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Palkansaajasäätiön toimintakertomus
Säätiön toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen
Säätiö jatkoi sääntöjensä mukaisen tarkoituksen toteuttamista edistämällä
säästäväisyyttä ja palkansaajien taloudellista tietämystä sekä ylläpitämällä
STS-pankkimuseota ja pankin arkistoa.
Säätiön toiminta perustui valtuuskunnan vuosille 2013 - 2015 hyväksymään
toimintasuunnitelmaan, jonka pohjalta valtuuskunta vahvistaa kunkin
vuoden toiminnan painopistealueet. Toimintasuunnitelmassa asetettiin
tavoitteet sekä säätiön varainhoidolle että sen varsinaiselle toiminnalle.
Kolmivuotisen toimintasuunnitelman taloudelliseksi tavoitteeksi asetettiin
varallisuuden reaaliarvon säilyttäminen. Tavoitteeseen tulee päästä siten,
että säätiö samalla voi jakaa apurahoja vähintään 800 000,- eurolla vuodessa.
Tarkastelujakson ensimmäisenä vuonna taloudellinen tavoite ylitettiin
selvästi. Varallisuuden kasvu oli yli 10 %, kun inflaatiota vastaava kasvu olisi
ollut noin 2,5 %. Yksittäisen tilivuoden luvuista ei kuitenkaan voi suoraan
ennustaa koko suunnittelujakson kehitystä.
Myös apurahoja säätiö jakoi enemmän kuin tavoitteeksi oli asetettu, eli
900 000,- euroa. Lisäksi historia- ja perinnetoimintaan käytettiin 100 000,euroa.

STS-pankin arkisto ja historia
STS-pankkimuseo toimii edelleen Työväenmuseo Werstaan yhteydessä
Tampereella. Säätiö tuki taloudellisesti museon perusnäyttelyn uudistumista
ja säätiön toimintapiiristä siinä on mm. STS-pankin ja edistysmielisen
osuuskauppaliikkeen aineistoa.
Säätiön Internet-sivuille on lisäksi toteutettu ”virtuaalimuseo”, eli pankin
historian aikana kertyneestä valokuva-aineistosta säätiön kotisivuille koottu
näyttely. STS-pankin arkiston hoidosta sekä valokuvien ja muun materiaalin
säilyttämisestä ja järjestämisestä vastasi edelleen Työväen Arkisto.
Arkistossa on pysyvästi esillä myös osa säätiön taidekokoelmasta, johon
kuuluu mm. STS-pankin johdon muotokuvia sekä pankin toimintapiiristä
merkittäviin valtiollisiin tehtäviin nousseiden henkilöiden muotokuvia ja
muuta heihin liittyvää materiaalia.
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Apurahat
Säätiön toiminnan painopiste on palkansaajien taloudellisen tietämyksen
edistämisessä. Säätiö jakaa apurahoja tutkimus-, koulutus- ja tiedotusprojekteihin. Apurahojen jaosta päättää säätiön hallitus.
Apurahatoiminnan valmistelusta ja seurannasta vastasi apurahatoimikunta,
johon kuului seitsemän jäsentä. Sen puheenjohtajana toimi säätiön
hallituksen puheenjohtaja Markku Hyvärinen. Toimikunta kokoontui kaksi
kertaa.

Apurahat 12.2.2013
Palkansaajien Tutkimuslaitokselle 175 000,- euroa neljään
hankkeeseen. Pysyvät kohteet ovat talouskehityksen analysointiseuranta- ja ennustetyö sekä Talous ja Yhteiskunta – lehden
toimittaminen ja kehittäminen. Projektiluontoiset
tutkimusteemat ovat: ”Itsensä työllistäjät - tieteellinen
kirjallisuuskatsaus työstä palkkatyön ja yrittäjyyden
välimaastossa” ja ”Funktionaalisen tulonjaon viimeaikainen
kehitys Suomessa (jatkorahoitus)”.
Työväen Sivistysliitolle 135 000,- euroa seminaarihankkeisiin,
koulutustilaisuuksiin ja – tapahtumiin.
Kansan Sivistystyön Liitolle 70 000,- euroa seminaari- ja
koulutushankkeeseen ”Punavihreä hyvinvointivaltio ja sen
talous”.
Kalevi Sorsa – säätiölle 95 000,- euroa hankkeisiin
”Kohtuutalous” ja ”Taloudellinen oikeudenmukaisuus ja
osallistuttava demokratia”. Ensin mainittuun hankkeeseen
voidaan kohdistaa kokonaisrahoitus ja jälkimmäiseen siltä osin
kuin se selvittää kansalaisten sosioekonomisen aseman ja heidän
yhteiskunnallisen osallistumisen välistä korrelaatiota ja sen
vaikutusta palkansaajien taloudelliseen asemaan.
Vasemmistofoorumi ry:lle 55 000,- euroa Perusteaikakauslehden tuotanto- ja levityskuluihin. Lehti ilmoittaa
keskittyvänsä vuonna 2013 talous- ja Eurooppa-teemoihin. Tuki
kohdistetaan näihin teemoihin.
Työväenmuseo Werstaalle 30 000,- euroa jatkorahoitusta
hankkeeseen ”Mestariduunarit”. Hanke aloitettiin 2011 ja se tarvitsee
käynnistystukea kolmen vuoden ajan, joiden aikana se sulautetaan
osaksi museon normaalirahoitusta. Kyseessä on kokeilujakson
viimeinen vuosi.
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Turun Yliopiston taloustieteen laitokselle/professori Matti
Virenin tutkimusryhmälle 30 000,- euroa tutkimusprojektiin
”Julkisen talouden tasapainottamisen vaihtoehdot Suomessa”.
Tampereen Yliopistolle/professori Jukka Pirttilän
tutkimusryhmälle 20 000,- euroa julkisen palvelun motivaatiota
koskevaan tutkimukseen.
Tampereen Yliopistolle/professori Matti Tuomalan
tutkimusryhmälle 20 000,- euroa tutkimusprojektiin ”Tulojen
uudelleenjako yli elämänvaiheiden –julkisen talouden
tasapaino”.
Jyväskylän Yliopiston kauppakorkeakoulun professorin
Jaakko Pehkosen vetämälle työryhmälle 15 000,- euroa
tutkimusprojektiin ”Persoonallisuus, preferenssit, terveys ja
pitkän aikavälin työmarkkinatulemat”.
TH Global Sustainability -säätiölle 20 000,- euroa käynnistysavustusta
suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kestävää kehitystä koskevan tiedotusja tutkimustoiminnan sekä tapahtumien järjestämiseen.
Parecon Finland ry:lle 5 000,- euroa hankkeeseen ”Ekodemokraattisen
talouden tulevaisuudet”.
Lapin Yliopistolle/professori Riitta Brusila-Räsäsen tutkimusryhmälle
12 000,- euron apurahaa tutkimushankkeeseen ”Sisällä vai ulkoistettuna.
Palkansaajatyön ja ulkoistamisen ehdot luovan työn teettämisessä in-house –
tapauksissa”.
Vapaus Valita Toisin ry:lle 15 000,- euroa yhdeksään tutkimus- ja
tiedotushankkeeseen sekä seminaariin ja tapahtumaan. Teemoina on
ajankohtaisia talouspoliittisia aiheita.
YTT Teppo Eskeliselle/työryhmälle 1 000,- euroa Poliittisen talouden
tutkimuksen seuran perustamiseen.
Yhteiskunnalliselle arkistosäätiölle 12 000,- euroa Aarno Aitamurron ja
Aarne Saarisen henkilöarkistojen järjestämis- ja digitointiprosessiin. Apuraha
kohdistuu osuuteen, joka liittyy ao. henkilöiden toimintaan työmarkkina- ja
tulopolitiikassa sekä STS-taustaisten yhteisöjen historiassa.
VTT Anu Suorannalle 19 400,- euroa tutkimus ja
kirjahankkeeseen ”Euroshopperit – työelämän satunnaistetut ja
sääntelyn sopivuus”.
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HM Antti Tokolalle 6 000,- euroa väitöskirjahankkeeseen
”Väliyhteisölaki verovalvonnan ja kansainvälisen konsernin
verosuunnittelun näkökulmasta”.
Toimittaja Reijo Hämäläiselle 8 000,- euroa alueellisten
palkansaajalehtien historian kirjoittamiseen.
Tohtoriopiskelija Risto Rönkölle 3 000,- euroa
väitöskirjatutkimukseen liittyvään tutkijavierailuun UC Santa
Cruzin taloustieteen laitokselle.

Apurahat 1.10.2013
Työväen Sivistysliitolle 50 000,- euroa asiantuntijoitten, poliitikkojen ja
kansalaisten kohtaamistilaisuuksien järjestämiseen, koulutushankkeeseen ja
talouspoliittisen kirjallisuuden kustantamiseen.
Kansan Sivistystyön Liitolle 25 000,- euroa hankkeeseen ”EU, kansanvalta,
talous ja työelämä”. Hanke koostuu 20 miniseminaarista sekä sähköisestä ja
painetusta koulutusmateriaalista.
Kalevi Sorsa – säätiölle 26 000,- euroa tutkimushankkeisiin
”Kohtuutalous” sekä ”Taloudellinen oikeudenmukaisuus ja osallistuva
demokratia”.
Vasemmistofoorumille 14 000,- euroa ”Talouskeskustelun
demokratisoiminen” – hankkeeseen. Projektissa on kyse yhdistyksen
piirissä tuotetun talouspoliittisen aineiston popularisoinnista ja
laajemmasta levityksestä.
Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun työryhmälle 10 000,- euroa
tutkimukseen ”Tulospalkkauksen vaikutus työhyvinvointiin Suomessa”.
Työväenkirjallisuuden päivän työryhmälle 3 000,- euroa
Työväenkirjallisuuden päivän järjestämiseen Tampereella 24.8.2013.
KTM Sakari Lähdemäelle 7 000,- euroa väitöskirjahankkeeseen ”Kiinan
hintakilpailukyky ja sen muutosten vaikutukset Suomen talouteen”.
Professori Pentti Arajärvelle 10 000,- euroa Suomen
sosiaaliturvajärjestelmään kansainvälisesti esittelevän kirjan kustannuksiin.
FM Riikka Tannerille 3 000,- euroa ”Varokaa miehiä työssä” – kirjan
kirjoittamiseen ja viimeistelytöihin.
YTM Johanna Perkiölle 6 000,- euroa väitöskirjatutkimukseen ”The
Political Feasibility of Basic Income in Finland”.
Kaikkiaan apurahoja jaettiin 900 000,- euroa.
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Säätiön talouden kehitys
Sijoitusalan toimintaympäristö
Vuosi 2013 oli osakesijoittajille hyvä. Helsingin pörssin kehitystä kuvaava
OMX Helsinki -indeksi nousi 26,5 prosenttia ja oli yksi parhaiten tuottaneista
indekseistä. Tuottoprosentin nousuun tosin vaikutti Nokian arvon lähes
kaksinkertaistuminen syksyllä, kun yhtiön matkapuhelintoiminnot myytiin
Microsoftille.
Osakekurssien vahva nousu ei perustunut niinkään yhtiöiden parantuneisiin
tuloksiin tai tulosennusteisiin. Tärkein taustatekijä oli edellisen vuoden
tapaan matalariskisten sijoitusten heikko tuotto-odotus, joka suuntasi
sijoituksia osakemarkkinoille.
Globaali talouskasvu on jäänyt jälkeen odotuksista jo usean vuoden ajan ja
etenkin euroalueen talouskasvu on ollut heikkoa. Tämä koskee myös – ja
erityisesti – Suomen vahvasti vientivetoista taloutta.
Tilanne on pakottanut keskuspankit elvytykseen, ja näyttää siltä, että ne
joutuvat jatkamaan elvyttävää rahapolitiikkaansa myös kuluvana vuonna.
Elvytys on lisännyt likviditeettiä ja painanut korkotasot historiallisesti hyvin
matalalle.
Eri pörssien tuottoja kuvaavat indeksit kehittyivät vuoden 2013 aikana
seuraavasti:
Suomi/OMX Helsinki
Eurostoxx 600
USA S & P 500
MSCI World
Nikkei 225
Hang Seng

26,5 %
17,6 %
29,6 %
24,1 %
56,7 %
2,9 %

Eurosijoittajan kannalta USA:han ja Japaniin kohdistetut osakesijoitukset
jäivät kuitenkin selvästi vähätuottoisemmiksi kuin pelkästä
kurssikehityksestä voi päätellä. USA:n dollari heikkeni euroon nähden noin 5
% ja Japanin jeni lähes 12 %.
Korkosijoittajalle vuosi 2013 oli huomattavasti ongelmallisempi. Erityisen
heikkoa oli vähäriskisten valtionlainojen kehitys, sillä pitkien korkojen nousu
laski lainojen pääoma-arvoja ja veti muutoinkin alhaiset korkotuotot
negatiivisiksi. Kehittyvien markkinoiden korkeariskisemmät valtionlainat
tarjosivat parempaa korkotuottoa, mutta niitä rasitti ao. maiden
valuuttakurssien heikko kehitys.
Yrityslainoissa matalariskiset Investment Grade – lainat tuottivat nousevan
korkokehityksen vuoksi heikosti. Korkosijoittajalle ainoa vuonna 2013
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kunnollisia tuottoja tarjonnut omaisuusluokka olivat korkeariskiset High
Yield – lainat.
Kotimaiselle kiinteistösijoittajalle vuosi 2013 oli jossain määrin ongelmallinen,
sillä taloudellisen taantuman pitkittyminen laski kiinteistöjen vuokrausastetta
ja pudotti vuokratasoa. Myös kiinteistökauppa hiljeni selvästi.

Säätiön varallisuuden arvo ja sijoitustoiminnan tulos
Palkansaajasäätiön omaisuuden käypä arvo oli vuoden 2013 alkaessa noin 45
milj. euroa ja sen päättyessä noin 4 milj. euroa enemmän, eli 49 milj. euroa.
Säätiön sijoitussalkku jakautui melko tasaisesti osakesijoituksiin (35 %),
korkosijoituksiin (35 %) ja kiinteistöihin (30 %). Tuottavin omaisuuslaji
salkussa olivat osakkeet. Myös korkosalkku tuotti kohtuullisesti verraten
suuren high yield – painon ansiosta.
Kiinteistöjen tuotto säilyi pitkäaikaisten vuokrasopimusten ansiosta vakaana.
Tuottoprosentti oli keskimäärin 7 ja vuokrasopimusten keskimääräinen
maturiteetti noin kuusi vuotta.
Säätiön tulos oli budjetoitua parempi ja ylitti selkeästi sekä budjetin että
loppuvuodesta laaditun ennusteen. Tilikauden ylijäämäksi muodostui n. 2,25
milj. euroa (n. 2,1 milj. euroa vuonna 2012).
Sijoitustoiminnasta vastasi kolmijäseninen sijoitustoimikunta, jonka
puheenjohtajana toimi Juha Majalahti. Toimikunta kokoontui kuusi kertaa.

Säätiön hallinto
Valtuuskunta
Säätiön valtuuskuntaan kuului 29 jäsentä. Sääntöjen mukaan kolmannes
jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Valtuuskunnan jäsenmääräksi
vahvistettiin 28.11.2013 pidetyssä kokouksessa 30 vuodeksi 2013.
Valtuuskunnan jäseniä vuonna 2013 olivat:
Hannu Alakontiola
Jaakko Alavuotunki
Lasse Eskonen
Maarit Feldt-Ranta
Esko Grekelä
Aarne Heikkilä
Heikki Helkavuori
Eero Hoffrén
Jari Hoffrén
Tiina Johansson

7

Arto Kaleva
Timo Kenakkala
Jukka Kinos
Kari Kuisti
Jari Mäkinen
Heikki Nykänen
Helena Pihlajasaari
Jorma Pikkarainen
Markku Puurula
Jussi Ranta
Ossi Roininen
Jouko Sillanpää
Jukka Tamminen
Anne Tervo
Minna Tuukkanen
Liisa Vannekari
Marko Varajärvi
Katja Veirto
Arto Virtanen
Valtuuskunta piti kaksi kokousta: 28.5.2013 ja 28.11.2013. Valtuuskunnan
puheenjohtajana toimi johtaja Lasse Eskonen.
Valtuuskunnan syyskokouksessa 28.11.2013 valittiin erovuoroisista jäsenistä
uudelleen Heikki Helkavuori, Jari Hoffren, Tiina Johansson, Arto Kaleva,
Jukka Kinos, Katja Veirto ja Arto Virtanen. Markku Puurulan tilalle valittiin
Ville Wallin ja Jussi Rannan tilalle Sanna Kujala. Uutena jäsenenä
valtuuskuntaan valittiin Ilpo Sirniö. Kaikki valinnat tehtiin vuoden 2016
lopussa päätyväksi toimikaudeksi.
Valtuuskunnan puheenjohtajaksi syyskokous valitsi edelleen Lasse Eskosen.
I varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Kinos ja II varapuheenjohtajaksi Aarne
Heikkilä.
Valtuuskunnan kevätkokouksen kokousesitelmöitsijöitä olivat tietokirjailijat Hanna
Kuusela ja Matti Ylönen, jotka esittelivät kirjansa ”Konsulttidemokratia” pohjalta
konsulttien käyttöä valtionhallinnossa ja tämän vaikutusta päätöksenteon
demokraattisuuteen ja avoimuuteen sekä valtion menotalouteen.
Syyskokouksessa kokousesitelmän piti Finnwatch ry:n toiminnanjohtaja Sonja
Vartiala. Hän keskittyi yhdistyksen toimintaan veroparatiiseihin liittyvien
yrityskytkösten paljastamisessa sekä kestävän talouden tutkimusprojektiin.
Kummankin esitelmän pohjalta käytiin laaja keskustelu.

Hallitus ja asiamies
Säätiön hallituksen jäsenmäärä on ollut kaksitoista. Hallitukseen ovat
vuonna 2013 kuuluneet seuraavat jäsenet:
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Markku Hyvärinen puheenjohtaja
Risto Salonen
varapuheenjohtaja
Matti Tokkari
varapuheenjohtaja
Eija Harjula
Pekka Heikkinen
Jari Jääskeläinen
Markku Kainulainen
Mika Kari
Vertti Kiukas
Juha Majalahti
Satu Niemelä
Eila Viljakainen
Säätiön hallitus on kokoontunut neljä kertaa. Säätiön osa-aikaisena
asiamiehenä on toiminut OTL Tuomas Harpf.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olevista jäsenistä valittiin uudelleen Pekka
Heikkinen, Markku Kainulainen, Vertti Kiukas ja Matti Tokkari. Heistä
Markku Kainulainen valittiin 2015 lopussa päättyväksi toimikaudeksi ja
muut vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Tilintarkastajat
Säätiön varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet HTM-yhteisö
Tilintarkastusrengas Oy, vastuullisena tilintarkastajana Martti Haapakoski
sekä HTM Timo Vilen, jonka varalle Tilintarkastusrengas Oy nimeää
tarvittaessa edustajan.

Säätiön Internet-sivut
Säätiöllä on Internet-kotisivut osoitteessa www.palkansaajasaatio.fi.
Kotisivuilla kerrotaan säätiön historiasta ja toiminnasta sekä säätiön
jakamista apurahoista. Sieltä on myös linkki STS-pankin historiaa
käsittelevään valokuvanäyttelyyn, eli ns. ”virtuaalimuseoon”. Kotisivuilta
löytyvät myös säätiön tilinpäätökset ja toimintakertomukset.
Toimintavuoden aikana toteutettiin kotisivujen uudistaminen. Sivujen
sisältöön ei tehty olennaisia muutoksia, mutta uudistuksen jälkeen
hakemukset voidaan jättää myös kotisivujen kautta ja myös sivujen päivitys
on sujuvampaa.

Tulevaisuudennäkymät, epävarmuustekijät ja riskit
Säätiön varsinainen toiminta kohdistuu myös vuonna 2014 sääntöjen
mukaisesti entisiin aihepiireihin, ennen muuta palkansaajien taloudelliseen
valistamiseen.
Toimintaa laajentamista ja monipuolistamista jatketaan edelleen. Vuonna
2014 jaettaviin apurahoihin varattua summaa on budjetissa nostettu 100 000,eurolla eli miljoonaksi euroksi. Lisäksi historia- ja perinnetyöhön sekä
säätiön arkiston ja kokoelmien säilytys- ja hoitomaksuihin käytetään noin
100 000,- euroa.
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Säätiön merkittävimmät riskit liittyvät maailmantalouden ja – politiikan
kehitykseen. Riskien realisoituessa niiden vaikutukset sijoitusympäristöön
voivat olla nopeita ja jyrkkiä.
Säätiön varsinaisen toiminnan kannalta tilanne on kuitenkin vakaa. Säätiön
varat on sijoitettu siten, että ne tuottavat varsinaisessa toiminnassa
tarvittavan kassavirran heikkoinakin sijoitusvuosina, joten toiminnan
supistuksiin joudutaan vain ääritilanteissa. Myös vahva sijoitusvuosi 2013
antaa vuoden 2014 toiminnalle hyvän lähtökohdan.

Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämäksi muodostui 2 244 354,77 euroa (2 145 206,01 euroa
vuonna 2012). Hallitus esittää, että ylijäämä siirretään edellisten tilikausien
ylijäämä - tilille.
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TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA
STS-PANKKIMUSEO
Kulut
STS-PANKIN ARKISTO JA HISTORIA
Kulut

1.1.31.12.2013

1.1.31.12.2012

14 251,12

13 823,96

68 000,00

60 000,00

924 200,00

866 000,00

136 468,71
2 933,69
96 557,87
235 960,27

122 724,34
276,95
90 449,92
213 451,21

-1 242 411,39

-1 153 275,17

504 984,43
348 662,22
1 024 695,14
1 886 645,16
693 966,03
4 458 952,98

494 263,73
308 535,35
1 039 064,87
1 843 092,22
393 212,38
4 078 168,55

235 260,04
257 318,20
39,35
479 569,23
972 186,82

203 341,61
127 073,57
32,10
449 240,09
779 687,37

TUOTTOJÄÄMÄ

2 244 354,77

2 145 206,01

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

2 244 354,77

2 145 206,01

APURAHAT JA AVUSTUKSET
Kulut
YHTEISET KULUT
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut

KULUJÄÄMÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Korkotuotot
Osinkotuotot
Vuokratuotot
Myyntivoitot
Muut rahoitustuotot
Kulut
Vastikkeet
Myyntitappiot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
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TASE
31.12.2013

31.12.2012

8 801,08
3 363,76
12 164,84

1 384,77
3 363,76
4 748,53

35 198 502,28
8 494 539,58
43 693 041,86
43 705 206,70

32 088 623,82
9 175 916,76
41 264 540,58
41 269 289,11

104 447,87
73 092,65
177 540,52

123 000,33
2 504,05
125 504,38

794 414,97
971 955,49

998 500,83
1 124 005,21

44 677 162,19

42 393 294,32

42 046 981,62

42 046 981,62

294 066,13
2 244 354,77
44 585 402,52

-1 851 139,88
2 145 206,01
42 341 047,75

8 414,36

9 557,27

83 345,31
91 759,67

42 689,30
52 246,57

44 677 162,19

42 393 294,32

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
SIJOITUKSET
Muut osakkeet ja osuudet
Muut pitkäaikaiset sijoitukset

VAIHTUVAT VASTAAVAT
SAAMISET
Siirtosaamiset
Muut saamiset

RAHAT JA PANKKISAAMISET

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
Siirtovelat
Muut
velat

