TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015
1 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 2015: Tukea tieteelle!
Vuosi 2015 oli Jyväskylän yliopistosäätiön neljästoista varsinainen toimintavuosi. Säätiö on vuonna 1918
perustetun Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen työn jatkaja, joten vuosi 2015 oli säätiön 97. toimintavuosi.
Sääntöjensä mukaisesti Jyväskylän yliopistosäätiö pitää julkisuudessa esillä Jyväskylän yliopiston asiaa,
tukee Jyväskylän yliopiston toimintaa taloudellisesti, jakaa avustuksia ja apurahoja Jyväskylän yliopiston
piirissä harjoitettavaa tieteellistä tutkimus-, opetus- ja muuta toimintaa varten sekä on omistaa maaliskuun
7. päivän, jolloin Wolmar Schildt perusti Yli-opiston rahaston vuonna 1860, yliopiston päiväksi.
Yliopistosäätiö toimii tarkoituksensa mukaisesti ja tukee yliopiston toimintaa. Tukea on osoitettu
lahjoituksina, palkintoina ja apurahoina. Lisäksi aktiivisella toiminnalla edistetään yliopiston ja KeskiSuomen elinkeinoelämän yhteistyötä. 1.12.2015 voimaantullut uusi säätiölaki toi muutostarpeita myös
yliopistosäätiön sääntöjen päivittämiselle ja lähipiiriseurannan uudelleen järjestämiselle. Nämä
toimenpiteet ovat käynnissä ja näitä käsitellään valtuuskunnan vuosikokouksessa keväällä 2016.
1.1 Lahjoitukset 2015
Yliopistosäätiö on sitoutunut tilikaudella 2015 tukemaan Jyväskylän yliopiston promootiojuhlaa ja tähän
liittyviä valmisteluja 30 000 eurolla. Jyväskylän yliopiston yhdeksäs promootio järjestetään elokuussa 2016.
1.2 Palkinnot ja apurahat 2015
Yliopiston vuosijuhlassa 11.3.2015 jaettiin seuraavat yliopistosäätiön palkinnot:
Tieteellisen tiedon julkistamispalkinto (5 000 €): psykologian ja psykoterapian professori Raimo Lappalainen
Hyvä opettaja- palkinto (3 400 €): KM, FM Johanna Kainulainen
Hyvä väitöskirja- palkinto (3 400 €): yhteiskuntatieteiden tohtori Helena Hirvonen
Hyvä esimies- palkinto (3 400 €): palvelupäällikkö Tarja Keihäsvuori
Innovaatiopalkinto (3 400 €): fysiikan professori Jussi Timonen
Kari Sajavaaran rahastosta jaettiin tunnustuspalkinto (1 000 €) FT Mari Hongolle ansiokkaasta soveltavan
kielentutkimuksen alan väitöskirjasta. Lisäksi Kari Sajavaaran rahasto myönsi professori Siv Björklundille ja
yliopistonlehtori Karita Mård-Miettiselle tunnustuspalkinnon (1 000 €) yhteiskunnallisesti vaikuttavasta
työstä kielikylpyopetuksen ja monikielisyyden kehittämisessä ja tutkimuksessa. Palkinnot jaettiin viidennellä
Kari Sajavaara –muistoluennolla 16.1.2015.

Aino Sallisen rahastosta jaettiin apuraha 10 000 € yliopiston lukuvuoden avajaisissa 2.9.2015. Apuraha
myönnettiin KT Mari Vuorisalolle. Vuorisalo tutkii miten lasten arki erityisesti eriarvoistumisen
näkökulmasta muotoutuu päiväkodissa.
1.3 Muuta toimintaa vuoden 2015 aikana
Valtuuskunnan perinteinen kesäretki tehtiin 12.8.2015 Konnevedelle. Päivän isäntänä toimi kunnanjohtaja
Juha Jokitalo. Kesäretken aikana tutustuttiin esimerkiksi Etelä-Konneveden kansallispuistoon sekä
Konneveden Luontopalveluiden, Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusaseman ja Konnekuljetus Oy:n
toimintaan.
Vuoden 2015 aikana on aloitettu valmistautuminen yliopiston kanssa pidettävään yhteistyöseminaariin.
Seminaari toteutetaan paneelikeskusteluna yliopiston vuosijuhlan yhteydessä 9.3.2016. Paneelin aiheena
on ajankohtainen yhteistyötä ja yhteiskunnallista tilannetta käsittelevä aihe ”Uudistuva yliopisto 2025yhteiskunnan kasvumoottori?”.
Jyväskylän yliopistosäätiöllä on edustus Eero ja Erkki Fredriksonin säätiössä, Jyväskylän
kesäyliopistoyhdistys ry:ssä, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiössä, Niilo Mäki säätiössä sekä
W.S. Schildtin rahastossa. Jyväskylän yliopistosäätiö on Keski-Suomen kauppakamarin sekä Jyväskylän
kesäyliopistoyhdistyksen jäsen.
Tilikauden aikana yliopistosäätiöllä ei ole ollut omaa säätiön toteuttamaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

2 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tullut esiin sellaisia tapahtumia tai epävarmuustekijöitä, joilla olisi
vaikutusta esitettyihin tilinpäätöslukuihin. Säätiön sijoitustoiminta jatkuu vakaana ja rahoitusasema on
vahva. Toiminnan laadun ja laajuuden arvioidaan pysyvän samalla tasolla vuoteen 2015 verrattuna.
Vuoden 2016 aikana yliopistosäätiö haluaa jatkaa asemansa vahvistamista ja tunnettavuuden lisäämistä
yliopiston aktiivisena ja itsenäisenä tukijana. Toimiva ja vastavuoroinen yhteistyö varmistaa resurssien
keskittämisen juuri oikeisiin kohteisiin ja tulee kehittämishankkeita, kansainvälistymistä sekä
yhteiskuntasuhteiden edistämistä.

3 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen
vaikuttavista seikoista
Yliopistosäätiön riskit on jaoteltu strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin ja vahinko- ja keskeytysriskeihin.
Riskejä pyritään hallitsemaan arvioimalla toimintaympäristön, varallisuuden ja hallinnon riskiherkkyyttä
etukäteen. Havaittujen riskien epäkohtia minimoidaan hankkimalla riittävästi tietoa päätöksen teon tueksi,
sopimusteknisesti sekä aktiivisella hallinnon työskentelyllä. Yliopistosäätiön toiminnan riskitaso on
kokonaisuutena siedettävä.
Strategisia riskejä ovat yhteiskunnallisen tilanteen ja myös kansainvälisten tapahtumien vaikutukset
yliopistosäätiön toimintakenttään, avainyhteistyökumppanien (esimerkiksi varainhoitoa hoitavien tahojen)
onnistunut valinta ja ammattitaito sekä investointien tekeminen, jotta investoinnit eivät sido

toimintaympäristöä tukematonta pääomaa. Taloudellisista riskeistä olennaisimpia ovat rahoitus- ja
korkoriskit, markkinariskit sekä likviditeettiriskit. Yliopistosäätiöllä on taseen kokoonsa verraten olennainen
omistus arvopapereissa ja huoneistoissa, joiden osalta edellä mainitut riskit tulee hallita hajautuksilla,
sopimuksilla ja markkinatilanteeseen perehtymällä. Operatiivisia riskejä ovat imagoriskit, henkilöriskit,
raportointi- ja kirjanpitoriskit sekä lainsäädännön ja viranomaismääräysten vaikutukset säätiön
toimintatapaan ja päätösten taustalla käytettävään tietoon. Vahinko- ja keskeytysriskeistä kiinteään
omaisuuteemme liittyy kiinteistö- ja paloturvallisuusriskit sekä laajemmin toimintaan ympäristöriskit.

4 Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta
Jyväskylän yliopistosäätiön toiminnan taloudellisen perustan muodostavat sijoitustoiminnan tuotot. Säätiön
omaisuus on huoneisto-osakkeissa ja arvopapereissa. Huoneistojen omistuksessa tapahtui tilikauden
aikana muutoksia; yliopistosäätiö myi pois yhden liikehuoneiston (As Oy Jyväskylän Kauppakatu 23) ja
hankki kaksi asuinhuoneistoa (As Oy Jyväskylän Runous) lisää. Tilikauden päättyessä kaikki omistetut
huoneistot (9 kpl) olivat vuokrattuina.
Arvopapereiden osalta varainhoito on keskitettynä sijoitussalkkuihin ja hajautettu kahdelle eri toimijalle.
Painotuksissa tai sijoitusprofiilissa ei ole ollut olennaisia muutoksia tilikauden aikana. Sijoitus- ja
rahoitustoiminnan tuotot ovat kasvaneet noin 45,5 % (89,4 t€) tilikauden 2015 aikana. Kasvua selittää
liikehuoneiston myyntivoitto (59,6 t€) sekä oikea-aikaiset toimenpiteet rahoitusinstrumenttien hallinnassa.
Tilikauden aikana ei ollut käynnissä keräyksiä, edellinen juhlakeräys on ollut vuonna 2013 yliopiston 150
juhlavuoden kunniaksi. Verohallinto on nimennyt Jyväskylän yliopistosäätiön vuosiksi 2015–2019 säätiöksi,
jolle tehdyn rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.
Jyväskylän yliopistosäätiön tunnusluvut taloudellisesta asemasta (t€)
Jyväskylän yliopistosäätiön tunnusluvut

2015

2014

2013

Kokonaistuotot

326,7

266,1

242,7

Tuottojäämä (ennen sijoitus- ja
rahoitustoimintaa)

-86,8

-82,7

-56,9

Tuottojäämä-%

-26,5

-31,1

-23,4

Tilikauden ylijäämä

175,0

113,6

84,5

Taseen loppusumma

3 000,5

2 776,5

2 662,9

Oman pääoman tuotto-%

5,9

4,2

3,3

98,9

99,9

99,9

(100 *(nettotulos/oikaistu opo keskimäärin))
Omavaraisuusaste-%
(100*(omat varat/oikaistun taseen
loppusumma))

5 Hallinto
5.1 Säätiön valtuuskunta (uuden säätiölain mukainen hallintoneuvosto)
Valtuuskunnan vuosikokous pidettiin 21.4.2015 Agorassa. Kokouksen päätteeksi yliopiston rehtori Matti
Manninen piti esityksen yliopiston ajankohtaisista asioista. Vuosikokouksen yhteydessä valtuuskunnan
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Markku Andersson ja varapuheenjohtajaksi Timo Louna. Edellistä
valtuuskunnan puheenjohtajaa Keijo Mannerta kiitettiin lämpimästi yliopistosäätiön hyväksi tehdystä
työstä.
Valtuuskunnan jäseninä ovat Markku Andersson, Jukka Akselin, Ari Hiltunen, Hannu Javanainen, Reima
Kerttula, Janne Kinnunen, Jari Kuosmanen, Jukka Lassila, Jarmo Lindberg, Timo Louna, Keijo Manner, Pekka
Mervola, Anita Mikkonen, Matti Mäkinen, Antti Määttä , Juha S. Niemelä, Mikko Pakarinen, Tuuli Kirsikka
Pirttiaho, Leo Potkonen, Jukka Puolakka, Eero Salojärvi, Uljas Valkeinen, Seppo Virta ja Tomi Yli-Kyyny.
Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. 2016 erovuorossa ovat Markku Andersson, Jukka
Akselin, Jarmo Lindberg, Keijo Manner, Antti Määttä, Mikko Pakarinen, Antti Määttä, Jukka Puolakka ja
Tomi Yli-Kyyny.
5.2 Hallitus
Säätiön hallitukseen kuuluvat Seppo Virta puheenjohtajana, Antti Määttä varapuheenjohtajana, Jari
Kuosmanen, Tomi Yli-Kyyny sekä Jyväskylä yliopiston nimeäminä Matti Manninen ja Kirsi Moisander.
Hallitus piti toimintavuoden aikana viisi kokousta.
5.3 Muu hallinto
Säätiön asiamiehenä on toiminut Asko Malinen 30.4.2015 saakka. Tämän jälkeen, 1.5.2015 alkaen, säätiön
asiamiehenä toimii Minna Nirkkonen. Säätiöllä ei ole asiamiehen lisäksi palkattua henkilökuntaa.
Tilintarkastajina ovat toimineet varsinaisina KHT Johanna Gråsten ja KPMG Oy Ab, päävastuullisenä KHT,
JHTT Pertti Keskinen. Varalla KHT Esko Taskinen ja KHT Katariina Vuorela.
5.4 Hallinnon palkkiot
Säätiön sääntöjen mukaisesti hallitukselle tai valtuuskunnalle (uuden säätiölain mukaiselle
hallintoneuvostolle) ei ole maksettu palkkioita. Asiamiehen palkkio on maksettu hallituksen päätöksen
mukaisesti.
5.5 Tiedot lähipiiriliiketoimista
Säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia lähipiiriin kuuluville tai tehnyt muitakaan säätiölain tarkoittamia
toimia lähipiiriläistensä kanssa.

