Paulon Säätiö sr
(Rek.nr 1539)
(Y-116787-3)

Vuosikertomus vuodelta 2015
Toimintakausi oli säätiön viideskymmenes.
Säätiö on yleishyödyllinen apurahoja jakava säätiö, joka toteuttaa Paulon perheen testamentin ja siihen liittyvän säädekirjan määräyksiä sekä säätiön myöhemmin vastaanottamien lahjoitusten lahjakirjojen ohjeita. Säätiö merkittiin säätiörekisteriin tammikuun 4. päivänä 1966.
Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea lääketieteellistä tutkimustyötä, tukea ja kehittää kuvaama- ja musiikkitaidetta sekä edistää liikesivistyksellistä tutkimus- ja koulutustyötä.
Tehtävänsä toteuttamiseksi säätiö jakaa kantarahastosta apurahoja vuosittain edellä mainittuihin tarkoituksiin
siten, että lääketieteellisen tutkimustyön edistämiseen ja tukemiseen käytetään puolet jaettavasta määrästä,
kuvaama- ja musiikkitaiteen tukemiseen ja kehittämiseen käytetään neljäsosa jaettavasta määrästä ja liikesivistyksellisen tutkimus- ja koulutustyön edistämiseen käytetään neljäsosa jaettavasta määrästä.
Ennen apurahojen jakoa säätiön hallitus pyytää kunkin alan asiantuntijoilta lausunnot käsiteltävänä olevien
hakemusten osalta.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia.
Säätiölle uskottujen ja sen hallinnoimien nimikkorahastojen toiminta noudattaa lahjoittajien antamia määräyksiä ja tarkoitusperiä. Näiden nimikkorahastojen säädösten perusteella säätiön jakamien apurahojen kokonaisjaossa yli puolet suuntautuu lääketieteellisen tutkimustyön hyväksi.

Kuva: Matti Rajala

Säätiön hallitus 2015, Risto Renkonen, Gustav Djupsjöbacka, Timo Ritakallio, Jyrki Wallenius, Matti Rautalahti

Säätiön hallituksen muodostivat puheenjohtajana toimitusjohtaja Timo Ritakallio Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA Ry:n nimeämänä, varapuheenjohtajana dekaani Risto Renkonen Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan nimeämänä, Matti Rautalahti Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin nimeämänä sekä
professori Jyrki Wallenius Liikesivistysrahaston kannatusyhdistyksen nimeämänä. Taiteiden edustajana hallituksessa toimi professori Gustav Djupsjöbacka Kuvataideakatemian ja Sibelius-Akatemian yhteisesti nimeämänä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta kerrallaan, valituksi voi tulla uudelleen.
Asiamiehenä toimi Yrjö Palotie.
Säätiön toimistonhoitajana toimi Riitta Kallavuo.
Säätiön hautoja hoiti Heli Mikantie.
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Sääntömuutos
Säätiön sääntöjä päivitettiin vastaamaan 1.12.2015 voimaantullutta uutta säätiölakia.
Hallituspalkkioina, asiamiehen ja henkilökunnan palkkoina maksettiin vuoden aikana yhteensä
92.193 euroa, sisältäen säätiön 100%:sesti omistamien kiinteistöyhtiöiden hallituspalkkiot.
Lähipiiri
Hallituksen jäsenen lähipiiriin maksettiin kirjoituspalkkiona 350 euroa. Säätiön hallituksen tietoon ei ole tullut
muita säätiölain 1. luvun 8§:n mukaisia lähipiiritapahtumia.
Paulon Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen ja on sitoutunut noudattamaan sen laatimaa Hyvä säätiötapa –ohjeistoa.
Säätiön hallitus kokoontui 7 kertaa.
Säätiön tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jo-

hanna Winqvist-Ilkka.
Säätiön toimisto sijaitsee vuokratiloissa osoitteessa Kappelitie 6, 02200 Espoo. Vuokranantaja on Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj.

TIETEIDEN JA TAITEIDEN TUKEMINEN SEKÄ APURAHAT
Säätiön hallitus päätti kokouksessaan 9.2.2015 muuttaa apurahojen hakuaika vastaisuudessa ajankohtaan
15.8. – 15.9. Hakuajan muutoksen johdosta vuoden 2014 taloudellisesta tuloksesta suoritettiin poikkeuksellisesti
kaksi apurahajakoa, ensimmäinen vuodelle 2015 ja toinen vuodelle 2016.
Vuoden 2015 helmikuussa jaetut apurahat julistettiin hakuun 15.10. - 16.11.2014. Apurahoihin ja säätiön
tukemien alojen edistämiseen käytettiin tuossa jaossa yhteensä 777.400 euroa. Apurahojen saajat julkistettiin
perinteisesti Huldan päivänä 22. helmikuuta 2015, Hulda Paulon mukaan. Myönnetyistä apurahoista on erittely.
Hyväksyttyjä hakemuksia vastaanotettiin määräaikana seuraavasti:
2014
lääketiede
liikesivistys
säveltaide
kuvataide

228 kpl
43
12
128
411

2013
2.276.927
430.700
80.750
459.124
3.247.501 €

219 kpl
44
83
121
467

2.147.950
523.400
290.920
390.466
3.360.736 €

Hakijoiden yhteenlaskettu määrä laski edellisvuodesta, noin 12%.
Euromääräisesti laskua oli noin 3,5%. Haun jakauma lukumääräisesti oli seuraava: naisten osuus 65% ja miesten 35%.
Lääketieteen hakijoiden lukumäärä kasvoi noin 4%, ja haettu summa 6%.
Liikesivistyksen hakijamäärä laski noin 2%, haettu summa laski liki 17%.
Säveltaiteen hakukriteerejä muutettiin vastaamaan paremmin säätiön yhtenäisiä periaatteita, hyväksyttyjen
hakemusten määrä romahti.
Kuvataiteen osalta ikärajaksi määriteltiin vuonna 1979 tai sen jälkeen syntyneet ja jo valmistuneet kuvataiteilijat, hakijoiden määrä nousi liki 6%. Kuraattoriapurahahakemuksia vastaanotettiin kaksi, neljä vähemmän
kuin edellisenä vuotena.
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Jako suoritettiin helmikuussa 2015 ja noin 18%:lle kaikista hakijoista voitiin myöntää apuraha, mikä rahallisesti merkitsi 19% haetusta kokonaissummasta. Myönnetyistä apurahoista 60,7% (48 kpl) kohdistui naisille ja
39,2% (31 kpl) miehille. Rahallisesti naisille myönnettiin 55,4% ja miehille 44,6%.

Lääketiede
Liikesivistys
Kuvataide
Säveltaide

Miehet % kpl
39,0
42,9
35,3
42,8

Miehet % €
46,0
40,8
36,8
50,0

Naiset % kpl
61,0
57,1
64,7
47,2

Naiset % €
54,0
59,2
63,2
50,0

Myönnettyjen stipendien lisäksi tehtiin toimintavarauksia.

Lääketiede
Joka toinen vuosi järjestettävä Paulon lääketieteen symposium oli kesäkuussa Helsingissä. Se oli järjestyksessään 26. ja aiheena " From Atomic Structures to Disease Mechanism". Järjestäjinä toimivat tutkimusjohtaja
Sarah Butcher sekä professori Mart Saarma Helsingin biotekniikan instituutista.
Vuoden 2016 lääketieteen symposiumiksi on valittu aihe “Storage and break down of fatty acids”. Se järjestetään Akatemiaprofessori Elina Ikosen johdolla. Hän toimii Biolääketieteen instituutissa Helsingissä.
Sapporo Medical Universityn vaihtostipendiaatiksi valittu osastoylilääkäri dosentti Pekka Nieminen
HYKSin naistenklinikalta vieraili Sapporossa 2014-2015 vaihteessa.
Vastavuoroisesti Sapporosta Helsingissä vieraili professori Kota Watanabe 24.8. – 20.9.2015. Hänen isäntänään toimi HYKSin ortopedian erikoislääkäri professori Ilkka Kiviranta.
Seuraava Sapporoon valittu suomalaistutkija on helsinkiläinen dosentti Timo Atula, erikoisalanaan nenä- ja kurkkutaudit (Otorhinolaryngology). Hänen vierailunsa ajoittuu vuoden 2016 alkuun.
Daisy ja Yrjö Eskolan rahastosta jaettiin apurahoina 65.000 euroa.
Professori Jorma Pätiälä -stipendinä jaettiin yksi 7.000 euron apuraha.
Professori Ahti Tarkkanen -stipendinä jaettiin yksi 7.000 euron stipendi silmäsairauksien tutkimukseen.
Professori Tapani Tammisto -stipendi 4.000 euroa jaettiin anestesiologiseen tutkimustyöhön.
Sigurd ja Liisa Wikströmin rahastosta myönnettiin yksi 9.000 euron apuraha lääketieteellisen tutkimustyön
tukemiseen.
Suu- ja leukakirurgian Tutkimusrahastosta myönnettiin kaksi 4.000 euron apurahaa.
Professori- poolin kautta jaettiin yksi 32.000 euron ja Post-Doc -poolissa yksi 34.000 euron apuraha.
Lääketieteen tukemiseen käytettiin yhteensä 445.400 euroa. Apuraha myönnettiin 18%:lle hakijoista.

Liikesivistys
Liikesivistyksen apurahat suunnattiin lähinnä väitöskirjan jälkeiseen, yrityksiä palvelevaan tutkimukseen sekä
Pohjoisen ulottuvuuden (Northern Dimension) alueen Suomelle tarjoamia mahdollisuuksia käsittelevään liiketaloudelliseen ja yrittäjyyttä edistävään tutkimukseen.
Oikeustieteen piiriin jaettiin apurahahakemusten perusteella yksi 5.000 euron Veikko Palotie –stipendi.
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Asianajotoimisto Merilampi Oy yhdessä Paulon Säätiön
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kanssa jakoivat Veikko Palotie- palkintoapurahan sekä Veikko Palotie mitalin OTM Ilari Mustoselle opinnäytteestä aiheena ”Takaisinsaanti ja vaihtoehtoiset perusteet varojen palauttamiseksi osakeyhtiön konkurssi
pesään”. Stipendin suuruus oli 4000 euroa. Säätiön ensimmäisen ja elinikäisen puheenjohtajan Veikko Palotien
syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta (21.11.1915 – 16.7.1988).

Kuva: Johanna Kainulainen

OTM Ilari Mustonen

Eino Hirvonen -stipendeinä jaettiin 2.500 euroa vientikoulutusta edistäviin toimiin.
Post-Doc-poolin kautta jaettiin liikesivistykseen yksi 22.000 euron apuraha.
Liikesivistyksen tukemiseen käytettiin yhteensä 125.000 euroa. Apuraha myönnettiin 33%:lle hakijoista.

Säveltaide
Säveltaiteen apurahat kohdistettiin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opiskelijoille. Apurahoina
myönnettiin 62.500 euroa. Apurahan sai 58% hakijoista.

Kuvataide
Säätiön kutsunäyttely. Vuoden 2014 jaossa kutsunäyttelyn kuratointi myönnettiin Kuvataideakatemian
Praxis –ryhmälle, jonka näyttelytapahtuma toteutui elokuussa.
Vuoden 2015 jaossa TaM Ilari Laamaselle myönnettiin Kuraattoriapuraha ja hän valitsi näyttelyn pitäjäksi
kuvataiteilija Matti Koskisen (s. 1987). Näyttely toteutetaan kesäkuussa 2016 julkisessa tilassa ulkona Helsingin kaupungin alueella.
Kuvataiteiden tukemiseen käytettiin 62.500 euroa. Summa sisälsi 12.000 euroa Paulon Kuraattoritapahtuman
kutsunäyttelyyn. Apurahat kohdennetaan nuoriin, nyt olivat vuorossa vuonna 1979 tai sen jälkeen syntyneet,
ei kuitenkaan opiskelijat. Apuraha myönnettiin 13%:lle hakijoista. Uudelle Lastensairaalalle päätettiin myöntää taidehankintoihin 60.000 euroa. Summa jakautuu kolmelle seuraavalle vuodelle. Taidekokoelmaan hankittiin kaksi Ville Anderssonin työtä, hän oli vuoden 2015 Vuoden nuori taiteilija.

Säätiö oli jäsenenä viidentoista kollegasäätiön kanssa yhteisessä Professoripoolissa, jonka tehtävänä oli professoreiden tutkimusmahdollisuuksien lisääminen. Poolin kautta professoreille myönnetään apurahoja lukuvuoden kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa. Säätiö myönsi tämän kautta
32.000 euroa lääketieteen tukemiseen. Poolin toiminta päättyi 31.12.2015.
Poolin kotisivujen osoite on professoripooli.fi.
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Säätiö on jäsen myös Post-Doc-poolissa 50.000 euron vuosittaisella panostuksella. Tämän kautta säätiö voi
tukea sekä lääketieteen että liikesivistyksen post-doc-toimintaa. Säätiöiden Post-Doc -pooli on kahdentoista
suomalaisen säätiön muodostama apurahavaranto, joka on tarkoitettu tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn.
Tätä kautta myönnettiin lääketieteeseen 34.000 euroa ja liikesivistykseen 22.000 euroa. Poolin toiminta jatkuu. Poolin kotisivujen osoite on postdocpooli.fi.

Muu toiminta
Kalle ja Märtha Ebbin rahastosta myönnettiin sen sääntöjen mukaisesti apurahat Slalom-Seura ry:lle sekä
Skisport Finland ry:lle, kummallekin 11.000 euroa käytettäväksi nuorten kilpailutoimintaan.
Toimintavuoden lopussa valmistui säätiön 50-vuotisjuhlajulkaisu. Se on painetun version lisäksi luettavissa
säätiön kotisivuilla osoitteessa www.paulo.fi/50. Julkaisuprojektin toteutti Superson Oy.
Vuoden 2016 apurahat, hakuaika oli 14.8. – 15.9.2015. Jakopäätös tehtiin 23.11.2015 ja apurahojen maksatus päätettiin alkavaksi tammi- helmikuussa 2016. Tässä jaossa apurahoihin ja säätiön tukemien alojen edistämiseen käytettiin yhteensä 598.000 euroa. Apurahojen saajat julkistettiin viikolla 50/2015.

Hyväksyttyjä hakemuksia vuoden 2016 jakoon vastaanotettiin määräaikana seuraavasti:
2015
lääketiede
liikesivistys
säveltaide
kuvataide

248 kpl
59
5
100
412

2014
2.557.698
622.137
50.950
330.839
3.684.974 €

228 kpl
43
12
128
411

2.276.927
430.700
80.750
459.124
3.247.501 €

Hakijoiden yhteenlaskettu määrä nousi yhden hakemuksen verran.
Euromääräisesti nousua oli noin 13%. Haun jakauma lukumääräisesti oli seuraava: naisten osuus 63,1% ja
miesten 36,9%.
Lääketieteen hakijoiden lukumäärä kasvoi noin 9%, ja haettu summa 12%.
Liikesivistyksen hakijamäärä nousi n. 37%, haettu summa nousi yli 44%.
Säveltaiteen osalta tulee huomioida, että hakukriteerit muutettiin edellisessä haussa vastaamaan säätiön muiden
alojen profiilia. Viesti ei näytä vieläkään menneen perille, sillä hyväksyttyjä hakemuksia 24:stä oli ainoastaan 5
kpl. Kukin hakija sai apurahan.
Kuvataiteen osalta ikärajaksi määriteltiin vuonna 1980 tai sen jälkeen syntyneet ja jo valmistuneet kuvataiteilijat, hakijoiden määrä n. 22%. Kuraattoriapurahahakemuksia vastaanotettiin vain yksi.

Säätiön tukemien alojen edistämiseen käytettiin yhteensä 598.000 euroa. Apurahahakemuksiin perustuvina
stipendeinä myönnettiin yhteensä 408.400 euroa.
Eskolan rahastosta myönnettiin 69.000 euroa. Turkuun meni viidestätoista apurahasta viisi. Jakopäätös
perustui laadulliseen jakaumaan.
Ebbin rahastosta päätettiin jakaa kummallekin yhteisölle 12.000 euroa, eli yhteensä 24.000 euroa.
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Suu- ja leukakirurgian tutkimusrahastosta myönnettiin yksi 5.000 euron apuraha.
Lääketieteen vuoden 2018 symposiumia varten kirjattiin 25.000 euron varaus.
Wikströmin rahastosta ei apurahoja jaettu. Edellisen jaon perusteella varauksissa oleva 31.000 euroa
jätettiin edelleen varauksiin.
Hakemuksiin perustuvia apurahansaajia oli yhteensä 60 kpl. Hakijoista 14,5 % sai apurahan ja anotusta rahamäärästä myönnettiin 15,6 %.
Lääketieteen osuus oli 30 kpl ja 263.000 euroa, liikesivistys 12 kpl ja 72.900 euroa, säveltaide 5 kpl 42.000 euroa,
kuvataide 13 kpl ja 34.500 euroa, uuden lastensairaalan taideprojektiin varattiin 20.000 euroa. Post-doc-Pooliin
varattiin yhteensä 100.000 euroa.
Hyväksyttyihin hakemuksiin verrattuna jako oli seuraava:
- lääketiede 12,1% hakijoista sai apurahan, jako anotusta summasta 10,3%
- liikesivistys 20,3%
11,7%
- kuvataide
12,9%
10,4%
- säveltaide 100,0%
82,0%
Myönnetyistä apurahoista 53,3% (32 kpl) kohdistui naisille ja 46,7% (28 kpl) miehille. Rahallisesti naisille myönnettiin 53,6% ja miehille 46,4%, jakautuen:

Lääketiede
Liikesivistys
Kuvataide
Säveltaide

Miehet % kpl
46,7
16,7
61,5
80,0

Miehet % €
44,5
19,2
59,4
95,2

Naiset % kpl
53,3
83,3
38,5
20,0

Naiset % €
55,5
80,8
40,6
4,8

Myönnettyjen stipendien lisäksi tehtiin toimintavarauksia.
Säveltaiteessa apurahojen lisäksi vuoden 2018 Paulon kansainvälisen sellokilpailun tukemiseen varattiin
20.500 euroa.
Vuonna 2015 jaetuista sekä vuodelle 2016 myönnetyistä apurahoista on laadittu erilliset luettelot
(myös www.paulo.fi/apurahat).

VAROJEN SIJOITUS
Säätiön hallitus on ottanut sijoitustoiminnan lähtökohdaksi varojen huolellisen sijoittamisen tuloa tuottavasti
pitkällä tähtäimellä, mikä noudattaa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n raportin Säätiön
kestävä varainkäyttö suositusta. Asetettu tuottotavoite on 5% yli inflaation.
Toimintakautta leimasi epävakaa sijoitusympäristö, silti pörsseissä vallitsi pääosin positiivinen vire.
Päättyneen vuoden aikana OMX Helsinki nousi 10,8%, Helsinki 25 nousi 12,43% sekä Helsinki Cap 11,72%.
Sijoitussalkkuun tehtiin vain vähäisiä muutoksia. Näitä olivat etupäässä lisäykset hybridilainoihin.
Sijoitussalkun nimellinen vuosituotto tasearvoin oli 6,4%.
Neljännesvuosittain saamme sitoutumattoman yhteisön Suomen Sijoitustutkimus Oy:n arvion sijoitustoimintamme menestyksestä.
Sijoitusstrategian jakaumaksi oli määritelty
kiinteistösijoitukset 40 – 50 %
osakesijoitukset 35 – 45 %
korko- ja muut sijoitukset 5 – 25 %
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Tilikauden lopussa sijoitusjakauma päivänarvoin oli:
Kiinteistö- ja huoneistosijoitukset 45,7%
Kotimaiset osakkeet 23,9%
Eurooppa osakerahasto 5,1%
Pohjois-Amerikka, osakerahasto, euromääräinen 3,7%
Maailma osakkeet 5,4%
Joukkovelkakirjalainat 11,4%
Kehittyvät markkinat korko 1,9%
Lyhyt korko ja käteinen 2,9%
Päättyneenä tilikautena arvonalennuksina kirjattiin 335.401,01 euroa ja arvojen palautuksina 156.842,88 euroa.
Toimintavuoden aikana säätiön koko sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo kasvoi 1,2% ollen tasearvoin
16.523.428,64 euroa. Sijoitustoiminnan tuotto oli 6,4%.
Rahasto- ja pörssiosakesijoitukset on tilinpäätöksessä arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan markkinaarvoon.
Tilinpäätöshetkellä sijoitusten markkina-arvo oli noin 3.000.000 euroa korkeampi kuin näiden tasearvo.
Taseen loppusumma oli 17.536.062,58 euroa.
Konsernisuhteet
Säätiön välittömään omistukseen kuuluvat sen 100%:sesti omistamat keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt:
Koy Hulda-koti; Y 16538437-9
Koy Turun Autokulma; Y 1931057-8
Koy Vantaan Tarina; Y 2340852-7
Säätiön omistamat kiinteistöyhtiöt sijaitsevat kukin omalla maallaan.
Asuinhuoneistoja säätiön omistuksessa on viisi kappaletta. Kolme huoneistoa sijaitsee Rahapajankatu 3:ssa,
talossa, jossa Paulon perhe asui ja olivat jo aikanaan Reko Paulon omistuksessa.
Tilikauden päättyessä säätiön kiinteistö- ja asuntokohteet oli vuokrattu ulkopuolisille tahoille. Yksi asunto on
tyhjillään odottaen LVI-saneerausta.

Tilikauden tulos
Säätiön vuoden 2015 taloudellinen kokonaistulos oli 805.088,38 euroa ylijäämäinen. Tulos kirjattiin käyttöpääomaan. Säätiön omavaraisuusaste oli 93,7%.
Nimikkorahastot.
Rahastojen pääomien karttuminen tilinpäätöksessä:
Daisy ja Yrjö Eskolan rahasto, lääketiede
124.932,01 euroa
Suu- ja leukakirurgian tutkimusrahasto, lääketiede
13.056,87
Akateemikko Leena Palotien muistorahasto, lääketiede
2.376,93
Sigurd ja Liisa Wikströmin rahasto, säätiön hallitus päättää 84.453,67
Kalle ja Märtha Ebbin rahasto, alppihiihto
31.570,69
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Alkaneen vuoden 2016 näkymistä
Säätiö täyttää 50 vuotta. Tämän juhlistamiseksi järjestetään säätiön tukemien alojen toimintaan liittyviä tapahtumia, kuten Lääkäripäivillä, Perheyritysten liiton vuosikokouksessa sekä sellokonsertein syksyllä.
Tuettavien alojen toimintaa edistetään sääntöjen mukaisesti apurahoin sekä muilla keinoin sijoitustoiminnan tuottojen rajoissa. Uudistetun Post doc -poolin sopimuksen mukaisesti säätiö sitoutui osallistumaan pooliin 100.000:euron vuosittaisella panoksella. Sopimus kattaa seuraavat kolme vuotta.

Helsingissä, helmikuun 9. päivänä 2016

Timo Ritakallio

Risto Renkonen

Matti Rautalahti

Jyrki Wallenius

Gustav Djupsjöbacka
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