JOENSUUN YLIOPISTON TUKISÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015
Joensuun yliopiston tukisäätiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään
säätiörekisteriin 5. päivänä toukokuuta 1985, joten vuosi 2015 oli säätiön 31. toimintavuosi.
Hallitus, muu hallinto ja tilintarkastus
Säätiön hallituksen puheenjohtajana on kertomusvuonna toiminut akateeminen rehtori Jaakko
Puhakka ja varapuheenjohtajana professori Matti Turtiainen. Muut hallituksen jäsenet olivat
henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle, professori Timo Jääskeläinen, professori Helmi Järviluoma-Mäkelä
21.4.2015 saakka ja siitä lähtien apulaisprofessori Leena Kolehmainen sekä MMT Pentti Hyttinen,
toimitusjohtaja Leila Kontkanen, tilaajajohtaja Janna Puumalainen ja toimitusjohtaja Anne Vänskä.
Hallitus kokoontui kaksi kertaa.
Säätiön sijoituksia hoitavan työvaliokunnan ovat muodostaneet puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja toimitusjohtaja Anne Vänskä. Työvaliokunta kokoontui kolme 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
kirjanpidosta vastasi ja tilinpäätöksen laati Accountor Pohjois-Karjala Oy.
Tilintarkastajana toimi KHT Eero Huusko, varahenkilönään HTM Arttu Sallinen, molemmat Ernst &
Young Oy:stä.
Avustustoiminta
Säätiön avustukset perustuivat hallituksen aiemmin päättämiin ja vuosittain noudatettaviin
periaatteisiin:








Joensuun kampuksen alueellisesti merkittäville hankkeille myönnettiin 21 000 euroa (kaksi
hankketta).
Vierailevan professorin avustuksena fysiikan ja matematiikan laitokselle myönnettiin 4 800
euroa ja teologian osastolle 2 700 euroa.
Kampuksen kansainvälistymiseksi tieteellisiin, kansainvälisiin Joensuun kampuksen
konferensseihin myönnettiin 28 300 euroa 9 eri konferenssille.
Kuusi yliopiston tohtorikoulutettavaa jatkoi väitöskirjatyötään yliopiston nuoremman tutkijan
palvellussuhteessa säätiön kaksivuotisten avustuspäätösten turvin. Kolmelle heistä on
rahoitus vielä v. 2016. Yhden koulutettavan avustus on enintään 40 000 euroa vuodessa
sisältäen mahdollisuuden osallistua vuosittain ulkomaiseen konferenssiin.
Elojen rahastosta vuonna 2014 myönnetyllä 15 000 euron apurahalla jatkoi PohjoisKarjalaa koskevaa väitöskirjatyötään yksi jatko-opiskelija neljän kuukauden ajan.
Pohjois-Karjalan kuntien rahastosta vuonna 2014 myönnetyillä apurahoilla á 12 500 euroa
valmisteli väitöskirjaansa osan vuotta kaksi yliopiston jatko-opiskelijaa.

Avustuksia Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle maksettiin 308 408 euroa (edellisenä
vuonna 149 194 euroa) edellä kuvattuihin tarkoituksiin.
Tuloslaskelma ja tase
Tilikauden ylijäämä oli 840 915 euroa (edellisenä vuonna 72 317 euroa). Poikkeuksellisen suuri
ylijäämä johtuu joulukuussa toteutetuista arvopapereiden voitollisesta myynnistä, joka johtui
varainhoitajan vaihtumisesta. Ilman myyntejä tulos olisi ollut odotetusti alijäämäinen.
Varsinaisen toiminnan tuloja säätiöllä ei ole ja alijäämä siten 319 974 euroa ( edellisenä vuonna
161 338 euroa). Merkittävä alijäämän lisäys johtuu pääosin suunnitellun mukaisesti avustuskulujen
kasvusta.
Sijoitustoiminnan kate oli 1 023 123 euroa (edellisenä vuonna 53 895 euroa), josta
arvopapereiden myyntivoitot 996 101 euroa. Muutos johtuu edellä todetun mukaisesti pääosin
sijoitussalkkujen realisoinnista.
Säätiö sai vuotuisena avustuksena Helsingin yliopiston rahastolta (HY:n Joensuun apteekin
reseptimyynti) 137 755 euroa ( 179 760 euroa vuonna 2014 sisältäen myös edellisen vuoden
yhden vuosikolmanneksen tuloutuksen).
Taseen loppusumma oli 5 551 991 euroa (edellisenä vuonna 4 641 093 euroa). Muutoksen
pääosin selittää aiemmin markkinahintaisina raportoitujen arvopaperisijoitusten realisointi rahaksi
joulukuun lopulla.
Myönnettyjä kerta-avustuksia oli kirjaamatta ja maksamatta 35 340 euroa. Lisäksi yliopiston
kolmen tohtorikoulutettavan avustuspäätökset sitovat enimmillään 120 000 euroa vuonna 2016.

Arvopaperit
Hallitus hyväksyi joulukuun kokouksessaan päivitetyn sijoituspolitiikan sekä valitsi kilpailutuksen
perusteella ja säätiön sijoituspolitiikan ehdoin uudeksi varainhoitajaksi täyden valtakirjan
periaatteella Evli Oyj:n. Varapuheenjohtaja ja asiamies allekirjoittivat sitten tammikuussa 2016 Evli
Oyj:n kanssa tarvittavat sopimukset. Aiemman varainhoitajan Nordean salkut myytiin joulukuussa
ja Evlille sijoitettavaksi siirrettiin4,7 me euroa tammikuussa 2016 . Nordeaan jäi Talvivaaran 3110
osaketta yhteensä 93,30 euron markkina-arvolla, koska osakkeen kaupankäynti on keskeytetty.
Asunto-osakkeet
Elojen rahastoon kuuluvista säätiön omistamista huoneistoista viisi oli vuokrattu yliopistolle ja yksi
yksityishenkilölle.
Asunto-osakeyhtiö Siltakatu 24 oli esittänyt säätiölle vahingonkorvausvaatimuksen säätiön
omistaman huoneiston aiheuttaman laajan vesivahingon tuottamuksellisesta aiheuttamisesta.
Säätiön kiistettyä vaatimuksen yhtiö luopui vaatimuksistaan. Asuinhuoneistojen nettotuotto oli 8
392 euroa. Vahingon johdosta asuntojen kokonaistuotto oli edellisvuotta (23 732 euroa) oleellisesti

pienempi johtuen yhden huoneiston lähes vuoden vuokratulojen puuttumisesta ja
vahingonkorvausvaatimuksen asianajokuluista.
Hallitus päätti joulukuussa, että säätiö myy omistamansa huoneistot ja hankkii tilalle uusia.
Myyntitoimet käynnistettiin alkuvuonna 2016. Kauppakirjat neljän loppuvuonna 2016 valmistuvan
yksiön hankinnasta, kokonaishinnaltaan 410 290 euroa, allekirjoitettiin tammikuussa 2016.
Metsäkiinteistöt
Säätiön metsätilat sijaitsevat Kiteen Rokkalassa (36 ha, kuuluu Elojen rahastoon) ja Kontiolahden
Kyykän kylässä (65,1 ha). Metsistä ei syntynyt myyntituloja eikä oleellisia kuluja. Tiloja hoidetaan
ajan tasalla olevien metsäsuunnitelmien mukaisesti.
Muut omistukset
Säätiö omisti Joensuu Tiedepuisto Oy:n osakkeita kirjanpitoarvoltaan 169 941 euroa.

