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Anna Sahlstén 160 vuotta syntymästä –taidenäyttelyn ehdoton vetonaula oli OLVI-säätiön
taidekokoelman ”Kahvimummo”. Taulu pääsi koko näyttelyn hurmaavaksi keulakuvaksi.
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OLVI-säätiö
Taustaa
OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö. Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja
ja pääomistaja teollisuusneuvos E.W. Åberg ja puolisonsa rouva Hedwig
Åberg perustivat säätiön vuonna 1955.
Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuksessaan
olleesta Olvin osakekannasta. Åbergin luovuttamat Olvi Oyj:n K-osakkeet
ovat tänä päivänä kivijalkana OLVI-säätiön varallisuudelle.
Perustajien ajatuksena oli yhtiön jatkuvuuden turvaamisen ohella tukea
tärkeiksi ja arvokkaiksi kokemiaan pyrkimyksiä.

Tarkoituksen toteuttaminen
OLVI-säätiön toiminnan ja sen varallisuuden huolellisen hoidon päämäärä
on yksinomaan säätiön tarkoituksen toteuttaminen. OLVI-säätiö toteuttaa
tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, apurahoja, avustuksia ja palkintoja.
Säätiön tavoitteena on tukea ja avustaa sääntöjen määrittelemiä kohteita
vuosittain mahdollisimman tasaisesti ja pitkäjänteisesti samalla hyvään
vaikuttavuuteen pyrkien.
OLVI-säätiö avustaa sääntöjensä mukaan lasten ja vanhusten hyväksi
tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaiden nuorten opintoja ja parantaa jakoopintojen edellytyksiä, avustaa kotiseututyötä sekä tukee ja edistää
luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy
oleellisena osana kala- ja maatalouden kehittäminen.

”Säätiöt eivät ole itsetarkoitus,
vaan niiden tarkoitus on hyvän tuottaminen.”
- Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta
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OLVI-säätiön toiminta 2019
Vuosi 2019 oli OLVI-säätiön 64. toimintavuosi. Apurahamyönnöt 3,4
miljoonaa euroa kohdistuivat osaamisen ja elinvoiman vahvistamiseen,
luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämiseen, lasten ja
vanhusten hyväksi tehtävän työn tukemiseen sekä kotiseututyöhön
pääasiassa säätiön toimialueella Itä-Suomessa.

Merkittävimmät apuraha- ja avustuskohteet 2019
Opinnot ja oppimisen edellytysten parantaminen:
OLVI-säätiö myönsi 210 000 euroa Itä-Suomen yliopisto, STEAM-kehitystyötä koordinoivan yliopistotutkijan määräaikaiseen tehtävään. Yliopistotutkijan tehtävänä on monitieteiseltä pohjalta edistää soveltavaa, eheyttävän kasvatuksen ja opetuksen tutkimusta, joka kohdistuu teknologiakasvatukseen perusopetuksessa ja opettajankoulutuksessa. Tutkimuksen
ydin keskittyy laaja-alaisten teknologisten taitojen ja kekseliäisyyden
kehittämiseen tulevaisuudessa.
Monitieteinen STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and
Mathematics) opetuksen lähestymistapa on yksi mahdollinen ratkaisu
tulevien sukupolvien teknologiaosaamisen vahvistamisessa sekä LUMA
(LU=luonnontieteet ja MA=matematiikka) –aineiden mielenkiinnon
kohottamisessa.

OLVI-säätiön Itä-Suomen yliopistolle lahjoittamien neljän professuurin
(psykologian ja päihdepsykologian, puumateriaalitieteen, kaivospolitiikan
ja vesikemian) rahoitus jatkui vuonna 2019 yhteensä yli 200 000 eurolla.
Väitöskirjatyöskentelyyn tukea OLVI-säätiöltä sai 46 korkeakouluopiskelijaa yhteensä 458 000 euroa.
OLVI-säätiö on tukenut Yrityskylä Itä-Suomen toimintaa Kuopiossa jo
vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2019 säätiö päätti kolmen vuoden
jatkosta kyläkaveruudelle, yhteensä 200 000 euroa. Vastuullisuuden ja
kestävän kehityksen lisäksi opetuksen kantavana teemana on kiertotalous. Luonnonvarojen käyttö, kiertotalouden teemat, liiketoimintamallit
ja tulevaisuuden työelämä on integroitu osaksi oppimisympäristön
sisältöä.
Iisalmen kaupungin digiloikkahankkeen eteneminen jatkui 70 000 eurolla
vuonna 2019 OLVI-säätiön tukemana. OLVI-säätiön ja A.E. Aminoffin
yhteishanke 300 000 euroa alkoi vuonna 2017 ja jakaantui säätiölle 200
000 euroa ja AEA:lle 100 000 euroa. Hanke modernisoi oppimisympäristöjä sekä hyödyntää digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia oppimisessa.
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Lapset
Säätiö myönsi Tampereen sairaalahuvipuiston tuki ry:n vuoden 2020 alussa
alkavalle hyväntekeväisyyshankkeelle maksuttoman sairaalahuvipuiston
perustamiseksi Tampereen uuteen lastensairaalaan 200 000 euroa. Sairaalahuvipuisto tuo iloa sairauden keskelle erityisesti niille lapsipotilaille, joilla ei ole
sairautensa takia mahdollisuutta vierailla sairaalan ulkopuolella. Sairaalahuvipuisto toteutetaan yhteistyössä sairaala-alan ammattilaisten kanssa.
Tampereen uudessa lastensairaalassa hoidetaan mm. veri- ja syöpätauteja
sairastavia lapsia koko Suomen alueelta.
Lapsen hengitysvaikeutta visualisoivan 3D-tulostetun simulaattorin käyttö
opetuksessa ja hengitysliikettä tunnistavien algoritmien kehittämisessä
-tutkimustoimintaan myönnettiin 49 000 euroa.
Iisalmen Nuorison Tuki ry:lle myönnettiin 39 000 euroa Kapasiteetti käyttöön nuorten neuropsykiatrista valmennusta arjen toimintaympäristöissä –hankkeeseen vuosille 2019-2021. Hanke kasvattaa nuoren itseohjautuvuutta ja
luottamusta omiin kykyihinsä osata ja toimia elämään ja arkeen kuuluvissa
tilanteissa. Hanke vähentää näin syrjäytymistä.
Nuori Yrittäjyys ry:lle myönnettiin 25 000 euroa yrittäjyyskasvatusta ja
työelämävalmiuksia eskarista korkeakouluun –toimintaan Pohjois-Savon
alueelle.
Invalidiliitto ry:lle myönnettiin 60 000 euroa toimintaan, jolla lisätään fyysisesti
vammaisten ja toimintaesteisten nuorten osallisuutta ja hyvinvointia ItäSuomen alueella.
Vuonna 2019 starttasi myös autourheilun lajiliiton AKK:n valtakunnallinen
liikenneturvallisuusohjelma, joka sai tukijakseen Itä-Suomen alueelle OLVIsäätiön. Tuen avulla Turvassa Tiellä -ohjelma laajentaa liikennekasvatustoimintaansa Itä-Suomen ylä- ja alakouluissa sekä vahvistaa tapahtumia ja
aktivointejaan. Liikenneturvallisuusohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä
liikenteessä tapahtuvien onnettomuuksien ja kuolemien määrää. Maailmanlaajuiseen FIA Action for Road Safety -kokonaisuuteen kuuluva Turvassa Tiellä
kohtaa nuoria liikenteessä liikkuvia niin kouluilla kuin erilaisissa
tapahtumissakin.
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Vanhukset
Vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan painopiste vuonna 2019 oli
veteraanityön tukemisessa Suur-Savon ja Pohjois-Savon alueella. Säätiö
avusti mm. Pohjois-Savon Rintamaveteraanit ry:tä, Sotaveteraaniliiton
Pohjois-Savon Sotaveteraanipiiri ry:tä, Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon
piiri ry:tä, Sotaveteraaniliiton Suur-Savon piiri ry:tä ja Suur-Savon Rintamaveteraanit ry:tä. Veteraani- ja sotainvalidityötä sekä sotaveteraaneihin,
sotainvalideihin ja heidän leskiinsä kohdistuvaa kotiaputyötä tuettiin vuonna
2019 yhteensä yli 200 000 euron summalla.
Säätiötukea ikääntyvien aivoterveyteen liittyvälle tutkimukselle ohjataan
kansallinen neurokeskuksen järjestämän tutkijoille suunnatun kilpailun
kautta. Tutkijoille järjestetään vuoden 2020 aikana pitchauskisa, jonka
voittaja saa 30 000 euron rahoituksen vanhusten aivoterveyttä edistävälle
tutkimukselleen. OLVI-säätiö rahoittaa vuoden 2020 NeuroPitch-kilpailua
65. juhlavuotensa kunniaksi tukemalla vanhusten aivoterveyteen, sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää neuroalojen
tutkimusta.
Lisäksi OLVI-säätiö tukee monenlaista vanhusten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevää harrastetoimintaa ja -tapahtumaa eri toimijoiden kautta.
Kotiseututyö
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto kanavoi taitavasti OLVI-säätiön sille
myöntämää 80 000 euron tukea edelleen jaettavaksi kotiseututyön PohjoisSavon alueella. Säätiön kotikaupungissa Iisalmessa toimivalle Ylä-Savon
Kotiseutuyhdistys ry:lle myönnettiin Ylä-Savon kotiseututyön sekä kotiseutumuseotoiminnan perustoimintoihin ja toiminnan kehittäminen sekä korjausinvestointeihin yhteensä n. 100 000 euroa.
Kotiseutumuseon (Ylä-Savon kotiseutuyhdistys) ja Juhani Ahon museon
(Iisalmen kaupunki) Museoiden yhteisamanuenssi –pilottihankkeeseen
myönnettiin 31 300 euroa vuodessa. Museoamanuenssi toimii jatkossa
ympäri vuoden ja kehittää museotoimintaa Iisalmessa. Museotoiminnan
aktivoiminen lisää samalla seutukunnan matkailun vetovoimaa. Panimomuseotoiminnan kehittäminen sisältyy hankkeeseen. Pilottihankevuodet
ovat 2020—2023.
Tukea saivat lisäksi useat pienemmät kotiseudun elinvoimaisuuden ja
kulttuurin edistämiseen sekä perinnetiedon säilyttämiseen tähtäävät
tapahtumat ja hankkeet Itä-Suomessa.
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Elintarviketalouden kehittäminen / luonnonvarojen käytön
edistäminen
Itä-Suomen yliopisto sai 2,6 miljoonan euron yhteisrahoituksen
”Vesiympäristö Itä-Suomen vaurauden ja hyvinvoinnin kiihdyttäjänä” hankekokonaisuuteen vuosille 2019 –2021. Hanketta rahoittavat OLVIsäätiön lisäksi Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Saastamoisen säätiö.
OLVI-säätiön rahoitusosuus on 900 000 euroa.
Hankkeen tavoitteena on koota yliopiston Kuopion ja Joensuun
kampusten, sekä julkisten ja yksityisten yhteistyötahojen osaaminen
yhteistoiminnaksi vesialan innovaatioekosysteemin myötä. Hankkeessa
tunnistetaan vesiin vaikuttavat negatiiviset tekijät, sovitetaan yhteen
vesiin vaikuttavat toiminnot ja vesiympäristöjen hyödyntäminen, ja
mahdollistetaan näin luonnon kestävään käyttöön perustuvan
hyvinvoinnin ja liiketoiminnan kehittyminen Itä-Suomen alueella.
Vuonna 2019 OLVI-säätiö lahjoitti Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden
tiedekuntaan professuurin, jolla vahvistetaan ravitsemustieteen ja
elintarviketeknologian välistä tutkimusyhteistyötä. Säätiö tukee viisivuotista professuuria 600 000 eurolla.
Professuurin taustalla on kasvava tarve elintarviketeknologian ja
ravitsemustieteen vuoropuhelulle muun muassa uusien ravinnonlähteiden turvallisuuteen, ravitsemukselliseen riittävyyteen ja terveysvaikutuksiin liittyvässä tutkimuksessa. Lisäksi yrityksillä on entistä
enemmän kiinnostusta tutkimusyhteistyöhön ja tarvetta elintarviketeknologiaan sekä elintarvikekehitykseen perehtyneille ravitsemusasiantuntijoille. Elintarvikkeet ja terveys -alan professuuri vahvistaa tätä
näkökulmaa myös koulutuksessa.
Lääketieteen laitoksen kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikköön sijoittuvalla lahjoitusprofessuurilla vakiinnutetaan
myös yksikön uusia tutkimus- ja osaamisalustoja, jotka liittyvät muun
muassa lihaa korvaavien proteiinien lähteiden ravitsemukselliseen
riittävyyteen ja hyväksikäytettävyyteen, elintarvikkeiden fermentaation
hyödyntämiseen sekä suoliston terveyteen ja suolistomikrobistoon.

”Maailman muuttuessa säätiöiden tuki on jatkanut
kasvuaan.”
- Säätiöt ja rahastot ry
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OLVI-säätiön apurahat 2019
Apurahat julistettiin haettavaksi säätiön kotisivuilla osoitteessa:
www.olvisaatio.fi. Säätiöllä oli kaksi apurahan hakuaikaa: 1.1.–31.3.
ja 1.7.–30.9.2019.
Vuosikellon mukaiset apurahojen jaosta päättävät kokoukset pidettiin
4.6.2019 (kevätkokouksen apurahapäätökset julkaistiin 6.6.2019) ja
3.12.2019 (syyskokouksen apurahapäätökset julkaistiin 5.12.2019).

Vuonna 2019 OLVI-säätiö vastaanotti 1 111 hakemusta, joista 163
hakemukselle myönnettiin apurahaa.
Haetut

lukumäärä

Myönnetyt

lukumäärä

Kotiseututyö

108

Kotiseututyö

30

Lapset ja nuoret

313

Lapset ja nuoret

58

Maatalous

32

Maatalous

6

Muu

41

Muu

0

Opinnot

44

Opinnot

4

Väitöskirjat /muu
tutkimus

505

Väitöskirjat /
muu tutkimus

46

Vanhukset

68

Vanhukset

19

Yhteensä

163

Yhteensä

1 111

Vuonna 2019 myönnettyjen apurahojen, avustusten, palkintojen ja
stipendien yhteissumma nousi 3,4 miljoonaan euroon.
Mukana on useita hankkeita, joiden rahoitus jakaantuu useammalle
vuodelle (alkaen 2020–2024).
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Apurahakohteet
Apurahojen piiriin eivät kuulu:
Vaihto-opiskelu ulkomailla, pro gradu –
tutkimukset eivätkä apurahat, joita
haetaan palkanlisäksi tai
työharjoitteluun. Avustuksista suljetaan
pois myös julkishallinnon piiriin
kuuluville laitoksille ja yhteisöille
kohdistetut avustukset sekä voittoa
tavoitteleva liiketoiminta.
OLVI-säätiö ei myöskään voi tukea
vähävaraisia yksityishenkilöitä/
yksittäisiä opiskelijoita. Tämän kaltainen
avustus kuuluu aina yhteiskunnalle.
OLVI-säätiö ei “sponsoroi“. Esim.
yksilöurheilijaa/urheilujoukkuetta tai
ryhmää koskevat yhteistyö-pyynnöt
tulee lähettää yhtiölle eli Olvi Oyj:lle.

• lasten hyväksi tapahtuva toiminta
• vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta
• lahjakkaiden nuorten opinnot (pääasiassa väitöskirjatyöt)
• nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen
• kotiseututyö
• luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin
sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen
Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin lahjakkaiden nuorten opintoapurahat myönnetään hakemusten perusteella
harkinnanvaraisesti. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin kuin
luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden, kala- ja maatalouden
kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta.
Tieteen apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön.

OLVI-säätiön apurahan hakeminen
OLVI-säätiö on vastaanottaa hakemuksia ainoastaan verkkopalvelun
kautta. Verkkopalvelussa hakija rekisteröityy verkkopalvelun käyttäjäksi ja
apurahan hakijaksi. Samalla hän hyväksyy, että OLVI-säätiö käsittelee
hakijan henkilökohtaisia tietoja.
Hakemukseen tulee liittää lyhennelmä tutkimus- ja hankesuunnitelmasta,
ansioluettelo tai vastaava, mahdolliset suositukset, kustannusarvio ja
rahoitussuunnitelma, josta tulee ilmetä hakeeko hakija apurahaa myös
muista lähteistä. Hakijan tulee lisäksi vahvistaa, kuuluuko hakija säätiön
lähipiiriin.
Yhteisön hakemukseen liitetään jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.
Avustuksen tai apurahan saajan tulee raportoida hankkeensa tuloksista tai
etenemisestä vuoden sisällä apurahan myöntämisestä.
Säätiö on sitoutunut siihen, että apurahan hakijoiden ja saajien henkilö- ja
tilitietoja käsitellään lainmukaisesti. Tietosuojasäännökset (GDPR)
huomioidaan rekisterinpitäjän toiminnassa.
Joulukuussa 2019 säätiö otti käyttöön ajantasaisen pilvipohjaisen version (4.0)
apurahahakujärjestelmästä. Säätiö on käyttänyt Aspicore Oy:n sähköistä apurahahakujärjestelmää vuodesta 2014 alkaen.
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Apurahan käytön seuraaminen
Apurahan käytön seuraaminen ja vaikuttavuuden mittaaminen
OLVI-säätiön vastaanottamat hakemukset on arvioitu säädekirjan
sääntöjen mukaisten kohteiden ja säätiön laatiman apurahapolitiikan
sekä sen sisältämien rajausten mukaisesti.
Arvioinnissa on huomioitu merkittävyyden ja vaikuttavuuden näkökulma.
Väitöskirjatöiden arviointiin säätiöllä on lisäksi oma pisteytysjärjestelmänsä.
Apurahan käyttö tulee aina suunnitella kokonaisuudessaan etukäteen.
Apuraha voidaan maksaa vain hyväksytyn maksusuunnitelman mukaan.
OLVI-säätiö voi myöntää apurahoja myös monivuotisiin hankkeisiin.
Apurahan saaja raportoi hankkeen etenemisestä ja varojen käytöstä
väliraportein. Apurahan käyttö päätetään aina loppuraporttiin.
Vuoden 2019 lopussa OLVI-säätiöllä oli budjetoituna vuoteen 2024 saakka
yhteensä 3,7 miljoonaa euroa aikaisempina vuosina myöntöpäätöksen
saaneisiin hankkeisiin.
Hanke voi keskeytyä tai sen kesto venyä. Tällöin säätiö pidättää itsellään
oikeuden arvioida tilanne uudelleen ja joko keskeyttää tai sovittaa varojen
maksu tilanne- ja tapauskohtaisesti.

OLVI-säätiöllä on
vuosittain kaksi
apurahan hakuaikaa:
Keväthaku 1.1. - 31.3.
Syyshaku 1.7. - 30.9.

Hakijat saavat tiedon
apuraha-päätöksistä
sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Olvi-säätiön säännöt
ohjaavat
apurahapäätöksiä!
OLVI-säätiö
ottaa vastaan
hakemuksia
vain apurahajärjestelmän
kautta.
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Talous ja sijoitukset
OLVI-säätiön omistus
Olvi Oyj:stä:

•
•

Osakkeista 15,68 %
Äänistä
52,54 %

Kivijalkana OLVI-säätiön varallisuudelle ja näin ollen vuosittain syntyvälle,
jaettavissa olevalle kassavirralle, ovat panimoyhtiö Olvi Oyj:n K-osakkeet.
Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on tuottaa jaettavissa olevaa
varallisuutta, jolla säätiö mahdollistaa sääntöjensä mukaiset avustukset ja
apurahojen jakamisen. Sijoitustoimintaa hoidetaan tavoitteellisesti ja niin,
että säätiö voi kasvattaa pääomaa pitkällä aikavälillä ja turvata varsinaisen toiminnan vakaan kassavirran ja riittävän maksuvalmiuden.
Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on tehty säätiön hallituksen
hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti.

Sijoitusten
jakaantuminen
%

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 5,4 miljoonaa euroa, josta
osinkotuotot olivat 3,4 miljoonaa euroa ja muut sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 2,0 miljoonaa euroa.
Pörssiyhtiöiden osakkeisiin sijoitettujen osakkeiden arvo oli 11,5 miljoonaa euroa, rahastojen, osuustodistuksien ja velkakirjasaatavien arvo 7,6
miljoonaa euroa.
31.12.2019 säätiön markkina-arvoisesta varallisuudesta Olvi Oyj:n
osakkeiden markkina-arvo oli 134,1 miljoonaa euroa. Säätiön omaisuuden käypä markkina-arvo oli vuoden lopussa noin 153 miljoonaa euroa.

Sijoitukset
omaisuusluokittain
%

Vuonna 2019 OLVI-säätiön pörssiosakevarallisuus on ollut keskitettynä
suomalaisen varainhoitoyhtiön hoitoon. Varainhoitaja on raportoinut
kuukausittain säätiön varallisuudesta ja markkinanäkemyksestä säätiön
asiamiehelle ja hallituksen jäsenille.
OLVI-säätiöllä on LEI-tunnus, sillä se antaa rahoitusvälineitä koskevia
toimeksiantoja. Säätiö noudattaa rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (MiFID II) ja -asetuksen (MiFIR) edellyttämiä ohjeita vastuullisessa
sijoittamisessaan. LEI-tunnus uusitaan vuosittain PRH:lta.
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Hallinto
Vuonna 2019
Olvi-säätiön
hallitus kokoontui
vuosikellon
mukaisesti viisi
(5) kertaa.

OLVI-säätiön hallintotapa (strategia- ja hallintoprosessit) perustuu säätiölakiin
(487/2015), OLVI-säätiön säädekirjaan, sääntöihin ja tilinpäätöksen laatimista
koskevaan ohjeistukseen sekä mm. säätiöiden hyvää hallintotapaa koskeviin
ohjeistuksiin: Säätiön hyvä hallinto ja Hyvä säätiötapa sekä PRH:n Huolellisuusvelvollisuus säätiöissä -ohjeistukseen.
OLVI-säätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n (ent. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry) aktiivinen jäsen. Säätiöt ja rahastot ry toimii yleishyödyllisten säätiöiden, rahastojen ja yhdistysten yhdyssiteenä ja edunvalvojana.
Vuonna 2019 hallituksen puheenjohtaja ja asiamies osallistuivat Säätiöt ja
rahastot ry:n järjestämiin koulutuksiin (mm. Hyvä hallinto, Huolellisuusvelvollisuus säätiöissä) sekä edustivat OLVI-säätiötä Säätiöt ja rahastot ry:n kevät- ja
syyskokouksissa sekä kokouksen yhteyteen järjestetyissä ajankohtaisseminaareissa. Säätiön lakiasiainvastaava ja asiamies osallistuivat Suuri säätiöpäivä –
koulutukseen sekä lisäksi asiamies osallistui säätiöille räätälöityyn kriisiviestintävalmennukseen.
Organisaatio ja hallitus

OLVI-säätiön organisaation muodostaa hallitus ja asiamies. OLVI-säätiötä johtaa hallitus, joka huolehtii kollektiivisesti siitä, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja siitä, että säätiön sääntöjen mukainen tarkoitus toteutuu. Hallitus määrittelee säätiön strategian ja toimintapolitiikat.
OLVI-säätiön hallitus 2019
• Heikki Sirviö, teollisuusneuvos, puheenjohtaja
• Timo Hortling, kehityspäällikkö, varapuheenjohtaja
• Minna Aronen, tuotantojohtaja, jäsen
• Jari Kääriäinen, asianajaja, varatuomari, jäsen
• Wille Riekkinen, emerituspiispa, jäsen

OLVI-säätiön asiamies 2019
• Mervi Toivainen, asiamies
OLVI-säätiön tilintarkastajat 2019
• Kari Hyvönen, KHT ja Sami Posti, KHT
OLVI-säätiön hallitus 2020
Säätiön hallituksen pitkäaikainen jäsen Wille Riekkinen oli erovuorossa, eikä
voinut jatkaa hallituksessa säätiön ikäsäännön mukaan. Hallituksen jäsenet
Sirviö, Hortling, Aronen ja Kääriäinen jatkavat. Uusiksi jäseniksi valittiin
Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela ja Iisalmen lyseon rehtori Pasi
Tolonen.
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Hallinto
Sisäinen valvonta
Säätiön sisäinen valvonta kattaa OLVI-säätiön hallintoprosessit ja
toimintaperiaatteet. Näin varmistetaan, että säätiö toteuttaa tarkoitustaan, hallitus toimii huolellisuusvaatimusten mukaisesti ja että
varainhoito on suunnitelmallista.
Varsinaista toimintaansa OLVI-säätiö mittaa tunnusluvuilla:
1) Säätiön tehokkuus % = jaettujen apurahojen suhde sijoitusten
tuottoon
2) Hallinnon tehokkuus % = varsinaisen toiminnan kulut suhteessa
jaettuihin apurahoihin
GDPR
OLVI-säätiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssään EU:n tietosuojaasetusta (GDPR), Suomen henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä
muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy rekisteröidyn
yksityisyyteen; sekä on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja hyvän
tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
GDPR-sääntelyn mukaisesti säätiössä on toteutettu myös tietoturva- ja
riskikartoitus sekä kirjattu henkilötietokäsittelyprosessitoimet. Rekisterit
ja toimet tarkastellaan vuosittain.

KATRE
Kansallinen tulorekisteri KATRE astui voimaan 1.1.2019. Vuoden alusta
alkaen OLVI-säätiö on ilmoittanut tulorekisteriin vaadittavat
viranomaisilmoitukset.
Tietosuojarekisterit ja -selosteet
Säätiö ylläpitää tietosuoja- ja rekisteriselosteita:
1) apurahan hakijat,
2) apurahan saajat,
3) hallintoon osallistuvat henkilöt (hallitus, asiamies),

4) lähipiiri sekä
5) KATRE.
Ajantasainen selostus henkilötietojen käsittelystä rekistereineen on
esitetty kokonaisuudessaan säätiön verkkosivuilla www.olvisaatio.fi.
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Hallinto
Lähipiiri
OLVI-säätiön lähipiirit on määritelty säätiölain (487/2015)
säännösten mukaisesti.
1) Laajaan lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, asiamies, tilintarkastajat ja heidän perheenjäsenet sekä heidän määräysvallassa
olevat yhteisöt ja säätiöt. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Olvi Oyj:n
hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, heidän perheenjäsenet sekä
heidän määräysvallassa olevat yhteisöt ja säätiöt.
2) Suppeaan lähipiiriin kuuluvat säätiössä määräysvaltaa käyttävät
hallituksen jäsenet, säätiön asiamies ja tilintarkastajat, edellä
mainittujen perheenjäsenet ja kaikkien edellä mainittujen määräysvallassa olevat yhtiöt, yhteisöt ja säätiöt.
Säätiö on ylläpitänyt vuonna 2019 vain suppeaa lähipiiriä koskevaa
lähipiirirekisteriä. Rekisteriä käytetään ainoastaan säätiölain asettamien velvoitteiden hoitamiseksi eikä tietoja ole käytetty tai luovutettu muuhun tarkoitukseen. Lähipiirirekisteriä ylläpidettäessä on
huomioitu tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja
vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä,
muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Rekisteriin on sovellettu henkilötietolain
(523/1999) säännöksiä. Ohjeeseen on liitetty rekisteriseloste
toimista.
Lähipiiriohje
OLVI-säätiössä on noudatettu hallituksen hyväksymää lähipiiriohjetta lähipiiritoimien tunnistamis- , päätöksenteko-, hyväksyntä-,
raportointi- ja valvontakäytäntöjen hoitamiseksi säätiölain
asettamien velvoitteiden mukaisesti.
Lähipiiritoimet on ilmoitettu tässä vuosikertomuksessa sivulla 13
säätiön lähipiiriohjeessa kuvatulla tavalla.
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Hallinto
Esteellisyys

Sisäinen valvonta:

Varsinaisen toiminnan mittarit:

Sisäinen valvonta
kattaa säätiön
hallintoprosessit ja
Hallinnon tehokkuus %
toimintaperiaatteet.
(= varsinaisen toiminnan kulut
Säätiön tehokkuus %
(= jaettujen apurahojen suhde
sijoitusten tuottoon)

suhteessa jaettuihin
apurahoihin)

Näin varmistetaan,
että säätiö toteuttaa
tarkoitustaan ja
että varainhoito on
suunnitelmallista.

Säätiö on määrittänyt lähipiiriohjeessaan mahdolliset eturistiriitatilanteet sekä esteellisyyden vaikutukset arviointiin ja päätöksentekoon
säätiön lähipiireissä. Olvi-säätiön hallituksen jäsenet ja asiamies ovat
henkilökohtaisesti vastuussa lähipiiriohjeen noudattamisesta ja siitä,
että lähipiiri-toimien yhteydessä omat sidonnaisuudet ilmoitetaan.
Myönnetyt apurahat hyväksytään hallituksen kokouksessa, jolloin hallituksen jäsenet voivat kontrolloida, ovatko apurahojen hakijat hakijoiden lähipiiriin kuuluvia. Avustus- ja apurahahakemusten käsittelyssä
otetaan aina huomioon esteellisyyskysymykset, ja tällöin hallituksen
jäsenet ja asiamies ilmoittavat avustus- ja apurahapäätösten tekoon
vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat, eivätkä osallistu eturistiriitatilanteessa päätöksentekoon. Ilmoitukset esteellisyydestä on tuotu
hallitukselle tiedoksi ja ne kirjataan pöytäkirjaan.
Lähipiiritoimet säätiössä vuonna 2019
OLVI-säätiön hallituksen jäsenille, asiamiehelle ja tilintarkastajille on
maksettu vuonna 2019 palkkioita yhteensä 153 311 (149 047) euroa.
Summaan sisältyvät myös Olvi Oyj:ltä vuonna 2019 ostetut asiamiespalvelut. Asiamiespalvelut OLVI-säätiö on ostanut Olvi Oyj:ltä käyvän
markkinahinnan ja kustannusvastaavuuden mukaisesti.
OLVI-säätiö on maksanut väitöskirjatöiden arvioinnista erilliskorvausta.
Erilliskorvaus on 3 000 euroa haku, yhteensä 6 000 euroa vuodessa.
Säätiön toimistotilat ja panimomuseo sijaitsevat Olvi Oyj:n omistamissa
kiinteistöissä. OLVI-säätiö on maksanut vuonna 2019 tilavuokria 3 377
euroa. Säätiö maksaa myös tilojen siivouspalvelusta aiheutuvat kulut.
Säätiö on vuokrannut Olvi Oyj:lle omistamansa 0,5 hehtaarin rantatontin Olvimetsä-tilalta Kiuruveden Koivujärven rannalta markkinahintaan Olvi Oyj:n henkilökunnan virkistyskäyttöön.
Pohjois-Vehmasmäen metsästysseuralle myönnettiin 4 000 euron
avustus Lapset ja nuoret –kategoriassa. OLVI-säätiön hallituksen jäsen
on mukana seuran toiminnassa. Hallituksen jäsen ei ole osallistunut
apurahahakemuksen arviointiin eikä päätöksentekoon apurahan
myöntämiseksi.
Säätiöllä ei ole tiedossa muita lähipiiritapahtumia vuodelta 2019.
Säätiö ei ole toimintavuoden aikana vastaanottanut lahjoituksia,
avustuksia tai apurahoja.
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OLVI-säätiön viestintä
Tiedottaminen ja viestintä
OLVI-säätiö on noudattanut laatimaansa viestintäpolitiikkaa, jonka
tavoitteena oli edistää säätiön toimintastrategian ja tavoitteiden
toteutumista sekä vaalia ja rakentaa viestinnän keinoin säätiön vahvaa ja
arvostusta nauttivaa mainetta keskeisissä sidosryhmissä.

OLVI-säätiö on kertonut tarkoituksensa toteuttamisesta eli toiminnastaan
ja sen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen tähdäten sekä opastanut apurahanhakijoita.
Säätiöviestinnällä tuotiin esiin vaikuttavuutta sekä roolia yhteisen hyvän
mahdollistajana. OLVI-säätiö edisti omalla toiminnallaan säätiökentän
yhteistesti hyväksyttyä viestintästrategiaa, joka tavoitteet ovat 1) säätiöiden välisen yhteistyön edistäminen 2) viestinnän vahvistaminen ja
3) säätiötiedon ja –tietouden kasvattaminen yhteiskunnassa.
OLVI-säätiön pääviestintäkanavana ovat olleet vuonna 2019 ajantasaiset
OLVI-säätiön verkkosivut, apurahahakujärjestelmäportaali sekä aktiivinen
Twitter-kanava.

Tulevaisuuden näkymät
Säätiöiden toimintaympäristöön kohdistuvat poliittiset, taloudelliset ja
ekologiset muutokset vaikuttavat myös säätiötoimintaan Suomessa.
Murros tuo uusia toimintamahdollisuuksia, mutta samalla myös
velvoitteita. Sääntelyn mukanaan tuomiin muutoksiin vastaaminen tuo
kuluja säätiöiden varsinaiseen toimintaan uusien järjestelmien
käyttöönoton ja digitalisaatiovaatimusten sekä koulutuskulujen myötä.

OLVI-säätiön hallitus arvioi, että säätiön toiminta jatkuu aikaisemman
mukaisena vuonna 2020.

Twitter
@Osaatio
www.olvisaatio.fi

#yhteiseksihyväksi
#olvisäätiö
#iisalmi

#säätiötekoja
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Muu toiminta
Panimomuseon rooli kotiseututyössä
OLVI-säätiö on ylläpitänyt vuodesta 1988 lähtien perustamaansa panimomuseota. Museo toimii Olvi-oluthallin yhteydessä Olvi Oyj:n panimon
läheisyydessä Iisalmessa. Suomen ainoa yleisölle avoin panimomuseo on
ainutlaatuisuudessaan ollut yksi suosituimmista turistien nähtävyyksistä
alueella.
Kokoelmiltaan laaja näyttely kertoo oluen historiasta ja tutustuttaa
vierailijan entisajan oluen valmistuksen saloihin aina oluen syntyvaiheisiin
saakka sekä tuo esille myös Olvin panimon yli 140 vuotista historiaa. Aikamatka Olvin panimolle vie vanhan ajan raaka-ainehuoneeseen, mallastamoon, keittämöön, kellariin, suodatus- ja tynnyriastiointiosastolle sekä
konttoriin, laboratorioon ja mainosverstaaseen.

Panimomuseo liittyi vuoden 2019 alussa Iisalmi ja tienoot -matkailuyhteistyöryhmän aktiiviseksi jäseneksi. Iisalmi ja tienoot on alueellinen
matkailumarkkinointitoimija, joka toimii Iiden ry:n alaisuudessa. Matkailujaoston toiminnan suunnittelusta ja seudullisesta matkailupalvelujen
markkinoinnista ja alueen elinvoiman kehittämisestä vastaa Iisalmen
kaupungin elinvoimapalvelujen matkailu- ja markkinointiasiantuntija
yhdessä matkailujaoston jäsenten kanssa.
Aktiivinen yhteistoiminta messujen ja tapahtumien kautta vilkastutti
selkeästi panimomuseon kävijävirtaa vuosien jälkeen.
Yhteistyössä OLVI-säätiön kanssa opastuksia panimomuseolle vetivät
Ylä-Savon oppaat. Oppaiden vetämiä museokierroksia ryhmille tilattiin
viikoittain.
Opastetut Panimomuseokierrokset ryhmille:
• Ylä-Savon oppaat puh. 0400 492 001 tai 044 276 7729
OLVI-säätiön Panimomuseo Facebookissa:
• www.facebook.com/Panimomuseo
OLVI-säätiön taidekirja – OLVI-säätiö 65 vuotta vuonna 2020
Vuoden 2019 lopussa valmistui OLVI-säätiön taidekirja. Teos valmistui
iisalmelaisvoimin: taiton ja ulkoasun suunnitteli Mainospalvelu Manti,
säätiön taidekokoelman kuvasi Pentti Koppinen, tekstihuollosta vastasi
Leila Pietikäinen. Kirja painettiin Painotalo Seiskassa.
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Korvaamaton säätiötuki
Vuoden 2019 lopussa Gaia Consulting aloitti mittavan selvityksen Säätiöt ja
rahastot ry:n jäsenten myöntämän säätiötuen euromäärän ja merkityksen
selvittämiseksi tieteelle, taitelle ja yhteiskunnan muulle kehittämiselle
Suomessa.
Raportin mukaan Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet rahoittivat tiedettä 223
miljoonalla eurolla, taidetta 63 miljoonalla eurolla ja muuta yhteiskunnan
kehittämistä 164 miljoonalla eurolla vuonna 2018. Tämän lisäksi säätiöt
tekivät kertaluonteisia investointeja sekä maksoivat palkkoja työntekijöilleen. Tutkimuksen mukaan Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet käyttivät
vuonna 2018 noin 500 miljoonaa euroa tarkoituksensa toteuttamiseen.
Säätiöiden vaikutus rivikansalaiselle on tärkeämpi ja monipuolisempi kuin
aikaisemmin on tiedetty. Kansalaisyhteiskuntaa säätiöt tukivat kaikilla
elämän alueilla museoista maanpuolustukseen, tiedekasvatuksesta
liikuntaan ja urheiluun sekä yksittäisen toimialan kehittämisestä
yhdistystoimintaan kukin sääntöjensä sallimissa puitteissa.

OLVI-säätiö mukana säätiökentän merkittävässä työssä
OLVI-säätiö osallistui Gaia Consultingin toteuttamaan tutkimukseen
raportoimalla vuoden 2018 kolmen (3,0) miljoonan euron tuen jakautumisesta säätiökentän yhteisen apurahakohdejaon mukaisesti.
OLVI-säätiön tuki kohdistuu pääosin kategoriaan: Muu yhteiskunnan
kehittäminen.
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OLVI-säätiön perustaminen ja säädekirja
E.W. ja Hedwig Åberg allekirjoittivat säätiön säädekirjan 1.11.1955 Iisalmen
panimokaupungissa. Säätiön nimeksi määrättiin OLVI-säätiö ja sen kotipaikaksi
Iisalmi. Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuksessaan olleesta Olvin osakekannasta.
”Säätiön tarkoitus on ensi sijassa turvata Olvin panimon toiminnan varma
jatkuvuus ja toisaalta halu tämän toiminnan tuloksilla tukea etupäässä Olvin
toimialueella sellaisia tarkoituksia, jota harvemmin muilta tahoilta avustetaan”,
Åberg kertoi perustamiskokouksessa.

”E.W. Åberg
tarttui hetkeen
ja näki kauas”

Åberg itse joutui aloittamaan toiminnan oluttehtaalla ilman varallisuutta. Hän
luotti siihen, että lujasti yrittäen päämäärä saavutetaan. Åbergin kauaskantoinen
päätös on pitänyt paikkakuntaa työllistävän panimon Iisalmessa ja suomalaisessa
omistuksessa sekä auttanut lukuisia apurahan saajia 64 säätiön toimintavuoden
aikana.
Säätiön perustaijilla on ollut suuri vaikutus Iisalmen kaupungin elinvoimaisuuteen. Kotiseutuhenkiset ja
isänmaalliset Åbergit eivät halunneet toimia vain yhtiön hyväksi, vaan Iisalmen ja Suomen hyväksi. Elinaikanaan
he toimivat monin tavoin paikkakunnan yhteiseksi hyväksi.
Panimoyhtiö Olvi Oyj:n kasvun myötä myös OLVI-säätiön varallisuus on kasvanut. Säätiön jakamien apurahojen
määrä on kasvanut käsikädessä panimon menestyksen myötä. Ensimmäinen avustus oli kaksi koria Olvin
keltaista Jaffaa, nyt säätiö jakaa avustuksina yli 3,0 miljoonaa euroa vuosittain. OLVI-säätiön toimintaympäristö
on vuosikymmenten aikana muuttunut. Avustuskohteet heijastavat tämän päivän tarpeita. Perusajatus ja
merkityksellisyys pysyvät. OLVI-säätiö – yhteiseksi hyväksi.

Åbergien
ajatus säätiön
perustamisesta
syntyi jo 40luvulla.

E.W. Åberg v. 1938

Hedwig Åberg v. 1938

”Tunne itsesi, sanoi jo muinainen
kreikkalainen.
Ymmärrä vaikuttavuutesi, sanoo
nykyinen säätiöläinen.”
-Vaikuttava Säätiö –opas

Yhteystiedot
OLVI-säätiö
Olvitie I-IV, PL 16
74100 Iisalmi
Puh. 0290001050/
(017) 838 5240
www.olvisaatio.fi
Twitter@Osaatio

