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Suomalaisen 
Tiedeakatemian  

varainkäyttö

TIEDEAKATEMIAN VARALLISUUS

Tiedeakatemian ja sen hallinnoimien oma-
katteisten rahastojen (Vilho, Yrjö ja Kalle 
Väisälän rahasto, Eino Jutikkalan rahasto, 
Matematiikan rahasto ja Suomalaisen Tie-
deakatemian Emil Aaltosen rahasto) varal-
lisuuden arvo oli vuoden 2021 lopussa n. 
241 miljoonaa euroa (197 miljoonaa euroa 
v. 2020). Yhdistyksen varainhoitoa ohjaa 
sijoitusstrategia, joka on hyväksytty halli-
tuksen kokouksessa 6.6.2017. Sijoitus-
omaisuuden tuoton tarkoituksena on kat-
taa Tiedeakatemian ja sen rahastojen jaka-
mat apurahat 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 
yksittäinen omistus on Väisälän rahaston 
5,5 %:n omistusosuus Vaisala Oyj:n osak-
keista. Vuoden 2021 lopussa muusta 
omaisuudesta kuin Vaisala Oyj:n osak-

keista 72,4 % oli osakkeissa ja osakerahas-
toissa, 17,3 % korkopapereissa, 6,6 % kiin-
teistöissä ja 3,7 % pääomasijoitusrahas-
toissa. 

Osake- ja korkosalkku oli täyden valta-
kirjan salkunhoidossa. Pääsalkunhoitajana 
on toiminut Nordea ja toisena salkunhoi-
tajana on ollut Evli. Salkunhoidon ulko-
puolella olivat ns. vaihtoehtoiset sijoitukset 
(suora kiinteistöomistus, kiinteistörahas-
tot, pääomarahastot) sekä Vaisala Oyj:n 
osakkeet. Väisälän ja Jutikkalan rahastot 
omistavat Mariankatu 5:n toimistohuo-
neistot, jonka kirjanpitoarvo oli n. 3 mil-
joonaa euroa. Muutoin kiinteistösijoituksia 
on tehty pääosin eQ:n kiinteistörahastojen 
kautta. Tiedeakatemian vaihtoehtoisten 
sijoitusten ohjelmassa sijoitetaan kiinteis-
törahastojen lisäksi listaamattomiin yrityk-
siin private equity -rahastojen kautta. 
Pääyhteistyötahona on Hamilton Lane.

Vuoden 2021 aikana omaisuuden 
markkina-arvo nousi n. 44 miljoonaa 
euroa. Pörssikurssit yleensä ja erityisesti 
Vaisala Oyj:n osakekurssin nousivat sel-
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västi. Osinko-, korko- ja vuokratuottoja 
kertyi 3,6 miljoonaa euroa. Sijoitusomai-
suuden tuotto (omaisuuden arvon muutos 
sekä osinko-, korko- ja vuokratuotot omai-
suudenhoitokulujen jälkeen) ilman Vaisala 
Oyj:n osakkei-ta oli 20 % (6,5 % v. 2020). 
Vaisala Oyj:n osakkeet mukaan lukien 
tuotto oli 26 % (16 % v. 2020). 

Tiedeakatemia hallinnoi myös Emil 
Öhmannin Säätiötä sekä Hilkka ja Otto 
Brusiinin Säätiötä, joiden luvut eivät sisälly 
edellä mainittuihin. Näiden säätiöiden 
yhteinen varallisuus oli vuoden lopussa yli 
5 miljoonaa euroa.

TOIMINNAN KULUT

Tiedeakatemian varsinaisen toiminnan 
kulut olivat yhteensä 1.016.470 €, josta 
henkilöstökulut olivat 618.217 €. Toimin-
nan kulut katettiin Tiedeakatemian omien 
sijoitusten tuotolla, omakatteisilta rahas-
toilta ja Tiedeakatemian hallinnoimilta 
säätiöiltä perityillä yhteiskulukorvauksilla 
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoi-
tuksella Sofi-hankkeeseen. Julkaisutoimin-
nan menot katettiin valtion avustuksella ja 
julkaisujen myyntituotoilla. Kulut olivat n. 
28 % Tiedeakatemian ja sen rahastojen 
sijoitusten tuottamasta kassavirrasta ja n. 
0.4 % vuoden lopun sijoitusomaisuuden 
arvosta. Tilikauden ylijäämä oli 214.587 €. 
Edellä mainittuihin lukuihin eivät sisälly 
Suomen Tiedeakatemiain (CoFA) kulut, 
496.549 €, jotka katettiin valtionavustuk-
sella.

Rahastoista ja Tiedeakatemian omista 
varoista myönnettiin apurahoja ja palkin-
toja yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa (v. 
2020 noin 2,1 miljoonaa euroa):
• Tiedeakatemian omista varoista 

palkintona 40.000 € (30.000 €)
• Väisälän rahastosta apurahoja ja 

palkintoja 1.624.030 € (1.598.830 €)
• Matematiikan rahastosta apurahoja ja 

palkintoja 5.500 € (10.500 €)
• Jutikkalan rahastosta apurahoja ja 

palkintoja 487.200 € (526.150 €)

Apurahat ja palkinnot olivat 57 % sijoi-
tusten tuottamasta kassavirrasta ja vajaa 1 % 
vuoden lopun varallisuuden arvosta. Edellä 
olevien lukujen lisäksi Brusiinin ja Öhman-
nin säätiöt myönsivät yhteensä 48.500 
euroa apurahoja.

OMAISUUDENHOITOTOIMIKUNTA

Tiedeakatemian omaisuudenhoitotoimi-
kunta toimii varainhoitoasioissa hallituk-
sen ja varainhoitajan tukena. Toimikunnan 
asema on määritelty Tiedeakatemian 
24.11.2017 voimaan tulleissa säännöissä 
sekä sijoitusstrategiassa. Toimikuntaan 
ovat vuonna 2021 kuuluneet esimies Anna 
Mauranen, varaesimies Kimmo Kaski, 
varainhoitaja Pekka Ilmakunnas, pääsih-
teeri Pekka Aula ja humanistisen osaston 
sihteeri Tuula Linna. Kutsuttuina asian-
tuntijajäseninä toimivat Anders Ekholm ja 
Ralf Sunell. Toimikunta kokoontui vuoden 
aikana kaksi kertaa.

Pekka Ilmakunnas




