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Mitä kestävyydellä sitten tarkoi-
tetaan? Sille voi esittää usei-
takin määritelmiä. Yleisim-
män määritelmän mukaan jul-

kisen talouden rahoitusasema on kestävä, 
jos estetään sellainen menojen ja tulo-
jen kehitys, joka johtaisi julkisen talouden 
velan hallitsemattomaan kasvuun ja epäi-
lykseen valtion maksukyvyttömyydestä. 
Maksukyvyttömyyden heikkeneminen joh-
taisi velan ehtojen kiristymiseen, saatavuu-
den heikkenemiseen ja lopulta valtion sul-
kemiseen ulos rahoitusmarkkinoilta.

Paljon puhuttu kestävyysvaje on las-
kennallinen indikaattori, joka kertoo, 
kuinka suuria muutoksia menojen ja tulo-
jen perusteissa tarvitaan, jotta kestävyys ei 
vaarantuisi.

KESTÄVYYSVAJEEN suuruus riippuu useista 
tekijöistä. Ensimmäinen on julkisen sekto-
rin alijäämä lähtökohtatilanteessa ilman 
korkomenoja. Toinen on julkisen velan 
suhde bruttokansantuotteeseen lähtökoh-
tatilanteessa. Kolmas tekijä koostuu ikäsi-
donnaisten menojen tulevasta kehityk-
sestä.  Lisäksi kestävyysvaje riippuu velan 
koron ja bruttokansantuotteen kasvuvauh-
din erotuksesta. Tämä tekijä on viime vuo-
sina ollut vajetta alentava, mutta näin tus-
kin tapahtuu enää tulevaisuudessa.

Ikäsidonnaiset menot muodostuvat pää-
osin eläkkeistä sekä terveydenhoidon, pitkä-
aikaishoidon, ja koulutuksen aiheuttamista 
julkisista menoista. Näistä eläkkeet muodos-
tavat suurimman osan. Melko yleinen käsitys 
on, että kestävyysvajeessa on ensisijaisesti 
kysymys juuri paisuvista eläkemenoista. Se 
aika alkaa kuitenkin olla takanapäin. Eläk-
keiden osuus bruttokansantuotteesta on 
ollut nousussa. Nyt se on tasaantunut ja 
ehkä vähitellen kääntymässä laskuun. 

SUURIN kestävyysvajetta nostava tekijä on 
ikäsidonnaisten terveydenhoitokulujen ja 
pitkäaikaishoidon aiheuttamien menojen 
kasvu. Nykyisillä menoperusteilla niiden 
määrä kasvaa väestön ikääntyessä sel-
västi nopeammin kuin bruttokansantuote 
tai verotulot. 

Valtiovarainministeriön viime syksynä 
2021 tekemän arvion mukaan Suomen kes-
tävyysvajeen koko olisi ollut vajaat 3 pro-
senttia suhteessa bruttokansantuottee-
seen. Tämän verran veroja olisi lähivuo-
sina nostettava tai muita kuin ikäsidonnai-
sia menoja leikattava, jotta kestävyysvaje 
voitaisiin kuroa umpeen. Kaksi kolmas-
osaa tästä vajeesta on seurausta ikäsidon-
naisten terveydenhoitokulujen ja pitkäai-
kaishoidon tulevasta kasvusta. 

Monet seikat viittaavat siihen, että 
ikääntymisen aiheuttamien hoito- ja hoi-
vakulujen vaikutus kestävyysvajeeseen voi 
olla paljon suurempi kuin mekaaniset las-
kelmat antavat ymmärtää. Näissä laskel-
missahan lähdetään siitä, että palvelutuo-
tannon rakenne ja niiden henkeä kohden 
lasketut reaaliset kustannukset pysyvät 
nykyisellä tasolla, ainoastaan hoitoa- ja hoi-
vaa tarvitsevien ihmisten määrät kasvavat. 

MENNEEN kehityksen perusteella näyttää 
siltä, että terveydenhuollon yksikkökustan-
nukset ovat pitkällä aikavälillä kasvaneet 
yleistä kustannuskehitystä tai vaikkapa 
bruttokansantuotetta selvästi nopeam-
min. On oletettavaa, että näin on vastai-
suudessakin. Lääketieteen kehitys vie kohti 
parempia, mutta samalla myös kalliimpia 
hoitoja. Tämä voi lisätä terveiden elinvuo-
sien määrää, mutta samalla se voi pidentää 
pitkäaikaishoidon kestoa ja kustannuksia. 
Kustannusten nousuun luo painetta myös 
paheneva työvoimapula, mikä aikaa myö-

ten väistämättä johtaa hoitohenkilökunnan 
suhteellisen palkkatason nousuun. 

Näitä kehityskulkuja emme tiedä, em-
mekä tiedä millaisia ikäsidonnaisiin hoito- 
ja hoivamenoihin liittyviä ratkaisuja tulevai-
suudessa tehdään. Mutta asiaa voisi tutkia. 

LÖYTYY varmaan ratkaisuja, joilla kustan-
nuspaineita voitaisiin alentaa. Miten se 
voisi tapahtua ilman, että palvelujen laa-
tua heikennettäisiin? Mitkä tekijät vaikut-
tavat hoito- ja hoivapalvelujen kustannus-
kehitykseen? Voidaanko siihen vaikuttaa? 
Tuoko sote-uudistus kustannuspaineisiin 
helpotusta, vai käykö päinvastoin?

Ehkäpä terveystaloustieteilijöillä olisi 
välineitä tuoda näihin kysymyksiin vas-
tauksia. 

Antti Suvanto
Hallituksen puheenjohtaja
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TOIMINNANJOHTAJAN 
KATSAUS
TOIMINTAVUONNA 2021 SÄÄTIÖN HALLINTOA, KOKOUKSIA JA TAPAAMISIA TOTEUTETTIIN KORONAPANDEMIAN 
VUOKSI PÄÄOSIN ETÄNÄ. ASIAT SUJUIVAT HYVIN ETÄNÄKIN, JA VUOSI OLI AKTIIVINEN.

T iedettä ja tutkimusta tuettiin yli 
1,8 miljoonalla eurolla. Apurahoja 
myönnettiin keväällä kohdenne-
tusti taloustieteen jatko-opinto-

jen ensimmäisen ja toisen vuoden opiske-
lijoille ja syksyllä kaikille säätiön tukemille 
tieteenaloille. 

Nuoret ja nuoret aikuiset ovat monen 
YJS:n tukeman hankkeen keskiössä. Apu-
raha myönnettiin taloustieteellisten tut-
kimuslaitosten (Etla, Labore, PTT, VATT) 
yhteiselle Taloustieteen taju -hankkeelle. 
Hankkeessa esiteltiin nuorille sosiaalisen 
median välityksellä taloustieteen tarjoamia 
näkökulmia maailmaan helposti lähestyt-
tävällä tavalla. 

MYÖS korona näkyy rahoitettavissa tutki-
musaiheissa. Apurahoja myönnettiin hank-
keisiin, jotka mm. tutkivat koronan vaiku-
tuksia nuorten mielen hyvinvointiin ja 
koulutuksen vaikutusta koronarokotus-
ten ottamiseen ja terveyskäyttäytymiseen 
yleensä. 

YJS rahoitti yleisesti terveyteen ja 
yhteiskunnallisiin teemoihin liittyviä tut-
kimuksia, joissa selvitetään mm. toistu-
van keskenmenon taustatekijöitä, ast-
malta suojaavia bakteerialtistuksia, kela-
korvausten pienentämisen vaikutuksia 
suun terveydenhuoltoon, perheverotuk-
sen luopumisen vaikutuksia naisten työlli-
syyteen, isyysvapaan laajenemisen vaiku-
tuksia työmarkkinatulemiin, luonnonvara-
markkinoita sekä kryptovaluuttoja.

Luentotilaisuudet järjestettiin etänä 
tai hybridinä. Yrjö Jahnsson Award in Eco-
nomics -palkinnon vuoden 2021 voittajat, 
Silvana Tenreyro ja Ricardo Reis, luennoi-
vat etänä Lontoosta käsin eurooppalaisille 
tutkijoille. Yhdessä Helsingin kauppakor-
keakoulun tukisäätiön ja Aalto-yliopiston 
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kanssa järjestetyt Jaakko Honko -luennot, 
luennoitsijana Björn Wahlroos, pidettiin 
hybridinä. Nämä hyvän suosion saanet tilai-
suudet jäävät striiminä elämään ja katsot-
tavaksi yhä uudelleen. 

YJS:N sijoitusvuosi oli erinomainen ja salkun 
tuotto hyvä. Säätiö myi suoria liikehuoneis-
toja ja etsi tilalle uusia sijoituskohteita mm. 
hajautetuista kiinteistörahastoista, private 
equity ja private credit -rahastoista. Myös 
sijoittamisessa kiinnitettiin huomiota vas-
tuullisuuteen ja määriteltiin YJS:n vastuul-
lisen sijoittamisen politiikka sekä etsittiin 
uusia vaikuttavuussijoittamisen kohteita.

Kansainvälisen lääketieteen symposi-
umin Precision Medicine in Cardiovascular 
disease valmistelut etenevät ja tilaisuus 

järjestetään hybridi-kokouksena elokuussa 
2022. Koronapandemian vuoksi tilaisuutta 
siirrettiin kahdella vuodella. Symposium 
järjestetään yhdessä Paavo Nurmen Sää-
tiön kanssa.

Koronapandemia on oletettavasti selä-
tetty, mutta nyt Venäjä on hyökännyt 
Ukrainaan ja järkyttänyt koko Euroopan 
turvallisuutta ja tulevaisuutta. Toivomme, 
että sodasta päästään pian rauhan tielle. 

LÄMPIMÄT kiitokset säätiön henkilökun-
nalle, hallitukselle ja yhteistyökumppa-
neille hyvästä vuodesta ja yhteistyöstä!

Elli Dahl
Toiminnanjohtaja

JULKISEN TALOUDEN KESTÄ
VYYS JA TERVEYSPALVELUT
JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYDESTÄ ON KANNETTU HUOLTA JO PARIN VUOSIKYMMENEN AJAN. 



YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN 
VUOSIKERTOMUS 2021

uosi 2021 oli Yrjö Jahnssonin 
säätiön 67. toimintavuosi. Kou-

luneuvos Hilma Jahnsson (1882-
1975) perusti Yrjö Jahnssonin säätiön 

16.12.1954 lahjoittamalla peruspääomaksi 
yhdessä puolisonsa professori Yrjö Jahnsso-
nin kanssa keräämänsä omaisuuden. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi YJS 
tukee tutkijoita, tutkimus- ja oppilaitoksia 
sekä järjestää tieteellisiä luento- ja koulu-
tustilaisuuksia.

Säätiön tarkoituksen toteuttamiseen käy-
tettiin vuonna 2021 yhteensä 1 810 492,77 
euroa (1 770 518,44 euroa vuonna 2020).

Taloustieteellisen tutkimuksen tukemi-
seen kohdistui 59,3%, lääketieteellisen tut-
kimuksen tukemiseen 30,5%, terveystalo-
ustieteellisen tutkimuksen tukemiseen 
9,7% ja muihin kohteisiin kuten Jahnssonin 
pariskunnan perustamien lukioiden ja kou-
lujen toimintaan 0,5%. 

Apurahoja, stipendejä ja palkintoja 
myönnettiin yhteensä 128 kpl. 

Myönnetyistä apurahoista 60% kohdistui 
kotimaisiin ja ulkomaisiin tohtoriopintoihin, 
39% post doc –tutkimukseen ja tutkimus-
hankkeisiin ja 1% seminaarien järjestämiseen.

Enemmistö taloustieteen apurahansaa-
jista oli miehiä ja lääketieteen apurahan-
saajista naisia. 

Säätiö sai koko vuonna lähes 400 apu-
rahahakemusta, yli 9,6 miljoonan euron 
edestä. Hakemuksista 71% oli lääketieteen, 
23% taloustieteen ja 6% terveystaloustie-
teen alan hakemuksia.

Säätiöllä on kaksi apurahojen hakuai-
kaa. Syksyn haku on avoin kaikille talous-
tieteen, lääketieteen ja terveystalous-
tieteen jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. 
Kevään haku on kohdennettu taloustie-
teen yksiköiden nimeämille ensimmäisen 
ja toisen vuoden jatko-opiskelijoille. 

Syksyn haussa hakijoista 22%:lle myön-
nettiin apuraha. Kevään kohdennetussa 

TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN TARKOITUKSENA ON SÄÄNTÖJEN MUKAAN SUOMALAISEN TALOUSTIETEELLISEN JA LÄÄKETIETEEL-
LISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMINEN SEKÄ SUOMEN KIELISTEN OPPI- JA TUTKIMUSLAITOSTEN YLLÄPITÄMINEN JA TUKEMINEN. 

haussa kaikki laitosten nimeämät haki-
jat saivat apurahan ensimmäisen ja toisen 
vuoden opintoihin. 

Syksyn apurahahakemusten tieteellisen 
tason arvioivat noin kolmen vuoden välein 
vaihtuvat säätiön tieteelliset asiantuntijat. 
Lopulliset päätökset apurahoista tekee sää-
tiön hallitus. Yksittäisten apurahojen arvi-
oita ei julkaista, eikä erikseen perustella. 

Apurahahakemusten käsittelyssä nou-
datetaan säätiölain mukaista lähipiirioh-
jetta ja hyvän hallintotavan mukaista 
esteellisyysohjetta.

Kaikki apurahat, stipendit, palkinnot ja 
lahjoitukset on lueteltu tilinpäätöstietojen 
lopussa.

TALOUSTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
TUKEMINEN
Taloustieteellisen tutkimuksen tukemi-

seen käytettiin yhteensä 1 053 153 euroa 
(1 103 100 euroa vuonna 2020). Apurahoja 
myönnettiin yhteensä 55 kpl. 

Taloustieteellisellä tutkimusalalla sää-
tiön sääntöjen mukaan etusijalle asetetaan 
rahateoriaa ja palkanmuodostusta sekä nii-
den jälkeen julkistaloutta ja muuta talous-
politiikkaa käsittelevät tutkimukset.

LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
TUKEMINEN 
Lääketieteellisen tutkimuksen tukemi-
seen käytettiin yhteensä 540 600 euroa 
(557 000 euroa vuonna 2020). Apurahoja 
ja palkintoja myönnettiin yhteensä 39 kpl.

Lääketieteen tuki on keskitetty hallituk-
sen päättämiin painoalueisiin. Säätiö tukee 
tutkimuksia, jotka käsittelevät: 
1. elintapojen ja ympäristötekijöiden ter-

veysvaikutuksia, 

APURAHATOIMINTA
(OSUUS JAETUSTA EUROMÄÄRÄSTÄ)

TALOUSTIEDE 59,3 % / LÄÄKETIEDE 30,5 %
TERVEYSTALOUSTIEDE 9,7 % / MUUT 0,5 %

TOHTORIOPINNOT 60 %
POST DOC -TUTKIMUS JA HANKKEET 39 %

SEMINAARIT 1 % 

APURAHOJEN JAKAUTUMINEN
(OSUUS JAETUSTA KAPPALEMÄÄRÄSTÄ)

2. kansanterveydellisesti merkittävien sai-
rauksien geenitutkimusta tai

3. nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden 
erityisongelmia.

TERVEYSTALOUSTIETEELLISEN 
TUTKIMUKSEN TUKEMINEN
Terveystaloustieteellisen tutkimuksen 
tukemiseen käytettiin yhteensä 172 250 
euroa (85 500 euroa vuonna 2020). Apu-
rahoja myönnettiin yhteensä 12 kpl.

Terveystaloustieteen tuki on keskitetty 
hallituksen päättämiin painoalueisiin. Sää-

tiö tukee tutkimuksia, jotka käsittelevät:
1. terveyskäyttäytymistä terveystaloustie-

teen näkökulmasta tai
2. terveysjärjestelmien analyysiä terveys-

taloustieteen näkökulmasta.

JAHNSSONIN PARISKUNNAN PERUS-
TAMIEN KOULUJEN TUKEMINEN
Töölön yhteiskoulun aikuislukion, Espoon-
lahden lukion ja koulun oppilaita tuettiin 8 
300 eurolla (8 300 eurolla vuonna 2020), 
yhteensä 22 stipendillä. 

Hilma ja Yrjö Jahnsson perustivat omin 

varoin Helsingin suomalaisen yksityisly-
seon vuonna 1923 havaittuaan monien 
suomenkielisten nuorten jäävän vaille 
opiskelupaikkaa. Koulun toimintaa jatka-
vat Espoonlahden koulu ja Espoonlahden 
lukio. 

Jahnssonit perustivat iltaoppikoulun 
Helsinkiin vuonna 1927 työssä olevia nuoria 
ajatellen. Iltaoppikoulun toimintaa jatkaa 
Töölön yhteiskoulun aikuislukio. Koulu on 
Suomen ensimmäinen ja myös yksi Euroo-
pan vanhimmista aikuislukioista.

YRJÖ JAHNSSON AWARD IN ECONOMICS 
KANSAINVÄLINEN TALOUSTIEDEPALKINTO YRJÖ JAHNSSON AWARD IN ECONOMICS 2021 MYÖNNETTIIN JAETTUNA RICARDO 
REISILLE (LONDON SCHOOL OF ECONOMICS) JA SILVANA TENREYROLLE (LONDON SCHOOL OF ECONOMICS).

Reis ja Tenreyro luennoivat säätiön järjes-
tämässä webinaarissa lokakuussa.

Palkinto myönnetään enintään 
45-vuotiaalle taloustieteilijälle, jonka 

panos eurooppalaisessa taloustieteessä on mer-
kittävä. Ikäpykälästä voidaan joustaa erityista-
pauksissa. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa.

Yrjö Jahnssonin säätiö valitsee Yrjö Jahnsson 
Award in Economics -palkinnonsaajan yhteistyössä 
EEA:n kanssa. Palkinnon valintakomitean jäseninä 
vuonna 2021 olivat taloustieteen professorit Phi-
lippe Aghion, Oriana Bandiera, Orazio Attanasio, 
Morten Ravn, Hannu Vartiainen ja Jaume Ventura.

YRJÖ JAHNSSON AWARD IN ECONOMICS:
• 1993 Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole
• 1995 Richard Blundell
• 1997 Torsten Persson
• 1999 Nobuhiro Kiyotaki, John Moore
• 2001 Philippe Aghion
• 2003 Mathias Dewatripont
• 2005 Timothy Besley
• 2007 Gilles Saint-Paul
• 2009 John van Reenen
• 2011 Armin Falk
• 2013 Helene Rey, Thomas Piketty
• 2015 Botond Köszegi
• 2017 Ran Spiegler, Michele Tertilt
• 2019 Oriana Bandiera, Imran Rasul
• 2021 Ricardo Reis, Silvana Tenreyro Terhi Maczulskij ja Antti Suvanto moderoivat webinaaria Kulttuuritehdas Korjaamolla.

Silvana Tenreyro luennoi webinaarissa etänä.
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JAAKKO HONKO LUENNOT
KANSLERI JAAKKO HONGON NIMEÄ KANTAVASSA TILAISUUDESSA SAMMON JA UPM:N HALLITUSTEN PUHEENJOHTAJA BJÖRN 
WAHLROOS LUENNOI AIHEESTA ”PANDEMIA JA RAKENNEONGELMAT – SUOMEN HAASTEET UUDESSA MAAILMANTALOUDESSA”. 

Hybridiluento järjestettiin syys-
kuussa yhdessä Aalto-yliopis-
ton kauppakorkeakoulun ja 
Helsingin kauppakorkeakoulun 

tukisäätiön kanssa. 
Tilaisuudessa Jaakko Honko –mitalit 

jaettiin seuraaville yhteiskunnallisille vai-
kuttajille: Jaakko Kiander, Mikko Kosonen, 

Björn Wahlroos luennoi Otaniemessä syyskuussa.

Pii Kotilainen, Kristiina Mäkelä, Olli Rehn, 
Ritva Reinikka, Risto Siilasmaa ja Hannu 
Vartiainen.

MITALI annetaan henkilöille, jotka ovat 
merkittävällä tavalla vaikuttaneet elinkei-
noelämän tai kauppa- ja taloustieteelli-
sen tutkimuksen edistämiseen ja/tai ansi-

oituneet Aalto-yliopiston kauppakorkea-
koulun, Helsingin kauppakorkeakoulun 
tukisäätiön tai Yrjö Jahnssonin säätiön toi-
minnassa.

LUENTOSARJA on perustettu kunnioituk-
sena kauppa- ja taloustieteellisen tutki-
muksen edistäjän ja Yrjö Jahnssonin sää-
tiön hallituksen entisen puheenjohtajan, 
kansleri Jaakko Hongon elämäntyölle. 

JAAKKO HONKO –LUENNOT:
1998 HORST ALBACH: 
Corporate Governance
2001 SIRKKA HÄMÄLÄINEN: 
Is the new economy really new?
2003 VESA VAINIO: 
The most golden era of Finland – still in 
the future?
2005 SEPPO HONKAPOHJA: 
National Economic Success Factors: How 
is Europe Faring?
2007 AATTO PRIHTI: 
Finnish affluent society 2020 – does it 
exist?
2009 MIKKO KOSONEN: 
Strateginen johtaminen ja uusiutuminen 
Suomen vahvuutena?
2012 BENGT HOLMSTRÖM: 
Finanssikriisi –onko ratkaisuja?
2015 MATTI ALAHUHTA: 
Johtajuus
2017 ERKKI LIIKANEN: 
Rahoitusmarkkinat ja niiden sääntely 
kriisien jälkeen
2019 RISTO SIILASMAA: 
Disruptiot ja muutosjohtaminen
2021 BJÖRN WAHLROOS: 
Pandemia ja rakenneongelmat – Suomen 
haasteet uudessa maailmantaloudessa

TALOUSTIETEEN TAJUA 
NUORILLE
TALOUSTIETEEN TAJU -HANKKEESSA ESITELLÄÄN TALOUSTIETEEN TARJOAMIA NÄKÖKULMIA MAAILMAN TARKASTELEMISEEN 
JA AVATAAN NUORILLE YHTEISKUNNALLISIA KYSYMYKSIÄ TALOUSTIETEEN KEINOIN. YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ MYÖNSI HANK-
KEELLE 25 000 EURON APURAHAN. 

Hanke toteutettiin neljän tutki-
muslaitoksen (Etla, Labore, PTT 
ja VATT) yhteistyönä.

”Hankkeessa ei tehty uutta 
tutkimusta vaan nostettiin esille jo ole-
massa olevia taloustieteellisiä tutkimuk-
sia yleistajuisella ja helposti lähestyttävällä 
tavalla. Visuaalinen viestintä, kuten infogra-
fiikat ja videot, on ollut tärkeä osa hanketta.

Hankkeessa kartoitimme nuoria kiinnos-
tavia ja koskettavia aihepiirejä sekä heidän 
käsityksiään taloustieteellisestä tutkimuk-
sesta. Tutkijat tapasivat useamman kerran 
12 nuoren muodostaman asiantuntijaraadin 
kanssa. Hankkeeseen osallistui tutkimus-
laitoksista yhteensä 26 eri tutkijaa ja tutki-
musharjoittelijaa”, selvittää VATT:n viestintä-
asiantuntija Anna-Maija Juuso. 

HANKKEELLE perustettiin verkkosivut ja 
Instagram-tili, joissa käsiteltiin mm. asu-
miseen, ilmastonmuutokseen, kuluttami-
seen ja koulutukseen liittyviä yhteiskun-
nallisia kysymyksiä taloustieteellisestä 
näkökulmasta. Jutut korkoa korolle -ilmi-
östä ja asuinalueiden segregaatiosta kiin-
nostivat seuraajia eniten. 

KORONAN vuoksi hankkeeseen liittyviä 
tapahtumia ei järjestetty. Ne korvataan 
neljän videon sarjalla hankkeen keskei-
sistä teemoista.

Hanke on osa Tutkitun tiedon teema-
vuotta. Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 
oli opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen 
Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuus-
kunnan yhteinen hanke, joka toteutettiin 
laajan yhteistyöverkon kanssa. Yhteistyö-
verkostoon kuului myös säätiöiden etu- ja 
tukijärjestö Säätiöt ja rahastot ry. Uusimpiin sisältöihin voi tutustua osoitteessa www.taloustieteentaju.fi
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ASTMALTA SUOJAAVAT 
BAKTEERIALTISTUKSET
ASTMA ON YLEISIN KROONINEN SAIRAUS LAPSILLA. THL:N JOHTAVA TUTKIJA PIRKKA KIRJAVAINEN SAI 20 000 EURON HAN-
KEAPURAHAN, JONKA AVULLA TUTKITAAN JA TUNNISTETAAN ASTMALTA SUOJAAVIA VARHAISIÄN BAKTEERIALTISTUMISIA.

T avoitteemme on edistää erityi-
sesti astmaa ehkäisevien keino-
jen kehittämistä määrittämällä, 
mikä tekee varhaisesta mikro-

bialtistuksesta immunologisia säätelyjär-
jestelmiä tukevan ja astmalta suojaavan. 

Tutkimme mikrobiologisia ja epidemio-
logisia aineistoja kuudesta syntymäkohor-
tista tai poikkileikkaustutkimuksesta, jotka 
edustavat yhteensä 3500 lasta ja heidän 
kotiaan ympäri maailmaa. Kotien bak-
teeri- ja sienimikrobisto määritetään tai 
on jo määritetty varhaislapsuudessa kerä-
tyistä lattiapölynäytteistä uuden sukupol-
ven DNA-sekvensointimenetelmällä. 

HYÖDYNNÄMME tilastollisia hahmon-
tunnistusmenetelmiä tunnistaaksemme, 
mitkä koostumukselliset ominaisuudet 
tekevät kodin mikrobistosta astmalle altis-
tavan tai siltä suojaavan,” kertoo Kirjavai-
nen tutkimuksestaan.

Monien kansantautien, kuten astman, 
taustalla on kontrolloimaton tulehdus. 
Tällaisiin sairauksiin lukeutuvat myös mm. 
allergiat, sydän- ja verisuonitaudit ja osa 
psyykkisistä sairauksista. 

Astmaa sairastaa yli 330 miljoo-
naa ihmistä maailmassa. Keinot astman 
ehkäisemiseksi ovat vähäiset. 

”Varhaiset mikrobialtistukset ohjaa-
vat immunologisten säätelyjärjestelmien 
kehittymistä ja voivat näin ehkäistä kroo-
nisten tulehdussairauksien puhkeamisen. 
Vielä ei kuitenkaan hyvin ymmärretä, min-
kälainen mikrobialtistus on lapsen tervettä 
kehitystä parhaiten edistävä. Mikrobialtis-
tusta muokkaavia hoitomuotoja astman 
ehkäisemiseksi ei voida kehittää ennen 
kuin tiedetään, miten mikrobialtistusta 
pitäisi muuttaa.” Pirkka Kirjavaisen johtamalle hankkeelle on myönnetty 20 000 euron apuraha.
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TOISTUVAN KESKENMENON 
TAUSTATEKIJÄT
LÄÄKETIETEEN TOHTORI, NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ERIKÖISLÄÄKÄRI, HANNA HAUTAMÄELLE MYÖNNETTIIN 16 000 
EURON APURAHA POST DOC -TUTKIMUKSEEN, JOSSA SELVITETÄÄN TOISTUVAN KESKENMENON TAUSTATEKIJÖITÄ.

T oistuva keskenmeno koskettaa 
1-5 % raskautta yrittävistä pareista. 
Keskenmenojen syy jää edelleen 
valtaosalla tuntemattomaksi.

”Toistuvan keskenmenon taustasyiden 
valottaminen mahdollistaa tulevaisuu-
dessa täsmällisten ja syyhyn kohdistuvien 
hoitojen kehittämisen. Ensin täytyy selvit-
tää mikä menee toistuvasti vikaan, kun ras-
kaus keskeytyy, jotta voidaan ehkäistä kes-
kenmenoa jatkossa. 

Liian moni pari jää epätoivoiseen tilan-
teeseen ja pelkoon uskaltamatta ehkä 
enää yrittääkään raskautta, kun mitään 

syytä ei tutkimuksissa ole löytynyt. Tois-
tuva keskenmeno on monille pareille hen-
kisesti hyvin kuormittava elämäntapah-
tuma,” kertoo Hautamäki.

Tutkimusta Hautamäki tekee Lisäänty-
mistieteen yksikössä HUSissa.

”Prospektiivisessa tutkimuksessamme 
selvitämme mm. pariskuntien ja mahdol-
lisen lapsen immunogeneettisiä profiileja, 
naisen kohdun ja emättimen mikrobiomin 
koostumuksen, klamydia-ryhmän baktee-
rien vasta-aineiden esiintymisen, kohdun 
proteomiikkaa (erityisesti immunogisen 
säätelyn kannalta), immunologisten solu-

populaatioiden koostumusta ja toimintaa 
äidin verenkierrossa ja istukassa ja miehen 
sperman DNA:n fragmentaation määrän. 

TUTKIMME myös toistuvan keskenmenon 
vaikutusta pariskuntien elämänlaatuun ja 
mielialaoireisiin validoitujen kyselyiden 
avulla. Retrospektiivisessä tutkimusosassa 
HUS Naistenklinikan aineistosta yhdis-
tämme potilastietojärjestelmistä kerätyn 
tiedon Findatan rekisteriaineistoon, jol-
loin saamme kattavasti tietoa toistuvan 
keskenmenon vuoksi tutkituista pareista 
2007-2016.”

Hanna Hautamäen mukaan toistuvilla keskenmenoilla voi olla negatiivinen yhteys pariskuntien elämänlaatuun.
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HALLINTO
YJS:N TOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ HUOLEHTII HALLITUS, VAROJA HOITAA VARAINHOITOKUNTA JA TIETEELLISTÄ NEUVON-
TAA ANTAVAT YHDEKSÄN ULKOPUOLISTA ASIANTUNTIJAA. PÄIVITTÄISESTÄ HALLINNOSTA VASTAA TOIMINNANJOHTAJA APU-
NAAN TALOUS- JA HALLINTOASIANTUNTIJA SEKÄ KAKSI PÄÄTOIMENSA OHELLA TYÖSKENTELEVÄÄ TUTKIMUSJOHTAJAA.

HALLITUS 
Hallituksen puheenjohtajana vuonna 
2021 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. 

Matti Pohjolan hallituskausi päättyi 
vuoden 2021 lopussa. Hän toimi ansiok-
kaasti säätiön hallituksessa seitsemän 
vuotta. Hänen seuraajakseen valittiin vuo-
den 2022 alusta alkaen professori Juuso 
Välimäki.

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 neljä 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.

KTM 
ASMO KALPALA
Hallituksen jäsen

JOHTAJA
JAAKKO KIANDER

Hallituksen jäsen

PROFESSORI
KATRIINA AALTO-SETÄLÄ

Hallituksen jäsen

PROFESSORI 
MATTI POHJOLA

Hallituksen varapuheenjohtaja

VTT
ANTTI SUVANTO 

Hallituksen puheenjohtaja

Henkilöt vasemmalta oikealle: Timo Hiltunen, Tiina Lämsä, Terhi Maczulskij ja Elli Dahl.

TIETEELLINEN VALIOKUNTA 
Tieteellisen valiokunnan puheenjohta-
jana on toiminut hallituksen puheenjoh-
taja Antti Suvanto. Taloustieteen jaoston 
puheenjohtajana on toiminut Matti Pohjola, 
lääketieteen jaoston puheenjohtajana Kat-
riina Aalto-Setälä ja terveystaloustieteen 
jaoston puheenjohtajana 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 jaostossa 
olivat professorit Minna Kaila, Jaakko Kap-
rio ja Petri Kovanen. Professorit Kaisa Kota-
korpi, Lauri Sääksvuori ja Jutta Viinikainen 
olivat terveystaloustieteen jaoston jäsenet.

Tieteellisen valiokunnan tehtävänä on 

arvioida apurahahakemukset, tehdä esityk-
siä säätiön hallitukselle säätiön apurahapo-
litiikan tavoitteiden ja niiden toteutuslinjo-
jen määrittelemiseksi sekä hallituksen muu 
tieteellinen neuvonta. Tieteellinen valio-
kunta toimii sekä täysistuntona että talous-
tieteen, lääketieteen ja terveystaloustieteen 
jaostoihin jakaantuneena. Toimintavuonna 
kaikilla jaostoilla oli yksi kokous.

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 
henkilöstö teki pääosin etätyötä.

TILINTARKASTAJAT
Vuoden 2021 tilejä tarkastamaan on valittu 
Nexia Oy:stä KHT Johanna Hilden varamie-
henään KHT Katja Hanski. 



YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN 
VUOSIKERTOMUS 202114/15

TALOUS
YJS:N VARALLISUUS TUOTTI TOIMINTAVUONNA 15,8%. SALKKU ON HAJAUTETTU: PÖRSSIOSAK-
KEITA SALKUSTA ON 65,8%, KORKOSIJOITUKSIA 3,5% JA MUITA SIJOITUKSIA ELI KIINTEISTÖSI-
JOITUKSIA, PRIVATE EQUITY JA PRIVATE DEBT -SIJOITUKSIA YHTEENSÄ 30,6%.

uonna 2021 taloudet jatkoivat toipu-
mista edellisen vuoden koronataan-

tumasta ja kasvunäkymät vahvistui-
vat. Koronavirusaallot edelleen kiersivät, 

mutta rokotusten avulla talouksia voitiin pitää 
pääosin auki. Yritysten tulokset nousivat nopeasti 
mittavien raha- ja finanssipoliittisen elvytyspaket-
tien ansiosta. Vastavoimia kasvulle tuli mm. kiih-
tyvästä inflaatiosta ja kohoavista energia- ja palk-
kakustannusten noususta. 

VUOSI oli sijoittajille hyvä. Osakemarkkinoiden 
tuotto oli erinomainen. Voimakkainta osakekurs-
sien nousu oli vahvan talouskasvun myötä Poh-
jois-Amerikassa ja heikointa Kiinassa, jossa mm. 
viranomaisten sääntelytoimet sekä kiinteistösek-
torin velkaongelmat painoivat kurssien kehitystä. 

KIINTEISTÖMARKKINAN veto jatkui vahvana eri-
tyisesti asunto-, palvelukiinteistö- ja logistiikka- 
sekä metsäsijoitussegmenteissä. Yleisen mark-
kinakehityksen myötä listaamattomat osak-
keet nousivat ja velkarahastot hyötyivät hyvästä 
kysynnästä ja lainoitettavien yhtiöiden suhteel-
lisen vakaasta kehityksestä. Ainoastaan korkosi-
joitukset olivat pääosin tappiollisia talouskasvun 
kiihtymisen ja sitä kautta korkojen nousun myötä.

Vuonna 2021 Yrjö Jahnssonin säätiön varalli-
suuden tuotto oli 15,8% (6,6% vuonna 2020). Varal-
lisuuden arvo vuoden lopussa oli 94,4 miljoonaa 
euroa (83,9 miljoonaa euroa). 

Korkoallokaatio vuoden lopussa oli 3,5% (6,5%) 
salkusta ja tuotti 0,1% (0,2%). 

Osakkeita oli 65,8% (62,4%), ja niiden tuotto 
oli 17,2% (12,2%). Kotimaisiin osakkeisiin on sijoi-
tettu salkusta 36,6% (38,4%), eurooppalaisiin 
15,4% (11,6%), Pohjois-Amerikkalaisiin 9,4% (7,6%) 
ja kehittyville markkinoille 4,4% (4,9%).

MUIDEN sijoitusten allokaatio salkussa oli 
yhteensä 30,6% (31,1%) ja tuotto oli 16,7% (-1,9%). 
Muut sijoitukset jakaantuvat seuraavasti: kiinteis-
töt 17,9% (22,2%), private equity (ml. infrastruk-

OSAKKEET 66 %
KIINTEISTÖT 18 % PRIVATE EQUITY 7 %

PRIVATE CREDIT 5 % KORKOSIJOITUKSET 4 %

SIJOITUSTEN JAKAUMA
(31.12.2021)
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tuurisijoitukset) 7,4% (5,9%) ja private credit 5,4% 
(3,1%).  

Säätiön sijoitustoimintaa hoidetaan varainhoi-
tokunnan toimesta hallituksen hyväksymän sijoi-
tussuunnitelman, varainhoidon ohjeiden ja vas-
tuullisen sijoittamisen politiikan mukaisesti. 

Salkkua muokattiin ja hajautettiin aktiivisesti 
toimintavuoden aikana. Uusia sijoituksia tehtiin 
erityisesti kotimaisiin ja kansainvälisiin kiinteis-
töihin sijoittaviin rahastoihin sekä private equity 
että private credit -sijoituksiin. Merkittävä suora 
kiinteistösijoituskohde myytiin. 

Kestävään/vastuulliseen sijoittamiseen kiin-
nitettiin huomioita ja määriteltiin YJS:n vastuulli-
sen sijoittamisen politiikka. Salkusta tehtiin kestä-
vyys– ja vaikuttavuusarviointi. Salkussa on muu-
tamia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita aktiivi-

sesti edistäviä sijoituskohteita, ja toimintavuonna 
salkkuun hankittiin uusi epälikvidien korkosijoi-
tusten omaisuusluokkaan kuuluva vaikuttavuus-
sijoituskohde.

VAROJA säätiön toimintaan käytettiin vuonna 2021 
yhteensä 2 223 091,35 euroa (2 161 175,23 euroa). 
Vuotuista varainkäyttöä seurataan suhteessa varal-
lisuuden viimeisen kymmenen vuoden liukuvaan 
keskiarvoon. Varallisuuden arvo viimeisenä kym-
menenä vuonna on ollut keskimärin 70,0 miljoo-
naa euroa (65,1 miljoonaa euroa). Toimintavuoden 
varainkäyttöaste oli 3,2% (3,3%). Varainkäyttöaste 
kertoo, montako prosenttia säätiö käyttää varalli-
suutensa markkina-arvosta apurahoihin, seminaa-
reihin, omaan toimintaan ja hallintoon.

Tilikauden tulos on 3 177 824,81 euroa (-356 
833,18 euroa). Toiminnan tulos ilman sijoitusten 
myyntivoittoja/-tappioita ja arvonalennuksia/-pa-
lautuksia on 869 270,22 euroa (383 990,79 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. 

VUONNA 2021 säätiölain mukaiseen suppeaan 
lähipiiriin kuuluville hallituksen jäsenille, toimin-
nanjohtajalle ja tilintarkastajalle on maksettu sää-
tiön hyväksi tehdystä työstä tavanomaisia palk-
koja, palkkioita, työsuhde-etuja, eläkesitoumuksia, 
joululahjoja ja merkkipäivämuistamisia yhteensä 
168 419,04 euroa (145 079,30 euroa). Säätiö ei ole 
antanut lähipiiriin kuuluville lainoja, myöntänyt 
heille apurahoja tai tehnyt vuokra- tai konsultoin-
tisopimuksia heidän kanssaan. 

Toiminnassa noudatetaan YJS:n hallituksen 
hyväksymiä säätiölain mukaista lähipiiriohjetta 
sekä hyvän hallintotavan mukaista apurahojen 
käsittelyyn liittyvää tarkempaa esteellisyysohjetta.

TOIMINNAN RISKIT JA NÄKYMÄT YJS:llä on 
toiminnan jatkuvuussuunnitelma, jossa on kar-
toitettu laajasti säätiön hallinto, toimintatavat, 
niihin liittyvät riskit ja toimintaohjeet hallinnon 
jatkuvuudelle riskien toteutuessa. Ohjeistusta 
päivitettiin toimintavuonna. Covid-19-pandemian 
iskiessä vuonna 2020 säätiöllä oli valmiudet siir-
tyä jatkuvaan etätyöskentelyyn ja etätyöskente-
lyä jatkettiin myös vuonna 2021.  

 Sijoitustoiminnan riskejä hallitaan hallituk-
sen vuosittain hyväksymän sijoitussuunnitelman 
ja varainhoidon ohjeiden mukaisesti. Riskejä hal-
litaan sijoittamalla suunnitelmallisesti ja hajaut-
taen. Säätiön sijoitushorisontti on pitkä ja markki-
noiden heiluntaa sietävä. Säätiön toiminta rahoi-
tetaan sijoitusten tuotoilla. 

Yrjö Jahnssonin säätiön toiminnan arvioidaan 
jatkuvan vakaana vuonna 2022, ja säätiön salkulle 
odotetaan positiivista tuottoa. Vuoden 2022 bud-
jetissa on varauduttu jakamaan apurahoja kesä-
kuussa ja joulukuussa kuten edellisinäkin vuosina.  

Covid-19-pandemia ei ole merkittävästi hei-
kentänyt säätiön tulosta päättyneellä tilikaudella. 
Säätiön toimintaan pandemia vaikutti siten, että 
tilaisuuksia järjestettiin etänä, hybridinä tai siirret-
tiin eteenpäin. Vuosijuhla pystyttiin järjestämään 
perinteisesti rokotepassin avulla. Monet apurahan 
saaneet joutuivat muuttamaan suunnitelmiaan ja 
apurahannostoaikataulujaan. 

Tilinpäätöksen laatimishetkellä pandemia 
osoittaa laantumisen merkkejä ja pahimman ole-
tetaan olevan ohi.
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TASE
€ liite 1.1.- 31.12.2021 1.1.- 31.12.2020
VARSINAINEN TOIMINTA

Tieteen ja tutkimuksen tuki
Tuotot

Rojaltit kirjoista 1 178,92 200,32
Kulut

Luentopalkkiot 0,00 -1 890, 08
Myönnetyt apurahat ja palkinnot -1 774 303,00 -1 753 900,00
Seminaarit -23 625,11 -10 913,62
Muut apurahakulut -12 564,66 -3 814,74

-1 810 492,77 -1 770 518,44

Henkilöstökulut (4) -296 852,33 -265 905,89

Poistot -8 569,51 -13 182,23

Muut kulut -108 355,66 -111 768,99

Tuotto-/kulujäämä -2 223 091,35 -2 161 175,23

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot
Osinkotuotot 2 161 003,52 1 764 991,80
Korkotuotot 653 379,22 136 222,67
Vuokratuotot 476 792,51 883 362,01
Sijoitusten myyntivoitot 2 455 913,53 1 593 708,34
Arvonalennusten palautukset 281 606,82 238 797,55

6 028 695,60 4 617 082,37
Kulut

Huoneistojen kulut -175 905,73 -224 716,57
Muut sijoitustoiminnan kulut -22 907,95 -14 693,89
Sijoitusten myyntitappiot -122 368,62 -6 432,00
Arvonalennukset (6) -306 597,14 -2 566 897,86

-627 779,44 -2 812 740,32

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 5 400 916,16 1 804 342,05

Tuotto-/kulujäämä 3 177 824,81 -356 833,18

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ (7) 3 177 824,81 -356 833,18

€ liite 31.12.2021 31.12.2020
VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
     Muut aineettomat hyödykkeet 3 323,20 6 646,40

Aineelliset hyödykkeet
     Koneet ja kalusto 15 738,95 20 985,26
     Muut aineelliset hyödykkeet 1 261,41 1 261,41
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 17 000,36 22 246,67

Sijoitukset
     Osakkeet ja osuudet (8) 50 371 143,71 44 405 511,29
     Saamiset (8, 9) 3 460 667,82 3 752 133,36
Sijoitukset yhteensä 53 831 811,53 48 157 644,65

Pysyvät vastaavat yhteensä 53 852 135,09 48 186 537,72

Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset
     Vuokrasaamiset 9 754,37 3 923,38
     Muut saamiset 9 519,40 8 599,65
     Siirtosaamiset 158 889,59 121 450,45
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 178 163,36 133 973,48

Rahat ja pankkisaamiset 3 551 639,45 5 927 078,98

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 729 802,81 6 061 052,46

VASTAAVAA YHTEENSÄ 57 581 937,90 54 247 590,18

VASTATTAVAA

Oma pääoma
     Peruspääoma 1 000 000,00 1 000 000,00
     Käyttörahasto 50 932 703,82 51 127 171,00
     Tilikauden ylijäämä/alijäämä 3 177 824,81 -356 833,18

Oma pääoma yhteensä (10) 55 110 528,63 51 770 337,82

Vieras pääoma
Lyhytaikainen 
     Saadut ennakot 0,00 868,77
     Ostovelat 25 803,28 20 621,80
     Maksamattomat apurahat 2 356 609,78 2 348 376,46
     Muut velat 47 701,86 58 108,41
     Siirtovelat 41 294,35 49 276,92

Vieras pääoma yhteensä 2 471 409,27 2 477 252,36

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 57 581 937,90 54 247 590,18
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2021
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 (kotisivut) poistetaan tasapoistoin 
kolmessa vuodessa. Aineellisten hyödykkeiden (toimistokalusto ja moottoriajoneuvot) suunnitelmapoistoissa on käytetty 25%:n menojäännös-
poistoja. 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% hankinta-arvoa 
alempi. Aikaisempina vuosina alaskirjattuja osakkeiden arvoja on korjattu arvoa palauttaen tilinpäätöshetken käypään arvoon mutta korkein-
taan hankintahintaan saakka. Arvostuksissa on huomioitu tilinpäätöksen laatimishetken tilanne per 31.1.2022

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

4. Henkilöstökulut 2021 2020
Palkat henkilöstölle 196 351,96 177 968,97
Palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille 28 400,00 27 225,00
Palkat ja palkkiot asiantuntijoille 24 800,00 18 000,00
Eläkekulut 41 674,11 38 230,49
Muut henkilösivukulut 5 626,26 4 481,43
Yhteensä 296 852,33 265 905,89

5. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2021 2020
2,1 2,1

6. Poikkeukselliset erät (PMA 3.2) 2021 2020
Kiinteistöosakkeiden arvonalennukset 0,00 2 204 707,58

7. Tilikauden yli-/alijäämän erittely 2021 2020
Toiminnan ylijäämä 869 270,22 383 990,79
Myyntivoitot ja -tappiot 2 333 544,91 1 587 276,34
Arvonalentumiset ja niiden palautukset -24 990,32 -2 328 100,31
Yhteensä 3 177 824,81 -356 833,18

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

8. Sijoitukset per 31.12.2021 Kirjanpitoarvo Markkina-arvo
Huoneisto-osakkeet 1 725 666,75 1 645 000,00
Pörssiosakkeet 12 651 036,87 34 818 955,79
Muut osakkeet ja osuudet 510 816,82 712 665,96
Kapitalisaatiosijoitukset 3 602 418,33 4 850 088,76
Sijoitusrahasto-osuudet 31 881 204,94 45 100 172,32
Pääomalainasaamiset 1 708 000,00 1 801 019,84
Voitonjakolainat 1 752 667,82 1 970 715,61
Yhteensä 53 831 811,53 90 898 618,28

9. Pääomalainasaamisten ehdot 2021 2020
Pääomalainasaamiset / kpl 2 1
Pääomalainasaamiset / arvo 1 708 000,00 979 000,00
Erääntymisvuosi 2030-2031 2030

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

10. Oman pääoman muutokset (PMA 1.1.5.2) 2021 2020
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. 51 127 171,00 49 489 566,34
Edellisen vuoden ylijäämä/alijäämä -356 833,18 1 632 604,66
Apurahamäärärahojen palautukset 162 366,00 5 000,00
Käyttörahasto 31.12. 50 932 703,82 51 127 171,00

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 3 177 824,81 -356 833,18
Oma pääoma yhteensä 55 110 528,63 51 770 337,82

TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET JA VASTUUT (PMA 3.7)

11. Sijoitussitoumukset 2021 2020
Sijoitussitoumukset / kpl 16 12
Kutsumatta tilinpäätöshetkellä 10 696 688,19 8 121 852,12
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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.–31.12.2021. 
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 TILIN-
PÄÄTÖKSEN 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

Lääketiede työskentelyapurahat
23.11.2021

Abdollahi Anna Masters in Public Health Epidemiology 8 300,00 €
Sleep, diet, and adiposity in preschool-aged children

Agbaje Andrew O. MD, MPH 8 300,00 €
Arterial stiffness and carotid intima-media thickness progression 
in relation to the risk of obesity, hypertension, and type 2 diabetes 
among adolescents and young adults 

Akhi Ramin Hammaslääketieteen tohtori  16 000,00 €                          
The interplay between oral microbiome and humoral immunity 
in atherosclerotic cardiovascular diseases

Backman Heidi PsT, FM 4 000,00 €                                      
Vanhemmuus ja nuorten prososiaalinen käytös 

Barron-Linnankoski Sarianna Psykologian lisensiaatti 8 300,00 €                                      
Kognitiivis-behavioraalinen ryhmäinterventio psykiatrisesti 
ja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten hoidossa 

Belaia Irina MSc 16 000,00 €
Effect of regular physical exercise on iron metabolism in 
Alzheimer’s disease
 
Grundström Jenna Yhteiskuntatieteiden maisteri 8 300,00 €
Perhesiirtymät ja mielenterveys elämänkulussa: 
36 vuoden seurantatutkimus

Haapanen Markus Lääketieteen tohtori 7 900,00 €
Elintapojen yhteys iäkkäillä tavattavan haurauden asteeseen 
ja sen kehityskaariin

Halmesvaara Otto Valtiotieteiden maisteri 25 000,00 € 
Tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin liittyvän poly-
geneettisen riskitiedon vastaanottaminen: vaikutukset terveyskäyt-
täytymiseen ja psykososiaalisiin tekijöihin 

Hautamäki Hanna LT  16 000,00 €
Toistuvan keskenmenon taustatekijät ja vaikutukset perheiden elä-
mänlaatuun

Jalanko Petri MSc. (sport science) MSc. (neuroscience) 8 300,00 € 
Effects of sedentary time and accumulation of exercise 
on the brain and vascular health in adolescents 

Jambulingam Dhanaprakash MSc in Bioinformatics 8 300,00 €
Genetic variants on chromosomal region 17q21.32 and their influence 
on prostate cancer progression

Jarroch Rand Master’s in Public Health 25 000,00 €
Economic recession and chronic diseases

Joensuu Anni FM 8 000,00 €
Vaihdevuosien ja hormonikorvaushoidon vaikutus kehon 
aineenvaihduntaan ja sydän- ja verisuonitautisairastavuuteen 

Kaisanlahti Anna FM 8 300,00 €                                       
Suolistobakteerivesikkelien vaikutusta ihmisen terveyteen ja 
sikiökehitykseen tutkivaan väitöskirjatyöhön

Kananen Laura Filosofian tohtori 32 000,00 €
Frailty index in cardiovascular health

Kipinoinen Teemu Lääketieteen lisensiaatti 6 000,00 €
Keski-iän insuliiniresistenssin vaikutus aivojen tulehdusreaktioon ja 
kognition muutoksiin seuranta-asetelmassa

Kuitunen Ilari Lääketieteen tohtori 13 500,00 €
Aivovammojen ilmaantuvuus, leikkaushoidot ja vaikutus 
myöhempään terveyteen suomalaisilla lapsilla: kansallinen 
rekisteritutkimus vuosien 1998 ja 2018 väliltä

Mattila Inka LL, VTM 6 000,00 €                                      
Raskausdiabeteksen ja varhaisen stressin vaikutusta lapsen neuro-
psykologiseen kehitykseen käsittelevä väitöskirjatyö

Mykkänen Juha FT, dosentti (molekyyligenetiikka) 16 000,00 €
Ravintorasvan laadun kardiometabolista terveyttä edistävät mole-
kyylimekanismit 

Nummenmaa Elina Filosofian tohtori 16 000,00 €
Transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) as a novel 
factor and drug target in osteoarthritis

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

Nurmi Timo Filosofian maisteri 8 300,00 €
Kehityksellisen koordinaatiohäiriön sosiaalisen kognition 
ja -taidokkuuden aivoperustan tutkiminen toiminnallisen magneet-
tikuvauksen avulla 

Rajasilta Olli Lääketieteen lisensiaatti 6 000,00 €
Aivojen piirteet imeväisiässä: yhteydet äidin raskaudenaikaiseen 
terveyteen ja lapsen tulevaan kehitykseen (FinnBrain-tutkimus)

Salonsalmi Aino Lääketieteen tohtori 16 000,00 €
Työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeudet - yhteys mielenter-
veysongelmiin ja sairauspoissaoloihin 

Sarasjärvi Kiira Filosofian maisteri 8 300,00 €
Nuorten ja nuorten aikuisten mielenhyvinvointi Suomessa ennen 
koronaa ja sen aikana – suomennetun (Short) Warwick-Edinburgh 
Mental Well-Being Scale, (S)WEMWBS, -mittarin validointi 

Schmauch Eloi Master of Science (MSc) 12 500,00 €
Collaboration with the Broad Institute of MIT and Harvard for 
cell-type specific mechanistic dissection of coronary artery disease 
and ischemic heart failure: altered genes, pathways, biomarkers

Seppälä Kerttu Diplomi-insinööri 8 300,00 €        
Aivojen opioidi- ja serotoniinijärjestelmien osuudet pelon ja 
mielihyvän kokemisessa ja säätelemisessä

Sjöros Tanja Terveystieteiden maisteri 13 000,00 €
Istumisen vähentämisen vaikutukset tyypin 2 diabeteksen 
riskitekijöihin – satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Sormunen-Harju Heidi Lääketieteen lisensiaatti 8 300,00 € 
Metabolomi raskaushäiriöissä ja vastasyntyneen 
kehonkoostumuksen ohjelmoitumisessa

Tajik Behnam FT 15 000,00 €
Lihavuusparadoksi sydämen eteisvärinässä ja siihen liittyvissä 
komplikaatioissa

Toropainen Anu FM 12 500,00 €
Role of coronary artery disease -associated genetic variation 
in the regulation of cell type specific enhancer activity

Turunen Tanja Filosofian maisteri 25 000,00 €
miRNA-välitteinen sukusolujen välinen kommunikaatio 
hedelmättömyyden selittäjänä

Tähkäpää Sanna Lääketieteen lisensiaatti 8 300,00 €
Somali- ja kurdinaisten raskaudenaikainen sairastavuus sekä 
suhtautuminen imetykseen ja synnytyksenjälkeiseen ehkäisyyn

Lääketiede hankeapurahat
23.11.2021

Aaltonen Sari Terveystieteiden tohtori  20 000,00 €
Liikuntaprofiilit aikuisuudesta vanhuuteen: geenien ja ympäristön 
merkitys profiilien kehittymisessä sekä profiilien yhteys terveyteen 
lähes 50 vuoden seurannassa väestöpohjaisessa kaksosaineistossa

Kajantie Eero LT  20 000,00 €
Pikkukeskosena syntyneet aikuiset ja heidän sisaruksensa - malli 
kardiometabolisten sairauksien epigeneettisen ohjelmoitumisen 
ymmärtämiseksi

Kirjavainen Pirkka FT  20 000,00 €
Astmalta suojaavien varhaisiän bakteerialtistusten tunnistaminen

Scheperjans Filip LT, dosentti  23 600,00 €
Parkinsonin taudin ulosteensiirtotutkimukseen

Schwab Ursula FT  20 000,00 €
Ruokavalion rasvan laadun muokkaamisen vaikutus maksan 
rasvoittumiseen PNPLA3-geenivariantin suhteen

Lääketiede yhteensä 39  540 600,00 €

TALOUSTIEDE

Taloustiede työskentelyapurahat
3.6.2021

Aalto Eljas VTM 12 500,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Cheng Lu Master of Economics  12 500,00 €
First year PhD student grant

Heikkinen Joni Kauppatieteiden maisteri 12 500,00 €
2. vuoden jatko-opinnot

Huhtala Tuukka Kauppatieteiden kandidaatti 12 500,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Jussila Elina Kauppatieteiden maisteri 25 000,00 €
2. vuoden jatko-opinnot

Kauria Eetu Kauppatieteiden maisteri 25 000,00 €
2. vuoden jatko-opinnot

Keskinen Peetu Kauppatieteiden maisteri 12 500,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Korpela Heikki Valtiotieteiden maisteri 25 000,00 €
2. vuoden jatko-opinnot

Leinonen Nea VMT, Taloustieteen maisteri 12 500,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Montonen Jerry Master of Science (Economics) 12 500,00 €
2. vuoden jatko-opinnot
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Nurmi Eero MSc (Economics), MSc (Law) 12 500,00 €
2. vuoden jatko-opinnot

Pudas Atte Kauppatieteiden maisteri 25 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Rao Atif MSc (Economics) 12 500,00 €
1st year of postgraduate studies

Riudavets Barcons Marc Master Degree in Economics 25 000,00 €
2nd year of postgraduate studies

Silvennoinen Erkka Valtiotieteiden maisteri 25 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Tahvonen Ossi Valtiotieteiden kandidaatti 25 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Wikström Joakim KTM  25 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Wilén Emmi Kauppatieteiden maisteri 25 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Öberg Janna Cecilia KTM 25 000,00 €
2. vuoden jatko-opinnot

23.11.2021

Benzer Tolga M.A in Economics and Finance 12 500,00 €
Väitöskirjaan uskonnon ja politiikan taloustieteestä

Bizopoulou Aspasia PhD in Economics 29 261,00 €
Post doc-tutkimukseen sukupuolten välisestä tasa-arvosta

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

Elmgren Peter MRes, MSc 25 000,00 €                                       
Väitöskirjaan, Spillover effects of creative destruction

Hirvonen Salomo PhD of Economics 32 000,00 €
Post doc-tutkimukseen suomalaisten poliitikkojen ominaisuuksista

Huuskonen Jussi KTM 25 000,00 €                                       
Väitöskirjatyöhön työvoimapolitiikan vaikutuksista

Hyytinen Ari KTT 18 000,00 €                                       
Post doc-tutkimukseen, luovuus ja yrittäjyys 

Kalin Salla KTM 13 023,00 €
Jatko-opintoihin Suomessa ja U.C Berkeleyssä, mm. yleisen asumis-
tuen vaikutus työn tarjontaan

Khan Yasir PhD Economics 25 000,00 €                                       
Competition between payments methods, and its effect on 
economic informality

Lindfors Teppo Valtiotieteiden maisteri  15 600,00 €                                       
Väitöskirjaan kasvupolitiikasta Suomen taloushistoriassa

Lombardi Stefano PhD in Economics 30 000,00 €
Post doc-tutkimukseen Milanon yliopistossa, mm. 1990-luvun 
laman aikana valmistuneiden henkilöiden pitkän aikavälin 
vaikutukset terveyteen ja tuloihin 

Montonen Jerry Master of Science (Economics) 25 000,00 €
Väitöskirjaan työn taloustieteestä, mm. laman aikana valmistumi-
sen pitkän aikavälin vaikutukset

Mäkinen Juuso Kauppatieteiden maisteri 13 000,00 €
Väitöskirjaan päivähoidon laajenemisesta ja verotuksen 
vaikutuksista 

Palonen Petteri Valtiotieteiden maisteri 25 000,00 €
Jatko-opinnot ja väitöskirja, Asymmetric information, 
enforcement and avoidance

Ramboer Sander PhD in economics 24 500,00 €
Post doc-tutkimukseen pääomatuloista ja eriarvoisuudesta

Riudavets Marc MSc in Economics 31 968,00 €
Väitöskirjaan Pompeu Fabra yliopistossa, mm. koulutuksen 
taloustieteestä

Salo Jussipekka Kauppatieteiden maisteri 8 000,00 €
Väitöskirjaan kotitalouksien ylivelkaantumisesta

Savolainen Ville KTM 32 000,00 €
Lohkoketjuihin perustuvien kryptovaluuttojen tarkastelu peli- ja 
rahateorian näkökulmista

Sillasto Eero KTT, FM  32 000,00 €
Post doc-tutkimukseen luonnonvarojen omistajien 
strategisesta kilpailusta

Snellman Oliver Valtiotieteen maisteri 13 700,00 €
Väitöskirjaan, Essays on systemic risks in the economy

Soria Ruiz-Ogarrio Jorge M.S., Economics 18 000,00 €
Apuraha väitöskirjan loppuun saattamiseksi kryptovaluutoista

Tervonen Lassi VTM 8 332,00 €
Väitöskirjaan koulutuksen taloustieteestä, mm. eliittilukioiden 
pitkän aikavälin vaikutukset

Viertola Marika KTM 25 000,00 €
Väitöskirjaan kansainvälisen yritysverotuksen vaikutuksista 
yritysten käyttäytymiseen

Taloustiede hankeapurahat
20.1.2021

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 25 000,00 €
Taloustieteen taju -hanke

4.10.2021

Saara ja Björn Wahlroosin säätiö sr 5 000,00 €
Taloustieteellisen tutkimuksen edistäminen

23.11.2021

Carnicelli Lauro Master in Economic Analysis 7 000,00 €
Hankkeelle isyysvapaan laajenemisen vaikutuksista työmarkkina-
tulemiin

Domnisoru Ciprian Ph.D. 18 496,00 €
Entrepreneurship, Human Capital Transmission and Government 
Policy 

Kari Tuomas Taloustieteen maisteri 17 500,00 €
Hankkeelle persoonallisuustekijöiden vaikutus yrittäjyyteen ja lii-
ketoimintatapoihin

Mitrunen Matti PhD 12 500,00 €
Eliittiväestö ja talouden kehittyminen -hankkeelle

Schaede Ursina MA in Public Policy 9 375,00 €
Hankkeelle sukupuolikiintiöiden vaikutuksista

Stryjan Miri PhD 35 398,00 €
Kehitystaloustieteen konferenssin järjestämiseen

Taloustieteellinen yhdistys ry 7 000,00 €
Julkaisutoimintaan

Toivanen Otto PhD 14 500,00 €
Keksijät, keksinnöt ja niiden hallinta -hankkeelle

Tukiainen Janne VTT  5 000,00 €
Hankkeelle julkisten hankintojen kilpailullisuudesta
ja tehokkuudesta

Taloustiede palkinnot
24.3.2021

Reis Ricardo   10 000,00 €
Yrjö Jahnsson Award in Economics - 2021

Tenreyro Silvana   10 000,00 €
Yrjö Jahnsson Award in Economics - 2021

Taloustiede yhteensä 55  1 053 153,00 €

TERVEYSTALOUSTIEDE

Terveystaloustiede työskentelyapurahat
3.6.2021

Konttinen Henna Kauppatieteiden maisteri 25 000,00 €
2. vuoden jatko-opinnot

23.11.2021

Hirvonen Heidi VTM 25 000,00 €
Väitöskirjaan, koulutus- ja terveysjärjestelmän vaikutukset

Luukkonen Juha KTM 25 000,00 €
Väitöskirjaan, työn automatisointi, urapolut ja hyvinvointi

Markkanen Jaakko Kauppatieteiden maisteri 12 000,00 €
Väitöskirjaan lääkemarkkinasääntelyn vaikutuksista

Markkula Lauri VTM 25 000,00 €
Väitöskirjaan aiheena kilpailu yksityisen suun terveydenhuollon 
markkinoilla

Olkkola Maarit VTM, Master in Economics and Finance 12 500,00 € 
Terveyttä ja terveydenhuoltoa koskevaan väitöskirjaan

Pitkänen Visa KTM 6 250,00 €
Väitöskirjan viimeistelyyn, mm. potilaan valinta ja palvelujen laatu

Terveystaloustiede hankeapurahat
23.11.2021

Kortelainen Mika KTT 9 000,00 €
Hankkeelle koulutuksen vaikutuksesta terveyskäyttäytymiseen

Saxell Tanja VTT 8 000,00 €
Hankkeelle terveydenhuollon informaatioteknologian käytöstä 
ja lääkkeiden kysynnästä

Sieberg Katri PhD 8 000,00 €
Experimental research in healthcare economics
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Tahvonen Ossi Valtiotieteiden maisteri 3 000,00 €
Aineistokustannuksiin terveysshokkien vaikutuksista joutua 
ulosottoon

Toivanen Otto PhD 13 500,00 €
Kilpailun ja sääntelyn vaikutukset lääkemarkkinoiden 
toimintaan Pohjoismaissa

Terveystaloustiede yhteensä 12 172 250,00 €

KOULUT

Espoonlahden koulu

Koskinen Hilma   150,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Vuori-Teivainen Aarne 150,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Espoonlahden lukio

Brjörklund Bea Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Lehtoranta Elina Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Luoma Sara Ylioppilas  400,00 €              
Jatko-opintojen aloittamista varten

Piri Ida Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Pitkänen Karoliina Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Pitkänen Teo Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Reunanen Elina Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Suihkonen Siiri Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Valtonen Valtteri Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Vehniäinen Anette Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Kilpeläinen Ana Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Nykänen Richard Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Oinonen Elias Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Poikkilehto Riina Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Ponkilainen Mikko Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Pyykönen Roope Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Riikonen Jani Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

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

Saaresto Elina Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Suomi Mikko Ylioppilas  400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Koulut yhteensä 22 8 300,00 €

Apurahat yhteensä 128  1 774 303,00 €
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VALOKUVAT
Sami Mannerheimo s. 4, 11, 12, 13 

(kuvat Jaakko Kiander, Katriina Aalto-Setälä) 
Henna Aaltonen s. 5, 13 

(kuvat Antti Suvanto, Matti Pohjola, Asmo Kalpala)
Showtekniikka Oy:n videotallenne, kuvakaappaus s. 7

Roope Kiviranta s. 8 
Tekijä Paper Planes s. 9

Salla Seeslahti s. 10

GRAAFINEN SUUNNITTELU
Tuukka Lindqvist, Mogold Oy
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