TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
1 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 2016: Tukea tieteelle!
Vuosi 2016 oli Jyväskylän yliopistosäätiön viidestoista varsinainen toimintavuosi. Säätiö on vuonna 1918
perustetun Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen työn jatkaja, joten vuosi 2016 oli säätiön 98. 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 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, apurahoina ja osallistumalla yhteisiin tapahtumiin. Lisäksi aktiivisella toiminnalla
edistetään yliopiston ja Keski-Suomen elinkeinoelämän yhteistyötä.
1.12.2015 voimaantullut uusi säätiölaki toi muutostarpeita myös yliopistosäätiön säännöille ja
lähipiiriseurannan uudelleen järjestämiselle. Valtuuskunta käsitteli ja hyväksyi Jyväskylän yliopistosäätiön
sääntömuutoksen vuosikokouksessaan keväällä 2016, mutta säännöt ovat vielä täydennyskierroksella
patentti- ja rekisterihallituksen ohjauksen ja täsmennyspyyntöjen vuoksi. Säännöt tullaan käsittelemään
uudelleen valtuuskunnan vuosikokouksessa 2017 ja lähettämään tämän jälkeen patentti- ja
rekisterihallitukselle vahvistettavaksi.
1.1 Lahjoitukset yliopistolle 2016
Jyväskylän yliopistosäätiö tuki yliopiston promootiojuhlaa ja tähän liittyviä valmisteluja 30 000 eurolla.
Jyväskylän yliopiston yhdeksäs promootio järjestettiin elokuussa 2016.
Vuonna 2016 Jyväskylän yliopistosäätiö on sitoutunut tukemaan Jyväskylän yliopistoa 40 000 eurolla ja
tämä tuki kohdennetaan Suomen 100-vuotisjuhlaan ja tähän sidoksissa oleviin tapahtumiin.
1.2 Palkinnot ja apurahat 2016
Yliopiston vuosijuhlassa 9.3.2016 jaettiin seuraavat yliopistosäätiön palkinnot:





Tieteellisen tiedon julkistamispalkinto (5 000 €): Konneveden tutkimusaseman johtaja, professori
Hannu Ylönen
Hyvä opettaja- palkinto (3 400 €): yliopistonopettaja FT Saara Kaski
Hyvä väitöskirja- palkinto (3 400 €): FT Malgorzata Lahti
Hyvä esimies- palkinto (3 400 €): opettajankoulutuslaitoksen johtaja Tiina Silander



Kulttuuripalkinto (3 400 €, jaetaan 1 700 € molemmille): FT, dos., yliopistonlehtori Risto NiemiPynttäri ja yliopistonlehtori Mariana Siljamäki.

Vuoden 2016 aikana muotoutui myös uusi palkitsemismuoto: Yhteisöllisyyden rakentaja-palkinto.
Palkitsemismuoto syntyi palkitsemistarpeesta, joka ei ole sidottu tutkimukseen tai koulutukseen vaan
työyhteisön ja yhteisöllisyyden rakentamista edistäviin toimenpiteisiin. Nämä Yhteisöllisyyden rakentajapalkinnot tullaan jakamaan vuosittain yliopiston kuusijuhlan yhteydessä. Palkinnon suuruus on 700 € ja se
jaetaan kaikille tiedekunnille, yliopistopalveluille ja yhteinen erillislaitoksille. 21.12.2016 kuusijuhlassa
jaettiin seuraavat palkinnot:









Informaatioteknologian tiedekunta: Pekka Neittaanmäki
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu: Hanna-Leena Pesonen
Liikuntatieteellinen tiedekunta: Liikunnan Riemu
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: YFI Hupitoimikunta
Humanistinen tiedekunta: Kielten laitos
Kasvatustieteiden tiedekunta: Eija Aalto
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Philippos Papadakis
Avoin yliopisto: Leo Café ja pedagogiset messut Yliopistopalvelut: Yliopistoliikunta

Kari Sajavaaran rahastosta jaettiin tunnustuspalkinto (1 000 €) FT Heini Lehtoselle ansiokkaasta soveltavan
kielentutkimuksen alan väitöskirjasta. Lisäksi Kari Sajavaaran rahasto myönsi tunnustuspalkinnon (1 000 €)
Monikulttuurikeskus Glorialle yhteiskunnallisesti vaikuttavasta työstä maahanmuuttajien tukemiseksi.
Palkinnot jaettiin kuudennella Kari Sajavaara –muistoluennolla 15.1.2016.
Aino Sallisen rahastosta jaettiin ei jaettu apurahoja vuoden 2016 aikana.
1.3 Muuta toimintaa vuoden 2016 aikana
Valtuuskunnan jäsenten ja muiden yhteistyökumppanien perinteinen kesäretki tehtiin 17.8.2016
Toivakkaan. Päivän emäntänä toimi kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen. Kesäretken aikana tutustuttiin
esimerkiksi Toivakka-taloon, Taulun kartanoon sekä Pure Toivakka-hyvinvointimatkailuhankkeeseen ja MHBetoni Oy:n toimintaan.
Vuoden 2016 aikana toteutettiin yliopiston kanssa yhteistyöseminaari. Seminaari pidettiin
paneelikeskusteluna yliopiston vuosijuhlan yhteydessä 9.3.2016. Paneelin aiheena oli ajankohtainen
yhteistyötä ja yhteiskunnallista tilannetta käsittelevä aihe ”Uudistuva yliopisto 2025- yhteiskunnan
kasvumoottori?”. Seminaari sai hyvän vastaanoton ja paneelikeskustelumuotoinen, muuhun tapahtumaan
yhdistettävä tilaisuus osoittautui luontevaksi tavalta käsitellä aihetta. 2017 vuoden seminaaria
suunnitellaan toteutettavaksi samaan tapaan paneelikeskusteluna yliopiston päärakennuksen avajaisten
yhteydessä teemalla ”Tutkimusta- yksin vai yhdessä?”.
Jyväskylän yliopistosäätiöllä on edustus Eero ja Erkki Fredriksonin säätiössä, Jyväskylän
kesäyliopistoyhdistys ry:ssä, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiössä, Niilo Mäki säätiössä, W.S.
Schildtin rahastossa sekä Jyväskylässä järjestettävien kotiseutupäivien päätoimikunnassa. 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 2016 verrattuna.
Vuoden 2017 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 hallitaan 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
omaisuuteen 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. Tilikauden aikana säätiön huoneistokannassa ei ole
tapahtunut muutoksia. Tilikauden päättyessä kaikki omistetut huoneistot (9 kpl) olivat vuokrattuina.
Huoneistoista kaksi on liikehuoneistoja ja seitsemän asuinhuoneistoja.
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 laskeneet noin 46,3 % (121,3 t€). Olennaista muutosta selittää se, että

tilikaudelle 2015 on kirjattu kertaluonteisena eränä liikehuoneiston myyntivoitto (59,6 t€). Yleisestä
markkinatilanteesta johtuen arvopapereiden myyntivoittojen suuruus on ollut tilikautta 2015 vähäisempää
ja myyntivoittojen määrä on laskenut edellisestä vuodesta noin 86,5 t€. Kuitenkin myös sijoitus- ja
rahoitustoiminnan kulut toteutuvat noin 12,5 t€ vuotta 2015 pienempänä. Arvonkehitys on kuitenkin ollut
positiivista ja rahasto-osuuksien ja pörssiosakkeiden markkina-arvot ovat tilinpäätöshetkellä 182,4 t€
taseessa olevaa kirjanpitoarvoa korkeammat.
Tilikauden aikana ei ollut käynnissä keräyksiä, edellinen juhlakeräys on ollut vuonna 2013 yliopiston 150
juhlavuoden kunniaksi. Myöskään vuodelle 2017 ei ole suunniteltu keräyksiä, nykyisestä tiukasta
taloustilanteesta johtuen. 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

2016

2015

2014

Kokonaistuotot

192,9

326,7

266,1

Tuottojäämä (ennen sijoitus- ja
rahoitustoimintaa)

-98,8

-86,8

-82,7

Tuottojäämä-%

-51,2

-26,5

-31,1

Tilikauden ylijäämä

41,9

175,0

113,6

Taseen loppusumma

3 054,8

3 000,5

2 776,5

Oman pääoman tuotto-%

1,4

5,9

4,2

98,5

98,9

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 25.4.2016 Seminaarinmäellä. Kokouksen päätteeksi yliopiston rehtori
Matti Manninen piti esityksen yliopiston ajankohtaisista asioista. Vuosikokouksen yhteydessä
valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Andersson ja varapuheenjohtajaksi Mikko Pakarinen.
Andersson on toiminut puheenjohtajana vuoden 2015 vuosikokouksesta alkaen.
Valtuuskunnan jäseninä ovat Markku Andersson, Jukka Akselin, Ari Hiltunen, Sanna-Mari Hynninen, Vesa
Kataja, Reima Kerttula, Janne Kinnunen, Jari Kuosmanen, Jukka Lassila, Timo Louna, Tapani Mattila, Pekka
Mervola, Matti Mäkinen, Antti Määttä, Mikko Pakarinen, Pasi Patrikainen, Leo Potkonen, Eero Salojärvi,
Pasi Sorri, Petri Tolla, Matti Tuononen, Uljas Valkeinen, Seppo Virta ja Tomi Yli-Kyyny.

Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. 2017 erovuorossa ovat Jari Kuosmanen, Ari Hiltunen,
Jukka Lassila, Timo Louna, Matti Tuononen, Leo Potkonen, Eero Salojärvi ja Seppo Virta.
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 neljä kokousta.
5.3 Muu hallinto
Säätiön asiamiehenä toimii Minna Nirkkonen. Säätiöllä ei ole asiamiehen lisäksi muuta palkattua
henkilökuntaa.
Tilintarkastajina ovat toimineet varsinaisina KHT Johanna Gråsten ja KPMG Oy Ab, päävastuullisena KHT
Katariina Vuorela. Varatilintarkastajina ovat KHT, JHTT Pertti Keskinen ja KHT Jussi Rantakorpi.
5.4 Hallinnon palkkiot
Säätiön sääntöjen mukaisesti hallitukselle tai valtuuskunnalle ei ole maksettu palkkioita. Asiamiehelle
palkkio maksetaan hallituksen päätöksen mukaisesti.
5.5 Lähipiiri
Jyväskylän yliopistosäätiön lähipiiri muodostuu säätiön hallituksesta, valtuuskunnasta, asiamiehestä ja
tilintarkastajista.
Lähipiirirekisteriin on koottu säätiölain edellyttämät lähipiiritiedot säätiön hallituksen ja valtuuskunnan
jäsenten sekä asiamiehen ja tilintarkastajien osalta. Lähipiirirekisterin tiedot kattavat säätiön johtamiseen
osallistuvien tahojen sekä tilintarkastajien läheiset perheenjäsenet ja määräysvallassa toimivat yhteisöt,
säätiöt tai muut intressitahot. Asiamies hallinnoi rekisteriä.
5.5.1 Palkat palkkiot ja tunnustukset
Hallituksen tai valtuuskunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Asiamiehelle palkkio maksetaan
hallituksen päätöksen mukaisesti. Lähipiiriin kuuluville luonnollisille henkilöille ei ole maksettu
tavanomaisesta poikkeavia palkkoja, palkkioita eikä eläke-etuuksia. Jaetut tunnustukset ovat dokumentoitu
ja akateemiset ja muut myöntämiseen vaikuttaneet perusteet on yksilöity. Hallitus on päättänyt jaettavista
tunnuksista eri ryhmien esityksen mukaan, tunnustusten saajia arvioi usea henkilö.
5.5.2 Lainat, vastuut ja vakuudet
Jyväskylän yliopistosäätiöllä ei ole antanut tai vastaanottanut lainoja, vastuita tai vakuuksia lähipiiriinsä
kanssa.

