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Toimitusjohtajan katsaus
Kulunut vuosi oli säätiölle positiivisen työntäyteinen. Tieteen tukeen käytettiin jälleen 
yli 1,3 miljoonaa euroa. 

Keväällä jaettiin professoripoolin kautta kaksi vuoden mittaista tutkimusvapaa-apu-
rahaa taloustieteen professoreille. Kesällä myönnettiin 10 kokovuotista apurahaa 
Kansantaloustieteen valtakunnallisessa jatkokoulutusohjelmassa eli KAVAssa aloit-
taville ensimmäisen vuoden opiskelijoilla. Samalla myönnettiin myös ylimääräinen 
apuraha KAVAn toiminnan ja kurssien rahoittamiseen. Marraskuun kokouksessaan 
hallitus päätti myöntää 73 apurahaa talous- ja lääketieteellisiin jatko-opintoihin, 
post doc tutkimukseen sekä tieteellisten seminaarien ja kurssien järjestämiseen.
 
Yrjö Jahnsson Award in Economics jaettiin kahdelle ranskalaiselle tutkijalle, Hélène 
Reylle ja Thomas Pikettylle. He vierailivat Suomessa marraskuun lopussa. Heidän 
tutkimuksensa ja näkemyksensä saivat hyvin huomiota sekä alan tutkijoiden keskuu-
dessa että julkisessa mediassa. 

Vuonna 2014 juhlistamme säätiön 60-vuotista taivalta. Säätiön perustaja Hilma 
Jahnsson halusi lisätä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Kaiken lähtökohtana 
oli koulutus ja sivistys, johon Jahnssonin pariskunta käytti omia varojaan jo ennen 
säätiön perustamistakin. Tämä Jahnssonin pariskunnan henkinen perintö elää vah-
vana säätiön toiminnassa edelleenkin säätiön täyttäessä 60-vuotta.

Apurahasäätiöitä tarvitaan
Osallistuimme toimintavuonna Yrjö Jahnssonin säätiöstä kertovan dokumenttieloku-
van tekemiseen. Projektin yhteydessä pohdimme yksityisten yleishyödyllisten sääti-
öiden merkitystä. Apurahasäätiöiden merkitys tieteelle ja tutkimukselle on kiistaton 
meille säätiöiden ja tieteen parissa työskenteleville. Nyt dokumenttiprojektin myötä 
olemassaolon oikeutusta pääsi kirkastamaan myös suurelle yleisölle. 

Miksi yksityisiä yleishyödyllisiä säätiöitä tarvitaan? 

Säätiöiden tuelle on kysyntää siksi, että säätiöt pystyvät reagoimaan nopeasti uusiin 
tai yllättäviin rahoitustarpeisiin. Säätiöt ovat pieniä, ketteriä ja riippumattomia or-
ganisaatioita. Ei tarvitse odottaa seuraavaa budjettikierrosta, vaan säätiön hallitus 
pystyy tarvittaessa seuraavassa kokouksessaan myöntämään apurahan, jos kysees-
sä on tärkeä ja kiireellinen rahoitustarve. 

Säätiöt pystyvät paikkaamaan jähmeämmän julkisen sektorin jättämiä aukkoja ja 
aloittamaan tarvittaessa hankkeita, joita julkinen sektori ei tue. Tästä Yrjö Jahnsso-
nin säätiöllä on historiassa esimerkkejä mm. kansantaloustieteellisen tutkijakoulutuk-
sen organisoimisessa ja rahoittamisessa 1970-luvulta alkaen.
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Merkittävää myös on se, että säätiöiden myöntämät apurahat ovat vastikkeettomia 
eivätkä säätiöt tavoittele taloudellista hyötyä apurahatoiminnassaan. Tällöin säätiöt 
voivat rohkeasti tukea hankkeita, joita esimerkiksi yrityssektori ei tue. 

Julkinen sektori karsii tutkimus- ja koulutusmäärärahoja, joten yksityiselle rahoituk-
selle on tarvetta. Apurahasäätiöiden vuosittain jakama summa on samaa luokkaa 
kuin Suomen Akatemian myöntämä rahoitus. 

Kiitokset kunniapuheenjohtajalle
Hallituksessa kautensa päättävä Pentti Vartia valittiin kunniapuheenjohtajaksi sää-
tiön hallituksen viimeisessä kokouksessa.  Pentti Vartia tuli hallitukseen 1978 ja 
hallituksen puheenjohtajana hän toimi 2008 – 2013. 

Säätiöön Pentti Vartia tutustui 1970 –luvun alussa saadessaan säätiöltä apurahoja 
väitöskirjatyöhönsä ja talouden suhdanteisiin liittyviin tutkimuksiin.  Lahjakas tutkija 
pyydettiin myöhemmin säätiön tieteelliseksi asiantuntijaksi arvioimaan apurahaha-
kemuksia ja viimein vuonna 1978 hallituksen jäseneksi. Pentti Vartian yli 30 vuotta 
kestäneellä hallituskaudella säätiöllä on ollut aktiivinen rooli suomalaisen kansanta-
loustieteellisen tutkimuksen kansainvälistämisessä ja modernisaatiossa.

Pentti Vartia on tehnyt merkittävän uran tutkimuslaitoksissa. Yrjö Jahnssonin sää-
tiö on kiitollinen siitä, että hän on tuonut tämän kokemuksen ja osaamisen myös 
säätiön käyttöön. Pentti Vartia toimi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) toi-
mitusjohtajana 1983 – 2005 ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtajana 
2000 – 2005. Hän on hoitanut lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä luottamustoi-
mia ja asiantuntijatehtäviä mm. taloustieteen ja talouspolitiikan alalla. 

Pentti Vartia on antanut säätiölle paljon. Hänen kanssaan on ollut ilo ja kunnia 
työskennellä. Suuret kiitokset kunniapuheenjohtajalle! 

Elli Dahl
Yrjö Jahnssonin säätiön toimitusjohtaja
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Kuvanveistäjä Nora Tapper teki Pentti Vartiasta reliefin säätiön toimiston seinälle.
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Toiminta säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi
Yrjö Jahnssonin säätiön tarkoituksena sääntöjen mukaan on edistää suomalaista 
kansantaloustieteellistä ja lääketieteellistä tutkimusta sekä ylläpitää ja tukea suo-
menkielisiä oppi- ja tutkimuslaitoksia. Tähän tarkoitukseen varoja käytettiin vuonna 
2013 yhteensä 1 325 000 euroa. Apurahoja tutkijoille, tutkimusryhmille ja laitok-
sille myönnettiin yhteensä 83 kappaletta. Lisäksi myönnettiin stipendejä Jahnssonin 
pariskunnan perustamille kouluille ja niiden ylioppilaille.

Vuonna 2013 apurahan sai noin 22 % hakeneista. Myönnettyjen apurahojen yh-
teissumma oli 17 % haetusta rahamäärästä. Osa säätiöön asti päätyvistä hake-
muksista on jo etukäteen käynyt läpi tiukan seulan ja säätiö saa käsiteltäväkseen jo 
valmiit esityslistat. Kevään haussa apurahoja voivat hakea ne Kansantaloustieteen 
valtakunnallisessa jatkokoulutusohjelmassa (KAVA) aloittavat opiskelijat, jotka hei-
dän yliopistonsa on nimennyt säätiölle ehdokkaiksi. Myös Professoripooli osoittaa 
säätiölle ehdokkaat apurahojen saajiksi. Professoripooliin säätiö on nimennyt mui-
den säätiöiden tavoin oman asiantuntijansa arviomaan pooliin tulevat taloustieteen 
hakemukset. 

Myöntöprosentti laskee, kun jätetään pois Professoripoolin ja KAVAn ensimmäisen 
vuoden apurahojen hakijat ja otetaan huomioon vain syksyn yleisessä haussa ole-
vat täysin vapaassa kilpailussa olevat apurahat. Näistä apurahan sai noin 19 % 
hakeneista ja myönnettyjen apurahojen yhteissumma oli 14 % haetusta rahamää-
rästä.

Kaikki säätiön vuonna 2013 myöntämät apurahat on lueteltu vuosikertomuksen lo-
pussa.

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 805 000 euroa eli noin 61 
% myönnetystä tuesta.

Professoripoolin kautta myönnettiin vuoden tutkimusvapaan mahdollistamat 25 000 
euron professoriapurahat Klaus Kultille ja Pertti Haaparannalle. Klaus Kultti tutkii 
immateriaalioikeuksien taloustiedettä sekä hinnoittelun ja markkinoiden rakenteen 
välisiä yhteyksiä. Pertti Haaparannan tutkimukset liittyvät maailman tulonjaon oikeu-
denmukaisuuden arvioimiseen ja kehitysmaiden talouskriisien tutkimiseen behavio-
raalisen taloustieteen näkökulmasta. Säätiöiden professoripooli on Yrjö Jahnssonin 
säätiön ja 16 muun säätiön yhteinen määräaikainen apurahapooli professoreiden 
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tutkimusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Poolin kautta professoreille myönnetään 
apurahoja 12 kuukautta kestävän tutkimusjakson rahoittamiseksi.

Yrjö Jahnsson Fellowship -apurahan, 48 000 euroa, MIT:ssä tapahtuvaan post doc 
–tutkimusvierailuun sai Tuomas Kosonen. Yrjö Jahnsson Fellowship –apurahan, 35 
000 euroa, University of Cambridgessä tapahtuvaan post doc –tutkimusvierailuun 
sai Harri Turunen.

Säätiö tukee Kansantaloustieteen valtakunnallista jatkokoulutusohjelmaa (KAVA) ja 
sen opiskelijoita. Ensimmäisen vuoden jatko-opinnot KAVAssa aloittaville myönnet-
tiin 10 kpl 20 000 euron apurahoja. KAVAn erikoiskurssien järjestämiseen myön-
nettiin 50 000 euroa.

Säätiö tukee taloustieteellisten seminaarien ja kurssien järjestämistä. Tukea saivat 
Kansantaloustieteen valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman erikoiskurssit, Aboa 
Centre for Economics:n seminaarit, Jyväskylän yliopiston taloustieteen tutkimusse-
minaarit, Taloustutkijoiden XXXI kesäseminaari, Helsinki Center of Economic Re-
search:n kollokvioseminaarit, 8th Nordic Econometric Meeting ja Pohjoismainen 
työn taloustieteen konferenssi.
 
Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen myönnettiin yhteensä 44 apura-
haa, jotka jakaantuvat seuraavasti:

 - Jatko-opinnot ja väitöskirjatutkimus Suomessa 50 %
 - Tutkimushankkeet ml. post doc tutkimus 23 %
 - Jatko-opinnot ja vierailut ulkomaisissa yliopistoissa 13 %
 - Seminaaritoiminta 7 %
 - KAVAn erikoiskurssit 7 %

Lääketieteellisen tutkimuksen tukeminen 
Lääketieteen tuki on keskitetty säätiön hallituksen päättämiin painoalueisiin. Säätiö 
myönsi tukea vuonna 2013 tutkimuksiin, jotka käsittelevät:
 
 1. elintapojen ja ympäristötekijöiden sekä traumaattisten ja kriisitilanteiden  

 terveysvaikutuksia, 
 2. kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien preventiota,
 3. nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden erityisongelmia tai 
 4. päihde- ja riippuvuusongelmia.

Säätiön tuesta vuosittain noin kolmasosa on suunnattu lääketieteeseen. Kertomus-
vuonna tähän tarkoitukseen käytettiin varauksineen 390 000 euroa. Lähes puolet 
säätiön lääketieteen tuesta, ja myös hakemuksista, kohdentui elintapojen ja ympä-
ristötekijöiden terveysvaikutuksia selvittäviin tutkimuksiin. 
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Suurimmat apurahat myönnettiin post doc -tutkimukseen Linda Mustelinille, 20 000 
euroa, ja Riikka Lundille, 18 000 euroa. Mustelin tutkii syömishäiriöiden geneettistä 
taustaa ja Lund Alzheimerin taudin epigenomiikkaa.

Yhteensä lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen myönnettiin 34 apurahaa, jotka 
jakaantuvat seuraavasti:
 
 - Väitöskirjatutkimus 45 %
 - Tutkimushankkeet 35 %
 - Post doc –tutkimus 20 %

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. 

Säätiö myönsi terveystaloustieteessä yhteensä 8 apurahaa. Suurimmat apurahat 
saivat väitöskirjatutkijat Liisa Väisänen, 25 000 euroa, ja Neill Booth, 17 000 
euroa. Liisa Väisänen tutkii terveydenhuoltopalveluiden markkinoita ja kysyntää ja 
Neill Booth tekee eturauhassyövän PSA-joukkoseulontaan liittyvää taloudellista ar-
viointityötä.

Terveystaloustieteen tuki jakautuu seuraavasti:

 - Väitöskirjatutkimus 90 %
 - Tutkimushankkeet 7 %
 - Post doc -tutkimus 3 %



9Apurahansaajia: kuvassa vasemmalta Tuomas Kosonen, Erkki Vihriälä, Mats Godenhielm, 
Neil Booth, Linda Mustelin, Harri Niinikoski, Riikka Lund, Nina Kaminen-Ahola ja 
Liisa Väisänen
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Jahnssonin pariskunnan perustamien koulujen tukeminen

Vuonna 2013 tuettiin Töölön yhteiskoulun aikuislukion ja Espoonlahden lukion op-
pilaita yhteensä 11 000 euron edestä. Uusille ylioppilaille, joista voidaan toivoa 
tulevan tieteenharjoittajia, myönnettiin 20 kpl 400 euron kannustusstipendejä. Li-
säksi Espoonlahden lukiolle myönnettiin 3 000 euron stipendi kahteen ulkomaan 
opintomatkaan.
 
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.

Yrjö Jahnsson Award in Economics -palkinto
Vuoden 2013 Yrjö Jahnsson Award in Economics –palkinto myönnettiin Hélène 
Reylle ja Thomas Pikettylle. Rey on taloustieteiden professori London Business 
School:ssa ja Piketty Paris School of Economics:ssa ja EHESS:ssa (École des hautes 
études en sciences sociales) Ranskassa.

Rey on erikoistunut sekä kansainvälisen rahatalouden ja kaupan että kansainvälis-
ten rahoitusmarkkinoiden toiminnan tutkimukseen. Hän on viime aikoina osallistunut 
aktiivisesti myös keskusteluun keskuspankkien ja Kansainvälisen valuuttarahaston 
(IMF) toimintamallien uudistustarpeista. Hélène Rey on väitellyt tohtoriksi vuonna 
1998 ja työskennellyt aiemmin mm. Princentonin yliopiston professorina.

Piketty tunnetaan tulonjakoa ja taloudellista eriarvoisuutta koskevista tutkimuksis-
taan. Hän on selvittänyt mm. suurituloisten tulojen ja niiden osuuden kehitystä koko 
väestön tuloista pitkällä aikavälillä eri maissa. Professori Piketty on yksi Paris School 
of Economics:in perustajista ja oli myös sen ensimmäinen johtaja. Thomas Piketty 
valmistui taloustieteen tohtoriksi vuonna 1993. Väiteltyään hän työskenteli apulais-
professorina MIT:ssa (Massachusetts Institute of Technology) Yhdysvalloissa.

Yrjö Jahnssonin säätiö valitsee Yrjö Jahnsson Award in Economics -palkinnon saa-
jan yhteistyössä Euroopan taloustieteilijöiden yhdistyksen (European Economic As-
sociation, EEA) kanssa. Palkinto myönnetään alle 45-vuotiaalle eurooppalaiselle 
taloustieteilijälle, jonka panos eurooppalaisessa taloustieteessä on merkittävä. Pal-
kinto on 18 000 euroa, ja se jaetaan joka toinen vuosi. Palkinto voidaan jakaa 
myös kahden tutkijan kesken.

Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Antti Suvanto ja tutkimusjohtaja Ari Hyytinen 
ojensivat palkinnot EEA:n kokouksessa elokuussa Göteborgissa. Palkinnonsaajat 
kutsuttiin luennoimaan marraskuussa Helsinkiin.
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Yrjö Jahnsson Award in Economics -palkinnonsaaja Hélène Rey

Yrjö Jahnsson Award in Economics -palkinnonsaaja Thomas Piketty
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Säätiön talous ja hallinto  

Talous
Vuosi 2013 oli tuottoisa vuosi ja yleisesti riskinotto kannatti aivan kuten edellisenä-
kin vuonna. Erityisesti kehittyneiden markkinoiden osakkeiden ja korkeariskisem-
pien yrityslainojen tuotto oli erinomainen. Likviditeettielvytykset Yhdysvalloissa ja 
Japanissa mahdollistivat hyvän kurssikehityksen. Sijoittajien päähuomio kiinnittyi 
Yhdysvaltojen elvytysohjelman lopettamispuheisiin, mikä ensin hermostutti markki-
noita keväällä. Talouskasvun osoittautuessa vahvaksi keskuspankki leikkasikin el-
vytysohjelmaa. Markkinat uskoivat keskuspankin viestin siitä, että talouskasvu on 
vahvaa eikä enää tarvitse elvytystä. Osakemarkkinat jatkoivat nousuaan. Vuoden 
suurin pettymys oli kehittyvien markkinoiden osakkeiden kokonaisuudessaan nega-
tiivinen tuotto. Kehittyvät osakemarkkinat ovat herkkiä keskuspankkien likviditeetti-
päätöksille. 
 
Säätiön sijoituksista vuoden lopussa 48,7 % oli osakesijoituksissa, 28,2 % korkosi-
joituksissa ja 23,1 % kiinteistöissä. Vuoden aikana osakesijoitusten osuus salkussa 
edelleen kasvoi lisäsijoitusten ja myös markkinaliikkeen myötä. Säätiö on viime 
vuosina vaiheittain kasvattanut osakesalkkuaan. 

Toimintavuonna kotimaisten osakkeiden salkkua hieman muokattiin, hajautettiin ja 
voittoja kotiutettiin, mutta niissä olevaa sijoitussummaa yhteensä ei kasvatettu. Sen 
sijaan lisäsijoituksia tehtiin kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin. Uusi sijoitus 
tehtiin myös private equity -rahastoon. Osakkeista suurin osa on suoria sijoituksia 
pohjoismaisiin pörssinoteerattuihin yhtiöihin. Muut eurooppalaiset, yhdysvaltalaiset 
ja kehittyvien markkinoiden omaisuusluokat on katettu sijoitusrahastoilla, joista suu-
rin osa on kustannustehokkaita indeksirahastoja.  

Uusia yrityslainoja ostettiin erääntyvien tilalle. Korkosalkussa pääosa on sijoitettuna 
pohjoismaisten yritysten liikkeelle laskemiin yrityslainoihin, jotka pidetään salkussa 
yleensä maturiteettiin asti. Korkosalkussa suurimman omaisuusluokan muodostavat 
korkeariskisimmät high yield -yrityslainat. 

Lisäsijoituksia tehtiin epäsuoriin kiinteistösijoituksiin; asuinkiinteistöjä rakentavaan 
kiinteistöpääomarahastoon ja hoivakoteja erityisryhmille rakennuttavaan ja omista-
vaan asuntosijoitusyhtiöön. Salkusta myytiin pois viimeinen säätiön omistama asuin-
huoneisto. Säätiön suorat kiinteistösijoitukset ovat toimisto- ja liikehuoneistoja, jotka 
sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Vuokrausaste vuoden lopussa on lähes 100 %. 

Vuonna 2013 säätiön varallisuus tuotti 14,7 %. Varallisuuden arvo vuoden lopussa 
oli yli 56 miljoonaa euroa. Kaikki muut omaisuusluokat paitsi kehittyvien markkinoi-
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den osakkeet tuottivat positiivista tulosta. Korkein tuotto saatiin kotimaisista suorista 
osakkeista ja Yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sijoittavasta indeksirahastosta. 
 
Säätiön varainkäyttöaste vuonna 2013 oli 3,6 %. Säätiön pitkän aikavälin keski-
määräinen varainkäyttöaste on korkeampi. Varainkäyttöastetta on laskettu viime 
vuosina. Varainkäyttöaste kertoo, paljonko säätiö käyttää varallisuutensa markki-
na-arvosta tarkoituksensa mukaiseen toimintaan eli apurahoihin, omaan toimintaan 
ja hallintoon. 

Säätiön 2013 tilikauden kirjanpidollinen ylijäämä on 1 111 024,95 euroa (-646 
910,71 euroa vuonna 2012). Ylijäämää kasvattivat myyntivoitot, yht. 586 304,23 
euroa (11 436,84), joita kirjattiin kotimaisen osakesalkun muokkauksesta. Toimin-
nan tulos ilman myyntivoittoja/-tappioita ja arvonalennuksia/-palautuksia on 540 
482,31 euroa (319 444,98) ylijäämäinen.    

Säätiön talouden näkymät tilikaudelle 2014 ovat hyvät. Juhlavuotena säätiön va-
rainkäyttöaste nousee, sillä apurahoja jaetaan normaalivuotta enemmän. Lisäksi 
hallinnolliset kulut ovat juhlavuotena korkeammat. Sijoitussalkku on hajautettu ja 
tuottaa riittävää vuosittaista kassavirtaa apurahojen maksuun, kiinteistöjen korjauk-
siin ja säätiön hallinnon kuluihin. Positiivinen kassavirta muodostuu osingoista, kor-
kotuotoista ja vuokratuotoista. Suurin kassavirta tulee vuokratuotoista.  

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 2013 lahjoituksia 
ei ole saatu.

Hallitus 
Säätiön asioissa päätösvaltaa käyttää hallitus. Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksen 
puheenjohtajana on toiminut professori Pentti Vartia, varapuheenjohtajana VTT Ant-
ti Suvanto, jäseninä professori emeritus Olli Ahtola, professori Kimmo Kontula ja 
VTL Suvi-Anne Siimes. Hallitus on pitänyt vuoden aikana seitsemän kokousta. 

Pentti Vartian kausi päättyi 31.12.2013. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
1.1.2014 alkaen Kimmo Kontula. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin 1.1.2014 
alkaen KTM Asmo Kalpala
 
Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joiden toimikausi on kerrallaan viisi kalen-
terivuotta. Taloustieteellinen yhdistys ehdottaa kolmea kansantaloustieteen harjoitta-
jaa, joista hallitus valitsee yhden jäsenen. Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö 
ehdottaa kolmea talouselämän tuntemusta omaamaa henkilöä, joista hallitus valit-
see yhden jäsenen. Muut jäsenet säätiön hallitus valitsee harkintansa mukaan. Olli 
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Ahtola on Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön ehdottama ja Antti Suvanto 
Taloustieteellisen yhdistyksen ehdottama jäsen. 

Varainhoitokunta
Säätiön varainhoitokunnan puheenjohtajana on ollut Pentti Vartia, säätiön halli-
tuksen valitsemana jäsenenä Antti Suvanto ja virkansa puolesta jäsenenä säätiön 
asiamies Elli Dahl. Varainhoitokunta on kokoontunut kertomusvuonna kuusi 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.

Tieteellinen valiokunta 
Yrjö Jahnssonin säätiön tieteellisiksi asiantuntijoiksi valitaan professoreita tai muita 
vastaavan pätevyyden omaavia henkilöitä. Asiantuntijat valitaan aina 3 – 5 vuo-
den kausiksi kerrallaan. 

Asiantuntijat muodostavat säätiön tieteellisen valiokunnan. Tieteellisen valiokunnan 
tehtävänä on tehdä esityksiä säätiön hallitukselle säätiön apurahapolitiikan tavoit-
teiden ja niiden toteutuslinjojen määrittelemiseksi sekä hallituksen muu tieteellinen 
neuvonta. Tieteellinen valiokunta toimii sekä täysistuntona että kansantaloustieteen, 
lääketieteen ja terveystaloustieteen jaostoihin jakaantuneena. Tieteellisellä valio-
kunnalla ei ollut toimintavuoden aikana täysistuntoa. Jaostot ovat kokoontuneet 
useita kertoja.

Tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana on toiminut säätiön hallituksen puheen-
johtaja Pentti Vartia. Kansantaloustieteen jaoston puheenjohtajana on toiminut Olli 
Ahtola, lääketieteen jaoston puheenjohtajana Kimmo Kontula ja terveystaloustie-
teen jaoston puheenjohtajana Suvi-Anne Siimes.

Jäseninä kertomusvuonna kansantaloustieteen jaostossa olivat professorit Mika Ma-
liranta, Otto Toivanen ja VTT Seija Ilmakunnas. Jäseninä lääketieteen jaostossa oli-
vat professorit Onni Niemelä, Johan Eriksson, Reijo Tilvis sekä terveystaloustieteen 
jaostossa KTT Edvard Johansson, KTT Aki Kangasharju ja professori Ismo Linnos-
maa.

Henkilökunta
Säätiön palveluksessa vuonna 2013 ovat olleet toimitusjohtaja ja asiamies Elli 
Dahl, tutkimusjohtaja Ari Hyytinen, lääketieteen tutkimusjohtaja Leena von Hertzen, 
toimistopäällikkö Hannele Aapio, apurahasihteeri Merja Lepistö, tekninen isännöit-
sijä Tarvo Simsiö ja tutkija Antti Kuusterä.
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Tilintarkastajat
Vuoden 2013 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 2013 nimeämä tilintar-
kastaja on KHT-tilintarkastaja Markku Koskela varamiehenään KHT-tilintarkastaja 
Martin Baltscheffsky. Valvontatilintarkastajana toimii KHT Johanna Mäntyharju.

Säätiön hallitus: kuvassa vasemmalta Kimmo Kontula, Pentti Vartia, 
Olli Ahtola ja Antti Suvanto (kuvasta puuttuu Suvi-Anne Siimes)

Säätiön henkilökunta: kuvassa vasemmalta Leena von Hertzen, 
Antti Kuusterä, Elli Dahl, Ari Hyytinen, Merja Lepistö, Tarvo Simsiö ja 
Hannele Aapio
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YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ

1

TULOSLASKELMA   01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012

VARSINAINEN TOIMINTA € €

Tieteen ja tutkimuksen tuki
Tuotot

Rojaltit kirjoista 1 069,39 0,00
Kulut

Luentopalkkiot 0,00 -12 500,00
Apurahat, tutk.toiminta -1 325 000,00 -1 300 000,00
Muut apuraha- ja tutk.kulut -5 196,24 -1 330 196,24 -7 520,13 -1 320 020,13

Henkilöstökulut -458 159,50 -441 985,21

Poistot -54 367,19 -38 722,26

Muut kulut -160 481,76 -147 753,41

KULUJÄÄMÄ -2 002 135,30 -1 948 481,01

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot

Osinkotuotot 954 165,80 899 894,38
Korkotuotot 758 145,25 796 463,21
Vuokratuotot 1 165 667,26 1 108 371,52
Omaisuuden myyntivoitot 586 304,23 11 436,84
Arvonalennusten palautukset 98 573,44 3 562 855,98 109 565,45 2 925 731,40

Kulut

Poistot -31 705,28 -34 322,88

Muut kulut
 Huoneistojen kulut -297 655,66 -492 369,44
 Rahoituskulut -5 999,76 -10 110,80
 Omaisuuden myyntitappiot -16 741,00 -30 478,08
 Arvonalennukset -97 594,03 -417 990,45 -1 056 879,90 -1 480 272,77

SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO 3 113 160,25 1 301 570,30

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ € 1 111 024,95 € -646 910,71

Tilikauden yli-/alijäämän erittely
Toiminnan yli-/alijäämä 540 482,31 319 444,98
Myyntivoitot/-tappiot 569 563,23 -19 041,24
Arvonalennukset/-palautukset 979,41 -947 314,45

1 111 024,95 -646 910,71
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsingissä, 25. päivänä helmikuuta 2014

Kimmo Kontula Olli Ahtola Asmo Kalpala
puheenjohtaja

Suvi-Anne Siimes Antti Suvanto Elli Dahl
asiamies

Tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä, 18. päivänä maaliskuuta 2014

Johanna Hilden Markku Koskela Pertti Sundqvist
KHT KHT KHT

T  A  S  E    31.12.2013 31.12.2012
€ €

V A S T A A V A A 

PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
     Aineettomat oikeudet 64 495,28 14 116,73
AINEELLISET HYÖDYKKEET
     Kalusto 44 789,54 54 245,17
SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet
     Muut pitkävaikutteiset menot 63 410,55 95 115,83
Muut sijoitukset
     Osakkeet ja osuudet 27 331 340,85 26 373 687,72
     Obligaatiot ja muut joukkovelkakirjalainat 7 420 277,00 7 661 183,00
     Saamiset 4 405 518,41 39 157 136,26 4 219 905,92 38 254 776,64

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
     Vuokrasaamiset 6 699,72 0,00
     Muut saamiset 4 062,64 25 633,49
     Siirtosaamiset 490 456,89 501 219,25 517 939,28 543 572,77
Rahat ja pankkisaamiset 3 378 412,70 2 793 559,99
VASTAAVAA YHTEENSÄ € € 41 755 387,13

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
     Peruspääoma 1 000 000,00 1 000 000,00
     Käyttörahasto 38 971 189,52 39 558 001,29
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 111 024,95 41 082 214,47 -646 910,71 39 911 090,58
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
     Vuokraennakot 0,00 3 313,30
     Ostovelat 5 414,55 9 284,59
     Maksamattomat apurahat 2 002 933,38 1 728 439,48
     Muut velat 67 210,18 45 067,18
     Siirtovelat 51 691,00 2 127 249,11 58 192,00 1 844 296,55
VASTATTAVAA YHTEENSÄ € € 41 755 387,13

43 209 463,58

43 209 463,58
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Yrjö Jahnssonin säätiön hallitukselle
Olemme tilintarkastaneet Yrjö Jahnssonin säätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toi-
mintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. 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. 
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Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen 
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

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, 18. päivänä maaliskuuta 2014

Johanna Hilden  KHT 
                            
Markku Koskela  KHT
                                       
Pertti Sundqvist  KHT        
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YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN APURAHAT 2013
KANSANTALOUSTIEDE

5/17/2013

Vartiainen, Hannu VTT 25 000,00 €
KAVA erikoiskurssien järjestäminen

5/21/2013

Haaparanta, Pertti Professori 25 000,00 €
Hanke:Kehitysmaat ja maailmantalous

Kultti, Klaus Professori 25 000,00 €
Teoretttinen tutkimus hinnoittelu ja markkinoiden rakenteen 
välisistä yhteyksistä sekä immateriaalio

6/12/2013

Autio, Timo Kaupptatieteen maisteri 20 000,00 €
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Karhapää, Henna Kauppatieteiden maisteri 20 000,00 €
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Koponen, Kristine Valtiotieteiden kandidaatti 20 000,00 €
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Niemelä, Pauli Kauppatieteiden maisteri 20 000,00 €
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Nurminen, Tuomas Valtiotieteiden maisteri 20 000,00 €
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Nyholm, Juho Valtiotieteen kandidaatti 20 000,00 €
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Palviainen, Heikki Kauppatieteiden kandidaatti, teologian ylioppilas 20 000,00 €
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Ristolainen, Kim Valtiotieteiden maisteri 20 000,00 €
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Salmi, Julia VTM 20 000,00 €
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Savolainen, Ville Kauppatieteiden maisteri 20 000,00 €
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

12/16/2013

Alavuotunki, Kaisa Valtiotieteiden maisteri 21 000,00 €
Synteettisen kontrollin menetelmä ja interventioiden vaikutus kehitysmaissa

Godenhielm, Mats Valtiotieteiden tohtori 25 000,00 €
Post doc tutkimus: Laadun ja kapasiteetin määräytyminen kitkaisilla työ- ja 
hyödykemarkkinoilla

Haapanen, Mika Kauppatieteiden tohtori 3 500,00 €
JSBE-tutkimusseminaarit vuonna 2014

Heimonen, Kari Professori 6 000,00 €
Taloustutkijoiden XXXI kesäseminaari
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Heimonen, Kari KTT, Professori 13 000,00 €
Tutkimusvierailu: Hong Kong City University

Huuki, Hannu Kauppatieteiden maisteri 20 000,00 €
Vesivoimatuotannon dynaaminen mallintaminen ja merkitys muuttuvassa 
sähköjärjestelmässä.

Isoré, Marlène PhD 15 000,00 €
Disaster risk, self-fulfilling recessions, and monetary policy

Junttila, Juha KTT 20 000,00 €
Makro- ja rahoitustutkimukseen liittyvä aineistohankinta

Kainu, Annina PM 21 000,00 €
Verokilpailun ja työvoiman liikkuvuuden vaikutus julkisen sektorin 
optimaaliseen kokoon

Karhunen, Hannu Kauppatieteiden maisteri 2 000,00 €
Tutkimusvierailuun Groningenin yliopistoon

Kauppi, Heikki VTT 3 500,00 €
ACE -tutkimusseminaarit 2014

Kerola, Eeva KTM 22 000,00 €
Väitöskirjatyöskentelyyn

Kosonen, Tuomas Valtiotieteen tohtori 48 000,00 €
Post doc tutkimusvierailu: Massachusetts Institute of Technology 2014-2015

Lanne, Markku Professori, VTT 7 000,00 €
8th Nordic Econometric Meeting -konferenssi

Lappalainen, Olli Kauppatieteen maisteri 5 000,00 €
Väitöskirja: Strateginen käyttäytyminen rakenteellisisssa yhteisöissä

Mäkinen, Iiro Kauppatieteiden maisteri 12 500,00 €
Innovaatiopolitiikan vaikutukset epätäydellisten rahoitusmarkkinoiden vallitessa

Nieminen, Mika Kauppatieteiden maisteri 21 000,00 €
Väitöskirjatyöskentelyyn ja tutkijavierailuun Columbia Business Schoolissa

Pietola, Matias Oikeustieteen maisteri 7 000,00 €
Taloustieteen jatko-opinnot (Toulouse School of Economics)

Puonti, Päivi Kauppatieteiden maisteri 21 000,00 €
Rahapolitiikan tavoitteiden ja virityksen vaikutukset rahoituslaitosten toimintaan

Salonen, Mikko VTM 10 000,00 €
Tutkimusvierailun kustannuksiin ja väitöskirjatyöskentelyyn

Savolainen, Ville Kauppatieteiden maisteri 7 000,00 €
Väitöskirjatyöskentelyyn ja jatko-opintoihin

Seppälä, Ville Kauppatieteiden maisteri 7 000,00 €
Jatko-opiskelu: Työmarkkinareformit, verkostot työmarkkinoilla ja työurat

Seuri, Allan Kauppatieteiden maisteri 20 000,00 €
Väitöskirjatyö: Työttömyyden syyt makrotasolla

Teirilä, Juha DI, KTM 12 000,00 €
Tutkimusvierailuun Arizonan yliopistoon

Turunen, Harri Valtiotieteiden maisteri 35 000,00 €
Post-doc tutkimusvierailu: Cambridgen yliopisto 2014-2015
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Uusitalo, Roope professori 10 000,00 €
Pohjoismainen työn taloustieteen konferenssi 2014

Vartiainen, Hannu VTT 25 000,00 €
KAVA:n kurssien ja seminaarien järjestäminen

Vartiainen, Hannu VTT 18 500,00 €
Kollokvioseminaarit 2014 (HECER)

Vihriälä, Erkki MSc Economics 25 000,00 €
Kansantaloustieteen jatko-opinnot ulkomailla

Virtanen, Hanna KTM 5 000,00 €
Väitöskirjatutkimus nuorten koulutusvalinnoista ja opintojen kulusta

Ylinen, Tuuli KTM 10 000,00 €
Yleisen asumistuen ja toimeentulotuen alikäyttö Suomessa

Varaukset
Juhlaseminaari 2014 52 000,00 €

LÄÄKETIEDE

12/16/2013

Alaheino, Lara Lääketieteen lisensiaatti 5 000,00 €
Aikuisten ADHD Suomessa; esiintyvyys, komorbiditeetti, elämänlaatu ja 
työssä pärjääminen

Alasaari, Jukka Filosofian maisteri 6 400,00 €
Vuorotyöstressin epigeneettinen sormenjälki sairaanhoitotyössä ja lentotyössä

Erkkola, Maijaliisa Dosentti, FT, ETM 12 000,00 €
Leikki-ikäisten ravitsemuksen ja allergiaterveyden edistäminen (LILLA)

Eskelinen, Marjo TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti 12 000,00 €
Ruokavalion pitkäaikaisvaikutukset kognitiolle, dementiariskille sekä depressiolle

Isolauri, Erika LT; lastentautiopin professori 12 000,00 €
Perinataalikauden mahdollisuudet allergian ja lihavuuden ehkäisyyn

Kaminen-Ahola, Nina FT, yliopistotutkija 15 000,00 €
Raskauden aikaisen alkoholialtistuksen vaikutus sikiön geenien säätelyyn ja 
kehitykseen (epiFASD)

Kanerva, Noora Elintarviketieteiden maisteri 10 000,00 €
Itämeren ruokavalion yhteys lihavuuteen ja sen metabolisiin riskitekijöihin -- 
Väestötutkimus

Kaseva, Nina Debora LL, lastentautien erikoislääkäri 12 000,00 €
Pikkukeskonen aikuisena - sairausriskit ja niiden taustamekanismit

Kirjavainen, Pirkka Dosentti, FT 15 000,00 €
Suolistomikrobiston merkitys allergioiden ja astman kehittymiseen lapsuusiässä

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

Korniloff, Katariina Terveystieteiden tohtori 10 000,00 €
Masennuksen tautimekanismit- seurantatutkimus

Kylliäinen, Anneli Psykologian tohtori 13 000,00 €
Katsekontaktin poikkeavuus ja kehitys pienillä autistisilla lapsilla
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Laitinen, Tomi Lääketieteen kandidaatti 8 000,00 €
Ihanteellinen sydänterveys ja kardiometaboliset muuttujat

Lehtimäki, Terho professori 12 000,00 €
Varhaislapsuuden vaikutus ateroskleroosin sairastumisriskiin

LeThiThanh, An PhD 10 000,00 €
Virus Signature and Type 1 Diabetes: Insight for Prevention & Diagnosis

Lindgren, Maija PsM 10 000,00 €
Psykoosin varhainen tunnistaminen nuorisopsykiatrisilla potilailla

Lund, Riikka Tohtori 18 000,00 €
Alzheimerin taudin epigenomiikka ja molekulaariset mekanismit

Mustelin, Linda Lääketieteen tohtori 20 000,00 €
Syömishäiriöiden geneettinen tausta sekä taudinkulkuun ja ennusteeseen 
vaikuttavat tekijät

Mäkelä, Kari-Matti FM, TkK, LK 10 000,00 €
Hapettunut LDL: perimän ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutus sydän- ja 
verisuonitautien synnyssä

Niinikoski, Harri Lastentautien erikoislääkäri, LT, dosentti 15 000,00 €
Varhaislapsuudessa alkanut sydän- ja verisuonisairastuvuuden 
ehkäisyprojekti (STRIP), seurantatutkimus

Nolvi, Saara PsM, 2013; KM, 2013 10 000,00 €
Äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutus lapsen emotionaaliseen itsesäätelyyn

Nordström, Tanja Filosofian maisteri 6 000,00 €
Nuorten käytöshäiriöiden sekä ADHD:n mahdolliset syyt ja 
seuraukset Pohjois-Suomessa

Oikonen, Mervi Filosofian tohtori 10 000,00 €
Maksan rasvoittumisen syyt ja sydänterveysvaikutukset nuorilla aikuisilla

Pirkola, Sami psykiatrian dosentti 15 000,00 €
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön geneettiset ja ympäristölliset riskitekijät 
arktisella alueella

Poranen-Clark, Taina TtM, KM 10 000,00 €
Varhaisen kehityksen ja fyysisen aktiivisuuden yhteys iäkkään henkilön 
toimintakykyyn

Puranen, Taija Elintarviketieteiden maisteri 8 000,00 €
Kotona asuvien muistisairaiden ja heidän puolisohoitajiensa ravitsemus, 
väitöskirjatyö.

Raitakari, Olli Akatemiaprofessori 15 000,00 €
Lapsuuden elintapojen yhteydet sydän- ja verisuoniterveyteen aikuisena

Ristikari, Tiina Yhteiskuntatieteiden tohtori 12 000,00 €
Koulusta työelämään siirtyminen, Kansallinen Syntymäkohortti 1987

Salmi, Noora Filosofian maisteri 10 000,00 €
Alzheimerin taudin varhainen havaitseminen: kaksostutkimus

Vaskivuo, Laura Psykologian maisteri, neuropsykologiaan erikoistuva 10 000,00 €
Subjektiiviset muistioireet muistisairauksien varhaisessa toteamisessa ja 
ehkäisyssä

Villa, Pia Maria Lääketieteen lisensiaatti 3 600,00 €
Pre-eklampsian ennustaminen ja ehkäisy
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Vääräsmäki, Marja LT, dos. 12 000,00 €
Äidin raskausdiabetes ja lapsen aikuisiän terveys

Würtz, Peter FT, dosentti 8 000,00 €
Sydän- ja verisuonitautialttiuden metaboliset biomarkkerit Suomen väestössä

Ämmälä, Antti-Jussi LL 7 000,00 €
Kiintymyssuhteen (epi)genetiikka: ympäristön ja perimän vuorovaikutus 
kiintymyssuhdemalliin

Varaukset
Lääketieteen symposium 2014 16 000,00 €

TERVEYSTALOUSTIEDE

12/16/2013

Booth, Neill KTM 17 000,00 €
Eturauhassyövän PSA-joukkoseulonnan taloudellinen arviointi

Devdatta, Ray MSc (Economics), MA (Economics) 8 000,00 €
Väitöskirjatyö: Terveysindikaattoreiden vaikutus kansantalouteen

Martikainen, Jaana Farmasian tohtori 3 000,00 €
Tutkimusvierailun kustannuksiin (Centre for Pharmaceutical Pricing and 
Reimbursement Policies, Wien)

Martikainen, Janne Dosentti 6 000,00 €
Kansallinen rekisteritutkimus tuoreen reuman aiheuttamista 
tuottavuuskustannuksista

Pekola, PIia VTM, TtM 6 000,00 €
Kilpailu ja laatu terveydenhuollossa: Tuloksia fysioterapiamarkkinoilta
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