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Palkansaajasäätiön toimintakertomus 2016
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.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ja niiden toteutuminen
Säätiön vuoden 2016 toiminta perustui hallintoneuvoston vuosille 2016 - 2018
hyväksymään toimintasuunnitelmaan, jonka pohjalta hallintoneuvosto vahvistaa kunkin
vuoden toiminnan painopistealueet. Toimintasuunnitelmassa on asetettu tavoitteet sekä
säätiön varainhoidolle että sen varsinaiselle toiminnalle.
Kolmivuotisen toimintakauden taloudellinen tavoite on varallisuuden reaaliarvon
säilyttäminen siten, että säätiö samalla jakaa apurahoja vähintään 1,2 miljoonalla eurolla
vuodessa. Vuoden 2016 aikana varallisuuden arvo on noussut runsaat 7 %. Kun inflaatio
on ao. jaksolla ollut erittäin alhainen, tavoite reaaliarvon säilymisestä on toteutunut
hyvin. Vuoden 2016 apurahojen jako oli 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi historia- ja
perinnetoimintaan käytettiin runsaat 120 000,- euroa.

Uuden säätiölain aiheuttamat muutokset toiminnassa
2016 oli säätiön ensimmäinen täysi toimintavuosi uuden säätiölain aikana. Säätiön
säännöt uudistettiin toimintavuonna vastaamaan uuden lain vaatimuksia. Merkittävin
muutos oli valtuuskunnan muuttaminen hallintoneuvostoksi, joka uuden lain mukaan on
säätiön virallinen toimielin. Lisäksi asiamies nimitettiin säätiön toimitusjohtajaksi.
Käytännön toiminnassa uusi laki ei aiheuttanut merkittäviä uutoksia säätiön
työskentelyyn, sillä keskeiset toimintakäytännöt vastasivat jo ennestään uuden säätiölain
vaatimuksia.

Säätiön lähipiiri
Säätiöllä ei ole Säätiölain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettuja lähipiiriyhteisöjä.
Säätiön lähipiiriin kuuluvista henkilöistä hallintoneuvostolle, hallitukselle ja
toimikunnille maksetaan hallintoneuvoston päättämät tavanomaiset kokouspalkkiot.
Kaikkiaan säätiö maksoi palkkioita hallintoneuvoston (26.5.2016 saakka valtuuskunnan)
ja hallituksen jäsenille 48 280,- euroa. Toimikuntien jäsenille palkkioita maksettiin 17 000,euroa. Tilintarkastajille maksettiin hallintoneuvoston päätöksen mukainen, tavanomainen
tarkastuspalkkio.
Säätiön osa-aikaisella toimitusjohtajalla on hallituksen vahvistama toimisopimus.
Sopimuksen irtisanomiskorvaus vastaa yhdeksän kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan
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eläkevakuutus on hoidettu normaalin työeläkejärjestelmän puitteissa. Erityisiä eläke-etuja
ei ole.
Säätiö ei ole myöntänyt apurahoja tai lainoja lähipiiriinsä kuuluville henkilöille.
Myöskään muita sopimuksia tai liiketoimia lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa ei
ole.

Jääviyskysymysten käsittely
Säätiö pitää hallituksen jäsenten vapaaehtoiseen sopimukseen perustuvaa rekisteriä
hallituksen ja toimitusjohtajan sidonnaisuuksista. Rekisteriä päivitetään jatkuvasti ja
lisäksi se käydään läpi vuosittain hallituksen kokouksessa. Rekisterin sisältö perustuu
jäsenten omiin ilmoituksiin.
Jääviystilanteet todetaan hallituksen kokouksessa ja kirjataan hallituksen pöytäkirjaan.
Jääviksi todettu jäsen ei osallistu päätöksentekoon ja poistuu kokouksesta asianomaisen
kohdan käsittelyn ajaksi. Sama menettely koskee myös valmistelevia toimikuntia ja
toimitusjohtajaa. Käytännössä jääviystilanteet ovat harvinaisia.

Säätiön varsinainen toiminta
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 säätiön omistamia taideteoksia, joihin kuuluu mm.
STS-pankin johdon muotokuvia sekä pankin toimintapiiristä merkittäviin valtiollisiin
tehtäviin nousseiden henkilöiden muotokuvia ja muuta heihin liittyvää materiaalia.

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 Tapani
Hellstén. Toimikunta kokoontui 3 kertaa.
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Kevään 2016 apurahajako
Hallitus jakoi 19.2.2016 seuraavat apurahat:
STS Pankkikillalle 4 000,- euroa toiminta – avustusta. Lisäksi Pankkikillalle ja
Työväen Muistitietotoimikunnalle 6 000,- euroa pankkiperinteen tallentamiseen,
sen verkkoon viemiseen ja muistitietokeräyksen jatkamiseen.
Palkansaajien Tutkimuslaitokselle yhteensä 190 000,- euroa viiteen hankkeeseen.
Pysyvät kohteet ovat talouskehityksen analysointi- seuranta- ja ennustetyö sekä
Talous ja Yhteiskunta – lehden toimittaminen ja kehittäminen. Projektiluontoiset
tutkimusteemat ovat: ”Pääoman lähtö Suomesta, mitä on tapahtunut 2000luvulla”, ”Julkisen palvelun motivaatio” sekä ”Työttömyysturvan erilaiset
työmarkkinavaikutukset”
Palkansaajien Tutkimuslaitokselle erillishankkeena 20 000,- euroa
kirjahankkeeseen ”Palkansaajien Suomi 100 vuotta.
Työväen Sivistysliitolle 200 000,- euroa erilaisten kurssien- ja
koulutustapahtumien järjestämiseen, keskustelutilaisuuksiin ja seminaareihin sekä
lukuisiin julkaisuhankkeisiin.
Kansan Sivistystyön Liitolle 100 000,- euroa koulutushankkeeseen ”Talouden ja
yhteiskuntapolitiikan vaikuttaja”. Vuoden 2017 kevääseen ulottuva hanke koostuu
aluksi koulutusmallien tuottamisesta ja myöhemmässä vaiheessa
valtakunnallisista ja alueellisista koulutustapahtumista.
Kalevi Sorsa – säätiölle 160 000,- euroa jatkorahoitusta hankkeisiin ”Tietotalous,
innovaatiot ja aineettomat oikeudet”, ”Teknologinen kehitys ja yhteiskunnallinen
murros” ja ”Demokratia muutoksessa” sekä mielipidetutkimukseen, jossa
kartoitetaan palkansaajien, pienyrittäjien, itsensä työllistäjien ja ”pakkoyrittäjien”
näkemyksiä julkisten palvelujen järjestämisestä tiukkenevassa taloudellisessa
tilanteessa sekä erilaisia vastaajaryhmiin liittyviä taustamuuttujia.
Vasemmistofoorumi ry:lle 80 000,- euroa kolmeen tutkimus- ja
julkaisuhankkeeseen teemoina ”Talouskurin kannatuksen syyt suomalaisessa
yhteiskunnassa” ja ”Muuttuva työ” sekä julkaisutoiminnassa Peruste-lehden
kehittämiseen.
Työväen Arkiston Säätiölle 20 000,- euroa itsenäisen Suomen satavuotisjuhliin ja
sisällissodan vastaavaan muistovuoteen liittyvän verkkonäyttelyn rakentamista
varten. Projekti liittyy sekä valtiolliseen Suomi 100 vuotta – hankkeeseen että
Työväenliikkeen neuvottelukunnan suunnittelemaan liikkeen yhteiseen
aktiviteettiin em. juhlavuosina.
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Työväenmuseo Werstaalle 35 000,- euroa ”Vapauden Museo” –
näyttelyhankkeeseen, joka on osa työväenliikkeen panosta itsenäisyyden
satavuotisjuhliin ja sisällissodan muistovuoteen.
Työväenperinne ry:lle 35 000,- euroa yhdessä Kansalliskirjaston kanssa
toteutettavaan työväenlehtien digitointihankkeeseen.
Kustannus Oy Demarille 30 000,- euroa talouspolitiikkaan ja talousosaamiseen
liittyvän teemanumeron sekä yksittäisten artikkelien tuottamiseen demokraatti.fi –
verkkolehteen sekä viikkolehti Demokraattiin.
Vasemmistoviestintä ry:lle 18 000,- euroa työelämäkysymysten käsittelyyn sekä
vaihtoehtoisen talouspoliittisen keskustelun vahvistamiseen. Hankkeen päämedia
on Kansan Uutisten verkkosivusto. Lisäksi artikkeleita ja keskustelua julkaistaan
painettuna julkaistavassa Kansan Uutisten viikkolehdessä.
Arbetarförlaget Ab:lle 2 000,- euroa aikakauslehtimuotoisen Arbetarbladet –
lehden julkaisemiseen. Hankkeen tarkoituksena on esitellä ruotsinkielisen
työväenliikkeen osuutta hyvinvointi - Suomen rakentamisessa.
Libero–lehdelle 5 000,- euroa euron tulevaisuutta käsittelevään teemanumeroon.
Ydin–lehdelle 4 000,- euroa teemakokonaisuuteen ”Yhteiskuntarauha työn
muutoksessa”.
Kuluttajaliitto ry:lle 10 000,- euroa hintavertailuselvitysten toteuttamiseen
vuoden 2016 aikana.
Finnwatch ry:lle 15 000,- euroa Kestävän talouden tutkimusohjelmaansa liittyvään
hankkeeseen ”Politiikkasuositukset aggressiivisen verovälttelyn aiheuttamaan
verovajeeseen puuttumiseksi”.
Työväenkirjallisuudenpäivän järjestelytoimikunnalle 2 500,- euroa ao. päivän
järjestämiskustannuksiin. Kuluvan vuoden teemana on ympäristö niin fyysisenä
kuin henkisenäkin ilmiönä, toisaalta myös kansalaisvaikuttamisen areenana.
Ihmisoikeusliitto ry:lle 10 000,- euroa ulkomaalaisten työntekijöiden
työhyväksikäyttöä Suomessa koskevaan tutkimukseen.
YTM Jussi Ahokkaalle 4 000,- euroa tutkimukseen ”John Maynard Keynesin
täystyöllisyyspolitiikka”.
Jatko-opiskelija Salla Simolalle 16 500,- euroa tutkimusvierailuun University
College London – yliopistossa.
Väitöskirjaopiskelija Julia Niemeläiselle 5 000,- euroa tutkimusvierailuun
Oxfordin yliopistossa.
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Väitöskirjaopiskelija Pasi Haapakorvalle 15 000,- euroa väitöskirjatutkimukseen
”Nuorten työelämään siirtyminen ja hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti
1987 – tutkimusaineiston valossa.”
YTM Matti Mitruselle 4 000,- euroa väitöskirjatutkimukseen ja tutkijavierailuun
Columbian yliopistoon.
Professori Matti Virenille/Turun Yliopiston taloustieteen laitoksen
tutkimusryhmälle 40 000,- euroa tutkimusprojektiin jonka aiheena on ”Kilpailu
työpaikoista Kiinan ja Itä-Euroopan kanssa”.
Jutta Haapamäki-Siikaselle 9 000,- euroa väitöskirjatyön jatkamiseen.
VTT Paul Jonker-Hoffrenille 9 000,- euroa post doc - työn jatkamiseen. Teemana
on ”Labour union representativness towards a deeper understanding of labour
market relations”.
VTT Tuomas Maliselle 6 000,- euroa tutkimukseen “Luovan tuhon merkitys
talouskasvulle ja työllisyydelle”.
VTM Isak Ventolle 10 000,- euroa väitöskirja-artikkeliin ”Pitkäaikaisen
innovaatiotyön edellytykset julkisessa hanketyössä työntekijän näkökulmasta”.
VTT Marjaliisa Hentilälle 9 000,- euroa teokseen ”Hilja Pärssinen 1876-1935 –
toimintaa työssä käyvien naisten hyväksi”.
Väitöskirjaopiskelija Patrizio Lainalle 6 000,- euroa rahareformia käsittelevän
väitöskirjan viimeistelyyn.
KTM Lauri Finerille 9 000,- euroa jatkorahoitusta väitöskirjatutkimukseen
“Efficiency of Cross-Border Exhange of information Between Tax Authorities and
Legal Protection of Taxpayers”.
TkK, MPhil, Msc Jesse Lastuselle 2 000,- euroa väitöskirjatutkimukseen
“Baumol’s Cost Disease and the Future on Public Services.”
KM Aino Lapille 15 000,- euroa väitöskirjatutkimukseen ”Lapsuuden
olosuhteiden ja perheiden tilanteiden vaikutus lasten koulutuspolkuihin.”
Professori Jaakko Pehkoselle/työryhmälle 10 000,- euroa tutkimushankkeen
”Inhimillinen pääoma, terveyskäyttäytyminen ja työurat” tilastoaineiston
laajentamiseen.
Christer Lindholmille 2 000,-, euroa kirjaprojektiin ”Viisi myyttiä taloudesta”.
Yhteensä apurahoja jaettiin 1 118 000,- euroa ja syksyn jakoon jätettiin 282 000,- euroa.
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Syksyn 2016 apurahajako
Hallitus jakoi 4.10.2016 seuraavat apurahat:
Työväen Sivistysliitolle 80 000,- euroa kuntataloutta ja kuntapalveluja
käsitteleviin alueellisiin keskustelutilaisuuksiin, talouspoliittiseen
koulutusohjelmaan, TTIP-sopimusta koskevien verkkokeskustelujen järjestämiseen
sekä talouspoliittisen kirjan tuottamiseen ja julkaisemiseen.
Kansan Sivistystyön Liitolle 40 000,- euroa koulutushankkeeseen ”Sote ja talous”.
Hanke toteutetaan alueellisina koulutustilaisuuksina sekä verkkoviestinnän
koulutuksena”.
Kalevi Sorsa – säätiölle 40 000,- euroa tutkimushankkeisiin ”Tietotalous,
innovaatiot ja aineettomat oikeudet”, ”Teknologinen kehitys ja yhteiskunnallinen
murros” ja ”Demokratia muutoksessa”.
Vasemmistofoorumi ry:lle 20 000,- euroa vuosina 2016 ja 2017 toteutettaviin
tutkimushankkeisiin ”Kuuden tunnin työpäivän vaikutukset” ja ”Soteuudistuksen vaikutus julkisesti omistettujen yhtiöiden toimintaan ja hallinnon
avoimuuteen”.
10 000,- euroa käynnistysapurahaa Professori Panu Kalmin ja tutkimusjohtaja OlliPekka Ruuskasen Tampereen Yliopistossa johtamalle tutkimushankkeelle
”Palkansaajien taloudellisen lukutaidon erot sukupuolittain Suomessa”.
Hankkeessa keskitytään naisten taloudellisen osaamisen ja käyttäytymisen eroihin
sekä tarkastellaan pienipalkkaisten palkansaajakotitalouksien taloudellisen
lukutaidon ongelmakohtia. Apurahatoimikunta päätti suositella
tutkimusohjelmalle lisätukea kevään 2017 apurahoista.
Työväenliikkeen Kirjastolle 4 000,- euroa STS-pankin muistitietokeräystä
koskevan artikkelin tuottamiseen ja julkaisemiseen ”Työväentutkimus 2016” –
vuosikirjassa.
Lippu-lehdelle 5 000,- euroa ”Talouspolitiikan vaihtoehdot” - juttusarjaan.
Sarjassa haastetaan vallitsevaa uusklassista ja ortodoksista talouskäsitystä sekä
tuodaan vaihtoehtoja keynesiläisen talousteorian pohjalta.
Vapaus valita toisin ry:lle 12 000,- euroa seitsemän työllisyys- talous- ja
yhteiskuntapolitiikkaa käsittelevän avoimen keskustelutilaisuuden järjestämiseen.
Pekka Varjelle 9 000,- euroa väitöskirjan loppuun saattamiseen. Väitöskirjan
aiheena on persoonan, tunteiden ja henkilökohtaisen maailmankuvan nousu
johtamisen välineiksi Suomessa vuosina 1949 - 2009.
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Matti Ylöselle 9 000,- euroa väitöskirjan loppuun saattamiseen. Väitöskirjan
aiheena on yritysten verosuunnittelun politiikka ja yritysvalta.
Jutta Haapamäki-Siikaselle 9 000,- euron työskentelyapurahaa kuuden
kuukauden kokopäiväiseen työskentelyyn. Väitöskirjan aiheena ovat nuorten, alle
30-vuotiaiden palkansaajien työasenteet erityisesti suhteessa työn organisointiin ja
valtaan.
Anna Simolalle 9 000,- euroa väitöskirjatutkimukseen, jossa tarkastellaan
korkeasti koulutetun, mutta epävarmassa työmarkkina-asemassa olevan
työvoiman EU:n sisäistä liikkuvuutta liikkujien itsensä näkökulmasta.
Suomessa järjestettävän IIPF:n vuoden 2018 kongressin järjestelytoimikunnalle
20 000,- euroa kongressin järjestelykustannuksiin. Kongressiin teemana on ”Public
policies and their impact on labour markets and income distribution.
Teppo Eskeliselle 2 000,- euroa matka-apurahaa ISA:n vuosikongressiin 2017
osallistumista varten. Kongressi järjestetään Baltimoressa 22. - 25.2. Matkan
tarkoituksena on esitellä kongressissa artikkelia ”Understanding the trade-tax
nexus”.
Tuomas Kososelle 5 000,- euroa kuukauden mittaiselle tutkimusvierailulle
Berkelyn yliopistoon Californiaan.
Työryhmälle Antti Jauhiainen ja Joona-Hermanni Mäkinen 5 000,- euroa
tietokirjan ”Vapaus ja vastuu – mitä kapitalismin jälkeen” tietokirjan
kirjoittamiseen.”
Syksyllä 2016 apurahoja jaettiin 279 000,- euroa. Koko toimintavuoden aikana apurahoja
jaettiin yhteensä 1 397 000,- euroa.

Säätiön talouden kehitys ja sijoitustoiminta
Sijoitusalan toimintaympäristö
Vuosi 2016 oli osakesijoittajille edelleen kohtalaisen hyvä, mutta erittäin ailahteleva. Eri
pörssien tuottoja kuvaavat indeksit kehittyivät vuoden aikana seuraavasti:
Suomi/OMX Helsinki
Bloomberg European 500
USA S & P 500
MSCI World
Nikkei 225
Hang Seng

+ 3,6 %
- 2,0 %
+ 9,5 %
+ 5,3 %
+ 0,4 %
- 0,6 %

(+10, 8 % vuonna 2015)
(+6, 2 % vuonna 2015)
(- 0, 7 % vuonna 2015)
(- 2, 7 % vuonna 2015)
(+9, 1 % vuonna 2015
(- 6, 8 % vuonna 2015)
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Osakekurssit laskivat Euroopassa ja Kiinassa. Japanissa ne kohosivat maltillisesti ja
USA:ssa selvästi. Suomen osakemarkkinat kehittyivät muuta Eurooppaa paremmin. OMX
Helsinki nousi 3,6 %.
Vuosi 2016 alkoi jyrkällä kurssilaskulla. Vuoden alun pörssilasku oli muun muassa
Helsingin pörssissä pörssihistorian suurimpia. Helmikuussa tilanne rauhoittui, kun EKP
antoi uusia lupauksia rahapoliittisen elvytyksen jatkumisesta.
Pörssivuoteen ajoittui kaksi ennustamatonta ja dramaattista tapahtumaa, joiden vaikutus
jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Kesäkuussa Ison-Britannian kansanäänestys EU:sta
eroamisesta päätyi odotusten vastaisesti eroa kannattavien voittoon. Tulos synnytti
hetkellisen pörssipaniikin, joka kuitenkin tasoittui muutamassa päivässä.
Marraskuun alussa tapahtunut Donald Trumpin valinta USA:n presidentiksi oli
vastaavalla tavalla ennusteiden ja mielipidemittausten vastainen lopputulos, jonka oli
odotettu johtavan osakkeiden jyrkkään kurssilaskuun. Osakekurssit laskivat kuitenkin
vain ensimmäisen pörssipäivän alkutunneiksi ja kääntyivät sen jälkeen selvään nousuun.
Korkosijoittajan kannalta toimintaympäristö on edelleen hankala. Matalariskisten
kohteiden tuottotaso on nolla tai negatiivinen ja pitkiin korkosijoituksiin liittyy suuri
pääomatappion riski.
Reaalitalouden lievästä elpymisestä huolimatta näkymät eivät anna tukea osakekurssien
nousulle. Vaikka euroalueen taantuma näyttää ainakin toistaiseksi olevan ohitse,
kurssitaso on noussut jo usean vuoden ajan ja tällä hetkellä osakekurssit lepäävät vahvasti
alhaisten korkojen luoman vaihtoehdottomuuden varassa.
Korkotaso on kääntynyt USA:ssa jo maltilliseen nousuun. Talouden elpyminen antaa
aiheen odottaa vastaavaa kehityskulkua myös Euroopassa.
Kotimaisen kiinteistösijoittajan kannalta vuosi 2016 oli edelleen vaisu.
Toimistokiinteistöjen ylitarjonnasta on muodostunut rakenteellinen ilmiö, jota vaisun
talouskehityksen ohella edistävät muutokset työympäristöissä ja työn tekemisen tavassa.
Vähentynyt toimistotilan tarve aiheuttaa paineita vuokratason laskuun ja alentaa
toimistokiinteistöjen vuokrausastetta.

Säätiön varallisuuden allokaatio, sijoitusten arvon kehitys ja
sijoitustoiminnan tulos
Palkansaajasäätiön omaisuuden käypä arvo oli vuoden 2016 alkaessa hieman yli 50 milj.
euroa ja sen päättyessä runsaat 53 miljoonaa euroa. Salkun arvonousu oli runsaat 7,5 %.
Säätiön sijoitussalkku jakautui toimintavuoden aikana melko tasaisesti osakesijoituksiin
(40 %), korkosijoituksiin (30 %) ja kiinteistöihin (30 %).
Kotimaiset osakesijoitukset olivat pääosin suoria ja ulkomaiset osakkeet ETF:inä ja
rahastoina. Korkosijoitukset olivat pääosin rahastomuodossa, mutta myös suoria
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sijoituksia tehtiin. Strukturoituja tuotteita käytettiin pääosin suojaukseen, mutta jonkin
verran myös osallistumisasteen nostamiseen.
Tuottavin omaisuuslaji salkussa olivat osakkeet. Korkosijoitusten tuotto jäi selvästi
vaatimattomammaksi. Kiinteistösijoitukset olivat lähes kokonaan suoria. Säätiön
omistamien kiinteistöjen tuotto säilyi pitkäaikaisten vuokrasopimusten ansiosta vakaana.
Salkun hajautuksessa käytettiin myös kiinteistörahastoja ja Private Equity – sijoituksia.
Säätiön tulos oli jonkin verran budjetoitua parempi, ja suunnilleen edellisen vuoden
tasoa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui hieman alle 1,2 milj. euroa.

Sijoitustoiminnan päätöksenteko
Säätiön sijoitustoimintaa johtaa ja siitä vastaa säätiön hallitus. Se hyväksyy vuosittain
säätiölle sijoitussuunnitelman, seuraa sijoitustoiminnan tavoitteiden toteutumista
jokaisessa kokouksessaan ja ohjeistaa tarvittaessa toimikuntaa ja toimitusjohtajaa.
Sijoitussuunnitelmassa on määritelty sijoitustoiminnan toimivalta- ja vastuusuhteet ja
sijoitusvarojen allokointiperiaatteet. Strategisesta allokaatiosta ja merkittävistä
yksittäisistä sijoituspäätöksistä vastaa hallituksen antamien valtuuksien puitteissa
kolmijäseninen sijoitustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi hallituksen jäsen Juha
Majalahti. Taktiset allokaatiopäätökset ja allokaatiomuutosten ajoitus hallitus on
delegoinut säätiön toimitusjohtajalle.
Sijoitustoimikunta kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa.

Säätiön hallinto
Hallintoneuvosto
Säätiön valtuuskunta muuttui kesäkuussa 2016 hyväksytyn sääntömuutoksen myötä
hallintoneuvostoksi, johon kuului 29 jäsentä. Sääntöjen mukaan kolmannes jäsenistä on
vuosittain erovuorossa. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 24.11.2016
pidetyssä kokouksessa 29 vuodeksi 2017.
Hallintoneuvoston jäseniä vuonna 2016 olivat:
Jaakko Alavuotunki
Johanna Autio
Seppo Eskelinen
Maarit Feldt-Ranta
Esko Grekelä
Heikki Helkavuori
Eero Hoffrén
Jari Hoffrén
Tiina Johansson
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Arto Kaleva
Timo Kenakkala
Jukka Kinos
Sanna Koskenranta
Minna Minkkinen
Jari Mäkinen
Raimo Nieminen
Heikki Nykänen
Helena Pihlajasaari
Jorma Pikkarainen
Jouko Sillanpää
Ilpo Sirniö
Anne Tervo
Kati Tervo
Jaakko Turunen
Minna Tuukkanen
Ville Wallin
Liisa Vannekari
Katja Veirto
Arto Virtanen
Hallintoneuvosto piti kaksi kokousta 26.5.2016 ja 24.11.2016. Hallintoneuvoston
puheenjohtajana toimi Ilpo Sirniö, I varapuheenjohtajana Jukka Kinos ja II
varapuheenjohtajana Ville Wallin.
Hallintoneuvoston syyskokouksessa valittiin hallintoneuvoston jäseniksi erovuoroisten
tilalle Heikki Helkavuori, Tiina Johansson, Jukka Kinos, Sanna Koskenranta, Helena
Pihlajasaari, Ilpo Sirniö, Ville Wallin, Liisa Vannekari, Katja Veirto ja Arto Virtanen sekä
uusina jäseninä Sauli Isokoski ja Aleksanteri Repo. Kaikki valinnat tehtiin toimikaudeksi
2017 - 2019.
Hallintoneuvoston kevätkokouksessa kokousesitelmöitsijänä oli kansanedustaja Tuula
Haatainen aiheenaan sote-uudistus. Syyskokouksessa kokousesitelmän piti Vaasan Yliopiston
professori Panu Kalmi aiheenaan suomalaisten taloudellinen lukutaito.

Hallitus ja henkilökunta
Säätiön hallituksen jäsenmäärä on ollut kaksitoista. Hallitukseen ovat vuonna 2016
kuuluneet seuraavat jäsenet:
Tapani Hellstén
Risto Salonen
Matti Tokkari
Eija Harjula
Pekka Heikkinen
Jari Jääskeläinen
Mika Kari

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varapuheenjohtaja
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Kauko Keskisärkkä
Vertti Kiukas
Juha Majalahti
Satu Niemelä
Eila Viljakainen
Säätiön hallitus on kokoontunut 5 kertaa. Hallituksen erovuorossa olevista jäsenistä
valittiin hallintoneuvoston syyskokouksessa kaudeksi 2017 - 2019 uudelleen Pekka
Heikkinen, Jari Jääskeläinen ja Vertti Kiukas. Säätiön vanhojen sääntöjen mukaisen
eroamisiän saavuttaneen Matti Tokkarin tilalle valittiin Riku Ahola niin ikään
toimikaudeksi 2017 - 2019.
Säätiön osa-aikaisena toimitusjohtajana on toiminut OTL Tuomas Harpf ja osa-aikaisena
toimistonhoitajana Eeva-Liisa Vanhatalo.

Tilintarkastajat
Säätiön varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet HT-yhteisö Tilintarkastusrengas Oy,
vastuullisena tilintarkastajana HT Martti Haapakoski sekä HT 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 säätiön tilinpäätökset, toimintakertomukset ja
tiedot jaetuista apurahoista. Myös hakemukset voidaan jättää kotisivujen kautta.

Tulevaisuudennäkymät, epävarmuustekijät ja riskit
Säätiön varsinainen toiminta kohdistuu myös vuonna 2017 sääntöjen mukaisesti entisiin
aihepiireihin, ennen muuta palkansaajien taloudelliseen valistamiseen.
Vuoden 2017 apurahoihin on säätiön budjetissa varattu 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi
historia- ja perinnetyöhön sekä säätiön arkiston ja kokoelmien säilytys- ja hoitomaksuihin
käytetään n. 100 000,- euroa.
Säätiön taloudellinen tilanne on vakaa ja antaa vuoden 2017 toiminnalle hyvän
lähtökohdan. Merkittävimmät riskit liittyvät maailmantalouden ja – politiikan
kehitykseen. Riskien realisoituessa niiden vaikutukset sijoitusympäristöön voivat olla
nopeita ja jyrkkiä. Tämä saattaa osakkeiden ja korkeariskisten joukkolainojen kurssien
heikkenemisenä.
Kiinteistösijoituksiin kohdistuva suurin yksittäinen riski on epävarmuus Fimean
tulevasta sijainnista. Laitoksen vuokrasopimus säätiön osaomistaman Kiinteistö Oy
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Mannerheimintie 103b:n kanssa päättyy marraskuussa 2019 ja sen mahdollisesti
muuttaessa pois Helsingistä, kiinteistöön joudutaan hankkimaan uudet vuokralaiset.
Sopimuksen vuotuinen tuotto on säätiön kassavirran kannalta merkittävä, vaikka se
edustaakin vain 0,2 % säätiön sijoitussalkun arvosta.
Säätiön varsinaisen toiminnan tilanne on riskeistä huolimatta turvattu olosuhteiden
heikentyessäkin. Säätiön varat on sijoitettu siten, että ne tuottavat varsinaisessa
toiminnassa tarvittavan kassavirran heikkoinakin sijoitusvuosina, joten apurahoina
jaettavan summan merkittävään vähentämiseen joudutaan turvautumaan vain
poikkeustilanteissa.

Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämäksi muodostui 1 186 475,53 euroa (1 244 725,18 euroa vuonna 2015).
Säätiön taseen loppusumma oli tilivuoden 2016 päättyessä 48 425 574,77 euroa
(47 189 296,57 euroa vuonna 2015).
Hallitus esittää, että ylijäämä siirretään edellisten tilikausien ylijäämä - tilille.

PALKANSAAJASÄÄTIÖ
1047831-5

TULOSLASKELMA
1.1- 31.12.2016

1.1- 31.12.2015

STS-PANKKIMUSEO
Kulut

-14 579,47

-14 579,47

STS-PANKIN ARKISTO JA HISTORIA
Kulut

-88 000,00

-81 000,00

-1 411 385,00

-1 004 260,00

-159 150,28
-3 332,09
-95 758,84
-258 241,21

-136 960,24
-2 377,70
-90 843,23
-230 181,17

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

-1 772 205,68

-1 330 020,64

KULUJÄÄMÄ

-1 772 205,68

-1 330 020,64

1 086 087,65
265 756,29
122 421,79
2 234 138,48
387 368,49
4 095 772,70

1 002 498,83
329 628,04
133 621,69
2 629 714,18
129 873,17
4 225 335,91

-262 617,76
-299 717,48
0,00
-574 756,25
-1 137 091,49

-187 159,98
-75 874,90
-0,25
-1 387 554,96
-1 650 590,09

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
YHTEENSÄ

2 958 681,21

2 574 745,82

TUOTTOJÄÄMÄ

1 186 475,53

1 244 725,18

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

1 186 475,53

1 244 725,18

VARSINAINEN TOIMINTA

APURAHAT JA AVUSTUKSET
Kulut
YHTEISET KULUT
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut

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

PALKANSAAJASÄÄTIÖ
1047831-5

TASE
31.12.2016

31.12.2015

9 996,24
3 363,76

7 133,08
3 363,76

13 360,00

10 496,84

35 823 490,48
12 201 650,88

33 586 439,26
13 056 038,93

48 025 141,36

46 642 478,19

48 038 501,36

46 652 975,03

82 489,33
2 757,63

18 046,64
26 792,62

85 246,96

44 839,26

301 826,45

491 482,28

387 073,41

536 321,54

48 425 574,77

47 189 296,57

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

42 046 981,62
5 060 762,04
1 186 475,53

42 046 981,62
3 816 036,86
1 244 725,18

Oma pääoma yhteensä

48 294 219,19

47 107 743,66

56 326,03
62 232,41
12 797,14

19 590,79
21 022,60
40 939,52

131 355,58

81 552,91

48 425 574,77

47 189 296,57

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Muut pitkäaikaiset sijoitukset

Pysyvät vastaavat yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Siirtosaamiset
Muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
Muut velat
Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

