
SUOMEN HUMANISTILIITOLLE RUNSAASTI VALTIONAVUSTUSTA (19.3.2008)
Päivitetty 17.3.2009

Vapaa-ajattelijain liitto ry sai valtionavustusta kuluvalle vuodelle 25.000 euroa (tarkemmin 
http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti210.pdf).
Suomen Humanistiliitto ry (SHL; 148540) sai valtionavustusta 10.800 euroa (haettu 15.000 euroa). 
SHL:n jäsentilaston 31.10.2004 mukaan SHL:n jäsenyhdistysten maksavien jäsenten määrät olivat:
Helsingin yhdistys   83
Joensuun yhdistys   10
Kemin yhdistys     7
Keski-Suomen yhdistys     8
Länsi-Uudenmaan yhdistys       32
Pirkanmaan yhdistys     7
Pohjois-Pohjanmaan yhdistys   17
Savon yhdistys   12
Turun yhdistys                                 6  
Yhteensä 182

Vuoden 2005 kokonaisjäsenmääräksi ilmoitetaan 230 ja maksaneiden jäsenten määräksi 140.
Maksavien jäsenten määrästä on tämän jälkeen epävirallisesti mainittu arvioluku 250.  Tämä tuntuu 
korkealta.  Jos maksavien jäsenten määräksi oletetaan 200, valtionapu on 54,00 euroa/jäsen, kun 
Vapaa-ajattelijain liiton osalta sama luku on 17,90 euroa.  
Humanistien saamaa valtionapua voidaan sanoa suhteellisesti korkeaksi.  Yleensä esimerkkinä 
valtion massiivisesta tuesta kristityille käytetään valtion budjettitukea Ortodoksiselle kirkolle.  Tänä 
vuonna tämä tuki on 2.013.000 euroa. Kirkon jäsenmäärä (läsnäoleva väestö + poissaoleva väestö) 
31.12.2007 oli 61 159, joten budjettituki jäsentä kohti on 32,91 euroa.  Läsnäoleva väestö 
31.12.2007 oli 58 379, joten siihen verrattuna budjettituki oli 34,48 euroa. Humanistien saama tuki 
ohitti tämän kirkkaasti.  
Kun SHL:n jäsenmaksu on 20 euroa, valtionapu on 2,7-kertainen siihen verrattuna.  Omavastuisuus 
on hieno asia ja hieno sana, jota humanistit usein käyttävät.  Omavastuisuus rahoituksessa ei 
kuitenkaan toteudu.   
Suomen Humanistiliiton saamat valtion yleisavustukset vuosina 2000-2009 (euroa)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
10 932 11 773 12 500 12 500    0 12 500 10 500 10 800 10 800 10 800

Taulukossa kiinnittää huomiota vuoden 2004 valtionavun puuttuminen.  Syynä on apuhakemuksen 
tekemisen laiminlyönti.  Asia oli pääsihteeri Henrik Sawelan vastuulla.  Sawela koetti myöhemmin 
peitellä laiminlyöntiään.  Näin suuren rahaerän puuttuminen pienen yhdistyksen taloudesta paljastui 
kuitenkin välttämättä.  Lukusarjan perusteella vuoden 2004 valtionapu olisi todennäköisesti ollut 
sama, 12.500 euroa, kuin valtionavun suuruus vuosina 2003 ja 2005.  
SHL:n Helsingissä 18.11.2006 pidetty liittokokous myönsi vastuuvapauden hallituksen muille 
jäsenille ja muille tilivelvollisille vuosilta 2003, 2004 ja 2005, mutta Sawelan osalta vastuuvapaus 
evättiin vuosilta 2004 ja 2005.  Häntä ei myöskään valittu mihinkään SHL:n luottamustoimeen 
vuosiksi 2007 ja 2008.    
Sawelan tilalle valittiin Eeva Blumenthal.  Sawela ei ole korvannut SHL:lle mitään menetetystä 
valtionavusta.  SHL ei ole myöskään koettanut periä häneltä mitään korvausta.  Menetetty 
valtionapu jäi kokonaan SHL:n vahingoksi.

http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti210.pdf


Sawelan hallussa oli myös osa SHL:n arkistoasiakirjoista.  Niiden saamisessa takaisin liitolle oli 
”suuria vaikeuksia”.    
Sawela oli aiemmin Helsingin Vapaa-ajattelijoissa (HVA) puheenjohtaja Juha Kukkosen läheinen 
apuri.  Joulukuussa 2006 hän jätti paikkansa HVA:n hallituksessa, mutta palasi hallituksen 
jäseneksi 16.12.2007.         

Kimmo Sundström
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