
Suomalaisen 
Tiedeakatemian  

varainkäyttö

TiEDEakaTEmian Varallisuus

Tiedeakatemian ja sen hallinnoimien 

omakatteisten rahastojen (Vilho, Yrjö ja 

Kalle Väisälän rahasto, Eino Jutikkalan ra-

hasto ja Matematiikan rahasto) varallisuu-

den arvo oli vuoden 2017 lopussa noin 

142 miljoonaa euroa, josta noin 86 mil-

joonaa euroa oli salkunhoidossa. Pääsal-

kunhoitajana on toiminut Nordea Private 

Wealth. Lisäksi Matematiikan rahastolla 

toisena salkunhoitajana on ollut osan 

vuodesta Union Bancaire Privée. Syksyllä 

2017 toteutettiin salkunhoidon kilpailu-

tus. Salkunhoidon ulkopuolella olivat 

suora kiinteistöomistus, eräät rahastosi-

joitukset sekä Vaisala Oyj:n osakkeet. Yh-

distyksen varainhoitoa ohjaa sijoitusstra-

tegia, joka on hyväksytty hallituksen ko-

kouksessa 6.6.2017. Sijoitusomaisuuden 

tarkoituksena on kattaa Tiedeakatemian ja 

sen rahastojen ja hallinnoimien säätiöiden 

jakamat apurahat ja palkinnot sekä toimin-

nan menot. Merkittävä osa Tiedeakatemian 

varoista on sijoitettu osakkeisiin. Osakesi-

joitukset on tehty Helsingin pörssissä no-

teerattuihin osakkeisiin ja ulkomaisiin 

pörssiyhtiöihin osakerahastojen kautta. 

Uudessa sijoitusstrategiassa kotimaisten 

osakkeiden osuutta on hieman pienennet-

ty. Suurin yksittäinen omistus on Väisälän 

rahaston 6 %:n omistusosuus Vaisala Oyj:n 

osakkeista. Vuoden 2017 lopussa muusta 

omaisuudesta kuin Vaisala Oyj:n osakkeis-

ta 68 % oli osakkeissa ja osakerahastoissa, 

22 % korkopapereissa ja 10 % kiinteistöis-

sä tai kiinteistörahastoissa.

Tiedeakatemian suoraa kiinteistöomis-

tusta on viime vuosina vähennetty ja kiin-

teistösijoituksia on tehty rahastojen kaut-

ta. Tiedeakatemialla on edelleen Vilho, Yr-

jö ja Kalle Väisälän rahaston omistama 

huoneisto Mariankatu 5:n II kerroksessa. 

Vuoden 2017 lopulla myytiin Asunto Oy 

Helsingin Bulevardin Aukio -nimisestä yh-

tiöstä noin 550 m2:n suuruinen toimisto-

huoneisto, jonka omisti Väisälän rahasto 

yhdessä Emil Öhmanin Säätiön kanssa. 

Vuoden lopulla kiinteistösijoitusten kir-

janpidollinen arvo oli yhteensä noin 0,8 

miljoonaa euroa. 
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Vuoden 2017 aikana omaisuuden arvo 

nousi noin 18 miljoonaa euroa. Osinko-, 

korko- ja vuokra tuottoja kertyi noin 3 mil-

joonaa euroa. Sijoitusomaisuuden tuotto 

(omaisuuden arvon muutos sekä osinko-, 

korko- ja vuokratuotot omaisuudenhoito-

kulujen jälkeen) oli 16 %. Tuottoa nosti eri-

tyisesti Vaisala Oyj:n osakekurssin nousu. 

Ilman Vaisala Oyj:tä omaisuuden tuotto oli 

7 %. Apurahoja ja palkintoja jaettiin noin 

2,1 miljoona euroa, mikä oli noin 66 % si-

joitusten tuottamasta kassavirrasta ja noin 

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 3,8 

miljoonaa euroa.

Toiminnan kuluT

Tiedeakatemian toiminnan kulut olivat yh-

teensä 703 338 €, josta henkilöstökulut 

olivat 351 524 €. Toiminnan kulut katet-

tiin Tiedeakatemian omien sijoitusten tuo-

tolla sekä omakatteisilta rahastoilta ja Tie-

deakatemian hallinnoimilta säätiöiltä peri-

tyillä yhteiskulukorvauksilla. Julkaisutoi-

minnan menot katettiin valtion avustuk-

sella, jota saatiin 108 823 €, ja julkaisujen 

myyntituotoilla, joita kertyi 21 222 €. Tili-

kauden ylijäämä oli 106 811 €.

Rahastoista ja Tiedeakatemian omista 

varoista myönnettiin apurahoja ja palkin-

toja yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa 

(vuonna 2016 noin 2 miljoonaa euroa):

•	 Tiedeakatemian omista varoista palkin-

tona 30 000 € (15 000 €)

•	 Väisälän rahastosta apurahoja ja pal-

kintoja 1 507 270 € (1 555 500 €)

•	 Matematiikan rahastosta apurahoja  

52 736 € (12 252 €)

•	 Jutikkalan rahastosta apurahoja ja pal-

kintoja 503 100 € (515 900 €)

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 2017 kuuluneet esimies Kirsi Tir-

ri, varaesimies Risto Nieminen, varainhoi-

taja Pekka Ilmakunnas, pääsihteeri Pekka 

Aula ja humanistisen osaston sihteeri Erk-

ki Hollo. Kutsuttuna asiantuntijajäsenenä 

toimi Timo Viherkenttä. Ryhmä piti vuo-

den aikana kaksi kokousta, 7.2. ja 

1.12.2017.

Pekka Ilmakunnas
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