
Suomalaisen 
Tiedeakatemian  

varainkäyttö

TiEDEakaTEmian Varallisuus

Tiedeakatemian ja sen hallinnoimien oma-

katteisten rahastojen (Vilho, Yrjö ja Kalle 

Väisälän rahasto, Eino Jutikkalan rahasto 

ja Matematiikan rahasto) varallisuuden ar-

vo oli vuoden 2019 lopussa n. 174 miljoo-

naa euroa, josta vajaa 100 miljoonaa eu-

roa oli salkunhoidossa. Pääsalkunhoitaja-

na on toiminut Nordea Private Wealth ja 

toisena salkunhoitajana on ollut Evli. Sal-

kunhoidon ulkopuolella olivat suora kiin-

teistöomistus, eräät rahastosijoitukset se-

kä Vaisala Oyj:n osakkeet. 

Yhdistyksen varainhoitoa ohjaa sijoi-

tusstrategia, joka on hyväksytty hallituk-

sen kokouksessa 6.6.2017. Sijoitusomai-

suuden tarkoituksena on kattaa Suoma-

laisen Tiedeakatemian ja sen rahastojen 

ja hallinnoimien säätiöiden jakamat apu-

rahat ja palkinnot sekä toiminnan menot. 

Merkittävä osa Tiedeakatemian varoista 

on sijoitettu osakkeisiin. Osakesijoitukset 

on tehty Helsingin pörssissä noteerattui-

hin osakkeisiin ja ulkomaisiin pörssiyhti-

öihin osakerahastojen kautta. Suurin yk-

sittäinen omistus on Väisälän rahaston 

5,85 %:n omistusosuus Vaisala Oyj:n 

osakkeista. Vuoden 2019 lopussa muusta 

omaisuudesta kuin Vaisala Oyj:n osakkeis-

ta 66,7 % oli osakkeissa ja osakerahastois-

sa, 22,5 % korkopapereissa ja 10,8 % kiin-

teistöissä. Väisälän ja Jutikkalan rahastot 

omistavat Mariankatu 5:n toimistohuo-

neistot, joiden kirjanpitoarvo oli n. 3 mil-

joonaa euroa. Muutoin Tiedeakatemian 

kiinteistösijoituksia on tehty pääosin 

eQ:n kiinteistörahastojen kautta. Vuoden 

2019 aikana Tiedeakatemia teki päätök-

sen pitkäjänteisestä vaihtoehtoisten sijoi-

tusten ohjelmasta, jossa jatkossa kiin-

teistörahastojen rinnalla tehdään sijoi-

tuksia listaamattomiin yrityksiin private 

equity -rahastojen kautta.

Vuoden 2019 aikana omaisuuden mark-

kina-arvo nousi n. 49 miljoonaa euroa. Tä-

mä johtui pörssikurssien yleisestä nou-

susta vuoden 2018 laskun jälkeen ja eri-

tyisesti Vaisala Oyj:n osakekurssin voi-

makkaasta noususta. Osinko-, korko- ja 

vuokratuottoja kertyi 3,3 miljoonaa euroa. 
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Sijoitusomaisuuden tuotto (omaisuuden ar-

von muutos sekä osinko-, korko- ja vuok-

ratuotot omaisuudenhoitokulujen jälkeen) 

ilman Vaisala Oyj:n osakkeita oli 21,4 %. 

Vaisala Oyj:n osakkeet mukaan lukien 

tuotto oli n. 50 %. Apurahoja ja palkintoja 

jaettiin n. 2,1 miljoona euroa, mikä oli 64 % 

sijoitusten tuottamasta kassavirrasta ja 

1,7 % vuoden alun varallisuuden arvosta.

Tiedeakatemia hallinnoi myös Emil Öh-

mannin Säätiötä sekä Hilkka ja Otto Brusii-

nin Säätiötä, joiden luvut eivät sisälly 

edellä mainittuihin. Näiden säätiöiden yh-

teinen varallisuus oli vuoden lopussa 3,6 

miljoonaa euroa.

Toiminnan kuluT

Tiedeakatemian toiminnan kulut olivat yh-

teensä 882.217 €, josta henkilöstökulut oli-

vat 536.484,28 €. Toiminnan kulut katettiin 

Tiedeakatemian omien sijoitusten tuotolla, 

omakatteisilta rahastoilta ja Tiedeakatemi-

an hallinnoimilta säätiöiltä perityillä yh-

teiskulukorvauksilla sekä opetus- ja kult-

tuuriministeriön rahoituksella Sofi-hank-

keeseen. Julkaisutoiminnan menot katettiin 

valtion avustuksella, 95.902 €, ja julkaisu-

jen myyntituotoilla, joita kertyi 21.950 €. 

Tilikauden ylijäämä oli 43.395 €. Edellä 

mainittuihin lukuihin eivät sisälly Suomen 

Tiedeakatemiain (CoFA) kulut, 561.141 €, 

jotka katettiin valtionavustuksella.

Rahastoista ja Tiedeakatemian omista 

varoista myönnettiin apurahoja ja palkin-

toja yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa 

(vuonna 2018 noin 2 miljoonaa euroa):

•	 Tiedeakatemian omista varoista palkin-

tona 40.000 € (30.000 €)

•	 Väisälän rahastosta apurahoja ja pal-

kintoja 1.598.110,00 € (1.595.070 €)

•	 Matematiikan rahastosta apurahoja ja 

palkintoja 19.217,79 € (45.461,04 €)

•	 Jutikkalan rahastosta apurahoja ja pal-

kintoja 517.900,00 € (502.400 €)

omaisuuDEnHoiToToimikunTa

Tiedeakatemian omaisuudenhoitotoimi-

kunta toimii varainhoitoasioissa hallituk-

sen ja varainhoitajan tukena. Toimikun-

nan asema on määritelty niin 7.2.2007, 

11.5.2015 kuin 24.11.2017 voimaan tul-

leissa säännöissä. Toimikuntaan ovat 

vuonna 2019 kuuluneet esimies Risto Nie-

minen, varaesimies Anna Mauranen, va-

rainhoitaja Pekka Ilmakunnas, pääsihteeri 

Pekka Aula ja humanistisen osaston sih-

teeri Tuula Linna. Kutsuttuna asiantuntija-

jäsenenä toimi Kati Eriksson. 

Pekka Ilmakunnas
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