Suomalaisen Tiedeakatemian varainkäyttö vuonna 2014
Tiedeakatemian varallisuus

Seuran ja Niilo Helanderin Säätiön kanssa.

Tiedeakatemian ja sen hallinnoimien oma-

Talon toimitilat on vuokrattu pitkäaikaisin

katteisten rahastojen (Vilho, Yrjö ja Kalle

sopimuksin, päävuokralaisena on Skan-

Väisälän rahasto, Eino Jutikkalan rahasto ja

dinaviska Enskilda Banken. Pääsihteeri Olli

Matematiikan rahasto) varallisuuden arvo

Martio kuuluu Kiinteistö Oy Unioninkatu

oli vuoden 2014 lopussa n. 99 miljoonaa

30:n hallitukseen. Väisälän rahasto omistaa

euroa, josta n. 65 miljoonaa euroa oli sal-

lisäksi Asunto Oy Helsingin Bulevardinau-

kunhoidossa. Pääsalkunhoitajana on toimi-

kio -nimisestä yhtiöstä noin 550 m2:n suu-

nut Nordea Private Wealth. Lisäksi Väisälän

ruisen toimistohuoneiston yhdessä Emil

rahastolla toisena salkunhoitajana on ollut

Öhmannin Säätiön kanssa. Toimitilat on

LähiTapiola Varainhoito Oy ja Matematiikan

vuokrattu Liikennevahinkolautakunnalle

rahastolla Union Bancaire Privé. Salkunhoi-

pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Lisäksi

don ulkopuolella olivat kiinteistöomistus ja

Eino Jutikkalan rahasto omistaa Eirassa si-

Vaisala Oyj:n osakkeet. Säätiön varainhoi-

jaitsevan 72 m2:n suuruisen asunnon. Kiin-

toa ohjaa sijoitusstrategia, joka on hyväk-

teistösijoitusten kirjanpidollinen arvo oli

sytty hallituksen kokouksessa 4.3.2013.

yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.

Sen keskeisenä ajatuksena on, että Tie-

Vuoden 2014 aikana omaisuuden arvo

deakatemian toiminnan menot pystytään

nousi noin 4 miljoonaa euroa. Osinko- ja

kattamaan osinko-, korko- ja vuokratuotoil-

korkotuottoja kertyi 2,6 miljoonaa euroa.

la. Merkittävä osa Tiedeakatemian varoista

Sijoitusomaisuuden tuotto (omaisuuden ar-

on sijoitettu tasaista osinkotuottoa maksa-

von muutos sekä osinko-, korko- ja vuokra-

viin pörssiyhtiöihin. Sijoitukset on hajau-

tuotot) oli 7,7 %. Vuoden aikana Vaisala

tettu pääosin Helsingin pörssissä noteerat-

Oyj:n osakekurssi putosi hieman ja ilman

tuihin osakkeisiin, ulkomaisiin pörssiyhti-

Vaisala Oyj:tä omaisuuden tuotto oli n. 12

öihin osakerahastojen kautta sekä suoma-

%. Vuokratuottoja kertyi vastikkeiden jäl-

laisiin ja eurooppalaisiin korkopapereihin

keen 230.000 euroa ja kiinteistöjen tuotto

ja joukkovelkakirjoihin. Vuoden 2014 aika-

oli noin 6 %. Apurahoja ja palkinto jaettiin

na on jatkettu sijoitusten hajauttamista eri-

n. 2 miljoona euroa, mikä oli n. 66 % sijoi-

tyisesti Pohjois-Amerikkaan. Suurin yksit-

tusten tuottamasta kassavirrasta ja n. 2 %

täinen omistus on Väisälän rahaston liki 6,7

varallisuuden arvosta.

%:n omistusosuus Vaisala Oyj:n osakkeista.

Tiedeakatemia hallinnoi myös Emil Öh-

Tiedeakatemialla on Vilho, Yrjö ja Kalle

mannin Säätiötä sekä Hilkka ja Otto Brusii-

Väisälän rahaston ja Eino Jutikkalan rahas-

nin Säätiötä, joiden luvut eivät sisälly edel-

ton omistamia kiinteistöjä. Tiedeakatemian

lä mainittuihin. Näiden säätiöiden yhteinen

toimisto on Väisälän rahaston omistamassa

varallisuus oli vuoden lopussa vajaa 3 mil-

Mariankatu 5:n II kerroksessa, jossa on

joonaa euroa.

myös hallituksen kokoushuone. Tiedeakatemian Väisälän rahasto omistaa Unioninkatu 30:n kiinteistön, ns. Wuorion talon,

Toiminnan kulut

Helsingin ydinkeskustasta yhdessä Kordeli-

Julkaisutoiminnan menot katetaan pääosin

nin Säätiön, Suomalaisen Kirjallisuuden

valtion avustuksella. Kuluneena vuonna ku-
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lut olivat 151.416 € (edellisenä vuonna
137.297 €). Valtionavustus oli 118.098 €
(108.446 €) ja julkaisujen myyntituottoja
kertyi 29.610 € (28.850 €). Julkaisutoiminnan tulos oli näin ollen 3.707 € alijäämäinen (0 €).

−− Väisälän rahastosta apurahoja ja palkintoja 1.471.700 € (1.439.400 €)
−− Matematiikan rahastosta apurahoja
43.708,59 € (21.344,19 €)
−− Jutikkalan rahastosta apurahoja ja palkintoja 496.500 € (541.583 €)

Tiedeakatemian muun toiminnan kulut
olivat yhteensä 366.436 € (321.203 €), josta henkilöstökulut ilman julkaisutoimintaa

Omaisuudenhoitotoimikunta

olivat 232.466 € (220.325 €). Toiminnan

Tiedeakatemian omaisuudenhoitotoimikun-

kulut katettiin Tiedeakatemian omien si-

ta toimii varainhoitoasioissa hallituksen ja

joitusten tuotolla sekä omakatteisilta ra-

varainhoitajan tukena. Toimikunnan asema

hastoilta ja Tiedeakatemian hallinnoimilta

on määritelty 7.2.2007 voimaan tulleissa

säätiöiltä perityillä yhteiskulukorvauksil-

säännöissä. Toimikuntaan ovat vuonna

la. Tilikauden alijäämä oli 8.123 € (ylijää-

2014 kuuluneet esimies Jorma Sipilä, vara-

mä 105.352 €).

esimies Eva-Mari Aro, varainhoitaja Pekka

Rahastoista ja Tiedeakatemian omista

Ilmakunnas, pääsihteeri Olli Martio, huma-

varoista myönnettiin apurahoja ja palkinto-

nistisen osaston sihteeri Erkki Hollo sekä

ja yhteensä noin 2 miljoonaa euroa:

kutsuttuna asiantuntijajäsenenä herra Ant-

−− Tiedeakatemian omista varoista palkintona 15.000 € (15.000 €).

ti Tanskanen. Ryhmä piti vuoden aikana
kaksi kokousta, 30.1.2014 ja 25.8.2014.
Pekka Ilmakunnas
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