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POIKKEUKSELLINEN 
VUOSI

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN 
VUOSIKERTOMUS 2020

TOIMINNANJOHTAJAN 
KATSAUS
VUONNA 2020 YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖSSÄ JATKETTIIN PERUSTAJAN, KOULUNEUVOS HILMA JAHNSSONIN, TAHDON 
TOTEUTTAMISTA ELI YLEISHYÖDYLLISTÄ TOIMINTAA KOULUTUKSEN JA TIETEEN HYVÄKSI. KOULUTUS JA TIEDE HYÖDYTTÄVÄT 
KOKO YHTEISKUNTAA, JA SÄÄTIÖN TUKEMIEN IHMISTEN JA HANKKEIDEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS ON MERKITTÄVÄ.

Y rjö Jahnssonin säätiön perus-
taja ja hallitukset kautta aikain 
ovat tukeneet nuoria opintiel-
lään ja kannustaneet heitä tut-

kijanuralle. Jälleen keväällä jaettiin apura-
hoja taloustieteen ensimmäisen vuoden 
jatko-opinnot aloittaville opiskelijoille. 
Tämän lisäksi ensimmäistä kertaa kevään 
myönnössä apurahoja kohdennettiin kiin-
tiöidysti myös taloustieteen toisen vuoden 
jatko-opiskelijoille. Säätiö vastasi kentältä 
tulleeseen toiveeseen huomioida kovassa 
apurahakilvassa erityisesti tämä hakijaryhmä. 

Syksyllä apurahoja myönnettiin jo 
pidemmälle opinnoissaan ja tutkimuk-
sessaan edenneille. Rahoitusta myönnet-
tiin kaikille säätiön tukemille tieteenaloille 
mm. jatko-opintoihin, tutkimushankkeisiin, 
ulkomaan vierailuihin ja tieteellisten semi-
naarien järjestämiseen.

RAHOITUSTA myönnettiin tutkimuk-
siin, jotka käsittelivät mm. perinnöllis-
ten dementoivien sairauksien geneettistä 
taustaa, elintapariskejä monisairastavuu-
den taustalla, julkisten hankintojen tehok-
kuutta, persoonallisuutta ja kyvykkyyttä 
politiikassa, vanhempien sosioekonomi-
sen aseman periytyvyyttä ja Kelan lääkä-
reille lähettämien informaatiokirjeiden vai-
kutusta haitalliseen lääkemääräämiseen. 

Kaikkia säätiön tukemia hankkeita 
yhdistää se, että niiden avulla saadaan 
tutkittua tietoa yhteiskunnan käyttöön. 
Tietoa, jonka avulla päättäjät voivat tehdä 
parempia päätöksiä ja kehittää yhteiskun-
taa. Tietoa, jonka avulla terveyttä ja hyvin-
vointia voidaan hoitaa ja ylläpitää. Tiedon 
avulla ihmiset voivat muuttaa elintapojaan 
ja käyttäytymistään. 
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Monien säätiön tukemien hankkeiden 
ja ihmisten yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
on merkittävä. Tämä näkyy Yrjö Jahnsso-
nin säätiön tiedepalkinnon saaneen tut-
kimusprofessori Jaana Suvisaaren työssä. 
Suvisaaren työllä on merkitystä kansan-
terveyden ja mielenterveyden edistämi-
sessä. Hänen tutkimustensa tieto siirtyy 
osaksi sitä kokonaiskuvaa, jota THL pyrkii 
muodostamaan päätöksentekijöille väes-
tön terveydestä ja palveluista. 

SÄÄTIÖN toimintaa mukautettiin korona-
virusepidemian myötä. Paavo Nurmen sää-
tiön kanssa elokuuksi suunniteltu lääketie-
teen symposium, Precision Medicine in Car-
diovascular disease, päätettiin siirtää vuo-
delle 2022. 

Myönnettyjen apurahojen käyttö-
tarkoituksen tai ajankohdan muutoksia 
hyväksyttiin muuttuneiden suunnitelmien 
vuoksi. Myös apurahahakemuksissa epide-
mia näkyi, ja tukea sai mm. koronaviruse-
pidemian vaikutusta muistisairauksissa tut-
kiva hanke. 

Toimiston henkilökunta siirtyi etätyö-
hön ja kokoukset Teamsiin. Lisäksi vuok-
ralaisia tultiin vastaan vuokranmaksussa, 
ja säätiön kassaa pidettiin hyvällä tasolla 
poikkeusolojen vuoksi. 

VUOSI oli kaikesta turbulenssista huoli-
matta hyvä sijoitusvuosi, ja säätiön kriisi-
kestävyys on hyvällä tasolla. Tämä on hie-
noa erityisesti siksi, että säätiön sijoitussal-
kun tuotot käytetään yhteiseksi hyväksi. 
Säätiöllä ei ole omistajia tai jäseniä, joille 
tuotot jaetaan.

SUOMALAISET edelleen luottavat sääti-

öiden toimintaan. Säätiöt ja rahastot ry:n 
tilaaman asiaa selvittävän tutkimuksen 
mukaan vastaajista enemmistö, 66 %, luotti 
siihen, että apurahoja jakavat toimivat tar-
koituksensa mukaisesti. Vaikka tutkimuk-
sen mukaan Yrjö Jahnssonin säätiö ei ole 
suuren yleisön tuntema, sen maine oli tun-
nistaneiden joukossa hyvä; 78 %:n mielestä 
erittäin hyvä tai melko hyvä.

LÄMPIMÄT kiitokset säätiön osaavalle hen-
kilökunnalle, viisaille hallitukselle ja tieteel-
liselle valiokunnalle sekä arvokkaille yhteis-
työkumppaneille hyvästä yhteistyöstä - ja 
hyvää tutkitun tiedon tee mavuotta!

Elli Dahl
Toiminnanjohtaja

KORONAPANDEMIAN VUOKSI VIIME VUODESTA TULI TÄYSIN POIKKEUKSELLINEN. SE 
OLI POIKKEUKSELLINEN GLOBAALISTI, SUOMESSA JA MYÖS YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN 
 TOIMINNASSA. SÄÄTIÖN TALOUS SELVISI HYVIN. MYÖS SUOMI SELVISI USEIMPIIN VERRO K
KIMAIHIN VERRATTUNA HYVIN. KORONAKRIISI JÄTTÄÄ PITKÄN JÄLJEN TUTKIMUKSEEN, 
MIKÄ LUULTAVASTI NÄKYY MYÖS TULEVISSA APURAHAHAKEMUKSISSA.

uosi 2020 alkoi sekä Yrjö Jahnssonin 
säätiön että koko kansakunnan kan-

nalta myönteisissä merkeissä. Kesti vain 
pari kuukautta, kun näkymä muuttui täysin. 

Koronavirus rantautui Suomeen.

MAALISKUUSSA säätiön omaisuuden markki-
na-arvosta hävisi viitisentoista prosenttia, yli 
kymmenen miljoonaa euroa. Osinkotulovirran 
pelättiin supistuvan. Suomessa otettiin käyt-
töön valmiuslaki, jonka nojalla määrättiin tun-
tuvia rajoituksia. Säätiö siirtyi kokonaisuudes-
saan etätyöhön ja etäkokouksiin.

KESÄÄN mennessä koronatilanne helpotti. 
Rajoituksia poistettiin. Elokuun loppuun men-
nessä säätiön omaisuuden arvo oli noussut 
takaisin vuoden alun tasolle. Etätöitä ja etä-
kokouksia jatkettiin.

POIKKEUSTILANTEESTA huolimatta säätiön 
taloudellinen tilanne pysyi vahvana. Omaisuu-
den tuotoksi vuoden 2020 aikana tuli 6,6 pro-
senttia. Säätiön tarkoituksen mukaiseen toi-
mintaan, taloustieteellisen, lääketieteellisen 
ja terveystaloustieteellisen tutkimuksen tuke-
miseen käytettiin yhteensä lähes 1,8 miljoonaa 
euroa, hieman edellisvuotta enemmän.

PITKIN vuotta Suomessa, kuten muuallakin, 
käytiin keskustelua siitä, tuleeko pandemiaan 
reagoida terveys edellä vai talous edellä. Ter-
veys edellä tarkoittaa sitä, että taudin leviä-
minen tulee ehkäistä hinnalla millä hyvänsä. 
Talous edellä taas tarkoittaa sitä, että taloutta 
ja elinkeinoelämää ei saa tuhota tiukoilla rajoi-
tustoimilla. 

KORONAEPIDEMIAN hoitoon on käytetty suu-
ria summia rahaa. Joidenkin mielestä tämä on 
poissa muusta sairaanhoidosta. Rajoitustoi-
menpiteiden välittömien talousvaikutusten 
kompensoimiseksi on käytetty suuria sum-
mia valtion rahaa, minkä vuoksi valtion vel-
kataakka on roimasti kasvanut. Monien mie-
lestä tämä lasku on maksettava tinkimällä 
tulevina vuosina muista menoista tai nosta-
malla veroja.

RAJOITUSTOIMIA on perusteltu sillä, että 
näin taudin leviäminen estetään ja turvataan 
sairaaloiden kapasiteetti. Rajoitustoimia on 
arvosteltu juuri näiden välittömien kielteisten 
talousvaikutusten vuoksi. Asia on nähty valin-
tatilanteena. Kumpaa painotetaan enemmän 
terveyttä vai taloutta?

HELSINGIN yliopiston taloustieteen professori 
Antti Ripatti ja HUS:n anestesiologian ja teho-
hoidon erikoislääkäri Juha Korhonen ovat otta-
neet asiaan kantaa tuoreessa Lääkärilehdessä 
(6/2021). Heidän mukaansa ” valintaa ei tehdä 
talouden ja terveyden välillä, vaan tehokkai-
den torjuntatoimien ja torjumattomuuden tuo-
mien valtavien kustannusten välillä.

”MIKÄLI EPIDEMIAN annettaisiin kulkea läpi 
väestön ja rajoitustoimet mitoitettaisiin vain 
sairaaloiden kapasiteetin mukaan, tartunnat 
lähtisivät nopeasti eksponentiaaliselle uralle. 
Ihmiset vähentäisivät tartuntavaaran vuoksi 
kohtaamisia ja niihin  liittyvää kulutusta voi-
makkaasti. Kohtaamisia vaativat työt väheni-
sivät, ja tuotantoketjut häiriintyisivät”, he kir-
joittavat. 



YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN 
VUOSIKERTOMUS 2020

RAJOITUSTOIMILLA pyritään torjumaan taudin 
leviämistä. Kaikkiin rajoitustoimiin liittyy suoria 
kustannuksia ja epäsuoria kustannuksia mene-
tetyn tuotannon muodossa. Rajoitustoimet ovat 
tehokkaita, jos niiden avulla pystytään estämään 
taudin leviäminen. Tällaisten rajoitustoimien hyö-
dyt ylittävät kustannukset.

TORJUMATTOMUUDEN kustannukset olisivat vie-
läkin suuremmat, mikäli ihmisten pelkokäyttäy-
tyminen tartuntojen levitessä saisi aikaan syvän 
taloustaantuman. Tilanne olisi vieläkin katast-
rofaalisempi, jos sairaaloiden kapasiteetti ei riit-
täisi koronapotilaiden hoitoon. Tätä vaihtoehtoa 
ei kannata kokeilla.

TÄMÄ on hyvä pitää mielessä myös kuluvana 
vuonna, kun aiempaa tartuttavampi virusmuun-
nos on rantautunut Suomeen. Tehokkaat rajoitus-
toimet sekä ripeään testaamiseen, jäljittämiseen 
ja eristämiseen perustuva tehokas epidemian hal-
linta on sekä terveyden että talouden kannalta 
paras vaihtoehto. 

KORONAROKOTUKSET on aloitettu. Voinemme 
uskoa siihen, että tehokkaiden rajoitustoimien ja 
riittävän rokotuskattavuuden vuoksi 2022 olisi jäl-
leen ”normaali” vuosi. 

KORONAVIRUS pani poikkeuksellisen nopeasti 
liikkeelle lukemattoman määrän uusia tutkimus-
hankkeita, ei pelkästään lääketieteessä vaan 
miltei kaikilla tieteenaloilla. Tutkimuksen fokus 
muuttui, myös tutkimuksen tahti. Tiedon tarve oli 
suuri. Kannustimet uuden tiedon tuottamiseen 
vahvistuivat. Syntyi kilpailu siitä, miten nopeasti 
uusia tutkimustuloksia voidaan ottaa käyttöön 
pandemian leviämisen estämisessä. Esimerkiksi 
rokotetutkimuksen perinteinen sykli lyheni mer-
kittävästi.

NÄHTÄVÄKSI jää, mikä on poikkeusvuoden 2020 
pitkäaikainen vaikutus tutkimuksen painopistei-
siin ja tieteen ajattelutapoihin, paradigmoihin.  

Ainakin yhteiskuntatieteissä aiemmat suuret epä-
jatkuvuudet, kuten ensimmäinen maailmansota, 
1930-luvun lama, toinen maailmansota, 1970-
luvun öljykriisi ja inflaatio sekä runsas kymmenen 
vuotta sitten koettu globaali finanssikriisi, muutti-
vat ajattelutapoja ja suuntasivat tutkimuskohteita 
ja -metodeja uuteen suuntaan. 

ON melko varmaa, että tulevissa Yrjö Jahnssonin 
säätiölle jätettävissä apurahahakemuksissa koro-
nakriisin jälki näkyy, ja näkyy pitkään.

Antti Suvanto
Hallituksen puheenjohtaja
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TARKOITUKSEN 
TOTEUTTAMINEN
YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN TARKOITUKSENA ON SÄÄNTÖJEN MUKAAN SUOMALAISEN TALOUS
TIETEELLISEN JA LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMINEN SEKÄ SUOMEN KIELISTEN 
OPPI JA TUTKIMUSLAITOSTEN YLLÄPITÄMINEN JA TUKEMINEN. 

uosi 2020 oli Yrjö Jahnssonin säätiön 66. 
toimintavuosi. Kouluneuvos Hilma Jahns-

son (1882-1975) perusti Yrjö Jahnssonin sää-
tiön 16.12.1954 lahjoittamalla peruspääomaksi 

yhdessä puolisonsa professori Yrjö Jahnssonin 
kanssa keräämänsä omaisuuden. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee 
tutkijoita, tutkimus- ja oppilaitoksia sekä järjestää 
tieteellisiä luento- ja koulutustilaisuuksia.

Säätiön tarkoituksen toteuttamiseen käytet-
tiin vuonna 2020 yhteensä 1 770 518,44 euroa 
(1 563 143,87 euroa vuonna 2019). 

Taloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen 
kohdistui 62%, lääketieteellisen tutkimuksen 
tukemiseen 32%, terveystaloustieteellisen tutki-
muksen tukemiseen 5% ja muihin kohteisiin kuten 
Jahnssonin pariskunnan perustamien lukioiden ja 
koulujen toimintaan 1%. 

Apurahoja, stipendejä ja palkintoja myönnet-
tiin yhteensä 113 kpl. 

Myönnetyistä apurahoista 67% kohdistui koti-
maisiin ja ulkomaisiin tohtoriopintoihin, 29% post 
doc –tutkimukseen ja tutkimushankkeisiin ja 1% 
seminaarien järjestämiseen.

Enemmistö taloustieteen apurahansaajista oli 
miehiä ja lääketieteen apurahansaajista naisia. 

Säätiö sai koko vuonna lähes 400 apuraha-
hakemusta, yhteensä 9,8 miljoonaa euroa. Hake-
muksista 72% oli lääketieteen, 24% taloustieteen 
ja 4% terveystaloustieteen alan hakemuksia. 

Säätiöllä on kaksi apurahojen hakuaikaa. Syk-
syn haku on avoin kaikille taloustieteen, lääketie-
teen ja terveystaloustieteen jatko-opiskelijoille ja 
tutkijoille. Kevään haku on kohdennettu taloustie-
teen yksiköiden nimeämille jatko-opinnot aloitta-
ville. Lisäksi keväällä, toimintavuonna ensimmäistä 
kertaa, nämä henkilöt saivat kohdennetusti hakea 
rahoitusta jälleen seuraavan vuoden opintoihin. 

Syksyn haussa hakijoista 20%:lle myönnettiin 
apuraha. Kevään kohdennetussa haussa kaikki lai-
tosten nimeämät henkilöt saivat apurahan ensim-
mäisen vuoden opintoihin ja hakijoista 80% toisen 

vuoden opintoihin. 
Apurahahakemusten tieteellisen tason arvioi-

vat noin kolmen vuoden välein vaihtuvat säätiön 
tieteelliset asiantuntijat. Lopulliset päätökset apu-
rahoista tekee säätiön hallitus. Yksittäisten apura-
hojen arvioita ei julkaista, eikä erikseen perustella. 

Apurahahakemusten käsittelyssä noudatetaan 
säätiölain mukaista lähipiiriohjetta ja hyvän hallin-
totavan mukaista esteellisyysohjetta.

Toimintavuonna säätiön kotisivut uudistettiin 
palvelemaan apurahanhakijoita ja muita sidosryh-
miä entistä paremmin.

Kaikki apurahat, stipendit ja palkinnott on lue-
teltu tilinpäätöstietojen lopussa.

TALOUSTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
TUKEMINEN
Taloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen käytet-
tiin yhteensä 1 103 100 euroa (776 190 euroa vuonna 
2019). Apurahoja myönnettiin yhteensä 53 kpl. 

Taloustieteellisellä tutkimusalalla säätiön 
sääntöjen mukaan etusijalle asetetaan raha-
teoriaa ja palkanmuodostusta sekä niiden jälkeen 
julkistaloutta ja muuta talouspolitiikkaa käsittele-
vät tutkimukset.

LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
TUKEMINEN 
Lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen käy-
tettiin yhteensä 557 000 euroa (576 922 euroa 
vuonna 2019). Apurahoja ja palkintoja myönnet-
tiin myönnettiin yhteensä 35 kpl.

Lääketieteen tuki on keskitetty hallituksen 
päättämiin painoalueisiin. Säätiö tukee tutkimuk-
sia, jotka käsittelevät: 
• elintapojen ja ympäristötekijöiden terveys-

vaikutuksia, 
• kansanterveydellisesti merkittävien sairauk-

sien geenitutkimusta tai
• nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden eri-

tyisongelmia.
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Toimintavuonna oli tarkoitus järjestää kansain-
välinen lääketieteen symposium yhdessä Paavo 
Nurmen säätiön kanssa aiheesta ”Precision Medi-
cine in Cardiovascular Disease”. Covid-19-pande-
mian vuoksi kokous päätettiin siirtää uuteen ajan-
kohtaan elokuulle 2022.

TERVEYSTALOUSTIETEELLISEN 
 TUTKIMUKSEN TUKEMINEN
Terveystaloustieteellisen tutkimuksen tukemi-
seen käytettiin yhteensä 85 500 euroa (164 000 
euroa vuonna 2019). Apurahoja myönnettiin 
yhteensä 4 kpl.

Terveystaloustieteen tuki on keskitetty hal-
lituksen päättämiin painoalueisiin. Säätiö tukee 
tutkimuksia, jotka käsittelevät:
 - terveyskäyttäytymistä terveystaloustieteen 

näkökulmasta tai
 - terveysjärjestelmien analyysiä terveystalous-

tieteen näkökulmasta.

JAHNSSONIN PARISKUNNAN PERUSTAMIEN 
KOULUJEN TUKEMINEN

Töölön yhteiskoulun aikuislukion, Espoon-
lahden lukion ja koulun oppilaita tuettiin 8 300 
eurolla (21 300 eurolla vuonna 2019), yhteensä 
21 stipendillä. 

Hilma ja Yrjö Jahnsson perustivat omin varoin 
Helsingin suomalaisen yksityislyseon vuonna 1923 
havaittuaan monien suomenkielisten nuorten jää-
vän vaille opiskelupaikkaa. Koulun toimintaa jat-
kavat Espoonlahden koulu ja Espoonlahden lukio. 

Jahnssonit perustivat iltaoppikoulun Helsinkiin 
vuonna 1927 työssä olevia nuoria ajatellen. Ilta-
oppikoulun toimintaa jatkaa Töölön yhteiskou-
lun aikuislukio. Koulu on Suomen ensimmäinen ja 
myös yksi Euroopan vanhimmista aikuislukioista.

YRJÖ JAHNSSON AWARD LUENNOT 
Tammikuussa 2020 Yrjö Jahnsson Award in Eco-
nomics 2019 -palkinnon voittajat Oriana Bandiera 
(London School of Economics) ja Imran Rasul (Uni-
versity College London) luennoivat Helsingissä. 
Oriana Bandieran luennon aihe oli ”The Organi-
sational Economics of the State” ja Imran Rasulin 
”Policies for Human Capital Accumulation Among 
the World’s Poor”. Luennot myös striimattiin, ja tal-
lenne löytyy säätiön kotisivuilta.

Palkinto ojennettiin EEA:n (European Econo-
mics Association) vuosikokouksessa Mancheste-
rissä vuonna 2019. Yrjö Jahnssonin säätiö valitsee 
Yrjö Jahnsson Award in Economics -palkinnonsaa-
jan yhteistyössä EEA:n kanssa.

APURAHATOIMINTA
(OSUUS JAETUSTA EUROMÄÄRÄSTÄ)

TALOUSTIEDE 62 % / LÄÄKETIEDE 38 %
TERVEYSTALOUSTIEDE 5 % / MUUT 1 %

TOHTORIOPINNOT 67 %
POST DOC TUTKIMUS JA HANKKEET 29 %

SEMINAARIT 1 % 

APURAHOJEN JAKAUTUMINEN
(OSUUS JAETUSTA KAPPALEMÄÄRÄSTÄ)
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TIEDEPALKINTO 

P alkinto Jaana Suvisaarelle myön-
nettiin erityisesti tunnustuksena 
mielenterveyden ja sen häiriöi-
den epidemiologian sekä psyki-

atrisen hoidon laatuun vaikuttavien tekijöi-
den tutkimisesta.

Suvisaari on vuodesta 2013 alkaen toi-
minut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) tutkimusprofessorina ja vuodesta 
2016 alkaen laitoksen mielenterveysyksi-
kön päällikkönä. Hän on johtanut monia 
tieteellisiä hankkeita ja ohjannut lukuisia 
väitöskirjoja. Hän on yksi Suomen arvoste-
tuimmista ja tuotteliaimmista psykiatrian 
tutkijoista. Hänen vahvuutenaan on monia-
laisuus ja kyky selvittää erilaisten etiologis-
ten tekijöiden roolia sosiaalipsykiatriasta 
molekyylibiologiaan.

”SUVISAAREN tutkimuksen yhteiskunnal-
linen vaikuttavuus on huomattava. Hänen 
työllään on ollut merkitystä kansanter-
veyden ja mielenterveyden edistämisessä”, 
kertoo säätiön toiminnanjohtaja Elli Dahl.

 ”Väestön ja eri väestöryhmien mie-
lenterveys, siihen vaikuttavat tekijät sekä 
palvelujen käyttöä ja laatua koskevat tut-
kimukset ovat sellaista tutkimusta, josta 
saatavat tiedot siirtyvät osaksi sitä koko-
naiskuvaa, jota THL pyrkii muodostamaan 
päätöksentekijöille väestön terveydestä 
ja palveluista. Sen tulokset ovat näkyneet 
vaikkapa THL:n lausunnoissa ja kansallisen 
mielenterveysstrategian valmistelussa”, 
pohtii Suvisaari itse työnsä yhteiskunnal-
lista vaikuttavuutta.

SUVISAAREN yksi merkittävimmistä töistä 
on osana Terveys 2000 -tutkimusta toteu-
tettu Psykoosit Suomessa -tutkimus, jossa 
selvitettiin psykoosisairauksiin liittyviä fyy-
sisiä terveysongelmia. Hankkeen julkai-

TUTKIMUSPROFESSORI JAANA SUVISAARELLE MYÖNNETTIIN YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN TIEDEPALKINTO. PALKINTO 
MYÖNNETÄÄN MERKITTÄVÄSTÄ TALOUSTIETEELLISESTÄ, TERVEYSTALOUSTIETEELLISESTÄ TAI LÄÄKETIETEELLISESTÄ 
TUTKIMUKSESTA TAI AIKAANSAANNOKSESTA, JOKA EDISTÄÄ TIETEEN JA TUTKIMUKSEN AKTIIVISTA HYÖDYNTÄMISTÄ 
YHTEISKUNNASSA. 

suihin viitataan hyvin usein kansainväli-
sissä tiedeartikkeleissa. Tutkimustulokset 
ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että laa-
ja-alaista terveydentilan seurantaa pide-
tään nykyään tärkeänä osana psykoosisai-
rauksien hoitoa. 

Suvisaari tutkii myös psykoosien riski-
tekijöitä: ”Geneettisessä tutkimuksessa on 
viimeisen viiden vuoden aikana tullut suu-
ria harppauksia. On pystytty systemaatti-
sesti karakterisoimaan sekä polygeenistä 
taustariskiä että skitsofreniariskiä merkit-
tävämmin nostavia harvinaisia variantteja.”

”Yhtenä mahdollisesti psykoosiriskiin 
ja toisaalta psykoosisairauksiin liittyviin 
fyysisiin terveysongelmiin liittyvänä teki-

jänä olemme tutkineet immuunijärjestel-
män toimintahäiriöitä käyttäen modernin 
immunologian menetelmiä.” 

SUVISAARI kiittää säätiötä palkinnosta 
ja kertoo arvostavansa sitä todella pal-
jon. Hän myös toteaa, että tutkimusta teh-
dään laaja-alaisessa yhteistyössä ja ver-
kostoissa, joten hänen saavutuksensa ovat 
monien tutkijoiden yhteistyön tuloksia. 

Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinto 
jaetaan kahden vuoden välein. Palkinto 
kohdistui edellisen kerran lääketieteelli-
seen tutkimukseen vuonna 2014, jolloin 
se myönnettiin professori Jaakko Kapriolle. 
Palkinto on 20 000 euroa.

Jaana Suvisaaren työllä on merkitystä kansanterveyden ja mielenterveyden edistämisessä.
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Oliver Snellman tutkii systeemisiä riskejä, jotka toteutuessaan voivat aiheuttaa finanssikriisin ja 

koronapandemian tavoin valtavaa tuhoa.

APURAHA TALOUSTIETEEN 
JATKO-OPINTOIHIN

Oliver Snellman on saanut Yrjö 
Jahnssonin säätiöltä apura-
hat ensimmäisen ja toisen 
vuoden jatko-opintoja varten. 

Ensimmäinen vuosi meni intensiivisten toh-
torikurssien opinnoissa ja toinen vuosi on 
kulunut tutkimusta tehden ja maisterikurs-
sin harjoitusryhmiä opettaen. 

KYSYMYKSEEN, miksi taloustiede kiin-
nostaa sinua, Snellman vastaa: ”Opiskelin 
aluksi laajasti eri yhteiskuntatieteitä ja filo-
sofiaa, mutta huomasin pian taloustieteen 
kiinnostavan eniten. Minua viehätti vaikei-
den ilmiöiden lähestyminen matemaatti-
sen mallinnuksen ja tilastomenetelmien 
avulla, mikä pakottaa avoimuuteen ja huo-
lellisuuteen ajatustyössä. Näen taloustie-
teen kunnianhimoisena uudenlaisena tulo-
kulmana, joka täydentää muiden yhteis-
kuntatieteiden tuottamaa tietoa tärkeällä 
tavalla. Arvostan kuitenkin poikkitieteelli-
syyttä, ja näen filosofisten kysymysten ole-
van ensiarvoisen tärkeitä taloustieteenkin 
pohjalla.”

MAISTERIOPINNOISSAAN Snellman pai-
notti makrotaloustiedettä ja soveltavaa 
makroekonometriaa. Pro gradu -tutkiel-
massa hän tutki, kuinka hyvin valtiovarain-
ministeriön kansantalousosaston talousen-
nusteissa käyttämä teoreettinen (DSGE) 
Kooma-makromalli toimi datan näkö-
kulmasta, hyödyntäen empiiristä (SVAR) 
makromallia. Kooman toiminta Snellma-
nin mukaan oli pääosin oikean suuntaista, 
vaikka myös hiottavaa löytyi. Kooma on 
uuskeynesiläinen yleisen tasapainon malli, 
jolla tehdään politiikka-analyysiä ja tuote-
taan ennusteen tausta-arvioita.
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APURAHA RUOKAVALION 
VAIKUTUSTEN TUTKIMISEEN
TIINA SUIKILLE MYÖNNETTIIN 24 000 EURON APURAHA RAVITSEMUSTIETEEN  VÄITÖSKIRJATUTKIMUKSEEN.

T iina Suikki tutkii väitöskirjassaan 
kokonaisruokavalion, lihavuuden 
ja metaboliittien välisiä yhteyk-
siä. 

”TUTKIN muun muassa sitä, ennustaako 
ruokavalion laatu (suomalaisilla ravitse-
mussuosituksilla ja planetaarisella ruo-
kavaliolla arvioituna) painon pysyvyyttä 
ja muutoksia ja vaikuttavatko ruokava-

lion muutokset lihavuuden taakkaan liha-
vuuden geneettinen alttius huomioiden. 
Lisäksi tarkoituksena on tutkia ruokava-
lion ja metaboliittien eli elimistön aineen-
vaihduntatuotteiden yhteyksiä sekä selit-
tävätkö erilaiset metaboliittiprofiilit ruoka-
valion ja lihavuuden välistä yhteyttä.”

TUTKIMUKSEN merkityksellisyydestä 
Suikki kertoo: ”Lihavuus on yksi aikamme 
suurimmista terveyshaasteista. Vaikka liha-
vuuden syistä ja mekanismeista tiedetään 
jo paljon, sen etiologia on kuitenkin edel-
leen epäselvä. Tähän muun muassa meta-
bolomiikka tuo uusia mahdollisuuksia ja 
erityisesti uudet metabolomiikan analy-
sointimenetelmät mahdollistavat laajo-
jen metaboliittiaineistojen tuottamisen ja 
tutkimisen. Lisäksi ravinto on yksi eniten 
ympäristöä rasittavista tekijöistä, joten 
ravitsemuksen ja ympäristön yhteyksien 
tutkiminen on ensiarvoisen tärkeää.” 

SUIKIN oma väitöskirjatyö on vasta alka-
massa, joten tutkimustuloksia hänellä ei 
vielä ole raportoida. ”Tiedetään kuitenkin, 
että esimerkiksi punaisen lihan vähentämi-
nen ruokavaliossa on tärkeää niin tervey-
den kuin ympäristönkin kannalta. Lisäksi 
tiedetään, että sekä erilaiset ruokavaliot 
että lihavuus johtavat erilaisiin metabo-
liittiprofiileihin. Näitä on kuitenkin tutkittu 
vasta vain noin 200 eri metaboliitilla.” 

Suikin väitöskirjatyöhön kuuluu neljä 
erillistä tutkimusta. Hän tekee tutkimusta 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) 
yhdessä muiden tutkijoiden kanssa. Tutki-
musaineistona hän käyttää THL:n väestöai-
neistoja. Tutkimus on osa kansallista laajaa 
Leg4Life-tutkimushanketta. 

OLIVER SNELLMANILLE MYÖNNETTIIN 24 000 EURON APURAHA TALOUSTIETEEN JATKOOPINTOIHIN HELSINGIN YLIOPISTOSSA. 

Tiina Suikin mukaan yksi aikamme suurimmista terveyshaasteista on lihavuus.

JATKOOPINNOISSAAN Snellman tutkii eri-
tyisesti systeemisiä riskejä. ”Nämä riskit voi-
vat liittyä finanssijärjestelmään, kuten 2008 
kriisissä, tai vaikka kansanterveyteen, kuten 
käynnissä olevassa pandemiassa. Koska sys-
teemiset riskit voivat aiheuttaa toteutues-
saan valtavaa tuhoa yhteiskunnassa, on nii-
den tunnistaminen, analysointi ja ennalta-
ehkäisy tärkeää. Tehtävä on erittäin vaikea, 

joten pyrin hyödyntämään tutkimuksessani 
moderneja koneoppimistekniikoita, joilla on 
potentiaali ylittää vakiintuneiden menetel-
mien voima tietynlaisten ongelmien koh-
dalla.”

SNELLMAN työstää nyt ensimmäistä väitös-
kirja-artikkeliaan ja suunnittelee tutkijan-
vaihtoa USA:han. 
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APURAHA PERSOONALLI-
SUUDEN JA KYVYKKYYDEN 
TUTKIMISEEN
JANNE TUKIAISEN JOHTAMALLE PERSOONALLISUUS JA KYVYKKYYS POLITIIKASSA TUTKIMUSHANKKEELLE 
MYÖNNETTIIN 10 000 EURON APURAHA. 

P ersoonallisuus ja kognitiivinen 
kyvykkyys ovat avaintekijöitä 
useissa yksilötason tulemissa 
aina koulutuksesta ammattiva-

lintoihin ja tuloihin. Taloustieteen, politii-
kan tutkimuksen ja psykologian rajapin-
nassa olevan tutkimusprojektin tarkoituk-
sena on selvittää näiden tekijöiden roolia 
uudesta näkökulmasta – demokraattisen 
yhteiskunnan kannalta. 

Hankkeessa hyödynnetään oikeusminis-
teriön ehdokastason vaaliaineistoja yhdistet-
tynä Tilastokeskuksen rekistereihin (FOLK) 
sekä Puolustusvoimien P-testituloksiin.

TURUN yliopiston taloustieteen profes-
sori Janne Tukiainen selventää tutkimuk-
sen suorittamistapaa: ”Vastataksemme 
kysymykseen Mikä on persoonallisuuden 
ja kognitiivisen kyvykkyyden rooli poliit-
tisessa valinnassa? vertailemme P-testi-
tuloksien sekä rekisteriaineistoista saa-
tavien ominaisuuksien (esimerkiksi kou-
lutus- ja tulotason) jakaumia äänestäjien, 
vaaliehdokkaiden sekä valituksi tulleiden 
yksilöiden välillä. Lisäksi haluamme tarkas-
tella P-testitulosten ja muiden ominaisuuk-
sien sekä vaalimenestyksen ja poliittisten 
ylennysten välistä korrelaatiota.” 

”Vastaamme kysymykseen Mitkä tekijät 
vaikuttavat poliittisen edustuksen ja ehdok-
kaiden ominaisuuksiin? hyödyntämällä kva-
sieksperimentaalisia tutkimusasetelmia. Esi-
merkiksi kuntaliitokset muuttavat poliittista 
kilpailua, palkkamuutokset poliitikkojen kan-
nustimia ja kuntien valtuuston koon muutok-
set tekevät vaalijärjestelmästä erilaisen.” 

”Kysymykseen Miten poliitikkojen omi-

APURAHA KESKOSENA 
SYNTYNEIDEN TUTKIMISEEN 
NINA KASEVALLE MYÖNNETTIIN 16 000 EURON APURAHA TUTKIMUKSEEN, JOSSA SELVITETÄÄN KESKOSENA SYNTYNEIDEN 
SYDÄN JA VERISUONISAIRAUKSIEN RISKITEKIJÖITÄ AIKUISIÄLLÄ. 

Keskosena syntyneistä suurin osa 
on terveitä, mutta ennenaikai-
sesti syntyminen aiheuttaa ter-
veysriskejä myöhemmällä iällä. 

Post doc -tutkijana Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksella (THL) toimiva Nina Kaseva 
kartoittaa sairauksien riskitekijöitä; elinta-
voista biologisiin markkereihin ja soluta-
solle ulottuviin muutoksiin.

Kaseva tutkii sydän- ja verisuonisairauk-
sille altistavia riskitekijöitä, kuten veren 
rasvaprofiilia ja sokeriaineenvaihduntaa 
pikkukeskosena syntyneillä. Lisäksi hän 
tutkii elintapoja, kuten liikuntatottumuk-
sia ja ravitsemusta. Seuraavaksi tarkoitus 
on selvittää, miten ennenaikainen syn-
tymä vaikuttaa geeniekspressioon ja epi-
genetiikkaan.

”ENSIMMÄISTÄ kertaa käytämme verrok-
kiryhmänä keskosena syntyneiden omia 
täysaikaisena syntyneitä sisaruksia. Vastaa-
vaa ei ole muualla maailmassa tehty tämän 
tyyppisessä tutkimuksessa. Näin verrokki-
ryhmällä on ainakin osittain sama perimä 
ja sosioekonominen tausta, mukaan lukien 
varhaislapsuuden elinolot ja -tavat”, kertoo 
Kaseva tutkimuksen ainutlaatuisuudesta.

Kysymykseen tutkimuksen tärkeydestä 
Kaseva vastaa: ”Ennenaikaisesti syntyneet 
kuuluvat korkean riskin ryhmään metabo-
lisen oireyhtymän sekä sydän- ja verisuoni-
sairauksien suhteen. Sairausriskejä välittä-
vien mekanismien ymmärtämys on välttä-
mätöntä suunniteltaessa niin riskien ennal-
taehkäisyä kuin hoitoakin.” 

”Tutkin elintapasairauksien riskiteki-
jöitä. Näiden riskitekijöiden ehkäisyssä 
pääpaino on elintavoissa, kuten liikunta- 
ja ruokatottumuksissa. Elintapojen muut-
taminen on tunnetusti vaikeaa ja etenkin 

Janne Tukiaisen tutkimushanke on taloustieteen, politiikan tutkimuksen ja psykologian rajapinnassa.

Nina Kaseva mukaan elintapojen muuttaminen on tunnetusti vaikeaa, mutta tieto voi lisätä yksilön 

motivaatiota muuttaa elintapojaan.

korkean riskin ryhmässä lisätieto saattaa 
lisätä yksilön motivaatiota toimimaan eli 
esimerkiksi muuttamaan elintapojaan.”

TUTKIMUSAINEISTOSSA on 79 sisaruspa-
ria, joista toinen on keskosena syntynyt ja 
toinen, samaa sukupuolta oleva, täysaikai-
sena syntynyt. 

Sisarustutkimuksesta on valmistunut 
yksi julkaisu (Björkqvist et al. Chronobiol 
Int. 2020). ”Pikkukeskosena syntyneet oli-
vat kronotyypiltään ns. aamuvirkkuja, ver-
rattuna sisaruksiinsa. Aamu-iltavirkkuu-

den vaihtelusta karkeasti puolet aiheutuu 
ympäristöstä ja puolet aiheutuu suoraan 
perimästä.” 

”Kun kronotyypin ääripäitä verrataan 
toisiinsa, iltavirkut sairastavat aamuvirk-
kuja useammin mm. mielenterveyden häi-
riöitä, diabetesta, neurologisia sairauksia, 
ruuansulatuselinten sairauksia ja hengi-
tyselinten sairauksia. Kuvattu varhaisempi 
kronotyyppi voi olla suojaava tekijä kes-
kosuuteen liittyvien riskitekijöiden suh-
teen,” kertoo Kaseva tutkimusryhmän 
tuloksista.
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naisuudet vaikuttavat kuntien taloudellisiin 
tulemiin? on mahdollista vastata hyödyn-
tämällä täpäriä vaaleja puolueiden sisällä, 
koska näissä tapauksissa on käytännössä 
satunnaista, minkälainen poliitikko tulee 
valituksi kunnanvaltuustoon. Näin saadaan 
selville valtuutettujen erilaisten kyvykkyys- 
ja persoonallisuusominaisuuksien vaiku-
tukset kuntatalouteen ja sen tasapainoon, 
sekä erilaisiin väestön hyvinvointia mittaa-
viin muuttujiin.”     

TUTKIMUSHANKKEEN merkittävyydestä 
Tukiainen kirjoittaa apurahahakemukses-
saan seuraavasti: ”Tutkimuksen tulokset aut-
tavat hahmottamaan suomalaisen edustuk-

sellisen demokratian toimivuutta poliittisen 
valikoitumisen näkökulmasta. Onnistuuko 
järjestelmä valikoimaan kyvyiltään ja ominai-
suuksiltaan päteviä ja monipuolisia yksilöitä 
valtaan, mutta tasaisesti kaikista yhteiskun-
taluokista? Miten vallanpitäjien kyvykkyys 
näkyy kansalaisten hyvinvoinnissa? Tulokset 
auttavat järjestelmän optimaalisessa suun-
nittelussa, kuten vaalijärjestelmien kehittä-
misessä.” 

HANKE on jo saanut Eettisen lautakunnan ja 
sitä kautta Puolustusvoimien luvan aineisto-
jen yhdistämiselle ja tutkimuksen toteutta-
miselle. Yhdistetty aineisto saataneen etä-
käyttöön syksyllä 2021. 
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HALLINTO
YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN TOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ HUOLEHTII HALLITUS, VAROJA HOITAA VARAINHOITOKUNTA JA 
TIETEELLISTÄ NEUVONTAA ANTAVAT YHDEKSÄN  ULKOPUOLISTA ASIANTUNTIJAA. HALLINNOSTA VASTAA TOIMINNANJOHTAJA 
 APUNAAN TALOUS JA HALLINTOASIANTUNTIJA SEKÄ KAKSI PÄÄTOIMENSA OHELLA TYÖSKENTELEVÄÄ TUTKIMUSJOHTAJAA.

HALLITUS 
Hallituksen puheenjohtajana vuonna 
2020 on toiminut VTT Antti Suvanto, vara-
puheenjohtajana professori Matti Poh-
jola, jäseninä professori Katriina Aalto-Se-
tälä, KTM Asmo Kalpala ja dosentti Jaakko 
Kiander. Hallitus kokoontui vuoden aikana 
kuusi kertaa. Sääntömääräinen vuosiko-
kous pidettiin kesäkuussa ja syyskokous 
marraskuussa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on ker-
rallaan viisi kalenterivuotta. Taloustieteel-
linen yhdistys ehdottaa kolmea kansan-
taloustieteen harjoittajaa, joista hallitus 
valitsee yhden jäsenen. Helsingin kauppa-
korkeakoulun tukisäätiö ehdottaa kolmea 
talouselämän tuntemusta omaavaa henki-
löä, joista hallitus valitsee yhden jäsenen. 
Muut jäsenet hallitus valitsee harkintansa 
mukaan. Matti Pohjola on Helsingin kaup-
pakorkeakoulun tukisäätiön ehdottama ja 
Antti Suvanto Taloustieteellisen yhdistyk-
sen ehdottama jäsen. 

VARAINHOITOKUNTA
Varainhoitokunnan puheenjohtajana on 
ollut Antti Suvanto, säätiön hallituksen 
valitsemana jäsenenä Jaakko Kiander ja 
virkansa puolesta jäsenenä säätiön toi-
minnanjohtaja Elli Dahl. Varainhoitokunta 
kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.

Varainhoitokunnan tehtävänä on mm. 
tehdä hallitukselle ehdotukset säätiön 
varojen hoidosta ja toteuttaa ne, laatia 
hallitukselle talousarvio ja tilinpäätös sekä 
valvoa säätiön myöntämien apurahojen 
asianmukaista käyttöä.

TIETEELLINEN VALIOKUNTA 
Tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana 
on toiminut hallituksen puheenjohtaja Antti 
Suvanto. Taloustieteen jaoston puheenjohta-
jana on toiminut Matti Pohjola, lääketieteen 

KTM 
ASMO KALPALA
Hallituksen jäsen

JOHTAJA
JAAKKO KIANDER

Hallituksen jäsen

PROFESSORI
KATRIINA AALTOSETÄLÄ

Hallituksen jäsen

PROFESSORI 
MATTI POHJOLA

Hallituksen varapuheenjohtaja

VTT
ANTTI SUVANTO 

Hallituksen puheenjohtaja

Terhi Maczulskij, Tiina Lämsä, Elli Dahl ja Timo Hiltunen.

jaoston puheenjohtajana Katriina Aalto-Se-
tälä ja terveystaloustieteen jaoston puheen-
johtajana Jaakko Kiander.

Asiantuntijoiksi tieteelliseen valiokun-
taan valitaan professoreita tai muita vas-
taavan pätevyyden omaavia henkilöitä. Asi-
antuntijat valitaan yleensä kolmen vuoden 
kausiksi kerrallaan. 

Yrjö Jahnssonin säätiön asiantuntijoina 
eli jäseninä taloustieteen jaostossa olivat 
professorit Antti Kauhanen, Tomi Kyyrä ja 
Antti Ripatti. Jäseninä lääketieteen jaos-
tossa olivat professorit Jussi Huttunen, 
Minna Kaila ja Petri Kovanen. Professorit 
Kaisa Kotakorpi, Lauri Sääksvuori ja Jutta 
Viinikainen olivat terveystaloustieteen 
jaoston jäsenet.

Tieteellisen valiokunnan tehtävänä on 
arvioida apurahahakemukset, tehdä esityk-
siä säätiön hallitukselle säätiön apuraha-
politiikan tavoitteiden ja niiden toteutus-

linjojen määrittelemiseksi sekä hallituksen 
muu tieteellinen neuvonta. Tieteellinen 
valiokunta toimii sekä täysistuntona että 
taloustieteen, lääketieteen ja terveysta-
loustieteen jaostoihin jakaantuneena. Toi-
mintavuonna lääketieteen jaosto kokoon-
tui kaksi kertaa ja muut jaostot kerran. 

HENKILÖKUNTA
Palveluksessa ovat olleet toiminnanjoh-
taja Elli Dahl, lääketieteen tutkimusjohtaja 
Timo Hiltunen, talous- ja hallintoasiantun-
tija Tiina Lämsä ja taloustieteen tutkimus-
johtaja Terhi Maczulskij. Toimintavuonna 
henkilöstön etätyö vakiintui koronapan-
demian myötä.

TILINTARKASTAJAT
Vuoden 2020 tilejä tarkastamaan on 
valittu Nexia Oy:stä KHT Johanna Hilden 
varamiehenään KHT Katja Hanski. 
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TALOUS
YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VARALLISUUS TUOTTI TOIMINTAVUONNA 6,6%. 
SALKKU ON HAJAUTETTU: PÖRSSIOSAKKEITA SALKUSTA ON 62,4%, 
KORKOSIJOITUKSIA 6,5% JA MUITA SIJOITUKSIA 31,1%. 

VARAINHOITO
Vaikka vuoteen 2020 mahtui pahin globaali pan-
demia vuosisataan, talouksien mittavat sulkutoi-
met, osakeindeksien 20–50% romahdus markki-
nasta riippuen, negatiivinen talouskasvu ja ennä-
tysmäinen työttömyys, niin monet osake- ja kor-
komarkkinat olivat kuitenkin vuoden lopussa 
kaikkien aikojen huipussaan. Kaikki omaisuusla-
jit laskivat keväällä voimakkaasti, mutta toipuivat 
keskuspankkien ja hallitusten julkistamien elvy-
tystoimenpiteiden johdosta. Myös usko rokot-
teen löytymiseen ja elämän normalisoitumiseen 
viimeistään seuraavana vuonna oli vahvaa. 

Vuonna 2020 Yrjö Jahnssonin säätiön varalli-
suuden tuotto oli 6,6% (20,7% vuonna 2019). Varal-
lisuuden arvo vuoden lopussa oli 83,9 miljoonaa 
euroa (80,6 miljoonaa euroa). 

Osakkeita oli 62,4% (58,7%), ja niiden tuotto 
oli 12,2% (31,9%). Osakkeista suurin osa on suo-
ria sijoituksia pohjoismaisiin pörssinoteerattuihin 
yhtiöihin. Muut osakeomaisuusluokat on katettu 
pääosin kustannustehokkailla indeksirahastoilla. 
Kehittyvillä markkinoilla käytössä on aktiivisia 
rahastoja. Kotimaisia osakkeita hankittiin keväällä 
lisää.

Korkoallokaatio oli 6,5% (6,1%) salkusta ja 
tuotti 0,2% (0,3%). Erääntyneiden joukkovelka-
kirjojen tilalle ei ostettu uusia.

Muiden sijoitusten allokaatio salkussa oli 31,1% 
(35,2%), ja tuotto oli –1,9% (8,1%). Muut sijoitukset 
jakaantuvat seuraavasti: kiinteistöt 22,2%, private 
equity (ml. infrastruktuurisijoitukset) 5,9% ja pri-
vate credit 3,1%.  

Yli puolet kiinteistöomaisuudesta koostuu 
rahastoista ja yhtiöistä, jotka rakentavat ja omis-
tavat hajautetusti liiketiloja, toimistoja, asuntoja 
ja hoivakiinteistöjä Suomessa. Loput ovat suo-
rassa omistuksessa olevia Helsingissä sijaitsevia 
liikehuoneistoja. Suorassa omistuksessa olleita 
toimistohuoneistoja myytiin. Kiinteistöomaisuu-
teen tehtiin arvonalennuksia. 

Private credit, private equity ja infrastruktuu-
risijoitusten osuutta kasvatettiin vuoden aikana. 

Sijoitussitoumus annettiin myös uuteen vaikutta-
vuusrahastoon.

 Säätiön sijoitustoimintaa hoidetaan hallituk-
sen vuosittain hyväksymän sijoitussuunnitelman ja 
varainhoidon ohjeiden mukaisesti. 

Sijoituspäätöksiä tehtäessä säätiö pyrkii talou-
dellisten tekijöiden lisäksi ottamaan huomioon 
ESG-näkökulman (environmental, social, gover-
nance) eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään 
hallintotapaan liittyvät seikat. Yhteistyökumppa-
neilta edellytetään vastuullisuutta ja vastuullisuu-
den aktiivista edistämistä. 

Toimintavuonna kehitettiin sijoitussalkun seu-
rantaa ja raportointia. Lisäksi analysoitiin säätiön pit-
käaikainen taloudellinen kestävyys eri skenaarioissa. 

VARAINKÄYTTÖASTE
Varoja säätiön toimintaan käytettiin vuonna 2020 
yhteensä 2 161 175,23 euroa (1 992 209,42 euroa). 
Varainkäyttöä budjetoidaan ja seurataan suh-
teessa varallisuuden liukuvaan keskiarvoon vii-
den vuoden ajalta. Varallisuuden arvo viimeisenä 
viitenä vuonna on ollut keskimärin 74,8 miljoo-
naa euroa (71,1 miljoonaa euroa). Toimintavuoden 
varainkäyttöaste oli 2,9% (2,8%). Varainkäyttöaste 
kertoo, montako prosenttia säätiö käyttää varalli-
suutensa markkina-arvosta apurahoihin, seminaa-
reihin, omaan toimintaan ja hallintoon.

KIRJANPIDOLLINEN TULOS
Tilikauden tulos on -356 833,18 euroa (1 632 604,66 
euroa). Toiminnan tulos ilman sijoitusten myyn-
tivoittoja/-tappioita ja arvonalennuksia/-palau-
tuksia on 383 990,79 euroa (1 042 898,91 euroa).   

Säätiö omistaa kahden osakeyhtiön osake-
pääoman: Helsingin Talotoimisto Oy:n ja Jaaloi-
nen Oy:n. Konsernitilinpäätöstä hallituksen pää-
töksellä ei ole katsottu tarpeelliseksi laatia oikean 
ja riittävän kuvan saamiseksi, sillä yhtiöissä ei ole 
mitään toimintaa. 

LÄHIPIIRIN TALOUDELLISET EDUT
Vuonna 2020 säätiölain mukaiseen suppeaan 

lähipiiriin kuuluville hallituksen jäsenille, toi-
minnanjohtajalle ja tilintarkastajalle on mak-
settu säätiön hyväksi tehdystä työstä tavanomai-
sia palkkoja, palkkioita, työsuhde-etuja, eläkesi-
toumuksia, joululahjoja ja merkkipäivämuistami-
sia yhteensä 145 079,30 euroa (160 206,61 euroa). 
Säätiö ei ole antanut lähipiiriin kuuluville lainoja, 
myöntänyt heille apurahoja tai tehnyt vuokra- tai 
konsultointisopimuksia heidän kanssaan. 

Toiminnassa noudatetaan Yrjö Jahnssonin sää-
tiön hallituksen hyväksymää säätiölain mukaista 
lähipiiriohjetta ja hyvän hallintotavan mukaista 
apurahojen käsittelyyn liittyvää tarkempaa esteel-
lisyysohjetta.

TOIMINNAN RISKIT JA NÄKYMÄT
Sijoitustoiminnan riskejä hallitaan hallituksen 
vuosittain hyväksymän sijoitussuunnitelman ja 
varainhoidon ohjeiden mukaisesti. Riskejä halli-
taan sijoittamalla suunnitelmallisesti ja hajaut-
taen. Säätiön sijoitushorisontti on pitkä ja mark-

kinoiden heiluntaa sietävä. Säätiön toiminta rahoi-
tetaan sijoitusten tuotoilla. 

Säätiöllä on toiminnan jatkuvuussuunnitelma, 
jossa on kartoitettu laajasti säätiön hallinto, toi-
mintatavat, niihin liittyvät riskit ja toimintaoh-
jeet hallinnon jatkuvuudelle riskien toteutuessa. 
Covid-19-pandemian iskiessä vuonna 2020 sääti-
öllä oli valmiudet siirtyä jatkuvaan etätyöskente-
lyyn.  

Covid-19-pandemia ei ole vaikuttanut heiken-
tävästi säätiön tulokseen päättyneellä tilikau-
della. Pandemian edelleen pitkittyessä sillä saat-
taa olla tulosta heikentäviä vaikutuksia, joita ei 
voida tilinpäätöksen laatimishetkellä luotetta-
vasti arvioida.

Yrjö Jahnssonin säätiön toiminnan arvioidaan 
jatkuvan vakaana vuonna 2021, ja säätiön salkulle 
odotetaan positiivista tuottoa. Vuoden 2021 bud-
jetissa on varauduttu jakamaan apurahoja kesä-
kuussa ja joulukuussa kuten edellisinäkin vuosina.  

OSAKKEET 62 %
KIINTEISTÖT 22 % / KORKOSIJOITUKSET 7 %

PRIVATE EQUITY 6 % PRIVATE CREDIT 3 %

SIJOITUSTEN JAKAUMA
(31.12.2020)

VARALLISUUDEN ARVO 
(MILJOONAA EUROA)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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OSAKESIJOITUSTEN JAKAUMA
(31.12.2020)

SUOMI 61 %
EUROOPPA 19 % POHJOISAMERIKKA 12 %

KEHITTYVÄT MARKKINAT 8 %
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TASE
€ liite 1.1.- 31.12.2020 1.1.- 31.12.2019
VARSINAINEN TOIMINTA

Tieteen ja tutkimuksen tuki
Tuotot

Rojaltit kirjoista 200,32 250,76
Kulut

Luentopalkkiot -1 890,08 -15 000,00
Myönnetyt apurahat ja palkinnot -1 753 900,00 -1 538 412,00
Apurahojen peruutukset 0,00 24 000,00
Seminaarit -10 913,62 -19 978,42
Muut apurahakulut -3 814,74 -13 753,45

-1 770 518,44 -1 563 143,87

Henkilöstökulut (4) -265 905,89 -284 861,80

Poistot -13 182,23 -12 190,83

Muut kulut -111 768,99 -132 263,68

Tuotto-/kulujäämä -2 161 175,23 -1 992 209,42

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot
Osinkotuotot 1 764 991,80 1 909 074,11
Korkotuotot 136 222,67 455 002,07
Vuokratuotot 883 362,01 892 561,68
Sijoitusten myyntivoitot 1 593 708,34 788 996,85
Arvonalennusten palautukset 238 797,55 56 732,99

4 617 082,37 4 102 367,70
Kulut

Huoneistojen kulut -224 716,57 -205 944,07
Muut sijoitustoiminnan kulut -14 693,89 -15 585,46
Sijoitusten myyntitappiot -6 432,00 -24 329,10
Arvonalennukset (6) -2 566 897,86 -231 694,99

-2 812 740,32 -477 553,62

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 1 804 342,05 3 624 814,08

Tuotto-/kulujäämä -356 833,18 1 632 604,66

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ (7) -356 833,18 1 632 604,66

€ liite 31.12.2020 31.12.2019
VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
     Muut aineettomat hyödykkeet 6 646,40 9 559,94

Aineelliset hyödykkeet
     Koneet ja kalusto 20 985,26 27 980,35
     Muut aineelliset hyödykkeet 1 261,41 1 261,41
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 22 246,67 29 241,76

Sijoitukset
     Osakkeet ja osuudet (8) 44 405 511,29 45 538 072,06
     Saamiset (8, 9) 3 752 133,36 3 535 593,52
Sijoitukset yhteensä 48 157 644,65 49 073 665,58

Pysyvät vastaavat yhteensä 48 186 537,72 49 112 467,28

Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset
     Vuokrasaamiset 3 923,38 7 720,20
     Muut saamiset 8 599,65 8 026,31
     Siirtosaamiset 121 450,45 353 802,79
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 133 973,48 369 549,30

Rahat ja pankkisaamiset 5 927 078,98 4 618 202,92

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 6 061 052,46 4 987 752,22

VASTAAVAA YHTEENSÄ 54 247 590,18 54 100 219,50

VASTATTAVAA

Oma pääoma
     Peruspääoma 1 000 000,00 1 000 000,00
     Käyttörahasto 51 127 171,00 49 489 566,34
     Tilikauden ylijäämä/alijäämä -356 833,18 1 632 604,66

Oma pääoma yhteensä (10) 51 770 337,82 52 122 171,00

Vieras pääoma
Lyhytaikainen 
     Saadut ennakot 868,77 868,77
     Ostovelat 20 621,80 29 527,81
     Maksamattomat apurahat 2 348 376,46 1 815 878,00
     Muut velat 58 108,41 75 292,88
     Siirtovelat 49 276,92 56 481,04

Vieras pääoma yhteensä 2 477 252,36 1 978 048,50

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 54 247 590,18 54 100 219,50
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2020
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET
1. Tilinpäätöksen laatimisessa käytetty säännöstö
Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen (1753/2015) pienyrityksiä koskevien säännösten mukaisesti.

2. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostus ja poistoajat
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Aineettomat hyödykkeet (atk-ohjelma ja kotisivut) poistetaan 
tasapoistoin kolmessa vuodessa. Aineellisten hyödykkeiden (toimistokalusto ja moottoriajoneuvot) suunnitelmapoistoissa on käytetty 25%:n 
menojäännöspoistoja. Pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

3. Sijoitusten arvostus
Sijoitusomaisuus on kirjattu taseeseen hankinta-arvoonsa tai tilinpäätöshetkellä käypään arvoon, mikäli se on ollut vähintään 20% hankin-
ta-arvoa alempi. Aikaisempina vuosina alaskirjattuja osakkeiden arvoja on korjattu arvoa palauttaen tilinpäätöshetken käypään arvoon mutta 
korkeintaan hankintahintaan saakka. Arvostuksissa on huomioitu tilinpäätöksen laatimishetken tilanne per 29.1.2021.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

4. Henkilöstökulut 2020 2019
Palkat henkilöstölle 177 968,97 188 740,59
Palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille 27 225,00 26 625,00
Palkat ja palkkiot asiantuntijoille 18 000,00 20 025,00
Eläkekulut 38 230,49 45 827,25
Muut henkilösivukulut 4 481,43 3 643,96
Yhteensä 265 905,89 284 861,80

5. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2020 2019
2,1 2,1

6. Poikkeukselliset erät (PMA 3.2) 2020 2019
Kiinteistöosakkeiden arvonalennukset 2 204 707,58 0,00

7. Tilikauden yli-/alijäämän erittely 2020 2019
Toiminnan ylijäämä 383 990,79 1 042 898,91
Myyntivoitot ja -tappiot 1 587 276,34 764 667,75
Arvonalentumiset ja niiden palautukset -2 328 100,31 -174 962,00
Yhteensä -356 833,18 1 632 604,66

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

8. Sijoitukset per 31.12.2020 Kirjanpitoarvo Markkina-arvo
Huoneisto-osakkeet 6 290 292,42 6 290 292,42
Pörssiosakkeet 11 639 141,84 33 160 984,78
Muut osakkeet ja osuudet 510 816,82 715 302,93
Kapitalisaatiosijoitukset 2 740 023,95 3 005 995,67
Sijoitusrahasto-osuudet 23 225 236,26 30 631 482,37
Pääomalainasaamiset 979 000,00 979 000,00
Voitonjakolainat 2 773 133,36 3 019 598,84
Yhteensä 48 157 644,65 77 802 657,01

9. Pääomalainasaamisten ehdot 2020 2019
Pääomalainasaamiset / kpl 1 6
Pääomalainasaamiset / arvo 979 000,00 737 000,00
Erääntymisvuosi 2030 2021 - 2045

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

10. Oman pääoman muutokset (PMA 1.1.5.2) 2020 2019
Peruspääoma 1.1. 1 000 000,00 1 000 000,00
Pääoman lisäys / vähennys 0,00 0,00
Peruspääoma 31.12. 1 000 000,00 1 000 000,00

Käyttörahasto 1.1. 49 489 566,34 47 722 066,18
Edellisen vuoden ylijäämä/alijäämä 1 632 604,66 1 603 163,83
Apurahamäärärahojen palautukset 5 000,00 164 336,33
Käyttörahasto 31.12. 51 127 171,00 49 489 566,34

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -356 833,18 1 632 604,66
Oma pääoma yhteensä 51 770 337,82 52 122 171,00

TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET JA VASTUUT (PMA 3.7)

11. Sijoitussitoumukset 2020 2019
Sijoitussitoumukset / kpl 12 9
Kutsumatta tilinpäätöshetkellä 8 121 852,12 7 262 930,40

12. Eläkevastuut 2020 2019
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 0,00 4 481,76
Myöhemmin maksettavat 0,00 8 963,52
Yhteensä 0,00 13 445,28

TILIKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT (PMA 3.3)

Säätiö saa kevään 2021 aikana Kiinteistö Oy Helsingin Yrjönkatu 11:n osakkeisiin liittyvän hyvityksen. Hyvitys liittyy yhtiössä tehtyjen remonttien 
kustannuksiin, joita edellinen omistaja jälkikäteen on suostunut korvaamaan. Hyvityksen suuruus säätiölle on vielä avoin tilinpäätöksen laati-
mishetkellä. 
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YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ SR:N HALLITUKSELLE

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS

LAUSUNTO 
Olen tilintarkastanut Yrjö Jahnssonin säätiö sr:n (Y-tun-
nus 0118411-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. 
Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riit-
tävän kuvan säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudelli-
sesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätök-
sen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyt-
tää lakisääteiset vaatimukset.

LAUSUNNON PERUSTELUT 
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatet-
tavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilin-
tarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan 
tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilin-
päätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton sääti-
östä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaati-
musten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilin-
tarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten 
mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan 
olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen mää-
rän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN VELVOL
LISUUDET
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että 
se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus 
vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se 
katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioi-
maan säätiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan 
jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toi-
minnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan 
toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos säätiö aio-
taan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta 
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET TILINPÄÄ
TÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA 
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, 
onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, 
sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lau-
suntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, 
mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys 
aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi 
aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden kat-
sotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä 
voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin 
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perus-
teella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastuk-
seen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säi-
lytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen 
ajan. Lisäksi: 

• Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden ris-
kit, suunnittelemme ja suoritan näihin riskeihin vas-
taavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltu-
vaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäy-
töksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitse-
matta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä joh-
tuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä 
väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentä-
mistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai vir-
heellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvon-
nan sivuuttamista.

• Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta rele-
vantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnitte-
lemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintar-
kastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että 
pystyisin antamaan lausunnon säätiön sisäisen valvon-
nan tehokkuudesta. 

• Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaattei-
den asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpi-
dollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen koh-
tuullisuutta.

• Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut 
asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletuk-
seen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani 

tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen 
siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhtei-
siin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa 
merkittävää aihetta epäillä säätiön kykyä jatkaa toi-
mintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista 
epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilin-
tarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävar-
muutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin 
tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittä-
viä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuu 
tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä 
hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapah-
tumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, 
ettei säätiö pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitet-
tävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös 
sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, 
että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilin-
tarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan 
lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puut-
teellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana. 

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

MUU INFORMAATIO 
Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio 
käsittää toimintakertomukseen sisältyvän informaation. 
Tilinpäätöstä koskeva lausuntoni ei kata muuta infor-
maatiota.

Velvollisuutenani on lukea muu informaatio tilinpää-

töksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäni 
arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa 
tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hank-
kimani tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin 
olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenani on 
lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laa-
timiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toiminta-
kertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen 
sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätöksen, 
että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa 
on olennainen virheellisyys, minun on raportoitava tästä 
seikasta. Minulla ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

MUUT LAKIIN PERUSTUVAT LAUSUNNOT
Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuk-
sen perusteella lausunto säätiölain 4:2.2 §:n edellyttä-
mistä seikoista. 

Hallitus vastaa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuk-
sessa annetuista tiedoista sekä siitä, että säätiön toi-
mielinten jäsenille suoritetut palkkiot ja korvaukset ovat 
tavanomaisia.

Lausuntonani esitän, että säätiön tilinpäätöksessä ja toi-
mintakertomuksessa on annettu säätiön toiminnasta 
tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoi-
tusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten 
noudattamisen arvioimiseksi. Palkkioita ja korvauksia, 
jotka säätiö on suorittanut sen toimielinten jäsenille, on 
pidettävä tavanomaisina.
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Lääketiede työskentelyapurahat

26.11.2020

Denissoff Alexander LL, erikoislääkäri (psykiatria) 6 000,00 €
Nuorten kannabiksen käytön mielenterveydellinen ennuste 
Pohjois-Suomen 1986-syntymäkohortissa

Grundström Jenna Yhteiskuntatieteiden maisteri 12 000,00 €
Myöhäisnuoruudessa ja aikuisuudessa koettujen perhesiirtymien 
yhteys mielenterveyteen elämänkulussa

Hamal Manisha Masters’ in Health Sciences  8 000,00 €                          
Bullying among Finnish adolescents and its impact in their physio-
logical and psychological health

Häkkinen Katja Filosofian maisteri (biotekniikka) 12 000,00 €                                      
Geneettisten tekijöiden merkitys vakavien mielenterveyden häiri-
öiden lääkehoidossa

Idehen Esther MSc (Master of Health Sciences) 8 000,00 €                                      
Cervical Cancer Screening and Factors Associated with Screening 
Participation among Immigrant women in Finland

Jääskeläinen Tuija FT (Kansanterveystiede)        32 000,00 €
Elintapariskiprofiilit ja geneettinen riski monisairastavuuden taus-
talla: suomalaisiin väestötutkimusaineistoihin perustuva pitkittäis-
tutkimus 

Kajanoja Jani Lääketieteen tohtori 6 000,00 €
Riippuvuuskäyttäytymisen ylisukupolvellisuus

Kaseva Nina LT, lastentautien erikoislääkäri 16 000,00 €
Keskosena syntyneiden sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät 
aikuisiällä – sisarustutkimus

Kivelä Jemina Elintarviketieteiden maisteri 12 000,00 € 
Aineenvaihduntatekijät syntymästä keski-ikään – metabolomin 
yhteys painoon, raskausdiabetekseen ja tyypin 2 diabetekseen
 
Kukkonen Anni TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti 8 000,00 €
Raskaudenaikainen kofeiinialtistus ja kahvin kulutus - merkitys 
raskausdiabetekseen ja syntyvän lapsen terveyteen (Kuopio Birth 
Cohort)

Kuula Juho LL 12 000,00 €
Pikkukeskosen terveys aikuisena - sisarustutkimus

Laakso Perttu Liikuntatieteiden maisteri 12 000,00 €                                         
45-vuoden pitkittäistutkimus liikunnan, fyysisen kunnon, metabo-
lisen terveyden ja työkyvyn yhteyksistä ja COVID19-pandemian vai-
kutus tutkittaviin muuttujiin

Laine Saara FM 12 000,00 €
Istumisajan vähentämisen vaikutukset kehonkoostumukseen, mak-
san rasvoittumiseen ja muihin sydän- ja aineenvaihduntasairauksien 
riskitekijöihin -satunnaistettu kontrolloitu EXSIT -tutkimus

Lehto Mika Dosentti 16 000,00 €
A nationwide register study on the risk of stroke and other cardio-
vascular events among atrial fibrillation patients with different oral 
anticoagulation treatments

Meinilä Jelena Filosofian tohtori 32 000,00 €                                      
Optimization of healthy, ecological, and affordable food baskets

Melander Katja Lääketieteen lisensiaatti 4 000,00 €
”Kaikki okei?” -väitöskirjatutkimus yläasteikäisten toistuvista koulu-
poissaoloista, niiden syistä ja koululääkärin vaikutusmahdollisuuk-
sista

Mönkäre Saana FM 6 000,00 €
Väitöskirjatutkimus: Perinnöllisten dementoivien sairauksien 
geneettinen tausta

Nurmi Katariina Filosofian tohtori 30 000,00 €
Metabolinen endotoksemia nivelreuman patogeneesissä

Piekkala Maija Lääketieteen tohtori 8 000,00 €
Pitkäaikaisesti sairaiden nuorten siirtymävaihe Suomen yliopisto-
sairaaloissa

Pietilä Elina Lääketieteen lisensiaatti 6 000,00 €
Insuliiniresistenssin vaikutus aivojen amyloidikertymään ja kogni-
tioon – seurantatutkimus

Qadri Sami Lääketieteen lisensiaatti  9 000,00 €
Geneettiset tekijät rasvamaksataudin patogeneesissä – väitöstut-
kimus

Rantala Eeva TtM (ravitsemustiede)          12 000,00 €
Väitöskirjatyö: Tuuppaamalla terveyttä työpaikoille: vaikutukset, 
käyttökelpoisuus ja hyväksyttävyys

Stenlund Säde Lääketieteen lisensiaatti  12 000,00 €
Does good health behavior predict life satisfaction or vice versa? 

Suikki Tiina Elintarviketieteiden maisteri, ravitsemustiede 24 000,00 €
Väitöskirjatutkimustyöhön: Ruokavalion laatu (ravitsemussuosituk-
set ja planetaarinen ruokavalio), metaboliitit sekä painon pysyvyys 
ja muutokset

Tikkanen Ville KM 24 000,00 €
Väitöskirjatyöhön: Nuoruusiän sosiaalinen toimintakyky ja sen 
yhteys myöhempään mielenterveyteen perimänsä kautta skitsofre-
niaspektrin häiriöön altistuneilla adoptiolapsilla ja näiden verrokeilla

Toffol Elena MD, PhD 18 000,00 €
Postdoctoral research on metabolomics of hormonal contraception

Väänänen Mari-Anna FM 12 000,00 €
Role of nuclear non-coding RNAs in hiPSC-derivedmicroglia pheno-
type in Alzheimer’s disease

Ylilauri Maija Terveystieteiden maisteri 8 000,00 €         
Väitöskirjatyö: Ravitsemustekijöiden yhteys kognitiiviseen suoriu-
tumiseen ja muistisairauksien riskiin, epidemiologinen seuranta-
tutkimus

Lääketiede hankeapurahat

26.11.2020

Karvonen Anne FT 30 000,00 €
Kosteusvauriot ja astmaan sairastuminen - mikrobien metabolisen 
aktiivisuuden merkitys

Kivipelto Miia LT, geriatrian erikoislääkäri 30 000,00 €
FINGER-tutkimuksen 10-vuotisseuranta – elintapaintervention  pit-
käaikaisvaikutukset ja koronavirusepidemian vaikutukset ikäänty-
neillä

Lehtimäki Terho Dosentti 25 000,00 €
Enhancing longitudinal cardiovascular research from childhood 
through adulthood: The International Childhood Cardiovascular 
Cohort (i3C) Consortium

Marttila Saara FT 26 000,00 €
Metastabiilin epialleelin säätelemä lyhyt RNA nc886 – yhteys solun 
aineenvaihduntaan ja tulehdusvasteeseen sekä esiintyvyys ja yhteys 
sairastavuuteen väestötasolla

Miettunen Jouko FT 29 000,00 €
Masennuksen riskitekijät Pohjois-Suomen syntymäkohorteissa

Räikkönen-Talvitie Katri PsT 20 000,00 €
Implementation of prevention and intervention of maternal perina-
tal depression to strengthen maternal and child health (IMPRINT)

Palkinnot

1.10.2020

Suvisaari Jaana Professori 20 000,00 €
Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinto

Lääketiede yhteensä 35  557 000,00 €

TALOUSTIEDE

Taloustiede työskentelyapurahat

1.6.2020

Heikkinen Joni Kauppatieteiden maisteri 12 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Isotalo Eetu Kauppatieteiden maisteri 24 000,00 € 
1. vuoden jatko-opinnot

Jussila Elina Kauppatieteiden kandidaatti 24 000,00 €                                      
1. vuoden jatko-opinnot

Kauria Eetu KTM 24 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Konttinen Henna Kauppatieteiden maisteri 12 000,00 €                                      
1. vuoden jatko-opinnot

Korpela Heikki Valtiotieteiden kandidaatti 24 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Markkanen Jaakko Kauppatieteiden maisteri  24 000,00 €
Vierailu Berkeleyn yliopistoon/ 2. vuoden jatko-opinnot

Montonen Jerry Master of Science (Economics) 12 000,00 €                                      
1. vuoden jatko-opinnot

Mäenpää Eero VTM 24 000,00 €
2. vuoden jatko-opinnot

Nieminen Jeremias VTK 24 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Nurmi Eero KTM, OTM   12 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot
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Ogden William Masters 12 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Riudavets Marc Economics 24 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Snellman Oliver Taloustieteen Tohtorin tutkinto  24 000,00 €
2. vuoden jatko-opinnot

Wang Maria VTM, FM 24 000,00 €
2. vuoden jatko-opinnot

Öberg Janna MSc in Economics and Business Administration 24 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

26.11.2020

Barrios Fernandez Andres Ph.D.  46 900,00 €
Influence of Social Networks on Human Capital and Labor Market 
Performance

Belfrage Markus MSc 24 000,00 €
Doctoral dissertation: Trade durations in the ultra-high frequency 
stock market

Crescenzi Michele D.Soc.Sc. (Economics)  32 000,00 €
Bounded Rationality and Market Outcomes

Jernström Laura VTM 24 000,00 €
Ulkomaanvierailu Essexin yliopistossa ja väitöskirjatyö

Kahelin Arttu Kauppatieteen maisteri 24 000,00 €
Rent-sharing, wage inequality and labor market institutions in Fin-
land

Kalin Salla KTM 8 400,00 €
Tutkimusvierailu UC Berkeleyn yliopistoon

Kalmbach Aino VTM 24 000,00 €
Väitöskirja vertaisvaikutuksista ja koulutuksen taloustieteestä

Kansikas Carolina MRes./PhD in Economics  14 000,00 €
Toisen vuoden jatko-opinnot Warwickin yliopistossa

Kari Tuomas Taloustieteen tohtori  14 000,00 €
Apuraha väitöskirjatutkimukseen tutkijavierailun aikana UC Berke-
ley -yliopistossa

Kitti Mitri Tekniikan tohtori 19 000,00 €
Julkisten hankintojen kilpailullisuus ja tehokkuus: teoriaa ja käyt-
täytymiskokeita

Mäkinen Juuso Kauppatieteiden maisteri  12 000,00 €
Väitöskirjatyöskentely

Neselevska Olga MSc (Econ)  18 000,00 €
Competition and efficiency in public procurement: Evidence from 
Ukraine

Ollikainen Jani-Petteri Kauppatieteiden maisteri  12 000,00 €
Väitöskirjatutkimus

Palonen Petteri Valtiotieteiden maisteri 24 000,00 €
Jatko-opinnot ja väitöskirja

Peltonen Juho FM, VTM 19 200,00 €
Tutkimusvierailu Université Paris-Saclay

Saif Elyas MSc (Economics) 24 000,00 €
Predicting Consumer Financial Distress Using Finnish Administra-
tive Data

Siljander Juhana PhD in Economics  22 000,00 €
Suomen peruskoulu-uudistuksen makrotaloudelliset vaikutukset

Sillasto Eero KTT, KTM, FM 32 000,00 €
Jos on kaksi pakastinta, montako pakastinta on? Tutkimus resurs-
sin tehokkaasta hyödyntämisestä.

Silliman Mikko VTM 24 000,00 €
Education policy and intergenerational mobility

Soria Ruiz-Ogarrio Jorge KTM / tohtorikoulutettava 24 000,00 €         
Viimeisen vuoden jatko-opiskeluun

Tervonen Lassi VTM 24 000,00 €
Väitöskirjatutkimus

Tuhkuri Joonas VTM 12 000,00 €
Väitöskirjatyö MIT:ssa

Vihriälä Erkki DPhil in Economics 16 000,00 €
Kotitalouksien rahoituspäätösten Post Doc -tutkimus

Virtanen Hanna KTT 60 000,00 €
Post doc tutkijavierailu London School of Economics yliopistolle

Virtanen Joosua Kauppatieteiden maisteri 24 000,00 €
Väitöskirjatutkimus

Virtanen Timo KTM (KTT) 24 000,00 €
Causal machine learning in economic policy analysis

Taloustiede hankeapurahat

26.11.2020

Bratu Cristina PhD 34 000,00 €
Perceptions of intergenerational mobility: causes and consequences

Eloranta Jari Ph.D (European University Institute) 35 800,00 €                                        
Suomen patenttitietokanta 1842-1970: Uusia näkökulmia teknisen 
tiedon siirron ja inhimillisen pääoman rooliin talouskasvussa

Kivinen Aapo MSc. 19 000,00 €
Väitöskirjatyön tutkimusaineistoihin

Schaede Ursina MA in Public Policy 10 500,00 €
Workplace diversity and role models: Long run effects of the Fin-
nish male teacher quota

Stryjan Miri PhD 20 000,00 €
Can a staff rotation policy solve agency problems? - a randomized 
field experiment in microfinance.

Taloustieteellinen yhdistys ry  7 000,00 €
Taloustieteellisen yhdistyksen julkaisutoimintaan

Toivanen Otto PhD 11 300,00 €
Keksijät-projekti / Economics of Inventors

Tuhkuri Joonas VTM 20 000,00 €
Maareformi Suomessa 1945 -hankkeen aineistokustannuksiin

Tukiainen Janne VTT  8 000,00 €
Jatkohakemus: Julkisten hankintojen kilpailullisuus ja tehokkuus

Tukiainen Janne VTT  2 000,00 €
TSE Economics Research Seminar

Tukiainen Janne VTT  10 000,00 €
Persoonallisuus ja kyvykkyys politiikassa tutkimushankkeen 
aineistokulut

Taloustiede yhteensä 53  1 103 100,00 €

TERVEYSTALOUSTIEDE

Terveystaloustiede työskentelyapurahat

26.11.2020

Ahomäki Iiro Kauppatieteiden maisteri  24 000,00 €
Väitöskirjatyö: Kelan lääkemääräyspalautteen vaikutusten tutkimiseen

Gästgifvars Kristian Kauppatieteiden maisteri  24 000,00 €
Terveydenhuoltopalveluiden tarjonnan vaikutukset

Terveystaloustiede hankeapurahat

26.11.2020

Olkkola Maarit VTM, Master in Economics and Fin.   20 000,00 €
Terveyttä, terveydenhuoltoa ja kuolleisuutta koskevan historiallisen 
tilastoaineiston digitointi äitiys- ja lastenneuvoloiden perustamisen 
vaikutuksia tutkivaan hankkeeseen

Zhang Jiekai Ph.D 17 500,00 €
Sustaining affordable medications: on the optimal design of compe-
tition and regulation in Finnish pharmaceutical market

Terveystaloustiede yhteensä 4  85 500,00 €

KOULUT

Espoonlahden koulu

Lahtinen Elli   300,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Espoonlahden lukio

Anttila Jaakko Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Kabir Rifat Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Kevarinmäki Jarno Ylioppilas  400,00 €               
Jatko-opintojen aloittamista varten

Laiho Nina Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Leppäkoski Oskar Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Marttinen Mia Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Pyörälä Suvi Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Stambej Lotta Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten
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Stenius Tommy Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Ylikojola Marilla Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Ammar Amir Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Eronen Kukka Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Haltunen Andreas Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Hedenstam Jenni Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Jalkanen Saara Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Korhonen Jevgenia Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Kuningas Nicole Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Mesterton Sofia Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Mäkivuoti Juho Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Silander Emil Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Koulut yhteensä 21  8 300,00 €

Apurahat yhteensä 113  1 753 900,00 €
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