuvasti puoluelain määrittämän enimmäistuen eli 30 000 euroa.
RKP:llä on ilmeinen kyky hankkia yksityistä rahoitusta enemmän kuin mikään
muu puolue, mikä on todennettu myös valvonnan yhteydessä. VTV:n vuoden
2015 kertomuksessa puoluerahoituksen valvonnasta on laskettu yhteen vuosilta 2011–2015 kaikki tarkastusvirastolle ilmoitetut yli 1 500 euron yksityiset puolueavustukset eli ns. ajantasaiset ilmoitukset. Viiden vuoden aikana
kertyneestä noin 15 miljoonaan euron kokonaisuudesta 40 % oli RKP:n saamia avustuksia8. Vuonna 2015 RKP oli raportoinut VTV:lle noin 1,6 miljoonan
euron lahjoituksista. Todellisuudessa puolueyhteisölle suunnattu tuki on jopa
kaksinkertainen. Asetelmassa 6.2. on eritelty RKP-konsernille osoitettua tukea
yli 3 miljoonan euron arvosta. Ja siinä tuskin on edes kaikki yhteisön saamat
tuet. Huomattava osa avuista on siis kulkenut tavalla tai toisella julkisuusvaatimusten ohi.
RKP käyttää säätiöitä yksityisen rahoituksen päälähteinään, mikä tulee myös
esiin virallisissa asiakirjoissa. Sen lisäksi huomattavin osa piiloon jäävästä rahoituksesta on lähtöisin samaisilta säätiöiltä. Avoimuusvaatimuksia voidaan
väistellä monella tapaa. Ensinnäkin 2010-luvun vaihteessa tehtyjen lakiuudistusten ulkopuolelle jäi eräitä keskeisiä oheisorganisaatioita, kuten puolueiden
sivistysjärjestöt ja arkistot. Ne hoitavat omilla lohkoillaan puoluetyön perusteita, mutta niiden taloudet eivät kuulu puoluerahoituksen julkisuuvaateiden
piiriin. Toinen esiin nouseva harmaa alue liittyy varainhankinnan erityisorganisaatioihin. Tulovirtaa on ketjutettu niiden kautta, ja siten varojen alkuperää
katoaa näkyvistä. Tämän tyyppistä järjestelyä edustavat mm. Stiftelsen för det
tvåspråkiga Finland ja SFP:s Understödsföreningen. Kolmanneksi osa avustuksista on yksinkertaisesti vain jätetty ilmoittamatta. Esimerkiksi puolueen eläkeläisjärjestö sekä monikulttuurisuuteen ja kristillisiin arvoihin perustavat
organisaatiot ovat puolueen jäsenjärjestöjä. Niiden saamia avustuksia on kuitenkin turha etsiä VTV:n ajantasaisten ilmoitusten joukosta. Neljänneksi jää
avoimeksi, ovatko säätiöt jakaneet rahaa puolueen paikallisjärjestöille. VTV:n
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ilmoituksista ei löydy viime vuosilta yhtään tällaista tapausta. Erikoinen esimerkki löytyy kuitenkin Turusta. Vuonna 2011 Svenska kulturfonden myönsi
usean tuhannen euron avustuksen nimikkeellä ”för Konstens Natt på Svenska
i Åbo”. Tuki kilahti RKP:n Turun kunnallisjärjestön tilille, mutta sitä ei kuitenkaan ilmoitettu VTV:n ajantasaiseen rekisteriin9. Käytännössä sekä avustuksen antaja, että sen saaja ovat piilottaneet tuen luonteen ulkopuoliselta seurannalta. On mahdotonta arvioida, onko tämä vain yksittäistapaus vai onko kyseessä yleisempi menettelytapa.
Vuonna 2011 voimaan astuneeseen uuteen puoluelakiin lisättiin laajentuneiden julkisuusvaatimusten ohessa myös lahjoitusrajoituksia. Nykyään yksittäinen puoluejärjestö voi ottaa vastaan samalta taholta enintään 30 000 euroa
vuodessa. Tavoitteena oli hillitä puolue- ja vaalirahoituksen kulukasvua. Lakiuudistusten jälkeen RKP:n keskusjärjestön vuosittain kokoama yksityinen rahoitus on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin edellisen vuosikymmenen
lopulla. Esimerkiksi vuosina 2006–2009 RKP:n tilinpäätöksissä oli muuta kuin
valtion puoluetukia keskimäärin runsaat 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosina 2012–2015 vastaava määrä oli vajaat 1,4 miljoonaa euroa. Sen sijaan eräiden oheisjärjestöjen budjetit ovat paisuttaneet puolueen käytettävissä olevan
rahan määrää huimaa tahtia. Aiemmin Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland
keräsi eri lähteistä varoja, jotka sitten avustuksena luovutettiin RKP:n tilinpäätökseen. Uudistusten jälkeen samainen säätiö on koonnut vaalirahoitusta
RKP:n ulottuville – sitä puolueen tilille kuitenkaan siirtämättä. Vuosien 2014–
2015 euro- ja eduskuntavaaleja varten tarjolla oli kumpanakin vuotena lähes
puoli miljoonaa lisäeuroa vaalityöhön ohjattavaksi. Puolueen sivistysjärjestö
puolestaan toimi viime vuosikymmenen taitteeseen saakka alle 200 000 euron
vuosibudjetilla, josta RKP maksoi itse huomattavan osan. Vuonna 2015
Svenska Bildningsförbundetin budjetti oli kasvanut jo yli miljoonaan euroon,
ja raha oli pitkälti peräisin samoilta säätiöiltä, jotka rahoittavat itse puoluettakin. Toisaalla taas puolueen arkistoyhdistyksen Svenska kulturfodenilta
saama tuki on kasvanut vuoden 2010 jälkeen yli 50 prosentilla. Lahjoitusrajoitusten asettamisen jälkeen puolueyhteisön kokoaman rahan määrä on siis monin osin kasvanut.
RKP on vaalikannatukseltaan pieni puolue, mutta talousperustaltaan puolueyhteisö kuuluu suurimpien joukkoon, ellei sitten ole se kaikkein suurin. RKP:n
ympärillä oleva säätiörakenne poikkeaa oleellisesti muista puolueista, mikä
selittyy yhtä hyvin puolueen historian kuin nykypäivän ominaispiirteillä. Talouskokonaissuutta voisi hahmottaa erilaisina sektoreina tai osa-alueina (asetelma 6.2). Ensinnäkin RKP-konsernin poliittisesta toiminnasta vastaavat puoluejärjestöt ja keskeiset oheisjärjestöt. Niiden rahoitus koostuu yleensä valtionavuista ja edellä kuvatusta yksityisestä rahoituksesta eli säätiötuesta. Vuosibudjetit kuluvat normaaliin poliittiseen toimintaan ja siihen liittyvien rutiinien hoitamiseen. Niiden omaisuus on kuitenkin varsin vähäistä. Piiri-, nais- ja
nuorisojärjestöillä oli kullakin tasevarallisuutta vuonna 2015 muutamia kymmeniä tuhansia euroja ja sivistysjärjestölläkin edelliseen vuoteen saakka alle
100 000 euroa. Puolueen keskusjärjestön tilinpäätökseen on toki varattu
viime vuosina noin 1,5 miljoonan euron tasevarallisuus arkisten kulujen
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ohessa myös puskuriksi yllättävien menoerien tai vaikkapa vaalikustannusten
varalle.10
Poliittista toimintaa harjoittavien yhdistysten rinnalla toinen sektori puolueyhteisön rahoitusta kuvaavassa kokonaisuudessa muodostuu erilaisista tukiorganisaatioista. Niistä tunnetuin on Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland,
jonka tilinpäätöksessä omaisuus on vaihdellut viime vuosina parinsadan tuhannen euron molemmin puolin. Sen sijaan yhdistyspohjaisten tukiorganisaatioiden talousperustasta – sen paremmin tulojen, menojen kuin omaisuuden
määrästä – ei ole saatavilla julkista tietoa. Niihin tuskin on kuitenkaan sijoitettu puolueyhteisön suurinta varallisuutta, vaan kyse lienee enemmän tuen
keräämiseen ja kanavointiin erikoistuneista organisaatioista.
”Kolmas sektori” on hahmotettavissa niistä ruotsinkielisistä säätiöistä, jotka
jakavat tukea sekä puolueen taustaorganisaatioille, että suoraan itse puolueelle ja sen jäsenjärjestöille. Kyse on erilaisista ruotsinkielisistä säätiöistä ja
rahasto-omaisuutta hallitsevista yhdistyksistä. Perinteisen käsityksen mukaan juuri säätiöt ovat RKP:n yksityisen rahoituksen taustalla. Eikä puolueen
2010-luvulla niiltä saama tuki ole ainakaan vähentynyt aiempaan verrattuna.
Suomessa on noin 2 800 säätiötä, joista ruotsinkielisiä on vajaat 400. Kaikista
ruotsinkielisistä säätiöistä ilmeisen harva jakaa tukea puolue- ja vaalitoimintaan. Edellisissä asetelmissa nimetyt säätiöt tukevat poliittista toimintaa kuitenkin säännöllisesti. Näillä säätiöillä on taseissaan omaisuutta lähes kaksi
miljardia euroa, josta ne myöntävät vuosittain tukea ja avustuksia useita kymmeniä miljoonia euroja monenkirjavaan toimintaan. Vaikka näistä avustuksista vain murto-osa kanavoituu puolue- ja vaalitoimintaan, summa on kuitenkin huomattavan suuri Suomen poliittisen järjestelmän mittasuhteissa.11
Mistä laaja säätiövarallisuus on sitten alkuaan peräisin? Se lienee liitettävissä
ns. ruotsinkielisen pääoman käsitteeseen. Esimerkiksi professori Matti Virén
on määritellyt asiaa siten, että useat suuret säätiöt periytyvät vuosisadan takaa, jolloin ruotsinkielisen elinkeinoelämän merkitys oli suhteellisesti ottaen
olennaisesti nykyistä suurempi12. Tätä omaisuutta on hallinnoitu ilmeisen menestyksekkäästi myös säätiöiden avulla aina tähän päivään saakka. RKP ei itse
varsinaisesti omista mainitusta omaisuusmassasta juuri mitään. RKP:n tavalla
tai toisella hallinnoima säätiövarallisuus on kuitenkin huomattavan laaja, ja
tästä omaisuudesta riittää tuottoja vuosittain jaettavaksi eri tahoille. Lisäksi
ruotsinkielisen säätiöpääoman ympärille on yleensäkin rakentunut monisyinen verkosto, jossa yhteisen kieli-, kulttuuri-, omistus- ja arvoperustan sekä
henkilösuhteiden pohjalle rakentuvia tavoitteita ja toimintaperiaatteita on
tarpeen vaatiessa sovitettavissa myös poliittisen toiminnan ympäristöön.13
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että RKP:n rahoituksessa säätiöillä on muita
puolueita laajempi merkitys. Tämä toistuu yhtäältä vuosirutiineissa, kun yksityisen rahan osuus on suurempi kuin kilpailevien ryhmien budjeteissa. Sen lisäksi säätiöt luovat vankan talousperustan niin yllättävien muutosten varalle
kuin toiminnan pitkäjänteiselle suunnittelulle. Yleisen julkisuusintressin kannalta ongelma syntyy kuitenkin siitä, että säätiöiden sekä erilaisten tausta- ja
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tukiorganisaatioiden taakse jää piiloon huomattava määrä puolue- ja vaalirahoituksen järjestelyjä.
VIITTEET:
1 Nousiainen 1998, 35–35 ja 58 sekä 61 ja 83–85; Mickelsson 2007, 100, 96, 130, 136, 307–
308 ja 404; Sundberg 1996, 80–81 ja 246.
2 Säätiön historiasta esimerkiksi Högnäs 1999, 5-9; Historiasta myös Mattlin 2008, 72–85;
Katso myös www.sls.fi.
3 Svenska kulturfondens Årsberättelse 2015, 5; Katso myös www.kulturfonden.fi > suomeksi.
4 www.Kulturfonden.fi: Säätiön kotisivuilla on ladattavissa laaja vuosikirja (Årsbok), joka esittelee toiminnan eri muotoja ja jaettuja avustuksia. PRH:lle on toimitettu suppeampi versio
(Årsberättelse).
5 Asetelmassa 6.2. tiedot on koostettu yhdistelemällä useita lähteitä. Osa on koottu VTV:n sivuilta www. puoluerahoitus.fi > ilmoitukset yli 1 500 euron tukijoista (järjestöt) ja samalla
sivustolla on tehdyt ilmoitukset vaaleittain (edustajat). Lisäksi on käytetty mainittujen säätiöiden PRH:lle toimittamia vuosiselvityksiä ja tukea jakaneiden säätiöiden kotisivuja. Joitain
tietoja on löytynyt myös julkista tukea saaneiden organisaatioiden valtionapuasiakirjoista. Lisäksi asiaa on käsitelty mm. median tekemissä selvityksissä, esimerkiksi Västra Nyland
13.2.2015. Katso myös kulturfonden.fi > stipendier & bidrag > till beviljade bidrag (osoitteessa
on jaettujen avustusten sähköinen hakuluettelo).
6 HBL 25.–26.3.2015: Säätiön tuesta noin 80 % RKP:n ehdokkaille. Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr:stä myös HBL 10.11.2011. Säätiön aiemmasta luonteesta RKP:n tiedote
11.8.2009 otsikolla RKP:n tuet ja rahoitus: ”Valtion puoluetuen lisäksi Stiftelsen för det
tvåspråkiga Finland on tärkein lähde niin varsinaista toimintaa kuin vaalirahoitusta ajatellen.”
7 RKP:n oikeusministeriölle toimittamat vaalirahoituserittelyt vuosilta1998-2000; Sen sijaan
tiedot viime vuosilta ovat VTV:n sivuilta www.puoluerahoitus.fi: ilmoitukset yli 1 500 tukijoista. Samasta osoitteesta tehdyt ilmoitukset vaaleittain.
8 Valtiontalouden tarkastusvirasto 2016, 41.
9 Svenska kulturfondens Årsbok 2010–2011, 110. Vertailutietona on RKP:n Turun Kunnallisjärjestön tilinpäätös vuodelta 2011, tekijän hallussa.
10 Puolueiden sekä niiden piiri- ja naisjärjestöjen tilinpäätökset keräsi ennen vuotta 2011 oikeusministeriö ja siitä alkaen Valtiontalouden tarkastusvirasto. Oheisjärjestöjen tilinpäätökset ovat valtionapuviranomaisena toimivasta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
11 Säätiöiden määristä Tervonen 2012a, 12. Tiedot säätiöiden varallisuudesta ja niiden vuosittain jakaman rahan määrästä on saatu asetelmassa 6.2. nimettyjen organisaatioiden kotisivuilta. Vertaa Virén 2014, 39 ja 110. Katso myös HS 6.7.2008.
12 Virén 2014, 20–21 ja 39; Itse asiassa useat RKP-konsernia säännöllisesti rahoittavat säätiöt
on laskettu Suomen varakkaimpien säätiöiden joukkoon.
13 Vertaa www.svenska.yle.fi: ”Se karta: Vem har stiftelsemakten i Svenskfinland?” Julkaistu
12.6.2013. Katsottu 11/2016; Katso myös Mattlin, 2008, 83.
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7 Perussuomalaiset
Suomen Maaseudun Puolueen (SMP) perintöä kantavalla Perussuomalaiset
rp:llä (PS) on perinteisiin puolueisiin verrattuna puoli vuosisataa lyhyempi
historia. Sillä ei ole ollut vanhimpiin puolueisiin verrattuna yhtä selkeästi yhteiskunnan perussegmentteihin kiinnittynyttä kannattajakuntaa, vaikka luokkaäänestäminen on toki jo pitkään vähentynyt kaikissa ryhmissä. Puolue on
edustanut johtaja- ja henkilövetoista toimintatapaa, jossa organisaatiorakenne ja -kulttuuri ovat tuoreempaa ja ohuempaa laatua, eivätkä jäsenmäärätkään ole yltäneet valtapuolueiden tasolle. Populisti- ja protestipuolueille tyypilliseen tapaan sille on ollut ominaista myös nopeat kannatusvaihtelut, kun
äänestäjäkunta on ollut varsin liikkuvaa laatua. Toisinaan puolue on ollut lähellä pudota eduskunnasta ja välillä se on kilpaillut jopa suurimman puolueen
asemasta. Perussuomalaisilta ovat puuttuneet myös selkeät kytkennät merkittäviin etujärjestöihin ja intressiryhmiin. Puolueen rahoitus on puolestaan nojannut pitkälti julkisen tuen muotoihin. Kaikki tämä heijastuu myös kapeaan
ja ohueen säätiörakennelmaan.
Perussuomalaisten ja vanhan SMP:n liepeillä on toiminut kolme säätiötä. Kaksi
niistä on 2010-luvulla sijoittunut puolueen rinnalle ja yksi on matkan varrella
siitä erkaantunut organisaatio1. Ensinnäkin puoluejohdon talousinstrumenttina on toiminut 1990-luvun alusta lähtien SMP:n Tukisäätiö, jonka nimi muutettiin Perussuomalaisten Tukisäätiöksi vuonna 2006. Toiseksi puolueen ajatuspajan taustalla vaikuttaa Suomen Perusta -säätiö. Vuoden 2011 vaalivoitto
toi mukanaan suuren puolueen aseman, mikä on suonut mm. mahdollisuuden
perustaa valtionapujen varassa elävän ajatuspajan ja sivistysjärjestön. Ne
poikkeavat toisistaan siinä, että ajatuspaja on säätiöity ja sivistysjärjestö opintokeskuksineen toimii yhdistyspohjalla. Kolmanneksi vanhan SMP:n liepeille
oli kytkeytynyt Ida ja Lauri Reinikaisen Säätiö, joka on kuitenkin erkaantunut
puolueyhteydestään. Vuonna 1988 rekisteröityä Reinikaisen säätiötä ovat hallinneet 2010-luvulle saakka eräät SMP:n 1990-luvun taitteen johtohenkilöt.
Puolueeseen sillä oli aikanaan kytkös yhtäältä sääntöjensä perusteella: säätiön
purkautuessa sen varat olisi pitänyt osoittaa SMP:lle. Käytännössä se oli mukana myös SMP:n lehtiyhtiön lainajärjestelyissä. Kun SMP hajosi 1990-luvun
alussa sisäisiin riitoihin, vanha puoluejohto vei säätiön mukanaan. Pesäero on
vahvistettu viimeistään siinä vaiheessa, kun säätiöiden keskinäistä riitaa on
käsitelty oikeudessa. SMP:n Tukisäätiön 2001 toimintakertomus toteaa, että
”maksettiin velka Reinikaisen säätiölle korkoineen ja oikeudenkäyntikuluineen kokonaan pois eli hieman yli 700 000 markkaa.”
Perussuomalaisten 2010-luvun säätiöjärjestelyjen juuret ulottuvat 1980-luvun vaalimenestykseen ja sen mukana kasvaneisiin valtion puoluetukimäärärahoihin. SMP irrotti vuonna 1990 taseestaan omaisuutta yli neljän miljoonan
markan arvosta perustamansa SMP:n Tukisäätiön pääomaksi. Säätiö hallitsi
mm. puolueen ja sen piiritoimistojen osakkeita. Tämä oli osa koko yhteisön
talousjärjestelyjä, joissa puolueen sekä sen lehtiyhtiön ja säätiön taloudet oli
kiedottu toisiinsa. Vaalimenestys kuitenkin hiipui 1990-luvulla, ja puolue säi-
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lyi eduskunnassa rimaa hipoen – vähimmillään sillä oli vain yksi kansanedustaja. Sen sijaan SMP:n ja sen lehtiyhtiön talous ajautui konkurssiin. Taustalla
olivat puoluetuen väheneminen, sisäiset riidat ja menestysvuosien ylivelkaantuminen.2 Säätiö jäi henkiin, mutta sen toiminta hiipui vuosien ajaksi. Vanhoja
vastuita siis selviteltiin vielä 2000-luvun alkuvuosina. Sen jälkeen säätiön asiakirjat kertovat vuosikymmenen loppuun saakka vähäisestä toiminnasta ja
enimmillään muutaman tuhannen euron vuosibudjeteista sekä muutamien
kymmenien tuhansien eurojen tasevarallisuudesta.
Vuoden 2011 vaalivoitto muutti Perussuomalaisten asemaa monella tavoin –
myös taloudellisesti. Vanha kuvio tavallaan toistui, kun huomattavasti kasvanut valtion suora puoluetuki ja muut julkisen tuen muodot moninkertaistivat
yhteisön tulot ja antoivat rutiinitoimien ohessa mahdollisuuden myös pitkäjänteiseen taloussuunnitteluun (asetelma 7.1, kohta A). Vanha tukisäätiö otettiin jälleen osaksi omaisuusjärjestelyjä. Puolueen paisuneesta varallisuudesta
siirrettiin pääomaa säätiön taseeseen. Perussuomalaisten Tukisäätiö sr päätti
vuoden 2011 lopulla ottaa Perussuomalaiset rp:ltä 1,5 miljoonan euron lainan
ja ostaa rahalla Helsingin keskustassa olevan liikehuoneiston, jonka se vuokrasi edelleen PS rp:lle puoluetoimistoksi 10 vuodeksi. Säätiön ja puolueen taloudet on jälleen nivottu tiiviisti yhteen, kun puolue antaa säätiölle lainaa,
maksaa sille toimistostaan vuokraa ja myöntää sille vielä avustuksia. Säätiöltä
rahaa kulkee puolueen suuntaan lainojen lyhennyksinä, ja kait myös jonkinlaisina lainakorkoina (B).3 Säätiön merkityksestä kertoo myös sen talouden volyymissa ilmenevät muutokset: vuosibudjetit ja tasevarallisuus ovat moninkertaistuneet muutaman tilikauden aikana. Esimerkiksi vuonna 2015 tuloja oli
150 000 ja kuluja 90 000 euroa. Taseessa oli omaisuutta jo huomattavalta osin
omaakin pääomaa sisältävä 1,5 miljoonaa euroa.
Perussuomalaisten Tukisäätiön sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on tukea
ja edistää puolueen ja sen erilaisten järjestöjen toimintaa. Käytännössä se toimii omaisuuden hallinnan välineenä, jonka hallitus on koottu vanhan liiton
miehistä jo SMP:n ajoilta; osa puolueen omaisuudesta on paalutettu säätiöön
pienen piirin hallintaan. Lisäksi säätiö on saanut raha-avustuksia omalta puolueeltaan. Säätiö itse on puolestaan jakanut avustuksia muille saman yhteisön
järjestöille. Esimerkiksi vuonna 2015 se myönsi puolueen piirijärjestöille
16 000 ja opintokeskusta ylläpitävälle sivistysjärjestölle 30 000 euroa. Nämä
menot kattoivat yli 90 % tukisäätiön varsinaisen toiminnan kuluista (C ja D)4.
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Asetelma 7.1. Perussuomalaisten tukikaavio

Toinen saamaan yhteisöön luettava organisaatio on vuona 2012 rekisteröity
Suomen Perusta -säätiö. Puolue on maksanut sen alkupääoman, minkä lisäksi
se nimittää säätiön hallituksen jäsenet. Säätiön sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on suomalaista kansanvaltaista yhteiskuntaa kehittävän tutkimuksen,
keskustelun ja päätöksenteon edistäminen. Käytännössä Suomen Perusta säätiö ylläpitää puolueen ajatuspajaa. Säätiön vuosiselvitysten ja kotisivujen
mukaan se tekee tai teettää ja julkaisee poliittisesti ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä raportteja ja selvityksiä. Lisäksi säätiö on järjestänyt keskustelutilaisuuksia ja seminaareja. Sen talous on perustunut ajatuspajojen valtionapumäärärahaan ja muualta saatuihin avustuksiin. Sekä vuosina 2014 että 2015
säätiön kokonaistulot olivat runsaat 112 000 euroa, joka oli koottu avustuksina eri lähteistä. Tuloista 72 000 euroa oli ajatuspajojen valtionapua. PRH:lle
lähetetyistä vuosiselvityksistä ei näy, mistä loput tuotot olivat peräisin, mutta
OKM:n valtionapuasiakirjojen mukaan muu tuki oli lähtöisin omalta puolueelta (E). Suomen Perustan tilinpäätösten perusteella se on vastannut mm. 12 poliittisen toimihenkilön henkilöstökuluista. Lisäksi sen tutkimus- ja tiedotustoiminnalla on tuotettu Perussuomalaisten teemoja ja tavoitteita tukevia
aineistoja yms. Lisäksi muussa yhteydessä on todettu, että ajatuspajan on tarkoitus tiivistää yhteistyötä puolueen vastaperustetun opintokeskuksen
kanssa ja tarjota sille mm. asiantuntija-apuaan (F).5
Edellä käsiteltiin Perussuomalaiset rp:n ja sen säätiöiden välisiä rahoitusjärjestelyjä. Lisäksi mukana oli viitteitä siitä, miten säätiöiden rahoitus ja toiminta on liittynyt puolueen eräisiin oheisjärjestöihin. Jos halutaan tarkastella
vielä laajemmin puolueyhteisön rahoituskytköksiä, mukaan pitää ottaa myös
emäpuolueen ja muiden järjestöjen väliset toimenpiteet. Esimerkiksi osa puolueen saamasta valtion tuesta on jo lakimääräisesti edellytetty jaettavaksi
nais- ja piirijärjestöille (G). Lisäksi puolue on avustanut nuorisojärjestöään
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suoralla raha-avulla (H). Poliittista vaikutusvaltaansa puolue on käyttänyt
oman sivistysjärjestön ja opintokeskuksen saamiseksi valtionavun piiriin, ja
rahoittanut myös itse sivistysliittoaan (I). Lisäksi voimavaroja kulkee yhteisön
muiden organisaatioiden välillä. Esimerkiksi eduskuntaryhmältä on Valtiontalouden tarkastusviraston ajantasaisen rekisterin mukaan virrannut vuosina
2013–2015 sekä läpikulkueriä että suoraa tukea itse emäpuolueelle. Lisäksi
eduskuntaryhmien jäseniltä kerättyä ns. puolueveroa on ohjattu piirijärjestöille (J). Sivistysliiton ja opintokeskuksen keskeinen tehtävä on puolestaan
kouluttaa puolueen kenttäväkeä poliittisen järjestötoiminnan perusteisiin (K)
6.
Oleellista puolueyhteisön rahoitusjärjestelyissä on se, että keskeiset organisaatiot elävät tavalla tai toisella julkisen tuen varassa. Yhtäältä pääosa niistä
saa suoraan valtionapua. Lisäksi useat toimijat kokoavat lisärahoitusta avustuksina, jotka ovat peräisin muilta valtion tuella eläviltä organisaatioilta. Perussuomalaiset on käytännössä rasvannut koko järjestökoneensa yhteiskunnan tuen eri muodoilla, joita vielä kierrätetään tavalla tai toisella oman konsernin sisällä. Säätiöt ovat pienenä osana tätä kokonaisuutta. Sen sijaan yhteisön ulkopuolelta tulevia yksityisen rahoituksen lähteitä ei juuri ole.
Vuoden 2011 vaalivoiton jälkeen Perussuomalaisten järjestö- ja talouskoneistoa rakennettiin nopealla aikataululla ja ilmeisen keskusjohtoisesti. Puoluerahoituslain mukaisilla julkisilla tiedoilla järjestelyistä on kerrottu valikoiden,
mutta kuvaa pystytään tarkentamaan mm. säätiölain asiakirjoilla ja oheisjärjestöjen valtionapudokumenteilla. Joka tapauksessa 2010-luvun jälkipuoliskolla säätiöt ja koko puolueorganisaatio ovat jälleen uudessa tilanteessa. Ensinnäkin Perussuomalaisten Tukisäätiö on vuoden 2017 puoluekokouksen jälkeen liikkeestä eronneen vanhan puoluejohdon käsissä. Toisaalla ajatuspajaa
ylläpitävän säätiön – niin kuin muunkin puolueorganisaation – taloudelliset
edellytykset ratkaistaan pitkälti seuraavissa vaaleissa, jotka määrittävät valtion suoran puoluetuen ohessa myös välillisten tukimuotojen saatavuutta.
VIITTEET:
1 Perussuomalaisten säätiöhistoria on tässä tiivistetty vuoteen 2015 ulottuvan tilanteen mukaan.
2 Katso Soini 2008, 61–80 SMP:n hajoamisesta ja puoluetalouden romahduksesta; Vertaa Helsingin Sanomat 19.4.1995.
3 Vertaa säätiöjärjestelyistä www.uusisuomi.fi/kotimaa/54948-raimo-vistbacka-perussuomalaiset-maksoi... Päivätty 7.11.2012.
4 Säätiön vuosikertomus kertoo sivistysliitolle annetusta 30 000 euron lahjoituksesta ja toisaalla sivistysliiton vuosikertomus kertoo säätiöltä saaduista 30 000 ja 25 000 euron lahjoituksista.
5 Ajatuspajan valtionavuista opetus- ja kulttuuriministeriöltä pyynnöstä saadut asiakirjat;
Katso myös www.suomenperusta.fi; Lisäksi www.uusisuomi.fi. 28.10.2012: perussuomalaisille oma ajatushautomo; Ajatuspajan asiantuntija-avusta sivistysliitolle Perussuomalainenlehti 3/2016.

125

6 www.pekasus.fi > pekasus-esittely. Katsottu 8/2017.
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8 Säätiöt ja puoluerahoitus Suomessa
Puolueet ovat hajauttaneet talousjärjestelyjään monenlaisiin organisaatioihin.
Edellä on käsitelty sataa toiminnallisesti, aatteellisesti tai hallinnollisesti puolueita lähellä olevaa säätiötä. Määrä riittää kattavan peruskartoituksen laatimiseen suomalaisten puoluesäätiöiden kirjosta. Vaikka puolueet eivät omista
säätiövarallisuutta, ne kuitenkin käyttävät valtaa näissä organisaatioissa.
Omaisuutta ja siitä saatavaa tuottoa hyödynnetään yhtäältä puolue- ja vaalitoiminnan tarpeisiin. Toisaalta voimavaroja suunnataan muuhun puolueiden
arvoja tukevaan aatteelliseen toimintaan. Lisäksi varoja ohjataan muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin, joissa ei erotu suoraan puoluepoliittisia tunnuksia
tai intressejä.
Useimmiten puoluesäätiöitä ovat perustaneet varsinaiset puoluejärjestöt tai
yhteisön aatteelliseen lähipiiriin luettavat organisaatiot. Toisinaan uusien säätiöiden taustalla on ollut myös yksityishenkilöitä. Välillä yksityishenkilöitä on
käytetty vain muodollisina asiainhoitajina, kun hankkeen takana on käytännössä oma puolueyhteisö, mutta joidenkin säätiöiden synty ja kehitys saattavat todellakin perustua vain muutamien henkilöiden aktiivisuuteen. Säätiöiden hallinnoissa näkyy muutamia keskeisiä perusratkaisuja. Yhtäältä hallintoelimien kokoaminen ja samalla valta on säännöissä osoitettu muille organisaatioille, kuten puolueiden keskus-, piiri-, kunnallis-, perus- tai nuorisojärjestölle. Osalla säätiöistä hallintoelimet rakentuvat kuitenkin ilman muodollista
yhteyttä puolueeseen; säätiön hallinto täydentää itse itseään. Yksityishenkilöt
valitsevat uudet hallinnon jäsenet, ja näissäkin tapauksissa yhteys puolueeseen on yleensä säilynyt vuosikymmenestä toiseen, kun mukaan on valikoitu
omaa luottoväkeä. Toisinaan joukosta erottuu säätiö- ja taloushallinnon ammattilaisia, joita puolue käyttää lukuisissa eri organisaatioissa. Muutamissa
säätiöissä sekä hallinnon että aatteen jatkuvuudessa on sukulaisuuteen viittaavia piirteitä. Lisäksi joukossa on organisaatioita, jotka ovat ottaneet etäisyyttä yhteisöönsä. Muutamat säätiöt ovat siirtyneet riitojen jälkeen jonkin
muun puolueen taustalle, ja joku on katkonut tyystin yhteyden politiikkaan.
Puoluesäätiöiden syntyhistoria ulottuu yli vuosisadan jaksolle. Ensimmäinen
on perustettu jo 1900-luvun alkuvuosina ja uusimmat organisaatiot ovat
2010-luvulta. Vuosikymmenet eroavat huomattavasti toisistaan. Sotien välillä
puolueet perustivat vain muutaman säätiön. Toisaalta historiassa erottuu
kaksi muita aktiivisempaa kautta: ensinnäkin jakso 1940-luvun lopulta 1960luvun alkuun ja toiseksi aika 1970–1990-luvuilla. Puolueiden ominaispiirteet
heijastuvat niiden säätiöhistoriaan. Maalaisliitto-keskusta perusti pääosan
säätiöistään 1950-luvun taitteen ja 1960-luvun alkupuoliskon välillä varainhankinnan välineiksi. Niiden merkitys on vähentynyt valtion jakaman puoluetuen myötä, mutta ne ovat kuitenkin viitoittaneet aikanaan tietä muidenkin
puolueiden järjestelyille. Kokoomuksella aktiivisin kausi ajoittuu 1970-luvulle
eli samaan aikaan kuin puolue perusti muitakin oheisorganisaatioitaan. SKP:n
perinnönjako puolestaan heijastuu laitavasemmiston säätiöihin, joita syntyi
erityisesti 1990-luvun taitteen molemmin puolin. SDP taas erottuu laajan sää-
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tiökentän ohessa siinä, että se on perustanut useita säätiöitä kaikilla sodan jälkeisillä vuosikymmenillä. Vanhan SMP:n ja Perussuomalaisten harvat säätiöt
ovat puolestaan syntyneet vaalimenestyksen mukana. Tässä hankkeessa
RKP:hen on kytketty vain kaksi säätiötä, joiden syntyhetkeä erottaa lähes vuosisata. Niiden syntytaustalla on hyvin erilaiset vaikuttimet, ja säätiöiden vähäistä määrää selittänee suuren omaisuuden ohessa läheinen yhteys muihin
ruotsinkielisiin organisaatioihin.
Syyt säätiöiden perustamiseen vaihtelevat julkilausutuista päämääristä vaikuttimiin, jotka eivät aina näy virallisissa asiakirjoissa. Yhtäältä säätiöinnin on
katsottu olevan yksi yleishyödyllisen toiminnan muoto, joka samalla turvaa
varallisuuden pysyvyyden ja jatkuvuuden. Etenkin menneillä vuosikymmenillä perustamisen yhteydessä on viitattu myös asian verotuksellisiin hyötyihin. Toisinaan on nähtävissä eri aikakausia leimaava ajan henki, kun lyhyen
ajan sisällä on perustettu jäljitteleviä tai kilpailevia organisaatioita. Toisaalla
taas keskeisten poliittisten vaikuttajien mukaan nimettyjä organisaatioita on
verrattu jonkinlaisiin henkilömonumentteihin. Uusien säätiöiden taustalla näkyy toisinaan myös politiikan raadollinen puoli. Organisaatiomuotoa on käytetty vallan välineenä, kun puolueen sisällä on taisteltu omaisuuden hallinnasta. Vastaavasti sisäisiä rahavirtoja on ohjailtu tai pidetty salassa säätiöiden
takana. Säätiöinnin taustalla on myös tehokkuustavoitteita, kun puoluepoliittinen toiminta ja taloudenhoito on eriytetty omille lohkoilleen. Tämä on palvellut myös puolueiden ulkoisia julkisuustarpeita. Varainkeruu on toisinaan
arvioitu helpommaksi ilman politiikan leimaa, eikä kaikkiin muihinkaan taloudellisiin operaatioihin ole välttämättä haluttu liittää avoimia puoluetunnuksia.
Aina ei ole kuitenkaan nähtävissä, miksi joidenkin puolueiden sisällä ja vastaavasti eri puolueiden välillä samankaltaisia toimia hoidetaan yhtäällä säätiöissä
ja toisaalla yhdistyksissä.
Puoluesäätiöt jakaantuvat toimenkuvansa perusteella kolmeen keskeiseen
ryhmään. Ensinnäkin kyse on pääoma- ja varainhankintasäätiöistä. Ne kokoavat sijoitustuottoja sekä erilaisia lahjoitus- sekä keräysvaroja, ja tavoitteena
on vakavaraisuuden ohessa avustaa mm. oman puolueen järjestö- ja vaalitoimintaa. Samalla niitä käytetään omaisuuden hallinnan välineinä. Toisessa ryhmässä toiminnalliset säätiöt hoitavat jotain tiettyä tehtävää puolueen rinnalla.
Tyypillisiä esimerkkejä ovat ajatuspajoja ja arkistoja hoitavat säätiöt. Aiempina vuosina myös eräitä puolueiden kansanopistoja ja lomaorganisaatioita
hoidettiin säätiöperustalla. Kolmas puoluesäätiöiden perustyyppi on jonkinlainen taloushallinnon yleisorganisaatio. Erityisesti paikallisissa puolueyhteisöissä elimellisenä osana toimii välillä säätiöitä, joiden tehtäväksi on annettu
talouden kokonaisjärjestelyt ja vaihtelevan luonteiset kertaoperaatiot – yhdessä ja erikseen. Ne voivat hallinnoida sijoitus- ja käyttöomaisuutta, osallistua lainajärjestelyihin, vastata työntekijöiden palkoista, ylläpitää toimitiloja,
myydä tiloja tai palveluja myös ulkopuolisille sekä hankkia ja kanavoida niin
yksityisiä kuin julkisia avustuksia poliittiseen toimintaan.
Kolmen perustyypin ohessa sadan säätiön ja sadan vuoden aikana mukaan on
mahtunut monenlaisia virityksiä. Melkeinpä minkä tyyppistä puoluesäätiötä
tahansa on tarpeen vaatiessa saatettu käyttää yksittäisten talousjärjestelyjen
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välineenä. Useat säätiöt ovat myös muuttaneet työnkuvaansa historiansa aikana – joku useampaan kertaan. Toisaalta eräät säätiöt ovat pitäytyneet työnkuvassa, josta poliittisen toiminnan luonne on haalistunut tai etääntynyt vuosien varrella. Näidenkään säätiöiden hallinnosta puolueet päästävät harvemmin otettaan kokonaan irti. Joukosta löytyy myös ns. uinuvia säätiöitä, joita on
pidetty rekisterissä, vaikka niillä ei ole aktiivista toimintaa tai merkittävää varallisuutta. Enimmillään hiljaiselo on saattanut kestää vuosikymmenien ajan.
Jotkut säätiöt ovat lakanneet kokonaan: osa on mennyt konkurssiin, osa hiipunut varojen vähäisyyden takia ja muutamat ovat sulautuneet toisiinsa. Yksittäistapauksina joukosta löytyy myös säätiöitä, joita ei ole koskaan rekisteröity.
Joku niistä on ehtinyt toimiakin jonkin aikaa, kun taas joku toinen on jäänyt
perustamisvaiheeseensa. Lisäksi poliittisten liikkeiden ympärillä on säätiöitä,
joita on vaikea määritellä varsinaisiksi puoluesäätiöiksi, kuten eräät etujärjestöjen läheisyydessä tai toisaalla kielipoliittisin perustein toimivat organisaatiot.
Säätiövarallisuudessa huomio kiinnittyy sekä vaadittavaan perustamispääomaan että itse toiminnasta kertyneeseen omaisuuteen. Säätiöiden alkupääoma voi olla peräisin yksityishenkilöiden lahjoituksista tai testamenteista
taikka useiden henkilöiden muodostaman ryhmän keskuudestaan kokoamista
varoista. Toisinaan on järjestetty laajempia kansalaiskeräyksiä tai koottu varoja oman poliittisen liikkeen muilta organisaatioilta. Välillä varat ovat lahjoituksia yksittäisiltä puoluejärjestöiltä, kun uudelle säätiölle on saatettu luovuttaa keskeinen sijoitus- tai käyttöomaisuus, joka saattaa olla hyvinkin vanhaa
perua. Joissain tapauksissa taas puolue on maksanut kertasuorituksena rekisteröintiin vaaditun rahasumman, minkä jälkeen tarkoitus on nojata muihin rahoituslähteisiin. Käytännön esimerkki erilaisesta ja eri mittaluokan omaisuudesta liittyy vasemmistopuolueiden sopimuksella1980-luvun lopulla perustettuun säätiöön, jonka tarkoitus oli hallinnoida työväen liikepankin osakekantaa. Sen arvo oli alkuaan määritelty sadoiksi miljooniksi markoiksi.
Miten säätiöt sitten hankkivat tuloja? Tuottolähteet ovat kirjavaa laatua, mutta
jossain määrin puoluesäätiöt näyttävät virtaviivaistaneen toimintaansa viime
vuosina ja keskittyneet pelkistetymmin omimmille toimialueilleen. Pääomasäätiöillä tyypillisimpiä tuloja ovat talletuksista, osakkeista ja rahastoista
kertyneet korko- ja osinkotuotot sekä kiinteistösijoituksista saadut tulot. Lisäksi omaisuuden arvonnousuilla ja myyntivoitoilla on välillä tehty isoakin tiliä. Useat säätiöt saavat myös lahjoituksia, jotka voivat perustua satunnaisiin
kertasuorituksiin tai toistuviin ja suunnitelmallisiin keräyskampanjoihin. Varainkeruuta on kohdistettu yhtäältä ulkopuolisille tahoille, kuten yksityishenkilöille, järjestöille ja yrityksille, mutta aina niitä ei haluta tuoda esiin. Puolueyhteisön sisällä varallisuutta on kertynyt vuosikymmenien aikana myös
pieninä puroina oman ja keskinäisen aktiivisuuden avulla. Toisaalla taas toiminnalliset säätiöt kokoavat tuloja tuottamiensa palvelujen myyntituotoilla
sekä yhteisön sisältä saaduilla avustuksilla ja erilaisilla julkisen tuen muodoilla.
Puoluerahoitus on nojannut 1960-luvulta lopulta alkaen valtion suoraan puoluetukeen, jonka ohessa tarjolla on välillisen tuen lähteitä. Julkinen tuki tulee
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esiin myös säätiöiden tarkastelussa. Lukuisat puoluesäätiöt toimialasta riippuen nauttivat valtionavuista, jotka voivat olla säännöllisiä vuosiavustuksia tai
hankekohtaisia kertatukia. Toisaalla useat sosiaali- ja terveysalan organisaatiot ovat saaneet Raha-automaattiyhdistykseltä yleis-, erityis- tai investointiavustuksia. Yleishyödyllisen rakennuttajan aseman saaneet säätiöt ovat puolestaan voineet hakea valtiolta oman toimialansa tukimuotoja. Jotkut säätiöt
ovat päässeet nauttimaan myös oman kotikuntansa jakamista järjestöavustuksista. Lisäksi paikalliset valtapuolueet ovat toisinaan hyödyntäneet muutoinkin keskeistä asemaansa kunnallisessa päätöksenteossa. Esimerkiksi kaavoitusratkaisujen yhteydessä on epäilemättä laskettu myös niiden vaikutuksia
puolueiden hallinnoiman omaisuuden arvoon. Toisaalta taas eräät puoluesäätiöt ovat olleet vuokrasuhteessa julkisen vallan kanssa tavalla, jossa sopimuksia on tehty muillakin perusteilla kuin markkinaehdoilla.
Puoluesäätiöiden talousvolyymin tarkentaminen on haastava tehtävä. Niiden
tilinpäätökset taseineen kertovat omaisuuden määrästä, minkä perusteella
voidaan noukkia tiettyjä talouslukuja ilmiön hahmottamiseksi. Puoluesäätiöiden tasevarallisuuden mediaani vuonna 2015 oli noin 290 000 euroa. Ääripäänä oli Svenska kulturfonden satoine rahastoineen: varallisuudeksi oli kirjattu yli 800 miljoonaa euroa. Toista laitaa edusti uinuvassa tilassa ollut Pohjois-Karjalan Maaseudun Säätiö, jonka omaisuus oli viimeisessä PRH:lle toimitetussa tilinpäätöksessä noin 600 euroa. Omaisuuden mittaamista ja vertailua
vaikeuttaa se, että osa säätiöistä on ilmoittanut siitä ainoastaan kirjanpitoarvon, joka saattaa olla vain murto-osan markkina-arvosta. Toisaalla taas osa
säätiöistä tarjoaa kirjanpitoarvon lisäksi nähtäväksi myös käyvän arvon, joka
sekin saattaa vaihdella yleisen taloustilanteen tai kurssivaihteluiden mukana.
Varallisuutta kuvaavien tunnuslukujen jälkeen ongelmana on arvioida, paljonko siitä on käytettävissä poliittiseen työhön vai voiko sitä ohjata lainkaan
puolue- ja vaalitoimintaan. Puoluesäätiöt ovat voineet tulkita pitkälti itse
omien sääntöjensä määrittämät rajat ja muodot poliittisen toiminnan tukemiselle. Koska puoluesäätiö ei ole lainsäädännöllinen termi eikä se ole mitenkään
yleisesti tunnettu ilmiö, ei ole myöskään selkeää mallia tai kehystä niiden kirjavan toiminnan määrittämiseksi. Yksittäistapauksissa viranomaiset ja oikeuslaitos ovat jälkikäteen arvioineet säätiöiden osallistumista puolue- ja vaalitoiminnan tukemiseen1.
Omaisuuden määrän ohessa tarkastelu kääntyy säätiöiden vuosibudjetteihin.
Paljonko varoja on vuosittain käytetty ja mikä osa siitä on suunnattu puolueja vaalitoimintaan? Vuonna 2015 puoluesäätiöiden vuositulojen mediaani oli
112 000 ja kulujen vastaava arvo 84 000 euroa. Ääripäänä Svenska kulturfonden ilmoitti käytettäväksi varatun 39 miljoonaa euroa, josta vain murto-osa on
liitettävissä puolue- ja vaalitoiminnan tukeen. Toisaalla eräät puoluesäätiöt
kirjasivat vuosibudjettinsa korkeintaan satoina tai sitten tuhansina euroina.
Vuosibudjetin koko ei aina kerro jaetun rahan tai poliittisen tuen määrästä,
koska oman toiminnan ylläpito saattaa niellä huomattavan osan vuosibudjetista. Toisaalla taas isoissa sijoitussäätiöissäkin nettotuotot saattavat jäädä toisinaan vähäisiksi, joten ulos jaetun tuen määrä vaihtelee vuosittain. Joskus
taas varallisuuden luonne ja tulojen vähäinen määrä eivät anna mahdollisuutta yleensäkään merkittävän kokoisen puolue- ja vaalituen säännölliseen
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jakamiseen. Mukana on myös säätiöitä, jotka tukevat muutakin kuin puolue- ja
vaalitoimintaa, ja ulkopuolisen on vaikea erottaa tuen osittamisen ja kohdentamisen perusteita. Välillä säätiöiden jakama tuki on taasen ilmoitettu sellaisessa muodossa, ettei ulkopuolinen pysty lainkaan erittelemään tuen kohteita
ja luonnetta – ei aina edes määrää. Lisäksi säätiö saattaa olla niin oleellinen
osa taustayhteisöään, että tuen eritteleminen muusta toiminnasta ei ole edes
mielekästä.
Pohjan puoluesäätiöiden hahmottamiselle ja jatkokäsittelylle voisi antaa asetelma, jossa niitä ryhmiteltäisiin talouden volyymin ja poliittisen luonteen perusteella. Säätiöitä tyypiteltäisiin vertailemalla niiden omaisuuden määrää ja
budjetin kokoa sekä kytköstä poliittiseen järjestö- ja vaalityöhön. Tämä toisi
kootusti esiin myös ilmiön monitahoisen luonteen.
Asetelma 8.1. Puoluesäätiöiden jaottelu perusominaisuuksien mukaan

Ensinnäkin joukossa on pienehköjä säätiöitä, joiden omaisuus on laskettavissa
kymmenissä tuhansissa ja vuosibudjetit tuhansissa euroissa. Lisäksi niiden
kytkös puoluetoimintaan on 2010-luvun kuvauksen perusteella vähäinen. Esimerkiksi Vitalia Säätiö syntyi 1990-luvulla jonkinlaisena keskustalaisen asuntopolitiikan oheistuotteena, jonka toiminta on jäänyt olemattomaksi. Samaan
ryhmään luettakoon 1960-luvulla luokkatietoisen aatteen lipunkantajaksi perustettu Otto Wille Kuusisen säätiö, joka keskittyy nykyään vasemmistolaisen
liikkeen historiantutkimuksen edistämiseen (alue 1). Toiseksi mukana on hyvin pieniä puoluesäätiöitä, joiden omaisuus oli 2010-luvun taitteessa laskettavissa korkeintaan sadoissa euroissa ja vuosibudjetit pienimmillään vain muutamina euroina. Sittemmin esimerkiksi Avantisäätiö on valjastettu Vasemmistoliiton vaalirahoituksen kanavaksi, Kansan Tukisäätiö Turun SDP:n hankerahastoksi ja Pohjois-Karjalan Maaseudun Säätiö on lopettanut toimintansa
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(alue 2). Kolmanneksi mukana ovat puolueiden ydinsäätiöt, jotka toimivat keskusjärjestöjen kyljessä. Omaisuus on laskettavissa muutaman miljoonan ja
vuosibudjetit satojen tuhansien eurojen mittaluokassa. Tyyppiesimerkkejä
ovat Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö, Yrjö Sirolan Säätiö, Maaseudun
Säätiö ja Maaseudun Kukkarahasto Säätiö sekä Työväenlehdistön Kannatusyhdistys. Niiden omaisuus on taustajärjestöään suurempi, mutta vuosibudjetit
ovat puolueiden keskusjärjestöihin verrattuna paljon pienempiä (alue 3). Neljänteen kokonaisuuteen sijoittuvat isot toiminnalliset säätiöt, jotka muistuttavat julkisia palvelutuottajia. Niiden vuosibudjetit voidaan laskea jopa kymmeninä miljoonina euroina. Ne ovat puolueiden perustamia organisaatioita, joihin on aikanaan liitetty oman yhteisön järjestöllisiä ja taloudellisia tavoitteita.
Ne ovat myös kasvaneet oman taustapuolueen poliittisen painoarvon mukanaan tuomalla julkisella tuella. Niiden nykytoiminnassa on vaikea nähdä arkiseen puoluetyöhön viittaavia piirteitä eikä niiden säännöissäkään ole muodollista yhteyttä puolueisiin. Säätiöiden hallinnoissa näkyy kuitenkin edelleen
oman taustapuolueen vahva edustus. Kysymys kuuluu, miten tällaista asetelmaa pitäisi yleensäkin arvioida. Tähän luokkaan voidaan lukea mm. Nuorisosäätiö, Urheiluopistosäätiö ja Miina Sillanpään Säätiö (alue 4). Viidenneksi
talouden volyymiltaan ja jakamansa tuen kirjoltaan omassa luokassaan toimii
RKP:n Svenska kulturfonden. Sen vuosibudjetti on suurin tässä seurattujen
säätiöiden joukossa ja omaisuuden määrä on suurempi kuin muiden puoluesäätiöiden varallisuus yhteensä. Kulturfonden on ruotsinkielisen kulttuurin ja
sivistyksen yleisrahasto, joka jakaa tukea laajalti ruotsinkieliseen toimintaan.
Vaikka avustuksista vain pieni osa jaetaan RKP:n toimintaan, tuki on Suomen
poliittisessa järjestelmässä poikkeuksellisen mittavaa luokkaa (alue 5).
Kuudenneksi pääosa säätiöistä lomittuu tavalla tai toisella edellä määriteltyjen luokkien välimaastoon. Moninaisten puoluesäätiöiden joukosta on jokseenkin mahdotonta yksilöidä kaikki ne organisaatiot ja toimintamuodot,
jotka liittyvät oleelliselta osin puolue- ja vaalitoimintaan. Tehtävä edellyttäisi
kunkin säätiön kirjanpidon ja kokouspöytäkirjojen tarkastelua (alue 6). Ulkopuolisilla ei ole pääsyä tällaisiin aineistoihin. Yleisen julkisuusintressin kannalta asiaa on yritetty hallita puoluelakiin säädetyllä ns. lähiyhteisön käsitteellä. Sen tarkoituksena on tuoda näkyville puolueiden tausta- ja tukiorganisaatioita, mikä koskee yhtä lailla säätiö- ja yhdistysmuotoista toimintaa. Puoluelain 8 a §:n mukaan puolueet voivat itse päättää, mitkä organisaatiot ilmoitetaan laajennettujen julkisuusvelvoitteiden ja valvonnan piiriin – yhdessä kyseisten tahojen suostumuksella. Lakiin ei kuitenkaan kirjattu säännöksiä lähiyhteisöjen määrästä tai luonteesta. Lakiesityksen (6/2010) mukaan tarkoituksena kuitenkin oli, että rekisteriin ilmoitettaisiin kaikki sellaiset organisaatiot, jotka aktiivisesti edistävät puolueen toimintaa. ”Lähiyhteisö voisi olla
myös puolueen varainhankinnan järjestämiseksi perustettu yhdistys tai yhtiö
taikka puoluetta tukeva säätiö.” Vuonna 2017 lähiyhteisörekisterissä oli 12
säätiötä ja yksi yhdistys. Tämän tutkimuksen perusteella rekisterin tulisi sisältää huomattavasti useampia säätiöitä, ja jos mukaan laskettaisiin vielä vastaavaan tapaan toimivat yhdistykset, määrä olisi lopulta moninkertainen.
Miten puolueet sitten hyötyvät säätiöistä, kun niihin liittyy monenlaisia toimintoja ja voimavaroja, jotka tarjoavat mahdollisuuden levittää ympärilleen
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taloudellista ym. hyötyä? Asiaa voisi eritellä ainakin kahdesta näkökulmasta.
Yhtäältä säätiöt ovat osa puolueyhteisön laajaa organisatorista verkostoa ja
niiden tarjoama tuki on luonteeltaan välillistä. Toisaalta useat säätiöt antavat
puolueyhteisölle myös suoraa tai muuten mitattavissa olevaa taloudellista
apua. Säätiöiden tarjoama välillinen tuki voi olla ensinnäkin toiminnallista laatua, kun ne tuottavat erilaisia palveluja. Osa niistä on suunnattu myös puolueyhteisön ulkopuolelle, ja tässä näkyy myös ero aikakausien välillä. Menneinä vuosikymmeninä eräät säätiöt suuntautuivat esimerkiksi koulutus- ja
asumispalveluihin sekä lomatoimintaan. Alkuaan niissäkin oli ideologinen ja
puoluetoimintaan liittyvä kytkös, jota on nykyään vaikeampi enää havaita.
Puolueyhteisön sisällä toiminnalliset säätiöt taas tarjoavat erikoisalojen palveluja, kuten kehittämis- ja tutkimustoimintaa. Yhtäältä ne edustavat oman
alansa asiantuntemusta, jota on vielä erikseen hiottu poliittisen toiminnan tarpeisiin. Niillä on myös taloudellista merkitystä, koska ulkopuolisella rahoituksella – usein julkisen tuen avulla – ne keventävät oman puolueen kulutaakkaa.
Politiikan ammattimaistuminen ja siihen liittyvät tehokkuustarpeet korostavat juuri säätiöiden taloudellista roolia. Niille on siirretty tyypillisimmillään
sijoitus- ja käyttöomaisuuden hallinnointia ja toisinaan niitä on käytetty myös
järjestelyissä puolueen ja erilaisen liiketoiminnan välillä. Keskeisimpiä toiminnan muotoja on myös lahjoituksiin perustuva varainhankinta, jossa niitä
voidaan käyttää bulvaaneina tai kauttakulkurahastoina. Säätiö voi esimerkiksi
kuljettaa yksittäisen lahjoittajan avustuksen tietylle järjestölle tai ehdokkaalle
taikka koota usealta lahjoittajalta isomman summan edelleen jaettavaksi yhdelle tai useammalle toimijalle. Ensimmäisessä vaihtoehdossa on kyse ns. ketjutuksesta ja toisessa niputuksesta (bundling). Säätiöiden luonne varallisuuskokonaisuutena on tarjonnut mahdollisuuden käyttää niitä myös vara- tai lainarahastoina. Ne voivat olla niin lainan antajina kuin takaajina – ja näyttää
joku toimineen tilapäisenä vippikassanakin. Isoimmissa organisaatioissa on
tarjolla myös työpaikkoja muihinkin kuin puoluetoimintaan keskittyviin tehtäviin, ja jäsenkirjaperusteet tuskin ovat ainakaan hankaloittaneet toimen
saantia. Säätiöt jakavat apurahoja ja avustuksia myös puolueen aatteelliseen
lähipiiriin sekä muuhun yleishyödylliseen toimintaan. Samalla ne tarjoavat ilmeisen haluttuja hallintopaikkoja poliitikoille ja puolueveteraaneille. Niissä
pääsee jakamaan hyvää, mikä on eduksi niin poliitikkojen kuin puolueen julkikuvalle. Lisäksi muutamissa puoluetaustaisissa säätiöissä nousee esille mielenkiintoinen yksityiskohta, kun ne rahoittavat oman liikkeen historiankirjoitusta. Näin laajennetaan tutkimustietoa ja lisätään politiikan kiinnostavuutta
sekä tunnettavuutta, minkä ohessa turvataan hankkeille puolueen kannalta
riskitön lähestymistapa.
Välillisen tuen ohessa säätiöt myöntävät yhteisölleen myös suoraa tukea – joskin niiden raja on toisinaan tulkinnanvarainen. Säätiöt tarjoavat joka tapauksessa monenlaisia avustuksia ja muilla nimikkeillä tehtyjä rahansiirtoja tai taloudellisen edun muotoja, joista käy edes jollain tavoin ilmi tuen kohde sekä
luonne. Parhaassa tapauksessa voidaan arvioida vielä sen määrääkin. Selkein
tapa on puoluejärjestölle tai ehdokkaalle annettu rahallinen avustus, josta on
ilmoitettu tuen myöntäjä, sen saaja sekä määrä ja tarkoitus. Lisäksi säätiöt
avustavat huomattavan usein puolueiden tärkeimpiä oheisjärjestöjä, kuten sivistysliittoja tai ajatuspajoja. Tutkimuksessa mukana olleet säätiöt tarjoavat
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kuitenkin pitkän listan esimerkkejä tuen toisenlaisesta kanavoinnista. Säätiöiden omistamat toimitilat tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia oman yhteisön tukemiseen. Puoluejärjestö saattaa maksaa vuokraa tiloista, mutta saada samalla
säätiöltä avustusta toimintaansa. Osa järjestöistä saa alennusta tilojen käytöstä ja maksaa niistä vain yhtiövastikkeen hinnan. Toisinaan puolueyhdistykset käyttävät tiloja veloituksetta ja voivat vuokrata niitä eteenpäin ulkopuolisille käyttäjille tai veloittaa muita käyttäjiä ylläpitokustannuksista. Joku säätiö
on jopa asettunut itse vuokralaiseksi omistamaansa tilaan – ja parhaassa tapauksessa maksanut siitä vielä puoluejärjestölle vuokraa julkisista varoista
saamillaan avustuksilla. Toisenlaista taloudellista selkänojaa edustavat järjestöjen säätiöiltä saamat lainat, ja tuen luonnetta voi arvioida mm. laina-ajan ja
korkotason perusteella. Kaikkia toimia ulkopuolinen ei aina voi edes tunnistaa
tueksi, jos ne on kirjattu järjestötoiminnan luonteisina suorituksina. Kyse voi
olla ilmaispalveluista, materiaalituesta, puolesta hoidetuista laskuista tai yhteishankkeista, jotka liittyvät esimerkiksi tapahtumiin, julkaisutoimintaan, varainkeruu- tai muihin seminaariin yms. Toisinaan säätiöt maksavat perustajalleen myös toimisto- tai taloushallinnon palveluista. Läheinen suhde korostuu sellaisissa tapauksissa, joissa säätiö maksaa palkkaa yhteiselle työntekijälle eli omalle asiamiehelleen, joka saattaa samalla olla puolueen toimitsija.
Toisinaan rahaa on siirretty säätiöltä puoluejärjestölle myös tekaistuilla laskuilla ja ylihintaisilla tuki-ilmoituksilla – palstahinta voi olla kymmenkertainen muihin ilmoituksiin verrattuna. Joskus säätiöt myöntävät avustuksia myös
nimikkeillä, kuten tuki tiedotus- tai järjestötoimintaan, joista ei voi suoraan
nähdä niiden suuntautuvan poliittiseen työhön, vaikka se olisikin ilmeinen tarkoitus.
Puolue- ja vaalirahoituksen avoimuusvaatimukset on yleensä mielletty ensi sijassa annettuihin tai saatuihin avustuksiin, vaikka järjestöjen talouspohjaa ja
mahdollisia intressisidonnaisuuksia pitäisi kai tarkastella laajemminkin. Tällöin huomio kiinnittyisi myös varallisuuteen, mahdolliseen velkataakkaan
sekä muihin tuloihin ja menoihin. Tässä tutkimuksessa on organisaatioiden
suuren määrän ja aiemman tutkimustiedon vähäisyyden takia kuitenkin keskitytty ensi sijassa arvioimaan säätiöiden merkitystä puolue- ja vaalirahoituksen lähteinä. Kuinka näkyvästi säätiöt kertovat säätiölain asiakirjoissa myöntämästään poliittisen toiminnan tuesta? Toisaalta taas puolue- ja vaalirahoitussäännökset on rakennettu siten, että tuesta kertovat sen saajat eli puoluejärjestöt ja vaaliehdokkaat.
Asetelma 8.2. Vaihtoehtoiset lähtökohdat säätiöavustusten selvittämiseksi
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Jos kumpikin osapuoli julkistaa poliittiseen toimintaan myönnetyt avustukset
yhdenmukaisesti, avoimuus toimii modernien standardien mukaisesti. Kun tuesta kertoo edes toinen – joko antaja tai saaja – asia on kuitenkin edelleen todennettavissa. Jos sen sijaan kumpikaan osapuoli ei kerro lahjoituksista, tietoja voi etsiä muista kuin säätiölain tai puolue- ja vaalirahalain mukaisista
asiakirjoista. Ennen sitä säätiöiden tukikäytäntöjä kannattaa kuitenkin tarkastella pitemmällä aikajaksolla. Vaikka tuoreissa asiakirjoissa ei olisi raportoitu
jaetuista tuista, aiempien vuosien dokumentit saattavat paljastaa tuen yleisimmät kohteet; vuosiselvitysten yksityiskohtaisuus saattaa vaihdella eri aikoina.
Joissain tapauksissa tukikäytännöistä on kerrottu avoimemmin myös säätiöiden historiikeissa. Asiakirjojen tarkkuus vaihtelee toisinaan myös eri asiayhteydessä. Se mitä viranomaisille lähetetyistä tiedoista puuttuu, saattaa löytyä
säätiön verkkosivuilta. Kotisivuilla voidaan julkaista esimerkiksi vuosiselvitysten pitkät versiot avustuserittelyineen, kun taas PRH:lle on toimitettu käytännön syistä lyhennetyt toimintakertomukset. Jos ensisijaiset aineistot eivät
kuitenkaan kerro avustuksista, niitä voi jäljittää vielä muualta.
Suomessa julkista avustusta saavat järjestöt joutuvat tuen haku- ja valvontaprosessissa toimittamaan viranomaisille toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä erilaisine erittelyineen. Joukossa on niin valtion kuin kuntien tukemia puoluesäätiöitä tai niiden yhteistyöjärjestöjä. Näistä asiakirjoista voi toisinaan selvittää myös sellaisia avustuskäytäntöjä, jotka eivät edes kuulu puoluerahoituksen julkisuusvelvoitteiden piiriin. Kyse voi olla esimerkiksi puolueyhteisöön tiiviisti kuuluvien sivistys-, nuoriso- ja lapsijärjestöjen rahoituksesta. Samat dokumentit kertovat välillä myös rahavirroista, jotka kulkevat
muilla kuin avustusten nimikkeillä. Julkisen vallan tukikäytäntöjen mukaisia
dokumentteja seuraamalla ja yhdistelemällä voi siis löytää puolue- ja vaalirahoituksen kytköksiä, joita ei ole muualla nähtävillä. Mielenkiintoinen yksityiskohta on lisäksi se, että eri viranomaisille toimitetut vuosiselvitykset saattavat
poiketa toisistaan. Jossain tapauksessa kyse on jopa poliittisessa tarkoituksessa erisisältöisiksi muokatuista toimintakertomuksista. Yksittäisinä tiedonlähteinä voisi vielä mainita vaalimainokset, joihin kuuluu kirjata nähtäville
myös sen maksaja. Toisaalla mediassa on myös journalistisin perustein kaivettu esille säätiöiden puolue- ja vaalirahakäytäntöjä. Lisäksi muutamaan otteeseen viranomaiset ovat ottaneet rutiinivalvonnan ohessa eräitä puoluesäätiöitä erikseen tarkastukseen. Erilaisista aineistoista huolimatta säätiölain
sekä puolue- ja vaalirahoituslain asiakirjat eivätkä muutkaan julkiset dokumentit aina tarjoa polkua puolue- ja vaalirahan lähteille. Yhtäältä kyse on siitä,
että lainsäädäntö ei kata kaikkia puolue- ja vaalirahoituksen osa-alueita eikä
se aina edes tunnista kaikkia järjestelyjä poliittisen toiminnan rahoitukseksi.
Toinen selitys löytyy puolue- ja vaalirahan suunnitelmallisesta ja ammattimaisesta piilottamisesta.
Kun arvioidaan säätiöiden merkitystä, pitää tarkastella niitä suhteessa yksittäisiin puolueyhdistyksiin, minkä jälkeen seuranta siirtyy puolueiden väliseen
vertailuun. Lopuksi tulisi pohtia säätiöiden vaikutusta suomalaiseen puolueja vaalirahoitusjärjestelmään sekä sen läpinäkyvyyteen. Kaikkiaan puoluetaustaisia säätiöitä on siis noin sata; määrä suhteessa varsinaisiin puolue-
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järjestöihin on vähäinen. Puolueyhdistyksiä – siis piiri-, kunnallis- ja perusyhdistyksiä – lienee Suomessa mittaluokkaa noin 5 000. Niiden lisäksi puolueilla
on toiminnallisia oheisjärjestöjä sekä yhdistyspohjaisia talouden tuki- ja taustaorganisaatioita, joiden määrää ei tiedä kukaan. Joka tapauksessa nekin ovat
laskettavissa sadoissa. Harvalla puolueyhdistyksellä on siis hallinnassaan tai
edes kertaluonteisena tukijanaan säätiötä. Joukossa on toki yksittäisiä yhdistyksiä, joilla pääosa vuosibudjeteista tai suurin yksittäinen tukikanava juontaa
säätiöihin ja joilla saattaa olla hallinnassaan säätiön miljoonaomaisuus. Hieman laajemmin katsottuna useiden järjestöjen muodostamilla paikallisyhteisöillä talous koostuu moninaisista järjestelyistä, ja säätiöt ovat toisinaan osa
tätä kokonaisuutta. Oheisjärjestöjen kohdalla huomio kiinnittyy kahtaalle. Ensinnäkin pieni osa niistä toimii itse säätiöpohjalla, kuten eräät arkistot ja ajatuspajat. Toiseksi osa oheisista saa säätiöiltä tukea, jolla ne kattavat valtionapujen rinnalle tarvittavaa omarahoitusosuutta, kuten useat puolueiden nuoriso- ja sivistysjärjestöt.
Puolueiden välisessä vertailussa säätiöiden merkitys vaihtelee huomattavasti.
Kristillisdemokraateilla ja Vihreillä ei ole varsinaisia puoluesäätiöitä lainkaan.
Perussuomalaisilla – samaten kuin sen edeltäjällä SMP:llä – on ollut kyljessään
kaksi säätiötä, joita voisi kuvailla pieniksi rattaiksi valtionavuilla pyörivässä
puoluekoneistossa. Kun SMP hajosi sisäisiin riitoihin 1990-luvulla, vanha puoluejohto vei toisen säätiön mennessään ja toinen hiipui vähäisen toiminnan tilaan. Kun Perussuomalaiset repesi 2017 puoluekokouksen jälkeen, asetelmassa ja tulevaisuudennäkymissä on jotain samankaltaista kuin edellisellä
kerralla.
Maalaisliitto puolestaan aloitti ensimmäisenä säätiöiden käytön puolue- ja
vaalirahoituksen välineenä 1950-luvun taitteessa, ja kyse oli raadollisimmista
poliittisen rahan järjestelyistä. Sen sijaan 2010-luvulla keskustalainen säätiörakennelma on rapautunut. Osalla säätiöistä toiminta on hiipunut ja osa on lopettanut kokonaan. Jossain kohdin julkisuudelle arimpia järjestelyjä on ilmeisesti siivottu pois, vaikka ei vanhasta omaisuudesta ole ihan kokonaan irtikään
päästetty. Toisinaan on vaikea erottaa, käytetäänkö keskustalaisella mandaatilla kertynyttä säätiöomaisuutta vielä puoluetoimintaan ja kuka sitä todellisuudessa hallitsee.
Kokoomuslaiset säätiöt taasen edustavat jonkinlaista keskivertoa niin määrältään, työnkuvaltaan kuin toiminnan volyymiltaan. Vajaan parinkymmenen
säätiön toimenkuvaa on viime vuosina virtaviivaistettu ja osin myös avattu näkyviin. Ne ovat keskittyneet aiempaa pelkistetymmin sijoitustoimintaan ja toimitilaratkaisuihin. Säätiöiden hallinto on hajaantunut eri tahoille, vaikka puoluelain uudistuksen yhteydessä niiden toimintaa ja julkikuvaa on puolueen sisällä ilmeisesti arvioitu myös kokonaisuutena. Säätiöt tuovat merkittävän lisän useiden niitä lähimpänä olevien järjestöjen talouteen. Säätiöissä on myös
lukuisia julkisuuden kannalta mielenkiintoisia yksityiskohtia, mutta Kokoomuksen kokonaisrahoituksen kannalta oleellisimmat järjestelyt ovat muualla.
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Vasemmistolaisen työväenliikkeen talousjärjestelyt olivat vuosikymmenien
ajan pääosin SKP:n käsissä. Tuloja ja omaisuutta oli paljon. Laaja järjestökoneisto myös nieli varoja, minkä lisäksi niitä hukattiin 1980-luvun sijoitusseikkailuissa. Jotain jäi kuitenkin jäljelle, ja osa tästä perinnöstä säätiöitiin pieninä
paloina eri tahoille erityisesti 1990-luvun taitteessa. Kyse on mm. laitavasemmiston kukkeimmilta päiviltä peräisin olevasta sijoitus- ja käyttöomaisuudesta. Joka tapauksessa niihinkin liittyvät järjestelyt on haluttu ja onnistuttu
pitämään pitkälti julkisuuden ulkopuolella.
SDP:n hallinnassa säätiöitä on eniten, minkä ohessa niiden toimenkuvat ulottuvat muita puolueita laajemmalle. Mukana on sosiaali- ja terveysalan organisaatioita, joilla lienee harvinaisen vähän tekemistä arkisen puolue- ja vaalirahoituksen kanssa. Toisaalla SDP:n paikallissäätiöissä on sitä puoluerahoituksen kovaa ydintä, joka on jäänyt pitkälti julkisuuden ulottumattomiin. Kyse on
mm. sijoitus- ja liiketoiminnasta, jota voisi tarkastella laajemminkin paikallisyhdistysten kautta. Asetelma kuvastaa toimintatapaa, jossa puoluepolitiikka
ulotetaan yhteiskunnan eri alueille. Samalla puolueen keskeinen asema heijastuu eri tavoin säätiötalouteen. Yhtäältä tämä näkyy julkisissa avustuksissa. Lisäksi useat säätiöt ovat hyötyneet taustapuolueen vaikutusvallasta muussa
poliittisessa päätöksenteossa. Säätiöt ovat monella tapaa mukana sosialidemokraattisen liikkeen talousjärjestelyissä, joita puolue on pyrkinyt myös ohjaamaan keskusjohtoisesti.
RKP:lle säätiöiden taloudellinen merkitys on selvästi suurin, mikä koskee niin
omaisuuden kuin avustusten määrää. Jos puolue joutuisi luopumaan säätiötuesta, sen pitäisi rakentaa taloutensa kokonaan uudestaan. RKP:n vuosittaisessa varainhankinnassa yksityisellä rahoituksella on muita puolueita suurempi merkitys, ja tämä osuus hoidetaan pitkälti juuri säätiörahalla. Osa tästä
tulee esiin puolue- ja vaalirahalakien mukaisissa ilmoituksissa ja osa on selvitettävissä muualla julkaistuista tiedoista. Sen sijaan julkisuuden ulottumattomiin jäävän ruotsinkielisen puolue- ja vaalirahan määrää on mahdotonta arvioida.
Eduskuntapuolueiden keskinäisessä vertailussa selkein ero on viiden perinteisen ja kolmen uudemman puolueen välillä. Yhteiskunnan eri osa-alueille yli
sadan vuoden aikana kiinnittyneet poliittiset liikkeet ovat luoneet järjestökoneistonsa ohessa myös laajan taloudellisen perustan. Puolueiden talousjärjestelyt ovat hajaantuneet useille alueille, ja säätiöt ovat yksi lohko tässä kokonaisuudessa. Puolueiden välisen tarkastelun ohessa säätiöiden rooli on vaihdellut myös eri aikakausina. Edelleen säätiöillä on vaihteleva merkitys myös
puoluetalouden eri osa-alueilla. Suurimmat poliittisten liikkeiden omaisuusmassat on usein siirretty nimenomaan säätiöihin. Puolueiden varainhankinnassa taas yksityiskohtana nousee esiin vaalirahoitus, josta säätiöiden kautta
kulkee toisinaan jopa kaikkein isoimpia summia. Sen sijaan puolueiden vuosibudjetit ovat perustuneet jo vuosikymmenien ajan julkiseen tukeen. Valtio
myöntää budjetista suoraa ja välillistä puoluetukea, minkä lisäksi kunnissa on
epävirallisena tuen muotona puoluevero. Julkinen tuki on tuonut mukanaan
myös avoimuusvaatimuksia, mutta ongelmana on järjestelmän epäsymmetrisyys. Palasina koottuja julkisuusvaatimuksia ei ole kehitetty kokonaisuutena,
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vaan ne vaihtelevat tarkkuudeltaan ja vaatimustasoltaan, vaikka niitä on pyritty yhdenmukaistamaan 2010-luvun taitteen puolue- ja vaalirahauudistuksissa.
Puolue- ja vaalirahan julkisuutta ohjaava normisto voidaan jakaa 2010-luvun
jälkipuolella viiteen päälohkoon. Ensinnäkin vaalirahalaki velvoittaa valituksi
tulleet yksittäiset ehdokkaat tekemään kampanjakohtaisen selvityksen vaalibudjettinsa koosta, tulo- ja menorakenteista sekä tietyn rajan ylittävistä yksittäisistä tukijoista. Järjestöjen kohdalla laajimmat velvoitteet taas koskevat valtion puoluetukea saavia keskus- ja piirijärjestöjä. Puoluelain mukaan ne joutuvat toimittamaan viranomaisille tuloslaskelmansa ja taseensa, erittelyn vaalirahoituksestaan sekä luettelot yli 1 500 euron yksittäisistä lahjoittajista. Kolmas osa-alue liittyy puolueiden muihin jäsenjärjestöihin, kuten kunnallisjärjestöihin ja paikallisosastoihin. Niiden julkisuusvaatimukset rajoittuvat siihen,
että yhdistysten pitää raportoida yksittäisistä yli 1 500 euron lahjoituksista.
Neljäs kokonaisuus liittyy puolueiden toiminnallisiin oheisjärjestöihin – esimerkkeinä sivistys- ja varhaisnuorisojärjestöt sekä eduskuntaryhmät. Tärkeimmät oheisorganisaatiot saavat yleensä valtionapua, ja osana tuen hakusekä valvontaprosessia mm. tilinpäätökset tulevat julkisina asiakirjoina kaikkien ulottuville. Viides lohko käsittää puolueiden taloudelliset taustaorganisaatiot eli säätiöt ja tukiyhdistykset. Säätiölain uudistus on avannut jossain
määrin puoluesäätiöiden rahoitusjärjestelyjä, mutta ne voivat näemmä edelleen pitkälti päättää itse siitä, kuinka yksilöidysti ne kertovat saamistaan tai
jakamistaan avustuksista. Tosin tässä yhteydessä on tarkasteltu vasta ensimmäistä vuotta uuden säätiölain aikana. Sen sijaan puoluelain pykälä lähiyhteisöistä on jäänyt torsoksi, kun niitä on ilmoitettu viranomaisille vain niukalti
toistakymmentä.
Vaihtelevilla julkisuusvaatimuksilla säännellyt puoluerahan osa-alueet ovat
pulmallisia sinänsä. Koko järjestelmän kannalta kyse on myös laajemmasta
ongelmasta, koska vuotokohdat ovat kanavia myös muiden säännösten kiertämiseksi. Näitä aukkoja myös käytetään suunnitelmallisesti ja aktiivisesti hyväksi. 2010-luvun taitteessa tehdyt puolue- ja vaalirahalakiuudistukset ja niitä
seurannut uusi säätiölaki ovat toki jättäneet jälkensä poliittisen rahan läpinäkyvyyteen. Mukana on monenlaista käytäntöä. Osa on laittanut rahat entistäkin tarkemmin piiloon ja osa ei ole reagoinut uudistuksiin ainakaan ulospäin näkyvällä tavalla. Toki nettovaikutus on kaikkiaan positiivinen eli poliittisen toiminnan rahoituksesta tiedetään aiempaa enemmän. Uudistus on kuitenkin jäänyt keskeneräiseksi. Puolue- ja vaalirahauudistukset pysähtyivät
median paineen loputtua. Toisaalta uuden säätiölain vaikutukset ovat vasta
selviämässä. Kyse on perimmältään muustakin kuin puolue- ja vaalirahoituksesta, koska rahavirrat kuvastavat laajemminkin politiikan, hallinnon, elinkeinoelämän, etujärjestöjen ja erilaisten intressipiirien välisiä suhteita ja vaikutusvallan kanavia sekä niiden heijastumia julkiseen päätöksentekoon.
Politiikan rahoitusta vaivaavasta julkisuusvajeesta huolimatta suomalaisessa
järjestelmässä on kuitenkin siinä määrin julkisuusperinnettä ja julkisuusperiaatetta, että avoimuuteen liittyvät puutteet pystytään monin osin osoittamaan
– pitkälti tosin muilla kuin puolue- ja vaalirahoituksen asiakirjoilla.
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VIITTEET:
1 Esimerkiksi PRH selvitti vuoden 2009 lopulla useiden säätiöiden osallistumista vaalirahoitukseen. Samaan aikaan RAY tiedusteli tukemiltaan organisaatioilta, olivatko ne jakaneet vaaliavustuksia. Sittemmin oikeudessa käsiteltiin myös Nuorisosäätiön sekä Urheiluopistosäätiön vastaavaa toimintaa. Aiempina vuosina myös VTV (1987) on kohdistanut muun valvonnan yhteydessä seurantaa säätiötoimintaan. Nykyään VTV valvoo säännöllisesti niitä säätiöitä,
jotka puolueet ovat ilmoittaneet lähiyhteisöikseen.
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vuosiselvitykset eli toimintakertomukset ja tilinpäätökset ovat nähtävillä sähköisesti PRH:n toimipisteessä tai vaihtoehtoisesti ladattavissa maksua vastaan
verkko-osoitteessa www.prh.fi > säätiöt > virre-tietopalvelu > säätiöhaku.
Vanhemmat vuosiselvitykset on siirretty Kansallisarkistoon.
Lisäksi on käytetty muita julkisia asiakirjoja sekä verkkoaineistoja ja mediatietoja, joiden alkuperä ilmenee runkotekstin tai lähdeviitteiden yhteydessä.
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LIITE 1
Puoluetaustaisia säätiöitä 2015
Puoluetaustaisia säätiöitä 2015

Rekisteröity

Tulot/euro

Kulut/euro

Tasearvo
euro *

/

Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö (p)

1924 -

754 600

683 400

6 334 500

Porvarillisen Työn Arkiston Säätiö

1977 -

274 100

270 900

85 900

Kansallinen Kulttuurisäätiö

1938 -

199 200

185 900

88 600

Snellman-Säätiö

1948 -

721 100

354 200

4 083 100

Nuorkansallinen vapaussäätiö

2012 -

17 100

19 700

204 400

Kansallinen seniorisäätiö

2008 -

16 600

4 700

230 400

Hämeen Ilves-säätiö

1957 -

22 100

16 100

52 500

Kansallissäätiö

1959 -

548 300

206 200

4 584 900

Lillträskin Kurssikeskussäätiö

1975 -

5 100

3 700

57 800

Varsinais-Suomen Kansallissäätiö (k)

1966 -

168 100

234 800

2 034 700

Pirkanmaan Kansallissäätiö

1972 -

28 500

50 300

103 800

Kansallisen Kokoomuksen Kainuun
Säätiö

1970 -

797 000

223 800

2 417 900

Pohjois-Pohjanmaan Kansallissäätiö

1991 -

11 500

1 700

42 600

Satakunnan Kansallissäätiö

1993 -

148 400

131 600

672 900

Rauman Kansallis-säätiö

1955 -

35 200

13 300

126 600

Lahden Kansallissäätiö

1972 -

7 100

6 800

67 000

Kotkan Kokoomusmaja-säätiö

1977 -

2 200

3 700

53 900

Maaseudun Säätiö

1950 -

143 900

55 400

2 075 900

Maaseudun Yhteisvaliokunnan Säätiö

1956 -

56 800

51 600

662 300

Keskustan ja maaseudun arkiston
säätiö

1971 -

274 900

269 200

162 400

Keskustan Tuki

1962 - 2016

Keskitien Tukisäätiö

-

-

1964 -

1 308 900

1 060 300

14 868 100

Vitalia Säätiö

1997 -

1200

1200

31300

Yhteiskunnallis-Sosiaalinen Tukisäätiö

1971 - 2006

Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö

1949 -

269 600

290 000

3 326 700

Minela Säätiö (k)

2011 -

20 234 800

19 520 400

17 399 800

Siniristisäätiö

1981 -

16000

30300

459 100

-

-

-

-
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Nuorisosäätiö (k)
Keskustan opintotoiminnan säätiö
(er)

1962 -

25 092 500

22 745 000

287 168 900

-

-

-

-

Suomen Naisten Tukisäätiö

1964 - 2010

-

-

-

Hyvän vanhenemisen tukisäätiö

1993 -

Varsinais-Suomen Maaseudun Säätiö
(er)

14 400

10 100

279 600

-

-

-

-

Etelä-Hämeen Maaseudun Säätiö

1950 - 2003

-

-

-

Pohjois-Karjalan Maaseudun Säätiö

1959 - 2017

0

120

600

Uudenmaan Maakunta - Säätiö

1955 -

12 400

10 100

169 400

Työväenlehdistön Kannatusyhdistys
ry

1949 -

728 300

920 400

3 504 700

Työväen Arkiston Säätiö

1946 -

1 214 700

1 151 000

355 800

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö

1971 -

3 362 000

3 525 100

1 576 400

Kalevi Sorsa -säätiö

2005 -

581 300

574 600

374 100

Väinö Kivisalon Säätiö

1957 - 2011

-

-

Kansan Sivistysrahasto

1956 -

3 501 000

1 155 200

14 089 000

Väinö Voionmaan Säätiö

1944 - 2015

1 747 000

1 719 600

289 900

Väinö Tannerin Säätiö

1962 -

319 600

265 000

4 109 200

Suomen Pienviljelijäin Lomasäätiö

1970 -

26 000

14 500

194 000

Miina Sillanpään Säätiö (k)

1965 -

16 662 000

15 673 500

30 605 000

Urheiluopistosäätiö (k)

1952 -

15 063 600

12 287 100

51 465 900

Kuluttajaosuustoiminnan säätiö

2013 -

1 001 800

218 700

14 301 000

Tradekan säätiö

2014 -

50 000

52 700

9 179 200

Työväen Opintorahasto (k)

1937 -

2 901 800

2 389 700

19 471 200

Palkansaajasäätiö

1989 -

4 225 300

2 980 600

47 189 300

Tikkurila Säätiö

1991 -

390 000

380 500

1 530 200

Rekolan Työväentalo Säätiö

2007 -

20 000

22 100

46 400

Turun Työväensäätiö

1980 -

2 683 900

1 411 800

25 596 900

Nuoriso- ja kulttuuritalosäätiö Tarmo

1971 -

50 700

41 100

345 500

Ruissalon Kansanpuiston säätiö

2005 -

134 700

122 600

288 700

Kansan Tukisäätiö

1964 -

57 800

53 300

54 200

Ida ja David Ekmanin säätiö

1991 -

20

6 100

94 900

Naantalin Työväenyhdistyksen säätiö

1992 -

215 600

75 100

792 800

Salin-säätiö

2003 -

185 900

91 300

886 700

-
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Soihtulan Säätiö

2003 -

9 200

13 800

179 300

Imatrankoskenparrassäätiö

1997 -

197 000

204 000

1 612 000

Heinolan Sosialidemokraattisen Ty:n
Säätiö

1997 -

3 600

2 900

45 200

Koillismaasäätiö

1981 -

238 800

233 400

1 373 600

Tornion Työväensäätiö

1991 -

87 500

84 200

848 900

Kössi-säätiö

1989 -

279 500

227 800

1 304 800

Hirvensalmen Työväentalo Säätiö

1953 - 2012

-

-

-

Suomenkylän Työväenyhdistyssäätiö

1995 - 2013

-

-

-

Tapanilan Työväensäätiö

1980 - 2003

-

-

-

Yrjö Sirolan Säätiö

1945 -

SKP:n Tukisäätiö

1986 - 2016

Avantisäätiö

1990 -

63 500

57 200

21 600

Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö

1957 -

576 000

579 100

146 600

Työväenjärjestöjen Tukisäätiö

1978 -

87 800

89 400

1 077 800

Hebe-säätiö

1993 -

16 000

30 900

538 600

Lasten toiminnan tukisäätiö

1991 -

1 500

23 500

265 700

Puistokulma-Säätiö

1986 -

222 600

274 700

1 167 500

Tornion Kansantalosäätiö

2015 -

73 100

65 300

205 800

Hyvinkään Järjestötalosäätiö

1990 -

46 700

47 700

73 700

Hämeenlinnan Järjestösäätiö

1991 -

54 100

51 300

619 000

Puistotalosäätiö

1979 -

11 900

11 500

82 300

Raision työväen kulttuurin edistämissäätiö

1972 -

7 900

10 000

63 200

Rovaniemen Työväentalosäätiö

1992 -

25 200

41 200

140 200

Järvenpään Järjestöyhdistyksen säätiö

2003 -

2 300

6 600

76 600

Hakunilan Järjestötukisäätiö

1990 -

300

4 100

54 600

Kauhavan työväentalo-säätiö

1990 -

22 500

18 200

107 800

Vaalajärven Kansantalosäätiö (tp
2014)

1992 - 2016

800

800

27 100

Puistolan Järjestösäätiö

1991 - 2010

Maaseutuväen kunto- ja virkistyslomasäätiö (k)

1977 -

976 100

1 157 800

2 925 500

Otto Wille ja Hertta Kuusisen säätiö

1965 -

12 200

10 700

35 400

Spartacus-säätiö

1989 -

113 400

131 700

133 900

847 400

848 900

-

-

3 581 200

-

-

-

-
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Demokraattinen Kulttuurisäätiö

1981 -

193 600

166 000

578 800

Työväen järjestö- ja kulttuurisäätiö

1986 -

44 300

15 800

157 000

Tieteellisen Sosialismin Säätiö

1986 -

1 700

8 300

96 500

Pakilan demokraattinen kulttuurisäätiö

1989 -

38 800

38 100

110 500

Ossi Ahokkaan säätiö

2007 -

11 100

27 400

163 100

Svenska kulturfonden (p)

1908 -

39 321 000

37 115 000

816 484 500

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland

2002 -

630 600

511 500

282 500

Perussuomalaisten Tukisäätiö

1990 -

150 900

89100

1 539 800

Ida ja Lauri Reinikaisen Säätiö (erk)

1988 - xxxx

Suomen Perusta -säätiö

2012 -

Yhteensä

xxx

xxx

xxx

112 100

128 600

56 800

150 785 620

133 912 620

1 410 364 000

* Tasearvot ovat säätiöiden ilmoittamia kirjanpitoarvoja.
k = konserni
erk = erkaantunut
er = ei rekisteröity
p = perustamisvuosi
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Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisusarjassa ovat ilmestyneet
1 Sami Borg & Sari Pikkala
KUNTAVAALITRENDIT (2017)
2 Toim. Soile Pohjonen & Marika Noso
KANSALAINEN KESKIÖÖN! NÄKÖKULMIA SOTE-UUDISTUKSEEN (2017)
3 Markku Lehto
MIKSI HANKE EI ONNISTUNUT – VAI ONNISTUIKO SE? (2017)
4 Tapio Häyhtiö
OSALLISUUTTA SOTE-PALVELUIHIN PALVELUMUOTOILEIMALLA? (2017)
5 Veera Värtinen
TUTKIJAT JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ (2017)
6 Esko Hussi, Esa Mäkiniemi & Erkki Vauramo
IKÄÄNTYVÄ VÄESTÖ JA TOIMINTAKYVYN YLLÄPITO (2017)
7 Matti Wiberg (toim.)
FAKTAT JA POLITIIKKA (2017)
8 Antti Mykkänen
VALTUUTETTUJEN ILMAPUNTARI 2017- KUNNAT, MAAKUNNAT JA YHTEISTYÖ (2017)
9 Sanna Laulainen, Helena Taskinen, Jere Rajaniemi, Erja Rappe, Päivi Topo &
Sari Rissanen
KUMPPANUUDELLA KUNTOON–KUNTIEN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ IÄKKÄIDEN TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ (2017)
10 Auli Valli-Lintu
SOTE- JA KUNTARAKENTEEN PITKÄ KUJANJUOKSU (2017)
11 Esa Ahonen, Maire Ahopelto, Matti Heikkinen, Marjo Huovinen-Tervo &
Eeva Mäntymäki
NÄIN TEHDÄÄN SAUMATON SOTE -KAINUUN HILJAINEN TIETO 2003–2017
(2017)
12 Anneli Hujala & Johanna Lammintakanen
PALJON SOTE-PALVELUJA TARVITSEVAT IHMISET KESKIÖÖN (2018)
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13 Anita Kangas
AKTIIVISET OSALLISTUJAT – KUNTALAISET KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITTÄJINÄ (2018)
14 Juha Talvitie
100 VUOTTA KAAVOITUSTA – MUUTTUVA MAANKÄYTTÖ (2018)
15 Erkki Vauramo, Seppo Ranta, Jonna Taegen & Ira Verma
SOTE-PALVELUT MUUTTUVAT UUDISTUKSESTA HUOLIMATTA- KONSORTION TYÖN TULOKSET 2015–2017 JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET (2018)
16 Kaija Saranto, Eija Kivekäs, Sari Palojoki, Ulla-Mari Kinnunen, Olli Sjöblom
& Reima Suomi
TIEDONKULUN VAIKUTUS SOTE-PALVELUJEN MAINEESEEN (2018)
17 Jasmin Penttinen
ARVIO KUNTIEN KOTISIVUISTA (2018)
18 Tomi venho
KABINETIN PUOLELLA
SÄÄTIÖT JA PUOLUERAHOITUS SUOMESSA (2018)
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Tomi Venho

KABINETIN PUOLELLA
Säätiöt ja puoluerahoitus Suomessa
Säätiöt ja puoluerahoitus -tutkimuksessa kartoitetaan puoluetaustaisten säätiöiden kenttää Suomessa.
Miten puolueet käyttävät säätiöitä talousjärjestelyjensä välineinä?
Mitkä ovat eri poliittisille liikkeille tyypillisiä säätiökäytäntöjä?
Tutkimus nostaa valoon yhden puolue- ja vaalirahoituksen aiemmin pitkälti varjoon jääneen osa-alueen.
Tutkija, VTT Tomi Venho lähestyy teemaa tavalla, joka poikkeaa viranomaisten, median ja puolueiden itsensä tavasta käsitellä asiaa.
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