JOENSUUN YLIOPISTON TUKISÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Joensuun yliopiston tukisäätiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään
säätiörekisteriin 5. päivänä toukokuuta 1985, joten vuosi 2014 oli säätiön 29. toimintavuosi.
Hallitus, muu hallinto ja tilintarkastaja
Säätiön hallituksen puheenjohtajana on kertomusvuonna toiminut rehtori Perttu Vartiainen ja
varapuheenjohtajana professori Matti Turtiainen. Yliopiston rehtorit vaihtuivat 1.1.2015 alkaen.
Säätiön sääntöjen mukaisesti Vartiainen jäi vuodenvaihteessa pois myös säätiön
puheenjohtajuudesta ja akateeminen rehtori Jaakko Puhakka Joensuun kampuksella
työskentelevänä ylipiston rehtorina jatkaa tehtävässä.
Muut hallituksen jäsenet olivat professori Helmi Järviluoma-Mäkelä, henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle,
professori Timo Jääskeläinen, maakuntajohtaja Pentti Hyttinen, toimitusjohtaja Leila Kontkanen,
tilaajajohtaja Janna Puumalainen sekä 30.4.2014 saakka johtaja Ritva Saarelainen ja siitä lähtien
toimitusjohtaja Anne Vänskä. Hallitus kokoontui kaksi kertaa.
Säätiön sijoituksia hoitavan työvaliokunnan ovat muodostaneet puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
sekä 30.4.2014 saakka johtaja Ritva Saarelainen ja siitä lähtien toimitusjohtaja Anne Vänskä.
Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa.
Säätiön asiamiehenä on toiminut Juhani Hukkanen.
Säätiön luottamushenkilöille ei maksettu palkkiota. Säätiön lähipiirille ei ole annettu avustuksia eikä
muita etuuksia.
Säätiön maksuliikenteestä on huolehtinut Joensuun Isännöinti-Ykköset Oy, jonka alihankkijana
tilinpäätöksen laati Accountor Pohjois-Karjala Oy (entinen Pretax Pohjois-Karjala Oy).
Tilintarkastajana toimi KHT Katja Pesonen, varahenkilönään KHT Eero Huusko, molemmat Ernst &
Young Oy:stä.
Avustustoiminta
Säätiön avustukset perustuivat hallituksen aiemmin päättämiin vuosittain noudatettaviin
periaatteisiin:
1. Joensuun kampuksen alueellisesti merkittäville hankkeille avustuksia myönnettiin 10 750
euroa (kaksi hanketta). Aiemmin tällä vuosikymmenellä säätiö on myöntänyt seitsemälle
alueellisesti merkittävälle hankkeelle noin 100 000 euroa.
2. Vierailevan professorin avustus 25 800 euroa myönnettiin tällä kertaa matematiikan ja
fysiikan osastolle.
3. Kampuksen kansainvälistymiseksi tieteellisiin, kansainvälisiin Joensuun kampuksen
konferensseihin myönnettiin 40 000 euroa 17 eri konferenssille.
4. Kolme yliopiston tohtorikoulutettavaa jatkoi väitöskirjatyötään säätiön aiemmin myöntämän
kaksivuotisen avustuspäätöksen turvin. Säätiö päätti rahoittaa lisäksi kolme uutta v. 2015

aloittavaa tohtorikoulutettavaa kaksivuotisella avustuksellaan. Yhden koulutettavan avustus
on enintään 40 000 euroa vuodessa sisältäen kullekin mahdollisuuden osallistua vuosittain
ulkomaiseen konferenssiin.
5. Elojen rahastosta jo edellisenä vuonna myönnetyllä 15 000 euron apurahalla jatkoi PohjoisKarjalaa koskevaa väitöskirjatyötään yksi jatko-opiskelija.
6. Pohjois-Karjalan kuntien rahastosta myönnettiin kaksi apurahaa á 12 500 euroa PohjoisKarjalan elinkeinoelämää koskevan väitöskirjatyöhön. Molempien työskentelyapurahojen
käyttö siirtyi vuoteen 2015.
Säätiöllä oli vuodenvaihteessa voimassa olevat työskentelyapurahapäätökset yhdeksälle
väitöskirjatyöntekijälle.
Avustuksia maksettiin 149 194 euroa (edellisenä vuonna 136 836 euroa).
Tuloslaskelma ja tase
Tilikauden ylijäämä oli 72 317 euroa (edellisenä vuonna 122 532 euroa).
Säätiö sai vuotuisena avustuksena Helsingin yliopiston rahastolta (HY:n Joensuun apteekin
reseptimyynti) 179 760 euroa (128 806 euroa vuonna 2013).
Taseen loppusumma oli 4 641 093 euroa (edellisenä vuonna 4 542 202 euroa).
Myönnettyjä kerta-avustuksia (konferenssit, professorivierailu ja nimikkorahastojen väitöskirjaapurahat) oli maksamatta 83 576 euroa. Lisäksi yliopiston kuuden tohtorikoulutettavan
avustuspäätökset sitovat vuonna 2015 enimmillään 240 000 euroa ja seuraavana vuonna 120 000
euroa.

Arvopaperit
Arvopaperisijoituksia ohjasi hallituksen 25.3.2011 hyväksymät ja 12.4.2013 päivittämät säätiön
varainhoidon periaatteet (sijoituspolitiikka). Säätiön sijoitukset toteutettiin Nordean kanssa tehtyjen
sopimusten mukaisina konsultatiivisena salkkuna ja täyden valtakirjan rahastosalkkuna.
Arvopaperisalkkujen markkina-arvo oli joulukuun 2014 lopussa 4 655 275 euroa. Arvopapereiden
vuosituotto oli 8,79 %.
Hallitukselle on molemmissa kokouksissaan annettu raportit sijoituksista.
Asunto-osakkeet
Elojen rahastoon kuuluvista säätiön omistamista huoneistoista viisi oli vuokrattu yliopistolle ja yksi
yksityishenkilölle. Asuinhuoneistojen tuotto oli 23 732 euroa.
Asunto-osakeyhtiö Siltakatu 24 on esittänyt säätiölle summaltaan määrittelemätön
vahingonkorvausvaatimuksen yhtiössä tapahtuneen vesivahingon tuottamuksellisesta
aiheuttamisesta. Vahingon korjaamisen ja samalla tehtävän viemärisaneerauksen työtarjousten

summa on 218 460 euroa, josta vesivahinko 108 460 euroa. Säätiö on perustellusti kiistänyt
vaatimuksen. Kiista on molemmin puolin asianajajien hoidossa ja kesken.
Metsäkiinteistöt
Säätiön metsätilat sijaitsevat Kiteen Rokkalassa (36 ha, kuuluu Elojen rahastoon) ja Kontiolahden
Kyykän kylässä (65,1 ha). Metsistä ei syntynyt myyntituloja. Metsätiloille valmistui
metsäsuunnitelmat yliopiston metsätieteiden osaston kenttäkurssina. Kontiolahden tilalla
toteutettiin metsänhoidollisia töitä.
Muut omistukset
Säätiö omisti Joensuu Tiedepuisto Oy:n osakkeita kirjanpitoarvoltaan 169 941 euroa. Savonlinnan
innovaatiokeskuksen osakkeet myytiin Savonlinnan kaupungille 3650 euron hintaan. Kaupasta
syntyi 1350 e tappio.

