Suomalaisen Tiedeakatemian varainkäyttö vuonna 2015
Tiedeakatemian varallisuus

muksella. Lisäksi Eino Jutikkalan rahasto

Tiedeakatemian ja sen hallinnoimien oma-

omistaa Eirassa sijaitsevan 75 m2:n suurui-

katteisten rahastojen (Vilho, Yrjö ja Kalle

sen asunnon. Vuoden 2015 lopulla myytiin

Väisälän rahasto, Eino Jutikkalan rahasto ja

Unioninkatu 30:n kiinteistö, jonka Tiede-

Matematiikan rahasto) varallisuuden arvo

akatemia omisti yhdessä eräiden säätiöiden

oli vuoden 2015 lopussa n. 107 miljoonaa

kanssa. Vuoden lopulla kiinteistösijoitus-

euroa, josta n. 72 miljoonaa euroa oli sal-

ten kirjanpidollinen arvo oli yhteensä noin

kunhoidossa. Pääsalkunhoitajana on toimi-

2,9 miljoonaa euroa.

nut Nordea Private Wealth. Lisäksi Väisälän

Vuoden 2015 aikana omaisuuden arvo

rahastolla toisena salkunhoitajana on ollut

nousi yli 7 miljoonaa euroa. Osinko- ja kor-

LähiTapiola Varainhoito Oy ja Matematiikan

kotuottoja kertyi 2,7 miljoonaa euroa. Vuok-

rahastolla Union Bancaire Privée. Salkunhoi-

ratuottoja kertyi vastikkeiden ja kiinteistön

don ulkopuolella olivat kiinteistöomistus ja

myyntikulujen jälkeen 150.000. Sijoitus-

Vaisala Oyj:n osakkeet. Säätiön varainhoitoa

omaisuuden tuotto (omaisuuden arvon

ohjaa sijoitusstrategia, joka on hyväksytty

muutos sekä osinko-, korko- ja vuokratuo-

hallituksen kokouksessa 4.3.2013. Sen kes-

tot) oli 10,2 %. Apurahoja ja palkintoja jaet-

keisenä ajatuksena on, että Tiedeakatemian

tiin n. 1,8 miljoona euroa, mikä oli n. 62 %

toiminnan menot pystytään kattamaan osin-

sijoitusten tuottamasta kassavirrasta ja noin

ko-, korko- ja vuokratuotoilla. Merkittävä

1,8 % vuoden alun varallisuuden arvosta.

osa Tiedeakatemian varoista on sijoitettu

Tiedeakatemia hallinnoi myös Emil Öh-

tasaista osinkotuottoa maksaviin pörssiyh-

mannin Säätiötä sekä Hilkka ja Otto Brusii-

tiöihin. Sijoitukset on hajautettu pääosin

nin Säätiötä, joiden luvut eivät sisälly edel-

Helsingin pörssissä noteerattuihin osakkei-

lä mainittuihin. Näiden säätiöiden yhteinen

siin, ulkomaisiin pörssiyhtiöihin osakera-

varallisuus oli vuoden lopussa 3,4 miljoo-

hastojen kautta sekä suomalaisiin ja eu-

naa euroa.

rooppalaisiin korkopapereihin ja joukkovelkakirjoihin. Suurin yksittäinen omistus on
Väisälän rahaston 6,3 %:n omistusosuus Vai-

Toiminnan kulut

sala Oyj:n osakkeista.

Julkaisutoiminnan menot katetaan pääosin

Tiedeakatemialla on Vilho, Yrjö ja Kalle

valtion avustuksella. Kuluneena vuonna ku-

Väisälän rahaston ja Eino Jutikkalan rahas-

lut olivat 147.067 € (edellisenä vuonna

ton omistamia kiinteistöjä. Tiedeakatemian

151.416 €). Valtionavustus oli 129.700 €

toimisto on Väisälän rahaston omistamassa

(118.098 €) ja julkaisujen myyntituottoja

Mariankatu 5:n II kerroksessa, jossa on

kertyi 22.409 € (29.610 €). Julkaisutoimin-

myös hallituksen kokoushuone. Väisälän

nan tulos oli näin ollen 5.042 € ylijäämäi-

rahasto omistaa lisäksi Asunto Oy Helsin-

nen (3.707 € alijäämäinen).

gin Bulevardin Aukio -nimisestä yhtiöstä

Tiedeakatemian muun toiminnan kulut

noin 550 m2:n suuruisen toimistohuoneis-

olivat yhteensä 390.868 € (366.436 €), josta

ton yhdessä Emil Öhmannin Säätiön kans-

henkilöstökulut ilman julkaisutoimintaa oli-

sa. Toimitilat on vuokrattu Liikennevahin-

vat 212.835 € (232.466 €). Toiminnan kulut

kolautakunnalle pitkäaikaisella vuokrasopi-

katettiin Tiedeakatemian omien sijoitusten
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tuotolla sekä omakatteisilta rahastoilta ja

Omaisuudenhoitotoimikunta

Tiedeakatemian hallinnoimilta säätiöiltä pe-

Tiedeakatemian omaisuudenhoitotoimikun-

rityillä yhteiskulukorvauksilla. Tilikauden

ta toimii varainhoitoasioissa hallituksen ja

ylijäämä oli 34.905 € (alijäämä 8.123 €).

varainhoitajan tukena. Toimikunnan asema

Rahastoista ja Tiedeakatemian omista

on määritelty niin 7.2.2007 kuin 11.5.2015

varoista myönnettiin apurahoja ja palkinto-

voimaan tulleissa säännöissä. Toimikun-

ja yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa:

taan ovat vuonna 2015 kuuluneet esimies

−− Tiedeakatemian omista varoista palkintona 15.000 € (15.000 €).
−− Väisälän rahastosta apurahoja ja palkintoja 1.363.990 € (1.471.700 €)
−− Matematiikan rahastosta apurahoja
7.981,34 € (43.708,59 €)
−− Jutikkalan rahastosta apurahoja ja palkintoja 453.170 € (496.500 €)
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