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TOIMITUSJOHTAJAN
KATSAUS
Vuonna 2014 tuli kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun
kouluneuvos Hilma Jahnsson perusti säätiön lahjoittamalla
peruspääomaksi yhdessä puolisonsa Yrjö Jahnssonin kanssa
keräämänsä omaisuuden.

hteiskunnalliseen toimintaan osallistuvalla Jahnssonin pariskunnalla oli
määrätietoinen näkemys yhteiskunnallisten erojen kaventamisesta koulutuksen ja tieteen avulla. Omaisuuden säätiöiminen 16.12.1954 mahdollisti heidän toiveidensa
toteuttamisen ja systemaattisen koulutuksen ja
tieteen tukemisen.

” Säätiön sääntöjen mukaan
tarkoituksena
on suomalaisen kansantaloustieteellisen
ja lääketieteellisen tutkimuksen edistäminen sekä
suomenkielistenoppi- ja tutkimuslaitosten
ylläpitäminen
ja tukeminen.”
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TAPAHTUMARIKAS juhlavuosi 2014 käynnistyi 1.1.
MTV3-kanavalla näytetyllä säätiöstä kertovalla
dokumentilla ja huipentui 16.12. Finlandia-talossa
järjestettäviin vuosipäiväjuhliin.
Säätiö järjesti kaksi kansainvälistä tieteellistä
juhlaseminaaria. Seminaarien teemoiksi oli valittu
ajankohtaiset ja tärkeät aiheet. Taloustieteellisessä
seminaarissa käsiteltiin taloudellista eriarvoisuutta
ja sen yhteyttä terveyseroihin. Lääketieteen symposiumissa käsiteltiin kroonisia tulehdussairauksia eli ns. elintasosairauksia kuten esim. allergioita.
Useamman vuoden valmistelut ja monen ihmisen
työpanoksen vaatineisiin kutsuseminaareihin osallistui yhteensä parisataa alan huippututkijaa.
APURAHOJA säätiö on jakanut historiansa aikana
yli 73 miljoonan edestä. Juhlavuonna hallitus
teki apurahapäätöksiä lähes 2,2 miljoonan euron
edestä. Summa sisältää monivuotiset suurapurahat
ja Bengt Holmströmille ja Jaakko Kapriolle myönnetyt palkinnot merkittävästä tieteellisestä tutkimuksesta, joka edistää tieteen ja tutkimuksen aktiivista hyödyntämistä yhteiskunnassa.
Säätiö näkyi julkisuudessa erityisesti pääoman
tuottojen ja talouskasvun kehitystä tutkineen ranskalaisen Thomas Pikettyn yhteydessä. Säätiö palkitsi hänet yhdessä Euroopan taloustieteilijöiden
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järjestön (EEA) kanssa jo vuonna 2013. Suomessa
hän oli jälleen kesällä 2014 säätiön taloustieteellisen seminaarin yhtenä luennoitsijana. Talouden
rock-tähti Piketty villitsi suomalaiset mm. verotukseen liittyvien näkemystensä johdosta. Säätiö tukee
ja palkitsee korkeatasoista tieteellistä tutkimusta
mutta ei ota kantaa tutkijoiden veropoliittisiin tms.
näkemyksiin. Puolueettomana ja vapaana tieteen
tukijana säätiö iloitsee kaikesta hyvin ja tieteellisesti
argumentoidusta yhteiskunnallisesta keskustelusta!
JUHLAVUONNA katsottiin historiaan tutkija Antti
Kuusterän kirjoittaman kirjan ”Tarina taloustieteen kansainvälistymisestä” valmistuttua. Kuusterän mukaan säätiön merkitys Suomen taloustieteen
modernisoinnissa ja kansainvälistymisessä säätiön
vaatimattomat taloudelliset voimavarat huomioon
ottaen on ”suorastaan ällistyttävä”. Menestyksen
taustalla oli mm. oikeiden henkilöiden ja yhteistyökumppaneiden valjastaminen säätiön toimintaan
ja taloustieteiden kansainvälisyyden tunnustaminen jo vuosikymmenet sitten, jolloin Suomi oli vielä
suhteellisen sulkeutunut maa.
TÄNÄÄN saamme elää avoimessa Suomessa ja
rakentaa säätiössä uutta hienon historian jatkeeksi.
Edelleen säätiön piirissä toimivat eri alojen huippuosaajat, joiden avulla sekä löydetään tieteen
tukeen parhaat kohteet että hoidetaan varallisuutta
ja hallintoa tehokkaasti ja jatkuvasti toimintatapoja
kehittäen. Lämpimät kiitokset jälleen säätiön asiantuntijoille, henkilökunnalle, hallitukselle ja yhteistyökumppaneille!
Elli Dahl
toimitusjohtaja

Tästä kaikki alkoi. Kihlapari Hilma Hägg ja
Yrjö Jahnsson keväällä 1905 Wienissä.
Pariskunta yhdessä osallistui yhteiskunnalliseen
toimintaan jo ennen säätiön perustamista.

HALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJALTA
Uudistukset ravistelevat Suomen tieteen tekemisen
ja tukemisen kenttää. Yrjö Jahnssonin säätiön missio
on muuttuvassakin ympäristössä omaleimainen ja
ajankohtainen.

äätiö on maamme merkittävimpiä taloustieteellisen tutkimuksen rahoittajia, ja lisäksi
se tukee tärkeitä lääketieteen ja terveystaloustieteen osa-alueita.

”Kuluva
vuosikymmen
hakee vertaistaan Suomen
tieteen ja
tutkimuksen
rakenteiden
uudistamisen
historiassa.”

KULUVA vuosikymmen hakee vertaistaan
Suomen tieteen ja tutkimuksen rakenteiden
uudistamisen historiassa. Yliopistouudistus
toteutui vuoden 2010 alusta, ja valtion tutkimuslaitosten kokonaisuudistus on parhaillaan
käynnissä. Valtio ohjailee rahavirtoja irrottamalla
– pääosin tutkimuslaitosten budjetista – vuosittain 55 miljoonaa euroa strategiseen tutkimukseen,
minkä tarkoituksena on tukea yhteiskunnan merkittäviin haasteisiin kohdistuvaa tutkimusta. Lisäksi
kiristyvän kilpailun keskellä yliopistoja patistetaan profiloitumaan vahvuuksiinsa ja keskinäiseen
yhteistyöhön; tätä varten rahoitusta leikataan yliopistoilta ja jaetaan sitten harkiten takaisin.
NÄIDEN madonlukujen perustelut ovat kiistattomat. Suomen Akatemian Tieteen tila 2014 –selvityksen mukaan tieteemme taso on kylläkin vakaa
ja jopa maailman keskitasoa parempi, mutta viime
vuosina Suomi on jäänyt jälkeen monista ennen
samalla tasolla olleista vertailumaista, puhumattakaan niistä maista, jotka jo alun perin olivat meitä
edellä. Lääkkeiksi etsitään nyt voimavarojen keskittämistä, tehokasta rekrytointia ja lisääntyvää kansainvälistä yhteistyötä.
SUOMALAINEN säätiökentän tuki tieteelle on vuosittain 200 miljoonan euron luokkaa, joka ei paljon
jää jälkeen Suomen Akatemian rahoitusosuudesta
ja joka on kaksinkertainen EU-rahoitukseen verrat-
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tuna. Säätiöiden jakaman rahan on aina toivottu
mahdollistavan uusia avauksia ja riskin ottoja, eikä
tähän pitäisi tulla muutoksia uudessa maailmassakaan. Kaiken ylittävänä kriteerinä tulee jatkossakin
olla tutkimuksen korkea laatu.
YRJÖ Jahnssonin säätiön missio on muuttuvassa
ympäristössäkin selkeä ja ongelmaton. Säätiö on
yksi maamme merkittävimmistä taloustieteellisen tutkimuksen rahoittajista, ja lisäksi se kohdentaa tärkeää rahoitusta eräille kansanterveydellisesti keskeisille lääketieteen osa-alueille sekä terveystaloustieteen sektorille. Säätiön toimintakenttä
on siten omaleimainen, yhteiskunnallisesti merkittävä ja mitä ajankohtaisin. Kansainvälisyys on alusta
alkaen leimannut kaikkia säätiön askeleita.
JULKISEN sektorin lisääntyvän yhteistyön vaatimusten keskellä on luontevaa ennustaa, että myös
säätiöiden välinen yhteistyö tulee lisääntymään.
Säätiöiden professori- ja postdoc-poolirahoitukset ovat erinomaisia esimerkkejä rajat rikkovista ja
valtion budjettirahoitusta täydentävistä tukimuodoista. Uusia voitaisiin kehitellä esimerkiksi pehmeän kotiinpaluun mahdollistamiseksi ulkomaisen
opintomatkan jälkeen, kansainvälisten kongressien
järjestämiseksi ja entistä vaikuttavampien tutkimusinfrastruktuurien synnyttämiseksi. Yrjö Jahnssonin
säätiö osallistuu mielihyvin tällaiseen tuiki tärkeään
tiedettä tukevaan yhteistyöhön. Edesmenneen säätiön puheenjohtajan Jaakko Hongon sanoin: ”Ei tule
vain seurata trendejä, vaan myös tehdä niitä”.
Kimmo Kontula
hallituksen puheenjohtaja

TIETEEN TUKEMINEN
Tieteen tukeen säätiö käytti vuonna 2014 yhteensä 1 987 539 euroa.
Säätiön hallituksen myöntämien apurahojen ja palkintojen kokonaissumma
on monivuotisten apurahojen johdosta kuitenkin suurempi eli yhteensä
2 185 405 euroa, josta vuodelle 2015 kohdistuu 1 908 405 euroa ja vuodelle
2016 kohdistuu 277 000 euroa. Apurahoja ja palkintoja myönnettiin 128 kappaletta.

äätiöllä oli vuonna 2014 kolme hakua: helmikuussa Professoripoolin haku, toukokuussa ensimmäisen vuoden jatko-opinnot Kansantaloustieteen valtakunnallisessa
jatkokoulutusohjelmassa (KAVA) aloittavien haku sekä syyskuussa apurahojen yleinen haku kaikissa säätiön tukemissa tieteenaloissa. Hakemuksia säätiö sai kokonaisuudessaan noin 12 miljoonan euron edestä.
Syksyn yleisessä haussa 18 %:lle hakijoista myönnettiin apuraha.

lijoita. Ensimmäisen vuoden jatko-opinnot aloittaville myönnettiin 7 kpl 20 000 euron ja 4 kpl
10 000 euron apurahoja. KAVAn kurssitoimintaan
myönnettiin 80 000 euroa.
Yrjö Jahnsson Fellowship -apurahan, 39 500
euroa, MIT:ssä tapahtuvaan post doc –tutkimusvierailuun sai Ohto Kanninen. Säätiö tukee myös
muita ulkomaisiin yliopistoihin kohdistuvia tutkimusvierailuja, kuten mm. professori Pauli Murron
vierailua Yale:en, 40 000 euroa, KTT Tanja Saxellin
vierailua Stanfordin yliopistoon, 15 500 euroa, ja jat-

KANSANTALOUSTIETEELLISEN
TUTKIMUKSEN TUKEMINEN
Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen
käytettiin monivuotiset apurahat mukaan laskettuna 1 250 455 euroa.
Suurin apuraha myönnettiin käyttäytymistaloustieteelliseen tutkimukseen VTT Maisa Halkon
johtamalle työryhmälle, joka tutkii sosiaalisen
ympäristön ja kuluttajakäyttäytymisen yhteyksiä.
Yhteensä 160 000 euron apuraha jakautuu vuosille
2015-2016.
Professoripoolin kautta myönnettiin vuoden tutkimusvapaan mahdollistamat 32 000 euron professoriapurahat Vesa Kanniaiselle ja Olli Tahvoselle. Vesa Kanniainen keskittyy kahteen tutkimusprojektiin. Toinen tutkimusprojekti liittyy kriisitaloustieteeseen ja erityisesti eurokriisiin ja toinen
koskee Suomen turvallisuuspolitiikkaa. Olli Tahvosen tutkimus liittyy taloudellisten mallien kehittämiseen uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä
käytössä. Säätiöiden professoripooli on Yrjö Jahnssonin säätiön ja 14 muun säätiön yhteinen määräaikainen apurahapooli.
Säätiö tukee Kansantaloustieteen valtakunnallista jatkokoulutusohjelmaa (KAVA) ja sen opiske-

TIETEEN TUKEMINEN

(OSUUS JAETUSTA EUROMÄÄRÄSTÄ)

KANSANTALOUSTIEDE 57 % / LÄÄKETIEDE 30 %
TERVEYSTALOUSTIEDE 12 % / MUUT 1 %

LKT Risto Pelkonen kiittämässä
Hilma Jahnssonia apurahasta vuonna
1963. Vieressä asiamies Seppo Hieta.

Suurin apuraha, 160 000 euroa vuosille 2015 –
2016, myönnettiin professori Markus Perolan johtamalle työryhmälle. Työryhmä tutkii systeemibiologista lähestymistapaa käyttäen lihomista ja ikääntymistä.
Seuraavaksi suurimmat apurahat myönnettiin FT
Marjo Eskeliselle ja TtM Niko Waseniukselle.
Eskeliselle myönnettiin 25 000 euroa tutkimukseen, jossa selvitetään ruokavalion pitkäaikaisvaikutuksia kognitiolle, dementiariskille, depressiolle
ja MRI-muutoksille. Waseniukselle myönnettiin 23
000 euroa tutkimusaiheeseen terveyskäyttäytymisen ennustajat elämänkaaren eri vaiheissa.
Yli puolet säätiön lääketieteen tuesta, ja myös
hakemuksista, kohdentui elintapojen ja ympäristötekijöiden terveysvaikutuksia selvittäviin tutkimuksiin. Eniten hakemuksia tuli väitöskirjatyöntekijöiltä.
Lääketieteelliseen tutkimukseen myönnettiin
yhteensä 35 apurahaa, jotka jakaantuvat seuraavasti:
• Tutkimushankkeet ml. post doc tutkimus
66 %
• Väitöskirjatutkimus
34 %

TIETEEN TUEN KÄYTTÖTARKOITUS
(OSUUS JAETUSTA KAPPALEMÄÄRÄSTÄ)

Lääketieteessä
tuettiin
e
 rityisesti
elintapojen ja
ympäristötekijöiden terveys
vaikutuksia
selvittäviä
tutkimuksia.

ko-opiskelija Tuomas Nurmisen vierailua Humboltin yliopistoon, 22 000 euroa.
Säätiö tukee taloustieteellisten seminaarien ja
kurssien järjestämistä. Tukea saivat mm. Helsinki
Center of Economic Research:n kollokvioseminaarit, Jyväskylän yliopiston taloustieteen tutkimusseminaarit, Taloustutkijoiden XXXII kesäseminaari ja
European Workshop on Efficiency and Productivity
Analysis- konferenssi.
Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen
myönnettiin yhteensä 63 apurahaa, jotka jakaantuvat seuraavasti:
• Jatko-opinnot ja väitöskirjatutkimus
65 %
• Tutkimushankkeet ml. post doc tutkimus
26 %
• Seminaaritoiminta
6%
• KAVAn erikoiskurssit
3%
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LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN
TUKEMINEN
Lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen käytettiin monivuotiset apurahat mukaan luettuna
yhteensä 665 000 euroa.
Lääketieteen tuki on keskitetty säätiön hallituksen päättämiin painoalueisiin. Säätiö myönsi tukea
vuonna 2014 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.

JATKO-OPINNOT JA VÄITÖSKIRJATUTKIMUS 55 %
POST DOC -TUTKIMUS 39 %
SEMINAARITOIMINTA 6 %

TERVEYSTALOUSTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN
TUKEMINEN
Terveystaloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen
käytettiin monivuotiset apurahat mukaan laskettuna yhteensä 261 950 euroa.
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.
Suurin apuraha myönnettiin professori Petri
Böckermanin johtamalle tutkimusryhmälle. Ryhmälle myönnettiin 160 000 euroa terveydenhuollon tieto- ja informaatiojärjestelmien hyödyntämistä ja hyötyjä selvittävään hankkeeseen vuosille
2015 - 2016.
Terveystaloustieteellisen tutkimuksen tuki koostuu
8 apurahasta, jotka jakaantuvat seuraavasti:
• Väitöskirjatutkimus
62 %
• Tutkimushankkeet ml. post doc tutkimus
25 %
• Seminaaritoiminta
13 %

JAHNSSONIN PARISKUNNAN PERUSTAMIEN
KOULUJEN TUKEMINEN
Töölön yhteiskoulun aikuislukion ja Espoonlahden lukion oppilaita tuettiin 13 000 euron edestä.
Uusille ylioppilaille, joista voidaan toivoa tulevan
tieteenharjoittajia, myönnettiin 20 kpl 400 euron
kannustusstipendejä. Lisäksi Espoonlahden lukiolle
myönnettiin 5 000 euron edestä stipendejä ulkomaan opintomatkoihin.
Hilma ja Yrjö Jahnsson perustivat omin varoin
Helsingin suomalaisen yksityislyseon vuonna 1923
havaittuaan monien suomenkielisten nuorten jäävän vaille opiskelupaikkaa. Koulun 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 ensimmäinen ja myös yksi Euroopan vanhimmista aikuislukioista.

PSYKOLOGISET TEKIJÄT
PÄÄTÖKSENTEOSSA
VTT, dosentti Marja-Liisa Halko tekee kokeellista tutkimusta käyttäytymistaloustieteen ja neurotaloustieteen alueella Aalto yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Hän
tutkii mm. riskiä ja epävarmuutta sisältäviä päätöksentekotilanteita, sukupuolieroja
päätöksenteossa ja sosiaalisen ympäristön vaikutusta kuluttajan käyttäytymisessä.

”Tutkimukset
naisten ja
miesten eroista päätöksenteossa ovat
tärkeitä yhteis
kunnallisia
kysymyksiä.”

aloustieteessä tutkitaan ihmisen tekemiä valintoja. Traditionaalinen taloustiede olettaa, että ihminen pyrkii maksimoimaan hyötyään rationaalisesti ilman sosiaalisen ympäristön vaikutuksia. Käyttäytymistaloustiede, joka vakiinnutti asemansa 80-luvulla,
rakentuu traditionaalisen taloustieteen teorian
päälle mutta tunnistaa tunteiden merkityksen ja
laajentaa kuvaa ihmisen käyttäytymisestä. Käyttäytymistaloustieteessä tutkitaan psykologisten
ja sosiaalisten tekijöiden vaikutusta taloudelliseen päätöksentekoon.
”Käyttäytymistaloustieteiden malli kuvaa
paremmin oikeita kuluttajia, mutta on monimutkainen - ja vielä erilainen eri ihmisillä. Muiden ihmisten toimet vaikuttavat eri tavalla ihmisten päätöksentekoon ja hyvinvointiin riippuen henkilön
omista sosiaalisista motiiveista. Esimerkiksi naapurin teoista toinen voi olla kateellinen, josta hänelle
seuraa negatiivista hyötyä ja hyvinvoinnin laskua.
Toinen taas voi olla onnellinen naapurin tekemisistä ja saavutuksista. Kun malliin laittaa lisää tavaraa, se ei ole enää niin selitysvoimainen. Toki on
tilanteita, joissa sosiaalisia aspekteja on vähän,
esim. huutokaupat, ja niissä perinteinen taloustieteen malli toimii hyvin”, kertoo Marja-Liisa Halko.

AIVOTUTKIMUS TODISTAA:
MUSIIKKI VAIKUTTAA RISKINOTTOHALUUSI
Neurotaloustieteessä tutkitaan, mitä aivoissa tapahtuu päätöksentekotilanteessa ja miten erilaiset
ulkoiset tekijät, kuten esimerkiksi musiikki, vaikuttavat vaihtoehtojen arviointiin. MRI- magneettikuvauslaitteen avulla voidaan selvittää, mitkä koehenkilön
aivojen osat aktivoituvat valintatilanteissa.
Yhdessä neurotaloustieteellisessä tutkimuksessaan Marja-Liisa Halko selvitti musiikin avulla riski-
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nottohalun vaihtelua: ”Alkuoletus oli, että ihmiset
suhtautuvat taloudelliseen riskiin tietyllä tavalla.
Toiset pitävät riskistä ja toiset eivät, eikä kyseisen
henkilön riskinottohalu paljon vaihtele eri tilanteissa. Halusimme koeasetelman, jossa henkilön
riskiin suhtautumista voi vaihdella kokeen aikana.
Koehenkilöt toivat lempi- ja inhokkimusiikkiaan.
Laitoimme musiikin soimaan, kun henkilöt tekivät
taloudelliseen riskiin liittyviä päätöksiä. Tulos oli,
että lempimusiikin aikana henkilö on innokkaampi
ottamaan riskiä kuin inhokkimusiikkia kuunnellessaan. Aivojen aktivaatiorakenne oli erilainen hyvän
ja huonon musiikin aikana.”
Neurotaloustiede on nuori, vasta noin 15 vuotta
vanha, taloustieteen haara. Suomessa neurotaloustieteilijöitä on vain muutama. Neurotaloustieteet
yhdistävät monen alan tutkijoita ja tutkijan tausta
voi olla myös fysiikassa tai lääketieteessä. Aivotutkimusmenetelmä on kallista ja työlästä, joten rinnalla tutkijat käyttävät edelleen myös muita perinteisiä taloustieteen tutkimusmenetelmiä.

NAISET KAIHTAVAT KILPAILUA JA
SUOSIVAT YHTEISTYÖTÄ
Neurotaloustieteellä ja käyttäytymistaloustieteellä
on monia laajoja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja
niitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi sukupuolten
välisen tasa-arvon toteuttamisessa työelämässä.
Marja-Liisa Halkon tutkimuksissa on tullut ilmi,
että naisten riskinottohalu on alhaisempi joka ikäluokassa kuin miesten. ”Naisten riskikäyrät ovat
koko ajan miesten alapuolella - eivätkä edes
lähene vanhempana, mikä yllätti minut”, tutkija
toteaa.
Lisäksi tutkimusten mukaan naiset kaihtavat kilpailua ja suosivat yhteistyötä enemmän kuin miehet. Marja-Liisa Halko jatkaa: ”Onko niin, että naiset

”Neurotaloustiede
aiheutti aikoinaan kulmien kohotusta. Hilma
Jahnsson olisi varmaan
ollut sitä mieltä, että
siitä vaan!” sanoo säätiöltä suurapurahan saanut Marja-Liisa Halko.

eivät pidä kilpailutilanteista, koska stressaantuvat
niissä enemmän kuin miehet. Miehet taas innostuvat kilpailusta, eikä se ole heille stressin lähde
vaan nostaa tunnevireyttä. Miten fysiologiset reaktiot erilaisiin sosiaalisiin ympäristöihin selittävät
sitä, miten naiset ja miehet suhtautuvat niihin eri
tavalla? Tulevassa tutkimuksessa on tarkoitus selvittää tätä lisää.”
”Miksi yhteiskuntamme kuitenkin muuttuu koko
ajan kilpailullisemmaksi? Miksi ylipäätään ajatellaan, että kilpailu motivoi, jos se todellakaan tutkimusten mukaan ei motivoi suurta osaa väestöstä?
Jos haluamme työntekijöistä tulosta, niin olisiko
joku muu toimintatapa parempi?” hän pohtii.

”Haluamme ymmärtää päätöksentekoa ja pystyä mallintamaan sitä paremmin. Esimerkiksi tutkimukset naisten ja miesten eroista päätöksenteossa
ovat tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotta
annetaan tytöille ja pojille yhtäläiset mahdollisuudet. Naisia on vähemmän kuin miehiä kilpailluilla
aloilla. Kuinka paljon naisten ja miesten segregaatio
eri aloille johtuu siitä, että emme ymmärrä, miten
tytöt ja pojat ovat erilaisia ja miksi he tekevät erilaisia valintoja? Pitäisi nähdä, mistä käyttäytymiserot
tulevat ja tehdä niille jotain ajoissa. On myöhäistä
huutaa siinä vaiheessa, kun maito on jo maassa – ja
tytöt jo kouluttautuneet tietyille aloille”, sanoo Marja-Liisa Halko.

ASTMAN JA ALLERGIAN
SYITÄ SELVITTÄMÄSSÄ
Astma ja allergiat ovat tulehduksellisia elintasosairauksia, joiden esiintyvyys on
voimakkaasti lisääntynyt hyvinvoinnin ja urbanisaation myötä. Suomessakin jo lähes
kaksi miljoonaa ihmistä kärsii näistä sairauksista. Ennaltaehkäisyyn ei juuri ole ollut
keinoja, koska tautimekanismeja ei ole tunnettu riittävän hyvin.

”Tutkimusdata
on erityisen
arvokas, koska
retrospektiivistä tietoa lähes
80 vuoden
takaa ei j uuri
ennen ole
e
 sitetty.”
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ksi astma- ja allergiatutkimuksiin apurahan saaneita –nyt jo toistamiseenon korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, dosentti Sanna Toppila-Salmi.
Vuoden 2014 apuraha myönnettiin tutkimukseen ”Syntymäajan ja elämäntapojen yhteys
suomalaisten aikuisten astmaan ja hengitystieallergiaan”, joka pyrkii löytämään vastauksia
kysymykseen, voidaanko henkilön lapsuuden tai
aikuisuuden ympäristöstä tai elämäntyylistä löytää tekijöitä, joilla on yhteys astman ja allergioiden
kehittymiseen.
Entä eroavatko nämä tekijät eri ikäkausina, erityisesti ennen vuotta 1930 ja tämän jälkeen syntyneillä?
Tässä tapaus-verrokkitutkimuksessa on mukana
5000 henkilöä; Kelan erityiskorvausrekisterin pohjalta kutsuttuja, vuonna 1920-1965 syntyneitä astmaatikkoja, sekä väestörekisteristä heille kaltaistettuja pareja. Osallistujien terveydentila, lapsuuden ja
aikuisuuden elinympäristö ja elintavat on tarkkaan
selvitetty haastatteluilla, jotka ovat pääosin tehty v.
1996. Lisäksi osajoukolle (n= 635) on tehty keuhkofunktio-mittaukset ja laajat ihopisto-testit.
”Osajoukossa tehdyt analyysit toivat esiin sen,
että vanhin ikäryhmä (ennen vuotta 1930 syntyneet) oli harvoin herkistynyt millekään allergeenille, ja jos oli, herkistyminen oli vain yhdelle
tai muutamalle allergeenille. Tällä ei juuri ollut
yhteyttä astmaan. Sen sijaan nuoremmilla ikäryhmillä, joilla herkistyminen monille allergeeneille oli
tavallista, herkistymisen ja astman yhteys oli selvä”,
kertoo dosentti Toppila-Salmi.
Tutkimusdata on erityisen arvokas, koska
retrospektiivistä tietoa lähes 80 vuoden takaa ei
juuri ennen ole esitetty. Lisäksi suurin osa aiemmista astma/allergia-elinympäristötutkimuksista on
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”Löytämisen halu ja ilo ovat niitä eteenpäin ajavia voimia, ja viime kädessä kyse on halusta saada
aikaan jotakin sellaista, josta ihmiskunta oikeasti
hyötyy, oli se sitten varhaiseen diagnostiikkaan,
ennaltaehkäisyyn tai taudin hoitoon liittyvä asia”,
toteaa dosentti Toppila-Salmi.
Hyvän ryhmän merkitys on myös suuri, kaikki
oppivat toisiltaan ja jaettu ilo jonkin asian selviämisestä on ryhmässä aina moninkertainen. Sanna
Toppila-Salmen ryhmässä edellä esiteltyä tutkimusta ovat tekemässä myös kaksi väitöstyön tekijää sekä keuhkosairauksien ja allergologian, epidemiologian sekä biostatistiikan asiantuntijoita. Kaikkiaan dosentti Toppila-Salmella on 6 väitöstyöntekijää, lisäksi yksi väitöskirja valmistui hiljattain.

Lopuksi nousee vielä esille kysymys apurahojen merkityksestä tutkijalle. ”Omalta kohdaltani
voin sanoa, että erityisesti Yrjö Jahnssonin säätiön
apurahalla vuonna 2011, joka oli ensimmäinen merkittävämpi apurahani, oli ratkaiseva vaikutus sille,
että uskalsin ryhtyä osa-aikaiseksi tutkijaksi. Mietin pitkään, jatkanko kokoaikaisena kliinikkona vai
voisinko sittenkin olla myös tutkija. Säätiön apuraha
oli suuruudeltaan sitä luokkaa, että pystyin suunnittelemaan tutkimustyötä useiksi kuukausiksi eteenpäin ja siksi tällä oli ratkaiseva vaikutus uralleni. Se,
että voin nyt tehdä myös tutkimustyötä ja ohjata
väitöskirjoja, on suuri rikkaus ja ilon aihe minulle”,
Sanna Toppila-Salmi toteaa.

”Löytämisen
halu ja ilo ovat
niitä eteenpäin
ajavia voimia.”

tehty lapsilla. Antaako lapsuuden kasvuympäristö
suojaa vielä pitkälle aikuisuuteen, jopa vanhuuteen
asti? ”Analyysit ovat vielä kesken, mutta odotamme
mielenkiinnolla tuloksia, käsikirjoitusluonnos valmistunee alkusyksystä 2015”, sanoo tutkija.

TYÖN JA VAPAA-AJAN HÄILYVÄ RAJA
Virallisesta työajastaan puolet Sanna Toppila-Salmi
toimii korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoilääkärinä Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa ja
puolet ajastaan hän on tutkijana Helsingin yliopiston Haartman Instituutissa. Tutkimustyön luonteeseen kuuluu se, että työn ja vapaa-ajan raja on häilyvä; työtä on usein vaikea erottaa vapaa-ajasta.
Kun laitoksen tai laboratorion oven sulkee, odottaa
kotona usein vielä toinen työrupeama, on käytävä
läpi loppumattomiin alan julkaisuja, on kommentoitava kollegoiden käsikirjoituksia, on arvioitava oppilaiden opinnäytetöitä jne.
Miten tämä työn ja perheen yhteensovittamisen vaikea yhtälö on ollenkaan ratkaistavissa?
Sanna Toppila-Salmen perheeseen kuuluu diplomi-insinööri –aviomies ja kolme poikaa, vanhin on 11-vuotias, nuorimmaiset, kaksoset, 7-vuotiaita. ”Ratkaisevaa on ollut, että puolisoni on tukenut minua kaikissa urani vaiheissa ja tasavertaisesti
osallistunut arjen pyörittämiseen. Pojatkin kasvavat
ja tilanne on tältä osin koko ajan hieman helpottumassa”, hän toteaa.

TUTKIMUSRYHMÄN JA
SÄÄTIÖN RAHOITUKSEN MERKITYS
Tutkimustyössä tuloksia syntyy, jos tutkija on
aidosti ja intohimoisesti kiinnostunut aiheestaan
ja työstään. Pitää myös olla utelias, sitkeä ja valmis kestämään pettymyksiä, sillä niitäkin varmasti
jokaisen tutkijan eteen tulee.

Tutkija Sanna Toppila-Salmi
työssään Helsingin yliopiston
Haartman instituutissa.

JYLLA CERNIN
TIEDELEIRILLÄ

Säätiön vuonna 1973 rakentaman
koulurakennuksen seinälle
nojailevalle abiturientti Helena
Sivulalle maailma on avoinna.

Marraskuussa 2014 Espoonlahden lukion eli Jyllan 7 fysiikan opiskelijaa
osallistui Yrjö Jahnssonin säätiön tukemana CERNin tiedeleirille. Koripalloa
harrastava abiturientti Helena Sivula oli yksi näistä lahjakkaista nuorista.

ernissä oli oikeasti mielenkiintoista,
koska ymmärsimme, mitä he puhuivat ja
oppimme uutta. Osallistujatkin olivat kivoja.
Oli ihan mahtavaa!” kertoo Helena Sivula.
Opiskelijat olivat valmistautuneet matkaan hyvin ja suorittaneet lukiossa 8-9
fysiikan kurssia. Kaikki olivat myös osallistuneet ennen matkaa opettaja Miia
Rönkkö-Variksen pitämälle CERN-kurssille, jossa opetettiin hiukkasfysiikan perusteita
kuten hiukkaskiihdyttimien toimintaa, ydinreaktioita ja atomimalleja. Lisäksi opiskelijat olivat vierailleet Helsingin yliopiston hiukkasfysiikan laitoksella
ja yliopiston omassa kiihdytinlaboratoriossa.

Espoonlahden
lukio jatkaa
Hilma ja Yrjö
Jahnssonin
vuonna 1923
perustaman
Helsingin
suomalaisen
yksityislyseon
toimintaa.

TIEDELEIRILLÄ TIUKKA OHJELMA
Tiedeleirillä oli luentoja tutkimuskeskuksen toiminnasta, tulevaisuuden tutkimustavoitteista, hiukkasfysiikasta ja ilmastotutkimuksesta. Opiskelijat vierailivat myös koeasemilla ja tietotekniikan museossa.
Helena Sivula on myös aiemmin matkustellut sekä perheensä että lukion kanssa. Cernin tiedeleirin hän koki sekä hauskaksi että hyödylliseksi.
Hänen mukaansa projekti vahvisti kielitaitoa, antoi
osaltaan merkityksen vieraiden kielien oppimiselle
ja avarsi näkemyksiä siitä, mihin hiukkasfysiikkaa,
fysiikkaa ja luonnontieteellistä tutkimusta tarvitaan.
”Päivät olivat aika pitkiä ja raskaita, sillä koko ajan
tuli uutta asiaa, jota piti prosessoida. Monesti iltaisin
tulikin mentyä ajoissa nukkumaan ja ladattua akkuja
seuraavaa päivää varten,” Helena Sivula kertoo.
CERNin tutkimuskeskus on 20 eurooppalaisen
jäsenvaltion yhteinen hiukkasfysiikan tutkimuskeskus Sveitsissä lähellä Geneven kaupunkia.

KORIPALLOA SUOMEN HUIPULLA JA
VALMISTAUTUMISTA KIRJOITUKSIIN
Abiturientti Helena Sivulan päivät koostuvat opiske-
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lusta ja koripallotreeneistä. ”Pelaan SM-tason koripalloa EBT:n (Espoon Basket Team) A-tyttöjen joukkueessa ja myös naisten joukkueessa, jossa tavoitteena on nousta Korisliigaan. Tämä on aika vaativaa ja tarkoittaa paljon treeniä – ja kirjoitukset vielä
päälle. Toivottavasti selviän tästä”, hän mietiskelee.
”Suunnitelmissa on hakea opiskelemaan TKK:lle
Aalto-yliopistoon sekä yliopiston matematiikan ja
fysiikan laitoksille. Haluaisin myös pitää välivuoden,
pelata koripalloa ja ottaa rankan abivuoden jälkeen
vähän rauhallisemmin”, hän jatkaa.
Toiveammattia hyvin arvosanoin lukiosta valmistuvalla Helena Sivulalla ei vielä ole selvillä.
”Ammatinvalintatesteistäkään ei ole ollut hyötyä, sillä vastaukset ovat vaihdelleet rekkakuskin ja perämiehen välillä,” hän nauraa. ”Helena korkean motivaationsa avulla kyllä löytää opiskelupaikan, jolloin myös opintojen edetessä mielenkiinnon
kohteet ja ammatinvalinta tarkentuvat,” rohkaisee
opettaja Miia Rönkkö-Varis.

JYLLASSA TOTEUTUU JAHNSSONIEN TAVOITE
TASA-ARVOISISTA MAHDOLLISUUKSISTA
Jylla jatkaa Jahnssonin pariskunnan perustaman
Helsingin suomalaisen yksityislyseon toimintaa.
Tänään Jylla tunnetaan kielipainotteisuudestaan
ja monista kansainvälisistä projekteista, joita Yrjö
Jahnssonin säätiö tukee. Lukion rehtori ja opettajat osaavat hakea rahoitusta projekteihin säätiön
lisäksi myös muista lähteistä.
”Tällöin kaikilla oppilailla on perheen taloudelli
sesta tilanteesta riippumatta mahdollisuus osallis
tua opintomatkoille. Tässä toteutuu Hilman ja Yrjön
tavoite nuorten tasa-arvoisista mahdollisuuksista,”
sanoo Harri Korhonen, Espoonlahden lukion rehtori.
PS. EBT:n naiset nousivat Korisliigaan. Onnittelut!

LÄÄKETIETEEN
JUHLASYMPOSIUMI

Nobelisti Bruce Beutler
oli yksi symposiumin
luennoitsijoista.

Säätiö järjesti kansainvälisen lääketieteen 60-vuotisjuhlasymposiumin
”Chronic Inflammation, Environment and Lifestyle” elokuussa 2014.
Seminaariin Helsinkiin kutsuttiin noin 100 johtavaa alan tutkijaa.

ymposiumissa käsiteltiin tulehduksellisten
elintasosairauksien, ympäristön ja elintapojen vuorovaikutussuhteita. Yhä enenevä osa
maapallon urbanisoituvasta väestöstä kärsii
yhdestä tai useammasta kroonisesta tulehduksellisesta sairaudesta. Näitä elinympäristöstä johtuvia ns. elintasosairauksia ovat
esimerkiksi astma ja allergiat, diabetes,
krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet,
tietyt syövät, metaboliset häiriöt ja lihavuus. Täsmällisiä syitä tai solutason mekanismeja näiden sairauksien lisääntymiseen ei kaikilta osin vielä tunneta. Tutkimukset ovat esittäneet, että elinympäristöllä on tässä ratkaiseva merkitys ja mikrobeja
runsaasti sisältävä ympäristö suojaa krooniselta
tulehdukselta. Muita tärkeitä tekijöitä ovat elintavat, erityisesti ravitsemus ja liikunta.
LUENNOITSIJOIKSI oli kutsuttu Ilkka Hanski (Helsingin yliopisto), Tari Haahtela (HUCH), Erika von
Mutius (Muenchen University), Graham Rook (University College London), Bruce Beutler (Texas University), Marc Veldhoen (Babraham Institute, Cambridge), Maria Jenmalm (Linköping University), Emre
Turer (Texas University), Mikael Knip (Helsingin yliopsito), Thomas Mandrup-Poulsen (Copenhagen
University), Markku Koskenvuo (Helsingin yliopisto),
Johan Eriksson (Helsingin yliopisto), Martti Färkkilä
(HUCH), Martin Blaser (New York University), Willem
de Vos (Helsingin yliopisto), Outi Vaarala, National
Institute of Health and Welfare, Patrice Cani (Louvain Catholic University), John Bienenstock (McMaster University, Ontario), Charlotte Ling (Lund University), Harald Renz (University Hospital Marburg),
Tiina Paunio (HUCH), Juha Kere (Karolinska Institutet), Maria Saarela (VTT), Mika Mäkelä (HUCH) ja
Göran Pershagen (Karolinska Institutet).
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SEMINAARIN tieteellisen ohjelman suunnittelusta vastasivat Johan Eriksson (Helsingin yliopisto), Martti Färkkilä (Helsingin yliopisto), Leena
von Hertzen (Yrjö Jahnssonin säätiö), Kimmo Kontula (Yrjö Jahnssonin säätiö) ja Markku Koskenvuo
(Helsingin yliopisto).

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN KANSAINVÄLISET
LÄÄKETIETEEN SYMPOSIUMIT
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2014

The objectives and possibilities of
research on disability
Aging and the care of the elderly
Nutrition research
Measurement of health – the needs and
objectives for measurement of health status
Psychosocial risk factors of diseases
Current trends in low back pain research
Prevention of osteoporosis
Depression: preventive and risk factors
Peptic ulcer and gastritis –
new infectious diseases
Indoor air and health – causative agents,
health hazards, and risk assessment
Primary prevention of cardiovascular
disease in childhood
Quality of life measurement in clinical
studies
Youth and substance use
Psychosocial Support and Health
Etiology and prevention of digestive tract
cancers
Smoking and Chronic obstructive pulmonary
disease (COPD) – Mechanisms and prevention
Life course – From Pediatrics to Geriatrics
Chronic Inflammation, Environment and
Lifestyle

Juhlasymposiumin
osallistujia
Munkkiniemessä
elokuussa 2014

TALOUSTIETEEN
JUHLASEMINAARI
Taloustieteen 60-vuotisjuhlaseminaari ”Inequality and Health” järjestettiin
kesäkuussa 2014. Kansainvälinen tutkimusseminaari kokosi noin 90 talous- ja
terveystaloustieteen huippututkijaa Helsinkiin.

uhlaseminaarissa käsiteltiin taloudellista eriarvoisuutta ja hyvinvointia eri talous- ja terveystaloustieteen tutkimusteemojen näkökulmasta. Aiheita olivat mm. varallisuuden
ja tulojen keskittyminen historiallisessa tarkastelussa, sairaaloiden välisen kilpailun vaikutukset tuottavuuteen, yritysten hallitusten naiskiintiöiden merkitys naisten työmarkkina-asemaan, terveyserot syntymähetkellä,
perheen rakenteen merkitys nuorten pärjäämiseen,
apteekkialan työmarkkinat esimerkkinä tasa-arvoisesta työmarkkinasta, patenttialan uudistusten vaikutukset lääketoimialalle, terveydenhoidon tarjontaan ja kysyntään vaikuttavat tekijät sekä väestön
keskittymisen suhde talouden kasvuun.
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sity of Chicago, Booth School of Business), Thomas
Piketty (Paris School of Economics) ja Janet Currie
(Princeton University), David Autor (MIT), Lawrence
Katz (Harvard University), Mark Duggan (University
of Pennsylvania), John Van Reenen (London School
of Economics) ja Enrico Moretti (University of California, Berkeley), Joseph Doyle (MIT), Benjamin
Handel (University of California, Berkeley), Matti
Sarvimäki (Aalto yliopisto), Marko Terviö (Aalto yliopisto), Markus Jäntti (Stockholm university), Jessica Pan (National University of Singapore), David
Dorn (CEMFI), Neale Mahoney (University of Chicago), Heidi Williams (MIT) ja Rebecca Diamond
(Stanford University).

ALUSTAJIKSI ja kommentaattoreiksi oli kutsuttu
Amitabh Chandra (Harvard Kennedy School), Amy
Finkelstein (MIT), Marianne Bertrand (Univer-

SEMINAARIN tieteellisestä ohjelmasta vastasivat
David Autor (MIT) ja Amy Finkelstein (MIT) yhteistyössä Bengt Holmströmin (MIT) ja Ari Hyytisen
(Yrjö Jahnssonin säätiö) kanssa.

Tutkija Thomas Piketty median
haastateltavana

Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Antti Suvanto
avaamassa juhlaseminaaria
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Juhlaseminaarin alustajia ja
kommentaattoreita Katajanokalla
kesäkuussa 2014

TIEDEPALKINNOT
Bengt Holmström ja Jaakko Kaprio saivat Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinnot.
Säätiön tiedepalkinto myönnetään merkittävästä taloustieteellisestä,
terveystaloustieteellisestä tai lääketieteellisestä tutkimuksesta tai
aikaansaannoksesta, joka edistää tieteen ja tutkimuksen aktiivista hyödyntämistä
yhteiskunnassa. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa.

Arvostettu taloustieteilijä ja aktiivinen keskustelija
PROFESSORI Bengt Holmström on tieteen edustajana
aktiivisesti osallistunut suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun eri foorumeilla koko pitkän uransa
ajan. Hän on osallistunut mm. talous- ja innovaatiopolitiikkaa, talouskasvua ja pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa koskevaan keskusteluun.
Holmströmin tutkimustyö on laaja-alaista. Hän on julkaissut useita artikkeleita taloustieteen arvostetuimmissa julkaisuissa. Hänet tunnetaan parhaiten yritysten ja organisaatioiden talousteoriaan, kannustinjärjestelmiin ja sopimuksien taloustieteeseen liittyvistä tutkimuksista. Hän on tutkinut mm. työelämän kannusteiden
merkitystä, erityisesti epätasaisesti jakaantuneen tiedon
vallitessa. Jo väitöskirjassaan Holmström teki tunnetuksi

osapuolien yhteistyötä vaikeuttavan ns. moral hazard –
ongelman, jossa toinen osapuoli saattaa lisätä riskinottoaan siksi, että osa riskien seurauksista koituu jollekulle
muulle. Viime vuosina Holmström on tutkinut aktiivisesti
rahoitusmarkkinoiden likviditeettiin liittyviä kysymyksiä.
HOLMSTRÖM on tunnetuimpia suomalaisia taloustieteilijöitä maailmalla. Hän on toiminut vuodesta 1994
alkaen taloustieteen professorina Massachusetts Institute of Technologyssä (MIT) ja MIT Sloan School of
Managementissa. Hän on työskennellyt myös taloustieteen professorina Yale Universityssä, apulaisprofessorina Northwestern Universityssä ja vierailevana professorina monissa merkittävissä yliopistoissa.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Kimmo
Kontula onnittelemassa Jaakko Kapriota

Vaikuttaja ja huippututkimuksen tuottaja
AKATEMIAPROFESSORI Jaakko Kapriossa yhdistyvät
sekä huippututkimuksen tuottajan että yhteiskunnallisen vaikuttajan rooli harvinaisella tavalla.
Kaprion tutkimusten kirjo on laaja, mutta eniten
näkyvyyttä ovat saavuttaneet hänen maailmanlaajuisestikin ainutlaatuiset kaksostutkimuksensa sekä riippuvuuksien biologiaa ja kansanterveydellisiä vaikutuksia koskevat tutkimuksensa. Kaksostutkimukset käynnistettiin vuonna 1974 ja niistä on kasvanut merkittävä
kansanterveyden tutkimuksen alusta, joka on mahdollistanut geenien ja ympäristön vuorovaikutusten tutkimisen. Tupakoinnin biologiaa koskevat tutkimukset ovat merkittävästi lisänneet ymmärtämystä nikotiiniriippuvuuden genetiikasta ja epigenetiikasta samoin
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kuin muiden tupakointiin liittyvien sairauksien kuten
keuhkosyövän syntymekanismeista.
KAPRION julkaisuluettelo käsittää yli 800 kansainvälistä alkuperäisjulkaisua. Hän on yksi siteeratuimmista
suomalaisista tiedemiehistä; hänen tutkimuksiinsa on
viitattu yli 30 000 kertaa. Kaprio on tullut tunnetuksi
myös tunnollisena ja pidettynä tutkijoiden kouluttajana.
Kaprio on Helsingin yliopiston geneettisen epidemiologian professori ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori. Hän toimii Suomen Akatemian akatemiaprofessorina ja on ollut myös Suomen
Akatemian kompleksien tautien huippuyksikön johtaja.

Säätiön toimitusjohtaja Elli Dahl
onnittelemassa Bengt Holmströmiä

VUOSIJUHLA
Finlandiatalolla 16.12.2014 syntymäpäiväsankaria oli juhlimassa parisataa säätiön
ystävää; apurahan- ja palkinnonsaajia, säätiön nykyisiä ja entisiä luottamushenkilöitä,
henkilökuntaa ja muita yhteistyökumppaneita. Tilaisuudessa juhlapuheen piti
pääjohtaja Erkki Liikanen ja tutkija Antti Kuusterä kertoi säätiön merkityksestä.
Musiikista vastasivat Espoonlahden koulun ja lukion kuoro sekä Maija ja Jyrki Anttila.
Kuvassa ylhäällä
Eeva-Liisa Lehtonen,
Kalervo Virtanen,
Ingmar Björkman,
Olli Ahtola, Anneli
Ahtola, Markku
Koskela, Arja Koskela,
Pertti Sundqvist ja
Marketta Ripatti.
Kuvassa alhaalla
Espoonlahden koulun
ja lukion kuoro
ja Erkki Sipilä.

Erkki Liikanen
(kuvat vasemmalta),
Kimmo Kontula,
Elli Dahl, Paavo ja Auli
Toivanen, Raimo von
Hertzen, Marjukka
Myllärniemi ja Leena
von Hertzen.
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TALOUS
Euroopan talouden haasteista huolimatta sijoitusvuosi 2014
oli erinomainen Yrjö Jahnssonin säätiölle. Sijoitukset tuottivat 8,9 %.
Vuosi on jo kolmas perättäinen erityisen tuottoisa periodi.

MARKKINAT
Vaikka hinnat loppujen lopuksi nousivatkin lähes
kaikissa sijoitusluokissa, sijoitusvuosi ei kuitenkaan
edennyt tasaisesti ja eri omaisuusluokkien väliset
tuottoerot muodostuivat suuriksi. Menneen vuoden
makrotaloudellinen ja poliittinen uutisvirta oli pääosin negatiivista, joten uutistapahtumien ja sijoitustuottojen välillä ei (jälleen) ollut suoraa yhteyttä.
Yhdysvalloissa talous kasvoi mm. keskuspankin onnistuneiden elvytystoimien ansiosta ja johti
koviin osaketuottoihin sekä dollarin vahvistumiseen. Velkakriisistä toipuvan Euroopan talouskasvu
jäi pettymykseksi erityisesti Ukrainan ja Venäjän
kriisin sekä deflaatiopelkojen vuoksi. Myös globaali
talouskasvu erityisesti kehittyvien talouksien kas-

vun hidastumisen myötä jäi odotuksista. Öljyn hinta
puolittui mm. ylituotannon ja kysynnän laskun
aiheuttamana.

SALKUN TUOTTO JA JAKAUMA
Säätiön varallisuuden tuotto vuonna 2014 oli 8,9
% (14,7 % vuonna 2013). Varallisuuden arvo vuoden
lopussa oli 59 miljoonaa euroa (56,1 miljoonaa euroa).
Säätiön sijoituksista vuoden lopussa 51 % (49 %)
oli osakesijoituksissa. Osakkeet kokonaisuudessaan tuottivat 12,6 % (25,7 %). Osakkeista suurin osa
on suoria sijoituksia pohjoismaisiin pörssinoteerattuihin yhtiöihin. Muut eurooppalaiset, yhdysvaltalaiset ja kehittyvien markkinoiden omaisuusluokat on
katettu sijoitusrahastoilla, joista suurin osa on kus-

SIJOITUSTEN JAKAUMA

tannustehokkaita indeksirahastoja. Vuoden aikana
eurooppalaisiin osakkeisiin tehtiin lisäsijoituksia ja
kotimaista osakesalkkua muokattiin.
Korkosijoituksissa salkusta oli 22 % (28 %) ja niiden tuotto oli 5,10 % (5,0 %). Vuoden aikana korkosijoitusten osuutta koko salkusta pienennettiin.
Suurin osa omaisuusluokasta on sijoitettuna korkeamman riskiluokituksen omaaviin eurooppalaisiin high yield –luokan yrityslainoihin.
Kiinteistöt muodostavat 24 % (23 %) säätiön
sijoituksista. Niiden tuotto oli 6,3 % (6,9 %). Suurin
osa kiinteistöomaisuudesta on Helsingissä sijaitsevia liike- ja toimistohuoneistoja, joiden vuokrausaste on lähes 100 %. Uusia sijoituksia tehtiin toimitiloihin sijoittavaan erikoissijoitusrahaston, asuinkiinteistöjä rakentavaan kiinteistöpääomarahastoon, hoivakoteja erityisryhmille rakennuttavaan ja
omistavaan asuntosijoitusyhtiöön.

VARAINKÄYTTÖASTE
Säätiön varainkäyttöaste vuonna 2014 oli yli 4,5 %
(3,6 %). Korkea varainkäyttö selittyy juhlavuodella.
Tieteen tukeen haluttiin 60-vuotisjuhlan kunniaksi
käyttää selkeästi tavallista suurempi summa. Juhlavuosi kasvatti myös hallinnollisia menoja. Varainkäyttöaste kertoo, paljonko säätiö käyttää varallisuutensa markkina-arvosta apurahoihin, omaan toimintaan ja hallintoon.

SIJOITUSTEN TUOTTO

31.12.2014

Säätiön tilikauden kirjanpidollinen tulos on -668 174
euroa (1 111 025 euroa). Alijäämää kasvattivat arvonalentumiset/-palautukset, yht. -226 425 euroa (979
euroa) ja myyntivoitot/-tappiot yht. -199 143 euroa
(569 563), joita kirjattiin erityisesti kotimaisen osakesalkun kohdalle. Sijoitukset kirjataan kirjanpitoon hankintahintaan tai tämän alittavaan käypään
arvoon olennaisuusperiaatetta käyttäen. Toiminnan
tulos ilman sijoitusten myyntivoittoja/-tappioita ja
arvonalennuksia/-palautuksia on -202 606 euroa
(540 482 euroa).

NÄKYMÄT
Näkymät ovat vakaat. Säätiön toiminta on riippuvainen sijoitusvarallisuuden kehityksestä, joka taas on
riippuvainen pääsääntöisesti talouskasvusta. Maailman talouskasvun odotetaan hieman vahvistuvan
vuonna 2015. Sijoitustoimintaa hoidetaan hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman ja varainhoidon ohjeiden mukaisesti. Sijoitusriskejä on hajautettu ja hajauttamista jatketaan edelleen. Sijoitussalkku tuottaa riittävän kassavirran apurahojen
maksuun, kiinteistöjen korjauksiin ja säätiön hallinnon kuluihin. Vuokratuotot muodostavat suurimman kassavirran. Suurin osa omaisuudesta on likvidejä arvopapereita, joten kassavirtaa toimintaan
saadaan tarvittaessa myös sijoituksia myymällä.

SIJOITUSTEN TUOTTO VUONNA 2014

(%)

14,9

KIRJANPIDOLLINEN TULOS

14,7
OSAKKEET YHTEENSÄ 12,6 %
• Suomalaiset osakkeet 11,6 %
• Eurooppalaiset osakkeet 9,3 %
• Yhdysvaltalaiset osakkeet 30,1 %
• Kehittyvät osakemarkkinat 14,7 %

8,9
5,0

KIINTEISTÖT YHTEENSÄ 6,3 %
KORKOSIJOITUKSET
YHTEENSÄ 5,1 %

-5,0
2010

OSAKKEET 51 % / KIINTEISTÖT 24 %
KORKOSIJOITUKSET 22 % / MUUT 3 %
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2012

2011

2013

2014

MUUT SIJOITUKSET 3,4 %

• Rahamarkkina 0,47 %
• Yrityslainat (IG) 6,9 %
• Yrityslainat (HY) 6,0 %

5,1 %

12,6 %

6,3 %

3,4 %

HALLINTO
Säätiön asioissa päätösvaltaa käyttää viisihenkinen hallitus. Hallituksen apuna
toimiston henkilökunnan lisäksi on hallituksen puheenjohtajasta, yhdestä jäsenestä
ja toimitusjohtajasta koostuva varainhoitokunta sekä tieteellinen valiokunta, jossa
jäsenenä on 9 professoria tai muuta vastaavan pätevyyden omaavaa henkilöä.

HALLITUS
Säätiön asioissa päätösvaltaa käyttää hallitus. Yrjö
Jahnssonin säätiön hallituksen puheenjohtajana
on toiminut professori Kimmo Kontula, varapuheenjohtajana VTT Antti Suvanto, jäseninä professori emeritus Olli Ahtola, KTM Asmo Kalpala ja
VTL Suvi-Anne Siimes. Hallitus kokoontui vuoden
aikana 5 kertaa.
Syyskokouksessa 2014 Aalto-yliopiston taloustieteen professori Matti Pohjola valittiin säätiön hallitukseen kaudelle 2015 - 2017. Matti Pohjola on Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön ehdottama
hallituksen jäsen. Hän seuraa tehtävässä Olli Ahtolaa. Olli Ahtola toimi ansiokkaasti säätiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2003 alkaen ja kansantaloustieteellisen jaoston puheenjohtajana vuodesta
2008 alkaen.
Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi on kerrallaan viisi kalenterivuotta. Taloustieteellinen
yhdistys ehdottaa kolmea kansantaloustieteen
harjoittajaa, joista hallitus valitsee yhden jäsenen.
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö ehdottaa kolmea talouselämän tuntemusta omaamaa
henkilöä, joista hallitus valitsee yhden jäsenen.
Muut jäsenet säätiön hallitus valitsee harkintansa
mukaan.

VARAINHOITOKUNTA
Säätiön varainhoitokunnan puheenjohtajana on
ollut Kimmo Kontula, säätiön hallituksen valitsemana jäsenenä Antti Suvanto ja virkansa puolesta
jäsenenä säätiön toimitusjohtaja Elli Dahl. Varainhoitokunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.
Varainhoitokunnan tehtävänä säätiön sääntöjen mukaan on mm. tehdä hallitukselle ehdotukset
säätiön varojen hoidosta ja toteuttaa ne, laatia hallitukselle talousarvio ja tilinpäätös sekä valvoa sää-
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tiön myöntämien stipendien asianmukaista käyttöä.

TIETEELLINEN VALIOKUNTA
Yrjö Jahnssonin säätiön tieteellisiksi asiantuntijoiksi
valitaan professoreita tai muita vastaavan pätevyyden omaavia henkilöitä. Asiantuntijat valitaan
yleensä 3 – 5 vuoden kausiksi kerrallaan.
Asiantuntijat muodostavat säätiön tieteellisen
valiokunnan. Tieteellisen valiokunnan tehtävänä on
tehdä esityksiä säätiön hallitukselle säätiön apurahapolitiikan tavoitteiden ja niiden toteutuslinjojen määrittelemiseksi sekä hallituksen muu tieteellinen neuvonta. Tieteellinen valiokunta toimii sekä
täysistuntona että kansantaloustieteen, lääketieteen ja terveystaloustieteen jaostoihin jakaantuneena. Tieteellinen valiokunta kokoontui vuoden
aikana yhteen täysistuntoon, jonka yhteydessä järjestettiin säätiöseminaari ajankohtaisista asioista.
Jaostot ovat kokoontuneet useita kertoja.
Tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana on
toiminut säätiön hallituksen puheenjohtaja Kimmo
Kontula. Kansantaloustieteen jaoston puheenjohtajana on toiminut Olli Ahtola, lääketieteen jaoston
puheenjohtajana Kimmo Kontula ja terveystaloustieteen jaoston puheenjohtajana Suvi-Anne Siimes.
Jäseninä kertomusvuonna kansantaloustieteen
jaostossa olivat VTT Seija Ilmakunnas, professori
Mika Maliranta ja professori Otto Toivanen. Jäseninä lääketieteen jaostossa olivat professorit Johan
Eriksson, Eija Kalso ja Reijo Tilvis. KTT Edvard
Johansson, KTT Aki Kangasharju ja professori
Ismo Linnosmaa olivat terveystaloustieteen jaoston jäsenet.

HENKILÖKUNTA
Säätiön palveluksessa vuonna 2014 ovat olleet toimitusjohtaja Elli Dahl, tutkimusjohtaja Ari Hyytinen,

PROFESSORI
KIMMO KONTULA
Hallituksen puheenjohtaja

KTM
ASMO KALPALA

JOHTOKUNNAN NEUVONANTAJA
ANTTI SUVANTO
Hallituksen varapuheenjohtaja

PROFESSORI
MATTI POHJOLA

TOIMITUSJOHTAJA
SUVI-ANNE SIIMES

lääketieteen tutkimusjohtaja Leena von Hertzen,
toimistopäällikkö Hannele Aapio, apurahasihteeri
Merja Lepistö, tekninen isännöitsijä Tarvo Simsiö ja
tutkija Antti Kuusterä. Kokousavustajina ovat toimineet Terhi Maczulskij, Noora Matilainen, Matti Suominen ja Liisa Väisänen. Säätiön perustajien hautaa
hoitaa Heli Mikantie.

TILINTARKASTAJAT
Vuoden 2014 tilejä ja hallintoa tarkastamaan on

valittu KHT Johanna Hilden 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
2014 nimeämä tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja
Markku Koskela varamiehenään KHT-tilintarkastaja
Martin Baltscheffsky. Valvontatilintarkastajana toimii KHT Johanna Hilden. Säätiön hallintoa ja tilejä
tarkastaa sääntöjen mukaan kolme tilintarkastajaa.

Säätiön sisäpihalla
Leena von Hertzen
(vasemmalta), Hannele
Aapio, Tarvo Simisiö,
Merja Lepistö, Elli Dahl
ja Ari Hyytinen

Tutkijat Johanna Vendelin ja
Juha Kere säätiön lääketieteen
juhlasymposiumissa

Tutkijat Juuso Vanhala, Tomi Kyyrä,
Elias Einiö, ja Topi Miettinen säätiön
taloustieteen juhlaseminaarissa
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TULOSLASKELMA

TASE

€

01.01.-31.12.2014

01.01.-31.12.2013

€

VARSINAINEN TOIMINTA

VASTAAVAA

Tieteen ja tutkimuksen tuki

PYSYVÄT VASTAAVAT

31.12.2014

31.12.2013

40 618,80

64 495,28

50 822,34

44 789,54

31 705,27

63 410,55

Tuotot
Rojaltit kirjoista

0,00

1 069,39

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet

Kulut
Luentopalkkiot

-33 470,00

0,00

Apurahat, tutk.toiminta

-1 908 405,00

-1 325 000,00

Peruuntuneet apurahat

20 000,00

Muut apuraha- ja tutk.kulut

-65 663,63

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Kalusto

0,00
-1 987 538,63

-5 196,24

-1 330 196,24
SIJOITUKSET

Henkilöstökulut

-480 146,43

-458 159,50

Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot

Poistot
Muut kulut
KULUJÄÄMÄ

-56 206,80

-54 367,19

-146 912,74

-160 481,76

-2 670 804,60

Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

28 362 831,59

Obligaatiot ja muut joukkovelkakirjalainat

5 821 539,00

Saamiset

5 322 274,02

27 331 340,85
7 420 277,00
39 506 644,61

4 405 518,41

39 157 136,26

-2 002 135,30
VAIHTUVAT VASTAAVAT

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Saamiset
Lyhytaikaiset
Vuokrasaamiset

3 389,00

6 699,72

979 952,04

954 165,80

Muut saamiset

13 726,86

4 062,64

717 531,12

758 145,25

Siirtosaamiset

716 503,14

Vuokratuotot

1 161 687,12

1 165 667,26

Rahoitusarvopaperit

Omaisuuden myyntivoitot

110 552,93

586 304,23

Tuotot
Osinkotuotot
Korkotuotot

Arvonalennusten palautukset

65 106,17

3 034 829,38

98 573,44

3 562 855,98

733 619,00

490 456,89

501 219,25

Muut arvopaperit

1 297 318,16

0,00

Rahat ja pankkisaamiset

1 760 599,47

3 378 412,70

VASTAAVAA YHTEENSÄ

43 421 327,65

43 209 463,58

Kulut
Poistot

-31 705,28

-31 705,28

Muut kulut
Huoneistojen kulut
Rahoituskulut
Omaisuuden myyntitappiot
Arvonalennukset
SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-352 593,01

-297 655,66

-6 673,01

-5 999,76

-309 695,80

-16 741,00

-331 531,66

-1 000 493,48

-97 594,03

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
-417 990,45

Peruspääoma

1 000 000,00

Käyttörahasto

40 122 684,93

2 002 630,62

3 113 160,25

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

-668 173,98

1 111 024,95

VIERAS PÄÄOMA

-668 173,98

1 000 000,00
38 971 189,52
40 454 510,95

1 111 024,95

41 082 214,47

Lyhytaikainen
Ostovelat

Tilikauden yli-/alijäämän erittely
Toiminnan yli-/alijäämä
Myyntivoitot/-tappiot
Arvonalennukset/-palautukset
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-202 605,62

540 482,31

Maksamattomat apurahat

120 540,90

5 414,55

2 744 062,95

2 002 933,38

-199 142,87

569 563,23

Muut velat

50 293,85

-266 425,49

979,41

Siirtovelat

51 919,00

-668 173,98

1 111 024,95

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

67 210,18
2 966 816,70
43 421 327,65

51 691,00

2 127 249,11
43 209 463,58

TILINTARKASTUSKERTOMUS
YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN
HALLITUKSELLE
Olemme tilintarkastaneet Yrjö Jahnssonin säätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. 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
toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan
asianmukaisesta järjestämisestä.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää,
että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen

hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä 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
tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen
sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä
muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta
perustuu tilintarkastajan harkintaan,
johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. 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 tilintarkastustoimenpiteet
mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän
antaisi lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN APURAHAT 2014
kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden,
toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
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 säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat
ristiriidattomia.

MUUT LAKIIN PERUSTUVAT
LAUSUNNOT
Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille
maksettuja palkkiota on pidettävä kohtuullisina.

Helsingissä, 19. päivänä maaliskuuta 2015
			
			
		
Johanna Hilden
KHT
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Markku Koskela
KHT

Pertti Sundqvist
KHT

KANSANTALOUSTIEDE

Virtanen, Timo Filosofian maisteri
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

20 000 €

Professoripooli
Muut kansantaloustieteen apurahat
Kanniainen, Vesa Professori
Kriisitaloustieteen ja Suomen turvallisuuspolitiikka -tutkimusprojektit

32 000 €

Tahvonen, Olli Professori
Taloudellinen tutkimus monitieteisten mallien
kehittämiseksi uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä

32 000 €

Basu, Shreya PhD Economics
Jatko-opintoihin ja väitöskirjatutkimukseen
aiheesta Advertising congestion in two-sided
platform competition

22 200 €

Björk, Artturi Arkkitehti
Ikärakenteen vaikutus palkkoihin ja työllisyyteen
-tutkimuksen aineistokustannuksiin

2 200 €

2 000 €

KAVA-apurahat
Ekman, Mats Master of Arts in Social Science
(Economics and Sociology)
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

20 000 €

Haapanen, Mika Kauppatieteiden tohtori
JSBE-tutkimusseminaarit vuonna 2015

20 000 €

Haavanlammi, Olli Kauppatieteiden maisteri
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

20 000 €

Haapanen, Mika Kauppatieteiden tohtori
Taloustieteen tutkimusaineisthankintoihin, erityisesti koulutuksen taloustiede

10 000 €

Kosunen, Antti Kauppatieteiden maisteri
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

20 000 €

Halko, Marja-Liisa VTT, dosentti
Tutkimushanke: Sosiaalinen ympäristö ja kuluttajan käyttäytyminen
Apurahasta 70.000,00 euroa on nostettavissa
vuonna 2015 ja 70.000,00 euroa vuonna 2016

140 000 €

Karhinen, Santtu Kauppatieteiden maisteri
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

20 000 €

Paatsama, Matti Diplomi-insinööri
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

10 000 €

Halko, Marja-Liisa VTT, dosentti
Tutkimushanke: Sosiaalinen ympäristö ja kuluttajan käyttäytyminen
Apurahasta 10.000,00 euroa on nostettavissa
vuonna 2015 ja 10.000,00 euroa vuonna 2016.

20 000 €

Merilä, Ville Filosofian tohtori, matematiikka
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Palmén, Olli Valtiotieteiden maisteri
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

20 000 €

Heimonen, Kari Professori
Taloustutkijoiden XXXII kesäseminaari

Seppälä, Ville Kauppatieteiden maisteri
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

7 000 €

6 000 €

Homanen, Mikael Research Master in Finance
Jatko-opinnot Tilburgin yliopistossa

24 000 €

20 000 €

Simola, Salla Mari Emilia
KAVA-apuraha, 1.vuoden jatko-opinnot

10 000 €

Huuki, Hannu Kauppatieteiden maisteri
Vesivoiman rooli uudistuvilla sähkömarkkinoilla

20 000 €

Isojärvi, Anni Kauppatieteiden maisteri
Taloustieteen tohtoriopinnot Yhdysvalloissa

23 500 €

Syrén, Susanne Kauppatieteiden maisteri
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

10 000 €

Kainu, Annina PM
Verokilpailun ja työvoiman liikkuvuuden vaikutus
julkisen sektorin optimaaliseen kokoon

24 000 €

Vaaramo, Mikko Kauppatieteiden maisteri
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Kanninen, Ohto PhD
Yrjö Jahnsson Fellowship -apuraha, Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT) tapahtuvaan post doc -tutkimusvierailuun

39 500 €

Karhinen, Santtu Kauppatieteiden maisteri
Väitöskirjatutkimus: Dynaaminen yleisen tasapainon malli pienen avoimen aluetalouden kehittämisessä

10 000 €

Kerr, Sari Kauppatieteiden tohtori
Työmarkkinoiden polarisaatio: yritysten sisäiset ja
yritysten väliset muutokset

9 225 €

21 000 €

Kuosmanen, Timo Professori
EWEPA-konferenssi 2015 ja tuottavuusanalyysin
kesäkoulu

7 000 €

Lahtonen, Jukka Kauppatieteiden tohtori
Talouslaman aikaisen työttömyyden pitkän aikavälin vaikutukset myöhempään työuraan

2 000 €

Lastunen, Jesse Tekniikan kandidaatti, Master of
Philosophy, Master in Specialized Economic Analysis, Tohtoriopintoihin Chicagon yliopistossa

23 100 €

Lindblad, Annika Valtiotieteiden maisteri
Jatko-opintoihin ja väitöskirjatutkimukseen makrotaloudellisten tekijöiden ja finanssimarkkinoiden volatiliteetin välisestä yhteydestä

10 000 €

Meitz, Mika PhD
Ei-normaaliset aikasarjamallit ja niiden sovellukset makrotaloustieteessä ja rahoituksessa

5 000 €
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Niemeläinen, Julia Kauppatieteen maisteri, valtiotieteen kandidaatti
Kansantalouden ulkoinen tasapaino ja kansainväliset pääomavirrat

23 200 €

Nurminen, Tuomas Valtiotieteiden maisteri
Väitöskirjatyö ja tutkijavierailu Humboldt-yliopistoon

22 000 €

Nyholm, Juho Valtiotieteen maisteri
Tutkimusvierailu Duken yliopistoon

Kuosmanen, Isa Valtiotieteiden maisteri
Jatko-opintoihin ja tutkimusvierailuun Fribourgin
yliopistoon
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LÄÄKETIEDE
12 000 €

Seuri, Allan Kauppatieteiden maisteri
Jatko-opintoihin ja väitöskirjatyöhön suhdannepolitiikan vaikutuksista pitkällä ja lyhyellä aikavälillä

16 000 €

Aho, Vilma Filosofian maisteri
Univaje sydän- ja verisuonitauteihin altistavana
tekijänä
Bogl, Leonie-Helen PhD
Ruokavalion ja perintötekijöiden yhteisvaikutus
lihavuudessa

15 000 €

Silvo, Aino Valtiotieteiden maisteri
Väitöskirjatyö ja tutkimusvierailu New York Universityyn

13 500 €
Chudal, Roshan MBBS, MPH
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön pre- ja perinataaliset riskitekijät

10 000 €

Ekblad, Laura LL
Sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden vaikutus
muistiin

10 000 €

12 000 €

6 000 €

Engberg, Elina Terveystieteiden maisteri
Fyysinen aktiivisuus ja psyykkinen hyvinvointi elämäntapahtumien aikana

12 000 €

Uotinen, Joonas Master Degree in Specialized
Economic Analysis
Tulojen ja koetun hyvinvoinnin yhteyden ja kansantaloustieteen hyvinvointikäsityksen tutkimus

20 400 €

Eskelinen, Jari-Joonas Lääketieteen kandidaatti
Lyhytkestoisen korkeatehoisen intervalliharjoittelun vaikutukset sydän- ja luurankolihakseen
Eskelinen, Marjo FT (neurotieteet)
Ruokavalion pitkäaikaisvaikutukset kognitiolle,
dementiariskille, depressiolle ja MRI-muutoksille

25 000 €

Vaaramo, Mikko Kauppatieteiden maisteri
Jatko-opintoihin ja väitöskirjatyöhön riskinkarttamisesta, yrittäjyydestä ja hyvinvoinnista

10 000 €

Vartiainen, Hannu Professori
KAVA:n kurssitoiminta

80 000 €

Schmöller, Michaela Master of Science
(Economics)
Jatko-opintoihin ja väitöskirjatyöskentelyyn

21 600 €

Murto, Pauli Tekniikan tohtori, Professori (Associate Professor)
Tutkimusvierailu Yalen yliopistoon

10 940 €

Tutkimusvierailu Columbian yliopistoon

Koponen, Kristine Valtiotieteiden maisteri
Tutkimusvierailuun ja väitöskirjatutkimukseen
Macroeconomic effects of public R&D subsidies
under credit rationing

Mitrunen, Matti Valtiotieteiden maisteri
Väitöskirjatyöskentelyyn ja tutkijavierailuun

Nelimarkka, Jaakko Master of Science

Pan, Yao Assistant Professor
Tutkimushankkeeseen ”The impact evaluation of
agriculture extensions in Tanzania”

15 000 €

Pehkonen, Jaakko Professori
Tutkimushanke: Inhimillinen pääoma, terveyskäyttäyminen ja työmarkkinatulemat
Apurahasta 6.250 € nostettavissa vuonna 2015,
15.000 € vuonna 2016

21 250 €

Pekkarinen, Tuomas Ph D
Palkkausjärjestelmien käyttö ja vaikutukset

8 000 €

Pietola, Matias MSc Economics, OTM
Väitöskirjatyöskentelyyn ja jatko-opintoihin Toulouse School of Economics:ssa

15 000 €

Pönkä, Harri KTM, VTM
Tutkimusvierailu Aarhusin yliopistoon

19 000 €

19 840 €

Riukula, Krista Kauppatieteiden maisteri
Tutkimusvierailu University College London -yliopistoon
Salmi, Julia Valtiotieteiden maisteri
Tutkimusvierailu London School of Economics
-yliopistoon
Salonen, Mikko Valtiotieteiden masiteri
Tutkimusvierailuun ja väitöskirja tutkimukseen
jakamattomien hyödykkeiden allokointiongelmista

Svento, Rauli FT
Kotitalouksien käyttäytyminen ja asenteet
uudessa energiamarkkinakehikossa

25 000 €

Taloustieteellinen Yhdistys ry
Yhdistyksen julkaisutoiminnan tukemiseen

7 000€

Tuomala, Matti professori
Tutkimusaineiston hankintaan Verotus, köyhyys ja
elinkaaritulojen eriarvoisuus -hankkeessa

Honka, Miikka Filosofian maisteri
Kudoskohtaisen insuliiniresistenssin perinnöllinen tausta ja mekanismit

2 500 €

Hurme, Mikko LKT, professori
Immuunipuolustus ja ikääntyminen

18 500 €
Vartiainen, Hannu Professori
KAVAN terveystaloustieteen jatkokoulutuskurssit
28 000 €

13 500 €

Vartiainen, Hannu Professori
HECER:n kollokvioseminaarit vuonna 2015

20 000 €

20 000 €

6 050 €

18 500 €

Viinikainen, Jutta KTT
Tutkimushanke: Inhimillinen pääoma, terveyskäyttäytyminen ja työmarkkinatulemat
Apurahasta 10.000 € nostettavissa vuonna 2015,
22.000 € vuonna 2016

32 000 €

Zheng, Yi Masters of Accounting and Finance,
Bachelor of Economics
Jatko-opintoihin ja väitöskirjatutkimukseen
”Social capital, consumer boycott and ethical
behaviour”

10 000 €

40 000 €
Savolainen, Riikka Kauppatieteiden maisteri
Jatko-opintoihin ja väitöskirjatutkimukseen
empiirisestä poliittisesta taloustieteestä

7 000 €

Ikäheimo, Tiina FT, dosentti
Terveyttä edistävä ympärivuotinen liikunta ja
sepelvaltimotauti
Isohookana, Reetta Lääketieteen lisensiaatti
Haitallisten lapsuuden ajan tapahtumien yhteys
nuorten mielenterveydenhäiriöihin ja syrjäytymiseen
Jartti, Tuomas Dosentti, lastenlääkäri, lastenallergologi
Hengitysteiden virusinfektiot ja lasten astman
patogeneesi
Jokiranta, Elina Psykologian maisteri
Autismikirjon häiriöiden riskitekijät

12 000 €

5 000 €

20 000 €

18 000 €

Pessi, Tanja Dosentti

Junttila, Juhani Lääketieteen tohtori, dosentti
Sydänlihasfibroosin merkitys sydänperäisessä
äkkikuolemassa

10 000 €

15 000 €

Pirkko, Pussinen Dosentti, FT
Parodontiitti, tulehdus ja aivohalvaus

12 000 €

Järvi, Kati Terveystieteiden maisteri
Kosteusvaurioiden vaikutukset terveyteen; interventiotutkimus kodeissa ja kouluissa

15 000 €

Karlsson, Linnea Dosentti
Raskaudenaikaisen stressin aivovaikutukset: depression varhaiset merkit ja riskitekijät

15 000 €

Rinne, Juha Lääketieteen tohtori, professori
Monipuolisen elintapaohjelman vaikutus aivojen
Alzheimer-muutoksiin ikääntyneillä henkilöillä

Kirjavainen, Pirkka FT, Dosentti
Minkälainen suolistomikrobisto altistaa astman ja
allergioiden kehittymiselle?

18 000 €

Saukkonen, Suvi lääketieteen lisensiaatti
Psykopatiapiirteet ja häiriökäyttäytyminen lapsilla/nuorilla

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

12 000 €

Lehtimäki, Terho Professori
MikroRNA-ilmentymisen muutokset ja periytyvyys
sekä sydäntautien aikuisriskin ennustaminen

15 000 €

Linden, Anni-Maija Farmasian tohtori, Farmakologian dosentti
Neuroinflammaation merkitys alkoholismissa

20 000 €

Lihavuus, alkoholi ja suoliston mikrobit

6 000 €

15 000 €
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Toppila-Salmi, Sanna Dosentti
Syntymäajan ja elämäntapojen yhteys suomalaisten aikuisten astmaan ja hengitystieallergiaan

18 000 €

Holmström, Bengt Professori
Kaprio, Jaakko Professori

Waller, Benjamin Terveystieden maisteri
Intensiivisen vesiharjoittelun vaikutus polvilumpion rustoon nivelrikkoa sairastavilla

16 000 €

Lindgren, Maija PsM
Psykoosin varhaistunnistus nuorisopsykiatriassa

16 000 €

Wasenius, Niko Terveystieteiden maisteri
Terveyskäyttäytymisen ennustajat elämänkaaren
eri vaiheissa

23 000 €

Lund, Riikka Dosentti
Alzheimerin taudin epigenomiikka ja molekulaariset mekanismit

12 000 €

Mikola, Hanna Lääketieteen lisensiaatti
Sydämen rakenne ja verisuonten joustavuus nuorena -sepelvaltimotaudin riskitekijät lapsuudessa

9 000 €

Perälä, Mia-Maria Elintarviketieteiden tohtori
Ruokavalio ja varhainen kasvu vanhuuden fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn määrittäjänä
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Väisänen, Liisa Kauppatieteiden maisteri
Jatko-opintoihin ja väitöskirjan loppuunsaattamiseen terveystaloustieteessä

Suominen, Sakari LT, Professori
Tietoisuustaito-interventiotutkimus koululaisilla

16 000 €

TERVEYSTALOUSTIEDE
Böckerman, Petri FT
Tutkimushanke: Terveydenhuollon informaatiojärjestelmien hyödyt
Apurahasta 80.000 € nostettavissa vuonna 2015,
80.000 € vuonna 2016

160 000 €

Hokkanen, Joni Kauppatieteiden maisteri
Jatko-opinnot ja väitöskirjatutkimus lääkevaihdon
ja viitehintajärjestelmän vaikutuksista lääkkeiden
hintoihin ja lääkemarkkinoihin

7 000 €

Izhak, Olena Rahoituksen maisteri, MBA
Jatko-opinnot ja väitöskirjatutkimus geneerisestä
substituutiosta ja lääkemarkkinoiden toiminnasta
Suomessa

6 000 €

Salokangas, Henri Valtiotieteiden maisteri
Jatko-opinnot ja väitöskirjatyöskentely

22 900 €

12 000 €

25 000 €

2 500 €

17 000 €

20 000 €
20 000 €

KOULUT
Espoonlahden lukion ylioppilaat
Jalonen Riina, Kaijonmaa Henri, Kivistö AnnaReetta, Laaksonen Aleksi, Mynttinen Risto, Parviainen Patricia, Puistosalo Pauli, Silvennoinen
Annika, Uggelberg Josefina, Vainikka Jussi

4 000 €

Töölön yhteiskoulun aikuislukion ylioppilaat
Andersson Claudia, Harju Tiuhti, Immilä Ida, Joensuu Timo, Lampinen Antero, Magnusson Terhi,
Plysjuk Nadja, Pulkka Elina, Pönkkä Robert, Wahlberg Nikos

4 000 €

Yhteensä

12 000 €

160 000 €

Siikanen, Markku Yhteiskuntatieteiden maisteri
Jatko-opinnot ja väitöskirjatutkimus taloudellisesta kilpailusta sairaalalääkemarkkinoilla
Terveystaloustieteen Seura ry
Terveystaloustieteet päivät 2015

20 000 €

Perola, Markus Tutkimusprofessori, kvantitatiivisen genetiikan dosentti
Lihominen, ikääntyminen ja systeemibiologia
Apurahasta 80.000 € nostettavissa vuonna 2015,
80.000 € vuonna 2016

15 500 €

Post-doc-tutkimuvierailu Stanfordin yliopistoon

Ukkola, Olavi Professori
Rasvamaksa - kardiovaskulaaritaudin ennustaja

Nissinen, Antti Filosofian Tohtori
Alkoholin aineenvaihduntatuotteiden immuunivasteet

Saxell, Tanja Valtiotieteiden tohtori

2 185 405 €

VALOKUVAT
Henna Aaltonen (sivut 4, 6, 11, 13, 15, 27, 28),
Lasse Keltto (sivut 17, 18, 19,21, 22, 23, 29),
Rupert Pokorny (sivu 5),
Kari Pullinen/HS (sivu 18)
Viitasalo/SVM (sivu 8)
GRAAFINEN SUUNNITTELU
Tuukka Lindqvist, Mogold Oy
KIRJAPAINO
Helsinki Bofori Oy
YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ
Yrjönkatu 11 D 19
00120 Helsinki
www.yjs.fi
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