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Tieteen tukena yhteiseksi hyväksi
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan teettämän kyselytutkimuksen mukaan Yrjö 
Jahnssonin säätiö ei ole Suomen tunnetuimpia säätiöitä, mutta Yrjö Jahnssonin säätiöllä 
on sen tunnistaneiden kansalaisten keskuudessa paras maine. Yrjö Jahnssonin säätiö 
tunnetaan hyvin sen tukemilla tieteenaloilla, kun taas suurelle yleisölle säätiö ei suoraan 
näy. Säätiön työstä, tieteentekijöiden tuloksista ja ymmärryksen lisääntymisestä hyötyy 
kuitenkin koko yhteiskunta. 

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta selvitti kesällä 2012 kansalaisten käsityksiä 
ja tietämystä apurahoja jakavista säätiöistä. Enemmistö suomalaisista arvioi apurahoja 
jakavien säätiöiden maineen hyväksi ja luotti säätiöiden toimivan tarkoituksensa mukai-
sesti. Tämä oli lohdullinen tulos, sillä uutiskynnyksen monesti ylittävät vain yksittäistapa-
uksia koskevat negatiiviset uutiset.

Yrjö Jahnssonin säätiön toimintavuodelta 2012 on hyvää uutisoitavaa. Apurahoja jat-
ko-opiskelijoille ja tutkijoille jaettiin jälleen yli 1,3 miljoonalla eurolla. Säätiöiden pro-
fessoripoolin toiminta käynnistyi ja sen kautta säätiö jakoi taloustieteiden professoreille 
vuoden tutkimusvapaan mahdollistavia apurahoja. Kaikille avoimet luentosarjat jatkui-
vat; professori Bengt Holmström piti Jaakko Honko -luennot ja professori John A. List 
Yrjö Jahnsson luennot. Säätiön hallintoa kehitettiin mm. muuttamalla apurahojen selvitys 
ja säätiön ostolaskutus sähköiseksi ja ulkoistamalla varallisuuden tuotto- ja riskirapor-
tointi. Myös taloudellisesti säätiön vuosi oli onnistunut varallisuuden tuottaessa yli 14 %.

Ensi vuonna vietetään Yrjö Jahnssonin säätiön 60-vuotisjuhlia. Juhlavuoteen liittyvien 
kansainvälisten tieteellisten seminaarien valmistelut ovat jo täydessä vauhdissa ja tee-
moiksi on valittu ajankohtaiset julkisessakin keskustelussa olleet aiheet. Kolmipäiväisen 
lääketieteen juhlasymposiumin aiheena on “Chronic inflammation, environment and 
lifestyle ”. Symposiumissa käsitellään ns. elintasosairauksia kuten allergioita, niiden 
alkuperän ja mekanismien selvittämistä sekä preventio- ja hoitomenetelmien kehittämis-
tä. Kaksipäiväisen taloustieteen juhlaseminaarin aiheena on ”Health and inequality”. 
Seminaarissa käsitellään taloudellista eriarvoisuutta ja niiden yhteyttä terveyseroihin. 
Aihe liittyy keskusteluun, jota käydään julkisen sektorin ja hyvinvointivaltion ylläpitä-
miseen liittyvistä haasteista. Seminaarissa haetaan taloustieteen näkökulman lisäksi 
terveystalous- ja lääketieteen näkökulmaa sekä pyritään lisäämään näiden tieteiden 
välistä keskustelua. 

Suuret kiitokset haluan esittää säätiön henkilökunnalle ja säätiön parissa työskenteleville 
vapaaehtoisille! Meillä on kunnia jatkaa Hilma Jahnssonin omilla varoillaan vuonna 
1954 aloittamaa työtä tieteen hyväksi.

  Elli Dahl
  Säätiön asiamies ja toimitusjohtaja
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1. Toiminta säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi
Yrjö Jahnssonin säätiö tuki vuonna 2012 tutkimusta 1 320 020 miljoonalla eurolla. 
Apurahoja tutkijoille, tutkimusryhmille ja laitoksille myönnettiin yhteensä 83 kappa-
letta. Kansantaloustieteeseen käytettiin 780 000 euroa, lääketieteeseen 390 000 
euroa ja terveystaloustieteeseen 102 000 euroa. Lisäksi myönnettiin stipendejä 
Jahnssonin pariskunnan perustamille kouluille ja niiden ylioppilaille.
 
Pääosa säätiön tuesta myönnetään kaikille hakijoille avoimen syksyn haun yhtey-
dessä. Kevään haussa apurahoja voivat hakea Kansantaloustieteen valtakunnalli-
sessa jatkokoulutusohjelmassa (KAVA) ensimmäisen vuoden opinnot aloittavat opis-
kelijat, jotka heidän yliopistonsa on nimennyt säätiölle ehdokkaiksi. Lisäksi säätiö 
on mukana säätiöiden yhteisessä professoripoolissa, jonka kautta professoreille 
myönnetään vuoden tutkimusvapaan mahdollistamia apurahoja. 

Tutkimus- ja jatkokoulutusapurahojen lisäksi säätiö tukee erilaisten tutkijaseminaari-
en järjestämistä sekä järjestää itse luentosarjoja ja konferensseja. Kertomusvuonna 
järjestettiin Jaakko Honko -luennot ja Yrjö Jahnsson Lectures.

Vuonna 2012 apurahaa hakeneista 22 %:lle myönnettiin apuraha. Myönnettyjen 
apurahojen yhteissumma oli 17 % haetusta rahamäärästä. Kaikki säätiön vuonna 
2012 myöntämät apurahat on lueteltu toimintakertomuksen lopussa.

1.1. Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukeminen
Sääntöjen perusteella kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukeminen on ensisijalla 
säätiön antamassa rahoituksessa ja etusijalle on asetettava raha- ja palkkateoreetti-
set sekä niiden jälkeen finanssiopilliset ja kansantalouspoliittiset tutkimukset. Tähän 
tarkoitukseen kertomusvuonna myönnettiin varauksineen 780 000 euroa eli 60 % 
myönnetystä tuesta.

Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen myönnettiin yhteensä 43 apura-
haa, jotka jakaantuvat seuraavasti:

-  Jatko-opinnot ja väitöskirjatutkimus Suomessa  51 %
-  Jatko-opinnot ja vierailut ulkomaisissa yliopistoissa  19 %
-  Tutkimushankkeet ml. post doc tutkimus   19 %
-  Seminaaritoiminta      8 %
-  KAVA:n erikoiskurssit     3 %
-  Yhdistysten saama tuki     1 %
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1.1.1. Professoripooli
Säätiö myönsi professoripoolin kautta apurahoja yhteensä 100 000 euron edes-
tä. Vuoden tutkimusvapaan mahdollistamat 25 000 euron apurahat myönnettiin 
professori Jaakko Pehkoselle, Jukka Pirttilälle, Hannu Saloselle ja Rauli Sventolle. 
Tutkimusvapaan aikana yliopisto maksaa osan professorin bruttopalkasta.

Jaakko Pehkonen on Jyväskylän yliopiston kansantaloustieteen professori. Hänelle 
myönnettiin vuoden apuraha kahdessa eri tutkimushankkeessa työskentelyyn. Toi-
sessa hankkeessa tutkitaan selittyykö persoonallisuuden ja työmarkkinamenestyksen 
välinen yhteys preferensseillä (riskin karttaminen, aikapreferenssit, vapaa-ajan ar-
vostus, sosiaaliset preferenssit). Toinen tutkimushanke liittyy yrityskoon, tuottavuuden 
ja palkkojen yhteyksiin.

Jukka Pirttilä on kansantaloustieteen professori Tampereen yliopistossa. Hänen ai-
heensa liittyvät psykologisperusteiseen julkisen talouden tutkimukseen (Behavioral 
public economics). Hän tutkii mm. sitä, miten terveydentila ja psykologinen profiili 
liittyvät taloudellisiin päätöksiin.

Hannu Salonen on taloustieteen professori Turun yliopistossa. Hän tutkii vaikutusval-
lan määräytymistä ja mittaamista sosiaalisissa verkostoissa. Hän analysoi työryh-
män jäsenenä mm. yritysten hallitusjäsenten vaikutusvaltaa ja yritysten merkittävyyt-
tä johtajien ja yritysten muodostamassa kaksiosaisessa verkostossa.

Rauli Svento on taloustieteen professori Oulun yliopistossa. Hän tutkii ener-
giajärjestelmän päästökuorman pienentämisen mahdollisuuksia. Svento 
analysoi pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sähkön hinnoittelun, päästökau-
pan sekä tuulivoiman tuottajille kohdennettavien syöttötariffien vaikutuksia.  
 
Säätiöiden professoripooli on Yrjö Jahnssonin säätiön ja 16 muun säätiön yhteinen 
määräaikainen apurahapooli professoreiden tutkimusmahdollisuuksien lisäämisek-
si. Poolin kautta professoreille myönnetään apurahoja 12 kuukautta kestävän tut-
kimusjakson rahoittamiseksi yhdessä yliopiston kanssa. Professorin tutkimusjakson 
aikana professorin työnantajana oleva yliopisto maksaa professorin bruttopalkas-
ta 55 %. Apurahan määrä vastaavana aikana on kaikille professoreille 25 000 
euroa. Professoripoolista apurahaa voi hakea suomalaisessa yliopistossa vakinai-
sesti työskentelevä professori, jonka yliopisto sitoutuu vapauttamaan hallinnosta ja 
opetuksesta vuoden (12kk) ajaksi. Apuraha myönnetään tutkimukseen ja tutkimusta 
edistäviin tarkoituksiin. 
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1.1.2. Kevään kohdennettu KAVA-haku
Kevään apurahojen haku oli kohdennettu Kansantaloustieteen valtakunnallisessa 
jatkokoulutusohjelmassa (KAVA) syksyllä 2012 aloittaville, ensimmäisen vuoden 
kansantaloustieteen jatko-opiskelijoille. Päätoimisen jatko-opiskelun mahdollistamia 
20 000 euron apurahoja myönnettiin yhteensä 12 kpl. 

KAVA:n ensimmäisen vuoden jatko-opiskelijoiden hakumenettely on kaksivaiheinen. 
Ensimmäisessä vaiheessa eli syksyllä KAVA:n jäsenyksiköt (kansantaloustieteen laitok-
set, oppiaineet) ovat hakeneet varattavaksi aloittaville jatko-opiskelijoilleen kiintiön 
KAVA-apurahoja. Toisessa vaiheessa eli keväällä yksiköiden nimeämät ehdokkaat 
voivat hakea säätiöstä apurahoja. Säätiö ottaa yksiköiden ehdotukset apurahapää-
töstensä lähtökohdaksi, mutta tekee lopulliset päätökset apurahojen saajista säätiön 
normaaleja apurahaehtoja ja –kriteereitä noudattaen.

1.1.3. Syksyn yleinen haku
Syksyn haussa kansantaloustieteen tukea haettiin – ja myönnettiin – eniten jat-
ko-opintoihin ja väitöskirjatutkimukseen. KTM Petteri Juvoselle myönnettiin 20 000 
euroa väitöskirjatutkimukseen, joka käsittelee työmarkkinainstituutioiden vaikutus-
ta talouden sopeutumiseen. VTM Mauri Kotamäelle myönnettiin 20 000 euroa fi-
nanssipolitiikan pitkän aikavälin vaikutuksia käsittelevään väitöskirjatutkimukseen. 
Apurahoja kansantaloustieteen ulkomaan jatko-opintoihin saivat mm. VTM Markus 
Sihvonen, 22 000 euroa, KTK Ville Suvanto, 22 000 euroa, oikeustieteen notaari 
Matias Pietola ja VTM Saara Hämäläinen, 19 000 euroa.

Säätiö tukee taloustieteellisten seminaarien ja kurssien järjestämistä. Tukea saivat 
mm. Kansantaloustieteen valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman erikoiskurssit, Hel-
sinki Center of Economic Research:n kollokvioseminaari, European Workshop on 
Efficiency and Productivity Analysis - konferenssi, Aboa Centre for Economics:n 
seminaarit ja Econometric Society European Winter Meetings. 

1.2. Lääketieteellisen tutkimuksen tukeminen 
Lääketieteen tuki on keskitetty säätiön hallituksen päättämiin painoalueisiin. Säätiö 
myönsi tukea vuonna 2012 tutkimuksiin, jotka käsittelevät:
 
1. elintapojen ja ympäristötekijöiden sekä traumaattisten ja kriisitilanteiden terveys-
vaikutuksia, 
2. terveyden edistämistä,
3. nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden erityisongelmia tai 
4. päihde- ja riippuvuusongelmia.
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Säätiön tuesta vuosittain noin kolmasosa on suunnattu lääketieteeseen. Kertomus-
vuonna tähän tarkoitukseen käytettiin varauksineen 390 000 euroa eli 30 % myön-
netystä tuesta. Kaikki lääketieteen apurahat myönnettiin syksyllä 2012.

Suurimmat yksittäiset lääketieteen apurahat, 18 000 euroa kumpikin, myönnettiin 
FT Jari Kaikkoselle ja psykologian tohtori Teppo Särkämölle. Jari Kaikkonen tutkii 
lapsuuden ja elinikäisen ruokavalion vaikutusta koronaaritaudin riskitekijöihin. Tep-
po Särkämö tutkii musiikkiterapian vaikutusta nuorten aivovammapotilaiden kuntou-
tuksessa. 

Yhteensä lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen myönnettiin 33 apurahaa, jotka 
jakaantuvat seuraavasti:
 

-  Väitöskirjatutkimus    34 %
-  Tutkimushankkeet    45 %
-  Post doc –tutkimus    21 %

1.3. Terveystaloustieteellisen tutkimuksen tukeminen
Säätiön terveystaloustieteen tuki on keskitetty hallituksen päättämiin painoalueisiin. 
Säätiö tukee tutkimuksia, jotka käsittelevät: 

1. terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakennetta ja toimivuutta tai
2. terveydenhuollon organisointia, rahoitusta ja kannusteita.

Terveystaloustieteen tukemiseen käytettiin kertomusvuonna 102 000 euroa eli 8 
% kaikesta myönnetystä tuesta. Kaikki terveystaloustieteen apurahat myönnettiin 
syksyllä 2012.

Suurimmat terveystaloustieteen apurahat, 20 500 euroa kumpikin, myönnettiin 
YTM Markku Siikaselle ja KTM Liisa Väisäselle. Markku Siikanen tutkii väitöskirjas-
saan taloudellista kilpailua lääkehuutokaupoissa ja Liisa Väisänen väitöskirjassaan 
terveydenhuoltopalveluiden kysyntää ja terveyspalvelumarkkinoiden toimintaa. 

Säätiö myönsi terveystaloustieteessä yhteensä 7 apurahaa. Terveystaloustieteen tuki 
jakautuu seuraavasti:

-  Väitöskirjatutkimus    80 %
-  Post doc –tutkimus    20 %
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Jaakko Honko –mitalistit Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun pääsalin lavalla vastaanotta-
massa palkintojaan.

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Vartia laskee seppeleen Jahnssonin pariskunnan haudalle 
säätiön vuosipäivänä 16.12.2012.
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1.4. Jahnssonin pariskunnan perustamien koulujen tukeminen
Hilma ja Yrjö Jahnssonin perustamien koulujen toimintaa jatkavat tänä päivänä 
Töölön yhteiskoulun aikuislukio ja Espoonlahden koulu ja lukio. Säätiö jatkaa näi-
den koulujen ja niiden oppilaiden tukemista edelleen. Tukea 2000 - 2012 on myön-
netty yhteensä noin 190 000 euroa. 
 
Vuonna 2012 myönnettiin stipendejä näiden koulujen lahjakkaille oppilaille, jois-
ta voidaan toivoa tieteenharjoittajia. Uusille ylioppilaille myönnettiin 20 kpl 400 
euron kannustusstipendejä. Korkeakouluopintoihin myönnettiin 4 kpl 1 000 euron 
stipendejä. Lisäksi Espoonlahden lukiolle myönnettiin 3 000 euron stipendi kahteen 
ulkomaan opintomatkaan ja Töölön yhteiskoulun aikuislukiolle 5 000 euroa 85-vuo-
tisjuhlan kunniaksi julkaistavaan kirjaan.

Jahnssonit perustivat omin varoin Helsingin Suomalaisen Yhteislyseon vuonna 1923 
havaittuaan monien suomenkielisten nuorten jäävän vaille opiskelupaikkaa.  Kou-
lun toimintaa jatkaa tänä päivänä Espoonlahden koulu ja lukio. Lisäksi he perustivat 
maamme ensimmäisen iltaoppikoulun Helsinkiin vuonna 1927 työssä olevia nuoria 
ajatellen. Iltaoppikoulun toimintaa jatkaa Töölön yhteiskoulun aikuislukio. Koulu on 
Suomen vanhin ja yksi Euroopan vanhimmista aikuislukioista.

Jahnssonien perustama Töölön yhteiskoulun aikuislukio täytti 85 vuotta syksyllä 
2012, mitä koulu juhlisti julkaisemalla kirjan ”Aikuiset –tarinoita ja tunnelmia 
Töölön yhteiskoulun aikuislukiosta”.
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1.5. Yrjö Jahnsson Lectures
Professori John A. List piti 20. Yrjö Jahnsson Lectures -luennot Helsingissä lokakuussa 
2012. Hänen aiheenaan oli ”Field Experiments in Economics”. 

John A. List on toiminut taloustieteiden professorina Chicagon yliopistossa vuodesta 
2005. Tätä ennen hän on toiminut professorina ja apulaisprofessorina mm. Ma-
rylandin, Arizonan ja Floridan yliopistossa sekä vanhempana ekonomistina liitto-
valtion hallinnossa (President’s Council of Economic Advisers). John A. List on jul-
kaissut yli 160 tieteellistä artikkelia taloustieteen eri osa-alueilta. Hänen erityinen 
tutkimusalueensa on ns. taloustieteelliset kenttäkokeet ja hän on tämän tutkimus-
alueen kansainvälisesti johtavia tutkijoita. 

Yrjö Jahnsson Lectures –luentosarjan luennoitsijoiksi kutsutaan merkittäviä kansanta-
loustieteen tutkijoita. Yhdeksän heistä on saanut Nobelin palkinnon luentojen pitä-
misen jälkeen. Tuorein Nobelisti on vuoden 2002 luennoitsija Alvin E. Roth. Hänelle 
Nobel myönnettiin vuonna 2012. Säätiö aloitti Yrjö Jahnsson Lectures -luentosarjan 
vuonna 1963. Luennot järjestetään muutaman vuoden välein ja niitä on järjestetty 
20 kertaa. 

1.6. Jaakko Honko -luennot ja palkinnot
Vuoden 2012 Jaakko Honko luentosarjan luennoitsijana oli professori Bengt 
Holmström. Hänen aiheenaan oli ”Finanssikriisi – onko ratkaisuja?”

Bengt Holmström on toiminut taloustieteen professorina Massachusetts Institute of 
Technology MIT:ssa vuodesta 1994. Aiemmin hän on ollut professorina Yalen yli-
opistossa. Hänen tutkimusalueenaan on mm. epäsymmetrinen informaatio ja viime 
vuosina erityisesti markkinoiden likviditeettiongelmat ja finanssikriisi. Hänellä on 
useita tiedeakatemioiden, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän luottamustehtäviä.

Jaakko Honko Lectures perustettiin kunnioituksena kansleri Jaakko Hongon elämän-
työlle. Kansleri Jaakko Hongon (1922–2006) nimeä kantavan luennon puhujiksi 
kutsutaan talouselämän ja liiketoimintajohtamisen huippunimiä. Jaakko Honko toi-
mi Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksen puheenjohtajana, Helsingin kauppakorkea-
koulun professorina, rehtorina ja kanslerina. Luento on järjestetty yhdessä Aalto-yli-
opiston kauppakorkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön kanssa 
vuodesta 1997. Luento järjestetään muutaman vuoden välein.

Luentojen yhteydessä jaettiin Jaakko Honko –mitalit. Mitaleilla palkitaan henkilöt, 
jotka ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet elinkeinoelämän tai kauppa- ja talous-
tieteellisen tutkimuksen edistämiseen.  Palkinnon saivat seuraavat henkilöt:
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-  Per-Jonas Eliaeson, emeritus professori, Stockholms handeslhögskola,
-  Kari Jordan, vuorineuvos, pääjohtaja, Metsäliitto Osuuskunta,
-  Petteri Karttunen, toimitusjohtaja, SEB Gyllenberg Asset Management Ab,
-  Marja Makarow, Chief Executive, European Science Foundation, ESF,
-  Lasse Männistö, kansanedustaja ja 
-  Arja Talma, toimitusjohtaja, Rautakesko Oy.

Professori John A. List piti 20. Yrjö Jahnsson Lectures –luennot.

Professori John A. Listin luennot Hankenilla pitivät täyden salin hereillä.
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2. Säätiön talous
Vuosi 2012 oli hyvä sijoitusvuosi euroalueen talouden taantumasta ja eurokriisis-
tä huolimatta. Markkinaliikkeet vuoden aikana olivat voimakkaat. Tuotot monissa 
omaisuusluokissa päätyivät kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalle. 
Keskuspankkien likviditeettiä lisäävät operaatiot sekä Euroopan keskuspankin lu-
paus tukea kriisimaita vahvistivat rahoitusmarkkinoiden vakautta. Tämä myös toi 
riskittömien sijoituskohteiden tuotot alas ja lisäsi sijoittajien halukkuutta ottaa riskiä 
tuottoa saadakseen. Maailman talous ja erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltojen taloudet 
kehittyivät lopulta pelättyä paremmin - ja sijoittajien riskinotto kannatti.

Vuoden aikana säätiön sijoitussalkun hajauttamista ja tuotto-riski suhteen optimoin-
tia on jatkettu edelleen. Uusia sijoituksia tehtiin pieniä vuokra-asuntoja omistavaan 
asuntosijoitusyhtiöön sekä asuinkiinteistöjä rakentavaan kiinteistöpääomarahas-
toon. Sijoituksia lisättiin jo salkussa oleviin kehittyvien markkinoiden osakkeisiin si-
joittaviin rahastoihin sekä hoivakoteja erityisryhmille rakennuttavaan ja omistavaan 
asuntosijoitusyhtiöön. 

Säätiön sijoituksista vuoden lopussa 44 % oli osakesijoituksissa, 30 % korkosijoituk-
sissa ja 26 % kiinteistöissä. Vuoden aikana osakesijoitusten osuus salkussa kasvoi 
lisäsijoitusten ja myös markkinaliikkeen myötä. Korkosijoitusten osuus vastaavasti 
pieneni.

Osakkeista suurin osa on suoria sijoituksia pohjoismaisiin pörssinoteerattuihin yh-
tiöihin. Muut eurooppalaiset, yhdysvaltalaiset ja kehittyvien markkinoiden omai-
suusluokat on katettu sijoitusrahastoilla, joista suurin osa on kustannustehokkaita 
indeksirahastoja.  

Korkosalkussa pääosa on sijoitettuna pohjoismaisten yritysten liikkeelle laskemiin 
yrityslainoihin, jotka pidetään salkussa yleensä maturiteettiin asti. Korkosalkussa 
suurimman omaisuusluokan muodostavat korkeariskisimmät high yield –yrityslainat. 

Kiinteistösijoitukset ovat pääosin suoria toimisto-, liike- ja asuinhuoneistoja, jotka 
sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Vuokrausaste vuoden lopussa on 100 %. Säätiön 
salkussa on myös pieni, mutta kasvava osa epäsuoria kiinteistösijoituksia. 

Vuonna 2012 säätiön varallisuus tuotti yli 14 %. Säätiön salkussa kaikki omai-
suusluokat tuottivat positiivista tulosta, ja varallisuuden arvo nousi yli 50 miljoonan 
euron. Korkein tuotto saatiin osakesijoituksista ja erityisesti kotimaisista suorista 
osakkeista. Alhaisin tuotto tuli kiinteistöistä, joiden tasaista vuosittaista vuokratuot-
toa söivät peruskorjaukset ja muutamien omistusten arvioitujen markkina-arvojen 
laskut. Ulkopuolinen arvioitsija arvioi säätiön kiinteistöomistusten markkina-arvon 
muutaman vuoden välein.
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Säätiön varainkäyttöaste vuonna 2012 oli 3,9 %. Varainkäyttöaste kertoo, pal-
jonko säätiö käyttää varallisuutensa markkina-arvosta tarkoituksensa mukaiseen 
toimintaan eli apurahoihin, omaan toimintaan ja hallintoon. Varainkäyttöastetta 
laskettaessa markkina-arvona on käytetty vuoden viimeisen päivän arvoa. 

Säätiön tilikauden kirjanpidollinen alijäämä on 646 911 euroa. Alijäämän aiheut-
tivat realisoitumattomat arvonalentumiset, joita kirjattiin muutamiin kiinteistöihin 
ja osakkeisiin. Säätiön kirjanpidossa vuodesta 2010 alkaen sijoitukset on kirjattu 
alkuperäiseen hankintahintaan tai tämän alittavaan käypään arvoon olennaisuus-
periaatetta käyttäen. Toiminnan tulos ilman arvonalentumisia ja -palautuksia on 
300 404 euroa ylijäämäinen.    

Säätiön talouden näkymät tilikaudelle 2013 ovat myönteiset. Sijoitussalkku on ha-
jautettu ja rakennettu tuottamaan riittävää vuosittaista kassavirtaa apurahojen mak-
suun, kiinteistöjen korjauksiin ja säätiön hallinnon kuluihin. Positiivinen kassavirta 
muodostuu osingoista, korkotuotoista ja vuokratuotoista. Lisäksi säätiön sijoituksista 
suurin osa on likvidejä arvopapereita, joita voi realisoida, jos kassavirtaan tulee 
merkittäviä poikkeuksia. Poikkeuksellista vuotta kassavirtaan ei kuitenkaan ole odo-
tettavissa.  

Verohallitus on nimennyt säätiön vuosiksi 2010 - 2014 sellaiseksi säätiöksi, jolle 
tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen 
lahjoittava yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa. Vuonna 2012 lahjoituksia 
ei ole saatu.
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3. Hallinto

3.1. Hallitus 
Säätiön asioissa päätösvaltaa käyttää hallitus. Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksen 
puheenjohtajana on toiminut professori Pentti Vartia, varapuheenjohtajana valtio-
tieteen tohtori Antti Suvanto, jäseninä professori Olli Ahtola, professori Kimmo Kon-
tula ja valtiotieteen tohtori Suvi-Anne Siimes. Hallitus on pitänyt vuoden aikana 
kahdeksan kokousta. 

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joiden toimikausi on kerrallaan viisi ka-
lenterivuotta. Taloustieteellinen yhdistys ehdottaa kolmea kansantaloustieteen har-
joittajaa, joista hallitus valitsee yhden jäsenen. Helsingin kauppakorkeakoulun tuki-
säätiö ehdottaa kolmea talouselämän tuntemusta omaamaa henkilöä, joista hallitus 
valitsee yhden jäsenen. Muut jäsenet säätiön hallitus valitsee harkintansa mukaan. 
Olli Ahtola on Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön ehdottama ja Antti Su-
vanto Taloustieteellisen yhdistyksen ehdottama jäsen. Heidän kautensa päättyivät 
31.12.2012 ja molemmat valittiin uudestaan hallituksen jäseniksi kaudelle 2013 
– 2017. 

3.2. Varainhoitokunta
Säätiön varainhoitokunnan puheenjohtajana on ollut Pentti Vartia, säätiön hallituk-
sen valitsemana jäsenenä Antti Suvanto ja virkansa puolesta säätiön asiamies Elli 
Dahl. Varainhoitokunta on kokoontunut kertomusvuonna kahdeksan kertaa. 

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

3.3. Tieteellinen valiokunta
Yrjö Jahnssonin säätiön tarkoituksen toteuttamisessa, eli taloustieteellisen-, lääketie-
teellisen- ja terveystaloustieteellisen tutkimuksen edistämisessä, merkittävässä roo-
lissa ovat säätiön asiantuntijat. Asiantuntijat valitaan aina 3 – 5 vuoden kausiksi 
kerrallaan. Asiantuntijoiksi valitaan professoreita tai muita vastaavan pätevyyden 
omaavia henkilöitä. Asiantuntijat arvioivat säätiöön tulevat apurahahakemukset.

Asiantuntijat muodostavat säätiön tieteellisen valiokunnan. Tieteellisen valiokunnan 
tehtävänä on tehdä esityksiä säätiön hallitukselle säätiön apurahapolitiikan tavoit-
teiden ja niiden toteutuslinjojen määrittelemiseksi ja hallituksen muu tieteellinen 
neuvonta. Tieteellinen valiokunta toimii sekä täysistuntona että kansantaloustieteen, 
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lääketieteen ja terveystaloustieteen jaostoihin jakaantuneena. Tieteellisellä valiokun-
nalla oli yksi täysistunto vuoden aikana. Jaostot ovat kokoontuneet useita kertoja.

Kansantaloustieteen jaoston puheenjohtajana on toiminut Olli Ahtola, lääketieteen 
jaoston puheenjohtajana Kimmo Kontula ja terveystaloustieteen jaoston puheenjoh-
tajana Suvi-Anne Siimes.

Tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana on säätiön hallituksen puheenjohtaja 
Pentti Vartia. Jäseninä kertomusvuonna kansantaloustieteen jaostossa olivat profes-
sorit Mika Maliranta, Otto Toivanen ja VTT Seija Ilmakunnas. Jäseninä lääketieteen 
jaostossa olivat professorit Onni Niemelä, Kaisu Pitkälä ja Johan Erikson sekä ter-
veystaloustieteen jaostossa KTT Edvard Johansson, KTT Aki Kangasharju ja profes-
sori Ismo Linnosmaa.

3.4. Henkilökunta
Vuoden 2013 alussa säätiö työllistää kokopäiväisesti asiamiehen lisäksi toimisto-
päällikön ja apurahasihteerin. Lisäksi säätiön palveluksessa on osapäiväisiä hen-
kilöitä. Säätiön palveluksessa vuonna 2012 ovat olleet toimitusjohtaja ja asiamies 
Elli Dahl, toimistopäällikkö Hannele Aapio, hallituksen ja asiamiehen neuvonantaja 
Arto Alho, lääketieteen tutkimusjohtaja Leena von Hertzen, tutkimusjohtaja Ari Hyy-
tinen, apurahasihteeri Merja Lepistö ja tekninen isännöitsijä Tarvo Simsiö.

3.5. Tilintarkastajat
Vuoden 2012 tilejä ja hallintoa tarkastamaan on valittu KHT Johanna Mäntyharju 
ja KHT Pertti Sundqvist varamiehinään KHT Kaija Tuominen ja KHT Pasi Puranen. 
Säätiön sääntöjen mukaan yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä nimeää 
KHT-yhdistys - Föreningen CGR ry. Yhdistyksen vuodeksi 2012 nimeämä tilintar-
kastaja on KHT-tilintarkastaja Markku Koskela varamiehenään KHT-tilintarkastaja 
Martin Baltscheffsky. Valvontatilintarkastajana toimii KHT Johanna Mäntyharju.
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YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ

TULOSLASKELMA   01.01.-31.12.2012 01.01.-31.12.2011
€ €

VARSINAINEN TOIMINTA:

K U L U T
Tieteen ja tutkimuksen tuki

Luentopalkkiot -12 500,00 -12 000,00
Apurahat, tutk.toiminta -1 300 000,00 -1 307 600,00
Peruuntuneet apurahat 0,00 18 000,00
Muut apuraha- ja tutk.kulut -7 520,13 -1 320 020,13 -6 959,42 -1 308 559,42

Henkilöstökulut -441 985,21 -380 387,92

Poistot -38 722,26 -61 138,63

Muut kulut -147 753,41 -146 921,24

KULUJÄÄMÄ -1 948 481,01 -1 897 007,21

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA:

Tuotot:
Osinkotuotot 899 894,38 849 165,85
Korkotuotot 796 463,21 600 331,50
Vuokratuotot 1 108 371,52 1 099 231,08
Omaisuuden myyntivoitot 11 436,84 2 816 165,95 4 926 622,15 7 475 350,58

Kulut:
Henkilöstökulut 0,00 -64 439,69

Poistot -34 322,88 -106 634,37

Muut kulut:
 Huoneistojen kulut -492 369,44 -318 832,57
 Kiinteistöjen hoitokulut 0,00 -127 308,91
 Rahoituskulut -10 110,80 -8 036,20
 Omaisuuden myyntitappiot -30 478,08 0,00
 Arvonalentumiset/palautukset -947 314,45 -1 480 272,77 -513 021,86 -967 199,54

SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO 1 301 570,30 6 337 076,98

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ € -646 910,71 € 4 440 069,77

Tilikauden yli-/alijäämän erittely:
Toiminnan yli-/alijäämä 319 444,98 26 469,48
Myyntivoitot/-tappiot -19 041,24 4 926 622,15
Arvonalentumiset/-palautukset -947 314,45 -513 021,86

-646 910,71 4 440 069,77
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T  A  S  E    31.12.2012 31.12.2011
€ €

V A S T A A V A A 

PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet 14 116,73 22 164,68
AINEELLISET HYÖDYKKEET

Kalusto 54 245,17 71 474,83
SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 95 115,83 126 821,11
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 0,00 2 617,60 2 617,60
Muut sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 26 373 687,72 25 858 496,06
Obligaatiot ja muut joukkovelkakirjalainat 7 661 183,00 6 729 750,00
Saamiset 4 219 905,92 38 254 776,64 4 116 000,00 36 704 246,06

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset

Muut saamiset 25 633,49 5 359,33
Siirtosaamiset 517 939,28 543 572,77 484 332,00 489 691,33

Rahat ja pankkisaamiset 2 793 559,99 4 819 939,01
VASTAAVAA YHTEENSÄ € 41 755 387,13 € 42 236 954,62

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 1 000 000,00 1 000 000,00
Käyttörahasto 39 558 001,29 35 027 970,65

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -646 910,71 39 911 090,58 4 440 069,77 40 468 040,42
VIERAS PÄÄOMA
  Lyhytaikainen

Vuokraennakot 3 313,30 0,00
Saadut ennakot 0,00 700,00
Ostovelat 9 284,59 9 467,82
Maksamattomat apurahat 1 728 439,48 1 662 800,56
Muut velat 45 067,18 56 867,82
Siirtovelat 58 192,00 1 844 296,55 39 078,00 1 768 914,20

VASTATTAVAA YHTEENSÄ € 41 755 387,13 € 42 236 954,62

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsingissä,   28. päivänä helmikuuta 2013

Pentti Vartia Olli Ahtola Kimmo Kontula
puheenjohtaja

Suvi-Anne Siimes Antti Suvanto Elli Dahl
asiamies

Tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä,   12. päivänä maaliskuuta 2013

Johanna Mäntyharju Markku Koskela Pertti Sundqvist
KHT KHT KHT
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Yrjö Jahnssonin säätiön hallitukselle
Olemme tilintarkastaneet Yrjö Jahnssonin säätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toi-
mintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2012. Tilinpäätös sisältää 
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen vastuu  
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne 
antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kir-
janpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. 

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto 
tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että nouda-
tamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa 
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyt-
tää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuulli-
sen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista vir-
heellisyyttä ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai säätiön toimihenkilöt syyllistyneet 
tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus säätiötä 
kohtaan taikka rikkoneet säätiölakia tai säätiön sääntöjä. 
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilin-
päätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista 
tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioimi-
nen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, 
joka on säätiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa 
pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoi-
menpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon säätiön sisäisen 
valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätök-
sen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidol-
listen arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen 
esittämistavan arvioiminen. 
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen 
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
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Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sään-
nösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudel-
lisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Muut lakiin perustuvat lausunnot
Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille makset-
tuja palkkiota on pidettävä kohtuullisina. 
 

Helsingissä, 12. päivänä maaliskuuta 2013

Johanna Mäntyharju KHT                         

Markku Koskela KHT                

Pertti Sundqvist KHT



YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN 
APURAHAT 2012
KANSANTALOUSTIEDE

15/3/2012

Korpela, Ville Tohtori 15 000,00
Vieraileva tutkija Harvardin yliopisto taloustieteen laitos 1.4 - 30.9.2012

19/3/2012

Pirttilä, Jukka Professori 25 000,00
Tutkimustyö ja tutkimusryhmän ohjaus liittyen psykologisperusteiseen
julkisen talouden tutkimukseen

Svento, Rauli Professori 25 000,00
Energiajärjestelmän päästökuorman pienentämisen mahdollisuudet

12/6/2012

Ansala, Laura KTK 20 000,00
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Heikkilä, Jussi KTM 20 000,00
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Huuki, Hannu KTM 20 000,00
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Jaako, Jaana KTM 20 000,00
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Kaila, Heidi VTK, VTM 20 000,00
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Lento, Antti VTM 20 000,00
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Lundgren, Gustaf BSc (philosophy), BSc (econ.),  MSc(Econ.) 20 000,00
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Riukula, Krista KTM 20 000,00
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Salonen, Mikko VTM 20 000,00
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Seuri, Allan Kauppat. yo. 20 000,00
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Silvo, Aino VTM 20 000,00
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Soikkanen, Annaliina KTM 20 000,00
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Laiho, Tuomas KTM 8 500,00
Vieraileva tohtoriopiskelija Northwesternin yliopisto
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8/10/2012

Pehkonen, Jaakko Kansantaloustieteen professori 25 000,00
Työskentelyyn tutkimusprojektissa Preferenssit, 
persoonallisuus ja työmarkkinamenestyminen

Salonen, Hannu Taloustieteen professori 25 000,00
Vaikutusvallan määräytyminen ja mittaaminen sosiaalisissa verkostoissa

16/12/2012

Corbishley, James MIDE 10 000,00
Tutkimusvierailu: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Energy Initiative

Haapanen, Mika KTT 4 000,00
JSBE-tutkimusseminaarit vuonna 2013

Heikkilä, Jussi KTM 8 000,00
2. vuoden KAVA-opinnot ja väitöskirjan valmistelu
aiheesta innovaatiotoiminnan kannustimet

Heimonen, Kari KTT 6 000,00
Taloustutkijoiden XXX kesäseminaari

Hirvonen, Kalle VTM, MA 7 000,00
Väitöskirjan viimeistely Sussexin yliopistossa

Huttunen, Kristiina VTT 18 000,00
Kodinhoitotuen vaikutukset lasten tulemiin

Hämäläinen, Saara VTM 19 000,00
Tutkimusvierailu Northwestern Universityyn

Juvonen, Petteri KTM 20 000,00
Väitöskirjatutkimus työmarkkinainstituutioiden 
vaikutuksesta talouden sopeutumiseen

Kauppi, Heikki Professori 4 000,00
Aboa Centre for Economics: ACE-seminaarin rahoitus

Kotamäki, Mauri VTM 20 000,00
Väitöskirja finanssipolitiikan pitkän aikavälin vaikutuksista

Kuosmanen, Timo Professori, KTT 9 000,00
EWEPA-konferenssin järjestäminen

Murto, Iiris KTM 8 000,00
Väitöskirjatutkimus yrityksien päätöksenteosta työmarkkinoilla

Nivalainen, Henna KTM 10 000,00
Kohtaanto ja työnhaku Suomen työmarkkinoilla

Nuutilainen, Riikka KTM 20 000,00
Väitöskirjatutkimus kehittyvien talouksien rahapolitiikasta

Pietola, Matias Oikeustieteen notaari 20 000,00
Tohtoriopinnot kilpailutaloustieteen alalla (Toulouse School of Economics)

Pirttilä, Jukka Professori 13 000,00
Nordic Conference on Public Economics and Tax Policy -konferenssin järjestäminen

Pönkä, Antti  VTM, KTM 20 000,00
Taloustieteen jatko-opinnot ja väitöskirjatyöskentely
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Sihvonen, Markus VTM 22 000,00
Taloustieteen jatko-opinnot Yhdysvalloissa

Suhonen, Tuomo KTM 17 500,00
Väitöskirjatutkimukseen ja tutkimusvierailuun Uumajan yliopistoon

Suvanto, Ville KTK 22 000,00
Taloustieteen jatko-opinnot Yhdysvalloissa

Taloustieteellinen Yhdistys ry 7 000,00
Yhdistyksen julkaisutoimintaan: 
Kansantaloudellinen Aikakauskirja ja Finnish Economic Papers

Tschamurov, Viveka MSc Economics 5 000,00
Nuorten palkkatukeen kohdistuneen informaatiointervention
vaikutukset työnantajiin

Vartiainen, Hannu VTT 21 000,00
KAVA:n erikoiskurssien järjestäminen

Vartiainen, Hannu VTT 19 000,00
HECER:in kollokvioseminaarin järjestäminen 2013

Välimäki, Juuso Ph.D. 12 000,00
Econometric Society European Winter Meetingsin 
(2013, Helsinki) järjestelykustannuksiin

Varaukset 75 000,00
Nimettyihin kansantaloustieteen tarkoituksiin

LÄÄKETIEDE

16/12/2012

Aaltonen, Sari TtM 7 500,00
Ympäristötekijöiden ja perimän vaikutus liikunta-aktiivisuuteen.

Erkkilä, Arja Dosentti 10 000,00
Rasvahappojen ja kalan vaikutus glukoosi- ja lipidiaineenvaihduntaan

Erkkola, Maijaliisa Dosentti, FT (ravitsemusepidemiologia) 12 000,00
Sikiökautisen ja imeväisiän polyfenolien saannin merkitys
lapsen allergisten sairauksien synnyssä

Halmesmäki, Erja Dosentti, naistent. ja synnytysten, 12 000,00
perinatologian ja hallinnon erikoislääkäri
Raskaudenaikaisen korvaushoidon vaikutukset äitiin ja lapseen
-pohjoismainen monikeskustutkimus

Heinonen, Olli Professori 10 000,00
Liikkumattomuus, liikunta ja sydänterveys lapsuudesta aikuisuuteen

Hietalampi, Hanna LK 9 000,00
Sydämen rakenne ja verisuonten joustavuus nuorena - sepelvaltimotaudin
riskitekijät lapsuudessa

Isolauri, Erika LT; lastentautiopin professori 12 000,00
Raskaus, synnytystapa ja suoliston mikrobisto -vaikutukset lapsen terveyteen

Jääskeläinen, Tuija TtM 6 000,00
Seerumin D-vitamiinipitoisuuden yhteys masennuksen esiintyvyyteen

Kaikkonen, Jari FT, dosentti 18 000,00
Lapsuuden ja elinikäisen ruokavalion vaikutus koronaaritaudin riskitekijöihin
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Karjalainen, Jaana TtM 10 000,00
Autonomisen hermoston toiminta sepelvaltimotautipotilailla -fyysisen
aktiivisuuuden merkitys

Kaseva, Nina Debora LL, lastentautien erikoislääkäri 10 000,00
Pikkukeskonen aikuisena - sairausriskit ja niiden taustamekanismit

Kautiainen, Susanna LT 12 000,00
Varhaisen ravitsemuksen merkitys lapsuusiän lihavuuden kehittymisessä

Kiviranta, Hannu FT, dosentti 12 000,00
Ympäristömyrkkyjen ja tyypin 2 diabeteksen välinen yhteys

Koivusalo, Saila LT 12 000,00
Raskauden aikaisen elämäntapaintervention vaikutukset äidin ja
lapsen myöhempään terveyteen

Laaksonen, Esti LL 8 000,00
Alkoholiriippuvuuden hoidon tehostaminen

Lahti, Anniina LL 4 500,00
Alaikäisten itsemurhat Suomessa

Lehtisalo, Jenni ETM 10 000,00
Ruokavalio, diabetes ja kognitiivisen heikentymisen ehkäisy

Miettinen, Maija ETM 10 000,00
D-vitamiini ja tyypin 1 diabetes

Männistö, Satu ETT, dosentti 12 000,00
Selittävätkö nukkumistottumukset ravitsemuksen ja lihavuuden välistä yhteyttä?

Ojala, Johanna FT 12 000,00
Tulehdustekijöiden rooli lihavuuteen ja Alzheimerin tautiin liittyvän 
leptiinin säätelyssä

Paavonen, Juulia Dosentti 15 000,00
Lyhyen unen merkitys lapsen hyvinvoinnissa

Pitkänen, Tuuli FT 10 000,00
Päihdepotilaiden sekä päihdeperheiden lasten sairastavuus ja 
kuolleisuus 1990 - 2010

Pohjolainen, Veera LL 10 000,00
Syömishäiriöiden hoidon tuloksellisuus

Raiko, Juho LT 10 000,00
Migreenin yhteys sydän- ja verisuonitautien riskimarkkereihin ja 
varhaiseen ateroskleroosiin

Ruusunen, Anu Ttm, laillistettu ravitsemusterapeutti 10 000,00
Uusia näkökulmia ja ravinnon ja mielenterveyden välisiin yhteyksiin

Sahrakorpi, Niina LL 6 000,00
Raskausdiabeteksen ehkäisy elämäntapamuutoksin -
kustannusvaikuttavuus ja elämänlaatu

Salonsalmi, Aino LL 10 000,00
Juomatavat ja työkyky -seurantatutkimus ikääntyvien työntekijöiden keskuudessa

Similä, Minna FT (lääketieteellinen), TtM 12 000,00
Ravinnon hiilihydraatit, glykeeminen indeksi ja syövän riski
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Särkämö, Teppo Psykologian tohtori 18 000,00
Musiikkiterapia nuorten aivovammapotilaiden kuntoutuksessa: 
satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Tiainen, Anna-Maija ETM, farm. 10 000,00
Miten persoonallisuus ja temperamentti selittävät eroja ruoankäytössä?

Uhari, Matti Professori 13 000,00
Ravinnon merkitys lasten infektiossa

Vääräsmäki, Marja LT 12 000,00
Äidin raskausdiabetes ja lapsen aikuisiän terveys

Würtz, Peter FT 10 000,00
Insuliiniresistenssin metaboliset taustatekijät nuorilla aikuisilla

Varaukset 35 000,00
Nimettyihin lääketieteen tarkoituksiin

TERVEYSTALOUSTIEDE

16/12/2012

Azcuna, Rosebelle May MS Epidemiology 15 500,00
Sairastavuuden ja lääkityksen vaikutus komplikaatioihin ja 
sairaalahoitoihin tyypin 2 diabeetikoilla

Lahtonen, Jukka KTT 12 000,00
Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vaikutukset työmarkkinoilla menestymiseen

Paul, Pavitra M.Sc., Dip. IHPE, MHA, MBBS 13 000,00
Satunnaisen katumisen minimointi ja uudet valintamallit terveystaloustieteessä

Saarni, Samuli LT, FT, Dosentti 8 500,00
Sairauksien ja terveydenhuollon vaikutus laatupainotteisiin elinvuosiin

Siikanen, Markku YTM 20 500,00
Taloudellinen kilpailu lääkehuutokaupoissa

Väisänen, Antti VTM 12 000,00
Väitöskirjatutkimus kustannusvaikuttavuuden arvioinnista sosiaalipalveluissa

Väisänen, Liisa KTM 20 500,00
Väitöskirja terveystaloustieteestä

KOULUT
Espoonlahden lukion ylioppilaat: 4 000,00
Frei Anastasia, Hartus Verneri, Juntunen Tiia, Kotila Sanna,  Muukkonen Minna, 
Mälkönen Jenni,Natunen Ari, Rahikainen Sanna, Roivanen Jonna, Vesanto Anssi

Töölön yhteiskoulun aikuislukion ylioppilaat: 4 000,00
Kevät: Brunila Tuukka, Nyman Milla-Maria, Petrov Artem, Rääpysjärvi Kristiina,
Saarinen Heidi, Tynkkynen Nanne
Syksy: Lindholm Patrik, Päivinen Kirsi, Ståhlberg Oona, Väärä Teijo

Varaukset 20 000,00

Lisäksi varattiin  varainhoitokunnan käyttöön

1 300 000,00
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