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YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN 
VUOSIKERTOMUS 2015

TOIMINNANJOHTAJAN
KATSAUS

Yrjö Jahnssonin säätiö on toiminut suomalaisen taloustieteel-
lisen ja lääke tieteellisen tutkimuksen tukena 61 vuotta. Vaikka 
vuosiin on mahtunut monenlaista kansainvälistä ja koti maista 

taloudellista myllerrystä, säätiön tuki tieteelle on  jatkunut 
 vakaana. Apurahoja on jaettu yli 74 miljoonan euron edestä.

uonna 2015 jaettiin 93 apurahaa, 
stipendiä tai palkintoa, yhteensä 

yli 1,3 miljoonaa euroa. Tänä päi-
vänä suurin osa säätiön apurahoista 

myönnetään jatko-opiskelijoille ja väi-
töskirjatutkijoille, jotka myös edustavat 

enemmistöä apurahojen hakijoiden jou-
kossa. Näin on todennäköisesti myös tule-

vaisuudessa, ja hakijamäärä vain kasvaa 
valtion leikattua koulutuksen ja tutkimuksen 

määrärahoja.
Toimintavuonna jatkui kolme perintei-

kästä luentosarjaa. Vuodesta 1963 alkaen jär-
jestetty Yrjö Jahnsson Lectures –luentosarja 
jatkui Nicholas Bloomin ja John van Reenenin 
pitäminä. Yhdessä Aalto yliopiston kauppakor-
keakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun 
tukisäätiön kanssa vuodesta 1998 alkaen jär-
jestetyt Jaakko Honko –luennot jatkuivat Matti 
Alahuhdan johdolla. Lisäksi Botond Köszegi, 
vuoden 2015 Yrjö Jahnsson Award in Economics 
–tiedepalkinnon saaja, kutsuttiin luennoimaan 
Helsinkiin. 

SUOMEN itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuo-
den kunniaksi järjestettävän kansainvälisen lää-
ketieteen symposiumin järjestelyt aloitettiin. 
Symposiumin aiheena on geenien ja ympäris-
tön vuorovaikutus sydän- ja verisuonitaudeissa 
ja aineenvaihduntasairauksissa. Säätiö haluaa 
kiinnittää huomiota tällä tutkimusalalla tapah-
tuvaan erittäin nopeaan kehitykseen ja kutsuu 
Helsinkiin elokuussa 2017 niin kotimaisia kuin 
ulkomaisia huippuasiantuntijoita.

HARTAASTI odotettu uusi säätiölaki tuli voi-
maan 1.12.2015. Syksyn aikana Yrjö Jahnsso-
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nin säätiön toimintatavat ja hallinto käytiin läpi 
uuden lain näkökulmasta. Uusi laki ei loppu-
jen lopuksi tuonut suurempia muutoksia säätiön 
päivittäiseen toimintaan, ja niistäkin selvittiin 
sisäisiä toimintaohjeita päivittämällä. Myös sään-
töjen päivitystyö aloitettiin, ja uudet säännöt 
saadaan rekisteröityä kuluvana toimintavuonna. 
Uuden lain vastaiset säännöt on muutettava vii-
meistään kolmen vuoden kuluessa uuden lain 
mukaiseksi. Uuden lain mukaiset lähipiiritoimien 
raportointivelvoitteet koskevat kuitenkin takau-
tuvasti jo koko toimintavuotta 2015.

VARAINHOITO on apurahasäätiöiden hallinnon 
yksi tärkeimmistä tehtävistä. Hilma Jahnssonin 
lahjoittaman sijoitussalkun huolellinen hoitami-
nen on suuri vastuu. Kaikki Yrjö Jahnssonin sää-
tiön toiminta perustuu hänen lahjoitusvaroil-
leen saatuun tuottoon.  

Yrjö Jahnssonin säätiöllä on mennyt viime 
vuosina taloudellisesti hyvin. Toimintavuonna 
sijoitukset tuottivat yli 15 %. Viimeisen viiden vuo-
den aikana sijoitukset ovat tuottaneet yli 11 % p.a, 
joten puskuria on saatu kerättyä tulevaisuutta - 
ja myös huonompia sijoitusvuosia - varten. 

Viime vuosina paljon työtä on tehty sijoitus-
riskien hajauttamiseksi. Salkkua on muokattu ja 
työ jatkuu vielä. Samalla on pitänyt varmistaa, 
että salkun tuotto ei väliaikaisesti kärsi, muok-
kauksen kulut pysyvät hallinnassa ja uudet 
tuottavat sijoituskohteet löydetään tehokkaasti. 
Säätiön sijoitustoimintaa hoidetaan hallituksen 
vuosittain hyväksymien sijoitussuunnitelman ja 
varainhoidon ohjeiden mukaisesti.

MAAILMANTALOUDEN kriisejä ja markkina-
shokkeja on vaikea ennakoida. Ainoa varma 

asia on, että niitä tulee. Koska tuottoa tavoitel-
laan, riskejä on kuitenkin otettava ja varallisuus 
on laitettava töihin. Kriiseihin voidaan varautua 
vain ymmärtämällä sijoituskohteiden riskit ja 
hajauttamalla ne. Tämäkään ei kuitenkaan suo-
jele globaaleilta finanssikriiseiltä. Oleellista on 
siis varmistaa, että arvonnousun lisäksi salkku 
tuottaa kassavirtaa ja käteisvaroja on riittävästi 
säätiön toimintaa varten, jotta varallisuutta ei 
tarvitse realisoida markkinashokkien aikana. 
Säätiö on aidosti pitkäaikainen sijoittaja ja kes-

tää täten volatiliteettia hyvin. Säätiössä likvidi-
teettiriskin hallinta onkin merkittävämpi kuin 
volatiliteettiriskin. Tällöin tieteen tuki voi jatkua 
vakaana maailman myllerryksissäkin! 

On ilo toimia tieteen tukena ja yhteiseksi 
hyväksi yhdessä säätiön henkilökunnan, asian-
tuntijoiden, hallituksen ja yhteistyökumppanei-
den kanssa! Kiitos kaikille yhteistyöstä! 

Elli Dahl
toiminnanjohtaja
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TUMMIA PILVIÄ 
TIETEEN TAIVAALLA
Suomen valtion vuosittainen tutkimus- ja kehittämisrahoitus - 
kokonaismäärältään n. 2000 miljoonaa euroa - putoaa n. 150 
miljoonaa euroa siirryttäessä vuodesta 2015 vuoteen 2016. 

ehitys on ollut laskeva koko 2010-luvun, 
mutta nyt koettu rysähdys on aivan 
omaa luokkaansa. Isku koettelee pahim-
min valtion tutkimuslaitoksia ja Tekesiä, 
mutta osansa saavat yliopistotkin – eri-
tyisesti niiden huippu Helsingin yliopisto. 

Osittain leikkauksia on reallokoitu yli-
opistojen profiloinnin vahvistamiseen ja 
valtioneuvoston strategiseen tutkimuk-

seen, mutta erityisesti jälkimmäisen teemat anta-
vat aihetta huolestua siitä, että perustutkimus tulee 
kärsimään nopeampia voittoja ja innovaatiotuot-
teita palvelevan soveltavan tutkimuksen jaloissa. 
On helppo yhtyä huippututkijoidemme toteamuk-
seen, että Suomi on ohjatusti siirtymässä tutkimuk-
sen takariville. 

JUURI nyt muutakin huolta riittää. Koveneva kil-
pailu tutkimusmäärärahoista ja akateemisista ase-
mista voi johtaa suoranaisiin ylilyönteihin, kuten 
vastikään Ruotsin Karoliinisen Instituutin piirissä 
tapahtunut ja tutkimusvilppiepäilyn kohteeksi jou-
tunut tapaus osoittaa. Eikä tässä kaikki: tieteen ja 
tutkimuksen luotettavuus on noussut vuoden 2015 
loppupuolelta tieteellisen journalismin erityiseksi 
kohteeksi. Kummastusta on aiheuttanut esimer-
kiksi se, miten lääketieteellisellä yritysmaailmalla 
on ollut vaikeuksia toistaa julkaistuja ”läpimurtoha-
vaintoja” ennen kalliiden lääkekehittelyiden aloi-
tusta. Tiedeyhteisöä ovat myös kohauttaneet lähes 
tragikoomiset uutisoinnit, joiden mukaan ovelat 
tutkijat ovat tietotekniikan manipulointien avulla 
päässeet – joko suoraan tai ystäviensä kautta – itse 
arvioimaan omia käsikirjoituksiaan niiden julkai-
suprosessin aikana.
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”Koveneva kil
pailu tutkimus
määrärahoista 

ja akateemi
sista asemista 

voi johtaa 
suoranaisiin 

ylilyönteihin.”

SUOMESSA kolmen vuoden välein toistettu Tiede-
barometri kuitenkin osoittaa, että kansalaiset luot-
tavat tieteeseen ja tieteen tekijöihin – kuten myös 
poliisiin ja puolustusvoimiin - mutta eivät poliittisiin 
puolueisiin! EU:n komission tuore selvitys puoles-
taan osoitti, että suomalaiset ovat Euroopan vähi-
ten taikauskoista kansaa. 

MITÄ siis nyt neuvoksi? Ensinnäkin tutkimusnäyt-
töön perustuvien yhteiskunnallisten ratkaisu-
jen tueksi Suomi tarvitsisi kipeästi pääministe-
rin ja hallituksen tieteellisen neuvonantojärjestel-
män (”scientific advisors”), kuten emerituskansleri 
Kari Raivio on äskettäin esittänyt. Toiseksi tutkijoi-
den itsensä on toisaalta pystyttävä kriittisesti arvi-
oimaan omien paradigmojensa ajantasaisuutta ja 
luotettavuutta. Avoin tutkimusdata on yksi ratkaisu 
oikeaan suuntaan, kunhan pelinsäännöt yhtäältä 
tutkimusaineistojen kerääjien ja avaajien ja toi-
saalta aineistojen hyödyntäjien välillä saadaan nau-
latuiksi. Kolmanneksi myös tieteellisten julkaisu-
sarjojen toimitusten asiantuntemusta ja suurem-
paa vastuuta tieteen julkaisutoiminnassa on syytä 
korostaa ja vaatia. Ja viimeisenä eikä suinkaan 
vähäisimpänä: perustutkimusta tukevien säätiöi-
den merkitys korostuu yhä enemmän ja enemmän.  
Ne avaavat mahdollisuuksia valtavirroista ja poliit-
tisista trendeistä riippumattoman huippututkimuk-
sen tukemiseen, jossa tuen saamisen tärkein edel-
lytys on tutkimuksen originaliteetti, laatu ja kestävä 
merkitys. Tässä taistelurintamassa seisoo myös Yrjö 
Jahnssonin säätiö. 

Kimmo Kontula
hallituksen puheenjohtaja

Kouluneuvos Hilma Jahnsson (1882-1975) perusti Yrjö Jahnssonin säätiön 
16.12.1954 lahjoittamalla peruspääomaksi yhdessä puolisonsa professori 
Yrjö Jahnssonin kanssa keräämänsä omaisuuden.

rjö Jahnssonin säätiön tarkoituk-
sena on sääntöjen mukaan ”suoma-

laisen kansantaloustieteellisen ja lää-
ketieteellisen tutkimuksen edistäminen 

sekä suomenkielisten oppi- ja tutkimuslai-
tosten ylläpitäminen ja tukeminen”. Tarkoituk-

sensa toteuttamiseksi ”säätiö stipendeillä tai 
muuten avustaa yksityisiä tutkijoita tai laitok-
sia ja yhteisöjä tai ylläpitää tai avustaa perusta-
miaan ja muita säätiön tarkoitusperiä toteutta-

via laitoksia.”Tieteen tukeen säätiö käytti vuonna 
2015 yhteensä 1 325 536 euroa. Tämä sisältää juh-
lavuonna 2014 tehtyjä monivuotisia apurahapää-
töksiä 277 000 euroa. Apurahoja, stipendejä ja pal-
kintoja myönnettiin vuonna 2015 yhteensä 93 kpl. 
Seminaareja järjestettiin kolme. Taloustieteellisen 
tutkimuksen tukemiseen käytettiin 60 %, lääketie-
teellisen tutkimuksen tukemiseen 30 % ja terveys-
taloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen 8,5 %. 

Suurin osa säätiön apurahoista kohdistuu koti-
maisiin ja ulkomaisiin tohtoriopintoihin. Tukea 
myönnettiin myös yliopistojen tutkimussemi-
naarien järjestämiseen, suuriin tutkimushankkei-
siin ja post doc -tutkijavierailuihin. Apurahoista jat-
ko-opintoihin ja väitöskirjatutkimukseen myönnet-
tiin 61 % (osuus jaetusta kappalemäärästä), post 
doc –tutkimukseen 32 % ja seminaaritoimintaan 7 
%. Lääketieteessä apurahansaajina oli enemmän 
naisia ja taloustieteessä enemmän miehiä. 

Apurahahakemuksia säätiö sai koko vuonna 522 
kpl, yhteensä yli 12 miljoonaa euroa. Eniten säätiö 
sai hakemuksia lääketieteellisen tutkimuksen tuke-
miseen. 

Helmikuussa haettavana olivat Säätiöiden pro-
fessoripoolin apurahat. Professoripoolin kautta 
myönnettiin kaksi vuoden tutkimusvapaan mah-
dollistavaa 32 000 euron taloustieteen apurahaa. 

TIETEEN 
TUKEMINEN   

Pooli on Yrjö Jahnssonin säätiön ja 14 muun säätiön 
yhteinen määräaikainen apurahapooli. Vuosi 2015 
oli poolin viimeinen kausi. 

Hakuaika ensimmäisen vuoden jatko-opinnot 
Kansantaloustieteen valtakunnallisessa jatkokou-
lutusohjelmassa (KAVA) aloittaville oli toukokuussa. 
Apurahoja myönnettiin 11 kpl, yhteensä 198 000 
euroa. 

Syyskuussa avoinna oli yleinen haku kaikissa 
säätiön tukemissa tieteenaloissa.  Apurahoja myön-
nettiin 56 kpl, yhteensä 702 200 euroa. Hakijoista 
12 %:lle myönnettiin apuraha

TIETEEN TUKEMINEN
(OSUUS JAETUSTA EUROMÄÄRÄSTÄ)

TALOUSTIEDE 60 % / LÄÄKETIEDE 30 % 
TERVEYSTALOUSTIEDE 8,5 % / MUUT 1,5 % 



Botond Köszegin luennot käsittelivät kuluttajien naiviuuden 
hyväksikäyttöä ja harhaanjohtavia tuotteita.  
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Kaikki apurahansaajat on lueteltu toimintaker-
tomuksen lopussa.

TALOUSTIETEELLISEN 
TUTKIMUKSEN TUKEMINEN
Taloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen käytet-
tiin 798 238 euroa. Luku sisältää monivuotisia apu-
rahoja yhteensä 117 000 euroa.

Taloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen 
myönnettiin yhteensä 36 apurahaa, jotka jakaantu-
vat seuraavasti:
• Jatko-opinnot ja väitöskirjatutkimus  67 %
• Tutkimushankkeet ml. post doc -tutkimus 19 %
• Seminaaritoiminta  14 %

LÄÄKETIETEELLISEN 
TUTKIMUKSEN TUKEMINEN 
Lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen käytet-
tiin 393 000 euroa. Luku sisältää monivuotisia apu-
rahoja yhteensä 80 000 euroa.

Lääketieteen tuki on keskitetty hallituksen päättä-
miin painoalueisiin. Säätiö tukee tutkimuksia, jotka 
käsittelevät
1. elintapojen ja ympäristötekijöiden sekä trau-

maattisten ja kriisitilanteiden terveysvaikutuksia, 
2. kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien 

preventiota,
3. nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden eri-

tyisongelmia tai 
4. päihde- ja riippuvuusongelmia.
Suurin osa säätiön lääketieteen tuesta kohdentui 
elintapojen ja ympäristön terveysvaikutuksia sekä 
kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien 
preventiota käsitteleviin tutkimuksiin. 

Lääketieteelliseen tutkimukseen myönnettiin 
yhteensä 29 apurahaa, jotka jakaantuvat seuraavasti:
• Tutkimushankkeet ml. post doc tutkimus 52 %
• Väitöskirjatutkimus 48 %

TERVEYSTALOUSTIETEELLISEN 
TUTKIMUKSEN TUKEMINEN
Terveystaloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen 
käytettiin 112 700 euroa. Luku sisältää monivuotisia 
apurahaoja yhteensä 80 000 euroa.

Terveystaloustieteen tuki on keskitetty hallituksen 
päättämiin painoalueisiin. Säätiö tukee tutkimuksia, 
jotka käsittelevät
1. terveydenhuollon palvelujärjestelmän raken-

netta ja toimivuutta tai
2. terveydenhuollon organisointia, rahoitusta ja 

kannusteita.
Myönnetyt terveystaloustieteen apurahat liittyvät 
erityisesti lääkemarkkinoiden toimintaan, säätelyyn 
ja kannustimiin.

Terveystaloustieteellisen tutkimuksen tuki koostuu 
neljästä apurahasta, jotka jakaantuvat seuraavasti:
• Väitöskirjatutkimus 75 %
• Tutkimushankkeet ml. post doc tutkimus 25 %

JAHNSSONIN PARISKUNNAN PERUSTAMIEN 
KOULUJEN TUKEMINEN
Töölön yhteiskoulun aikuislukion, Espoonlahden 
lukion ja koulun oppilaita tuettiin 11 300 eurolla. 

Hilma ja Yrjö Jahnsson perustivat omin varoin 
Helsingin Suomalaisen Yhteislyseon vuonna 1923 
havaittuaan monien suomenkielisten nuorten jää-
vän vaille opiskelupaikkaa. Koulun toimintaa jatka-
vat Espoonlahden koulu ja lukio. Lisäksi Jahnssonit 
perustivat maamme ensimmäisen iltaoppikoulun 
Helsinkiin vuonna 1927 työssä olevia nuoria ajatel-
len. Iltaoppikoulun toimintaa jatkaa Töölön yhteis-
koulun aikuislukio. Koulu on Suomen ensimmäinen 
ja myös yksi Euroopan vanhimmista aikuislukioista.

TIETEEN TUEN KÄYTTÖTARKOITUS
(OSUUS JAETUSTA KAPPALEMÄÄRÄSTÄ)

JATKO-OPINNOT JA VÄITÖSKIRJATUTKIMUS  61 % 
POST DOC -TUTKIMUS 32 %

SEMINAARITOIMINTA 7 %

Myönnetyt 
terveystalous

tieteen apu
rahat liittyvät 
erityisesti lää
kemarkkinoi

den toimintaan, 
säätelyyn ja 

kannustimiin.

B otond Kőszegi on myötävaikuttanut 
käyttäytymistaloustieteen kehityk-
seen ja soveltanut sitä mm. sopimus-
teoreettisiin kysymyksiin. Hänen tut-
kimuksiensa ansiosta ymmärretään 

paremmin syitä sille, miksi ihmisillä on taipumus ns. 
tappiokammoon (loss aversion). Kőszegin kehittä-
miä käyttäytymistaloustieteellisiä lähestymistapoja 
on sovellettu mm. huutokauppojen, yritysten hin-
noittelupäätösten, työn tarjonnan ja säästämispää-
tösten tarkasteluissa.

Palkinto ojennettiin Euroopan taloustieteilijöiden 
yhdistyksen (European Economic Association, EEA) 
vuosikokouksessa Mannheimissa elokuussa. Köszegi 
piti kaikille avoimen palkintoluentonsa ”Naivete-Ba-
sed Discrimination” Helsingissä joulukuussa.

Yrjö Jahnssonin säätiö valitsee Yrjö Jahns-
son Award in Economics -palkinnon saajan yhteis-
työssä EEA:n kanssa. Palkinto myönnetään enin-
tään 45-vuotiaalle eurooppalaiselle taloustieteili-
jälle, jonka panos eurooppalaisessa taloustieteessä 
on merkittävä. Palkinto on 20 000 euroa, ja se jae-
taan joka toinen vuosi. Palkinto voidaan jakaa myös 
kahden tutkijan kesken. 

Palkinnon valintakomitean jäseninä vuonna 
2015 olivat taloustieteen professorit Mark Armst-
rong, Tim Besley, Helene Rey, Juuso Välimäki ja Fab-
rizio Zilibotti. Palkintoa on jaettu vuodesta 1993 
alkaen.

YRJÖ JAHNSSON AWARD IN ECONOMICS
1993  Jean-Jacques LAFFONT and Jean TIROLE
1995  Richard BLUNDELL
1997  Torsten PERSSON
1999  Nobuhiro KIYOTAKI and John MOORE
2001  Philippe AGHION
2003  Mathias DEWATRIPONT
2005  Timothy BESLEY
2007  Gilles SAINT-PAUL
2009  John VAN REENEN
2011  Armin FALK
2013  Helene REY, Thomas PIKETTY
2015  Botond KÖSZEGI

YRJÖ JAHNSSON AWARD IN ECONOMICS 
Vuoden 2015 Yrjö Jahnsson Award in Economics –palkinto myönnettiin 
unkarilaiselle professori Botond Köszegille (Central European University, Budapest).



John van Reenen luennoimassa 
Economicumissa. 

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN 
VUOSIKERTOMUS 2015

Professorit John Van Reenen (London School of Eco-
nomics) ja Nicholas A. Bloom (Stanford University) 
ovat tehneet uraauurtava tutkimusta erityisesti siitä, 
minkälaisia erilaisia johtamiskäytäntöjä ja -tapo-
ja yritykset käyttävät eri maissa ja eri toimialoilla. 

Yhdessä muiden tutkijakollegoidensa kanssa he ovat tuottaneet 
uutta tietoa siitä, kuinka näitä käytänteitä ja niiden vaikutusta 

YRJÖ JAHNSSON LECTURES 
Professorit Nicholas A. Bloom ja John van Reenen kutsuttiin pitämään 
21. Yrjö Jahnsson Lectures -luennot Helsinkiin toukokuussa. 
Luentojen aiheena oli ”Management and the Wealth of Nations”.

yritysten suorituskykyyn voidaan luotettavasti mitata. Tämän 
tutkimushankkeen tuloksena syntyi ns. kansainvälinen johtamis-
kysely (”World Management Survey”), jonka avulla on saatu uusia 
tuloksia ja aikaisempaa selvästi kattavampi ymmärrys erilaisten 
johtamiskäytäntöjen yleisyydestä ja toimivuudesta eri toimialoilla 
yli 30 maassa. 

Yrjö Jahnsson Lectures on järjestetty vuodesta 1963 alkaen.

Kuvassa mitalinsaajia ja järjestäjien 
edustajia: Ingmar Björkman, 

Kimmo Kontula, Sixten Korkman, 
Pekka Laaksonen, Meri Löyttyniemi, 

Rebecca Piekkari, Margareta Soismaa 
Matti Vuoria, Elli Dahl ja Arto Mäemaa

Alahuhta on johtanut merkittäviä globaaleja liiketoi-
mintoja Nokialla ja Koneella kolme vuosikymmen-
tä, ja hän on ollut rakentamassa Aalto-yliopistoa 
hallituksen puheenjohtajana sen alusta asti. 

JAAKKO HONKO -luennot perustettiin kunnioituksena kansleri 
Jaakko Hongon (1922-2006) elämäntyölle. Luennon puhujiksi kut-
sutaan talouselämän ja liiketoimintajohtamisen huippunimiä. 
Honko toimi Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksen puheenjohtajana, 
Helsingin kauppakorkeakoulun professorina, rehtorina ja kansle-
rina. Luento on järjestetty vuodesta 1997 alkaen muutaman vuo-
den välein.
LUENNON yhteydessä jaettiin Jaakko Honko –mitalit henkilöille, 
jotka ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet elinkeinoelämän 
tai kauppa- ja taloustieteellisen tutkimuksen edistämiseen ja/
tai ansioituneet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun, Helsingin 
kauppakorkeakoulun tukisäätiön tai Yrjö Jahnssonin säätiön toi-
minnassa.

JAAKKO HONKO –LUENNOT
Vuoden 2015 Jaakko Honko -luentosarjan luennoitsijaksi oli kutsuttu tekniikan 
tohtori ja Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta. Hän puhui 
johtamisesta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa huhtikuussa.

MITALIN saivat Kimmo Kontula, Sixten Korkman, Pekka Laakso-
nen, Timo Löyttyniemi, Rebecca Piekkari, Suvi-Anne Siimes, Marga-
reta Soismaa ja Matti Vuoria.

10/11

YRJÖ JAHNSSON LECTURES
1963  Kenneth J. Arrow, Aspects of the Theory of Risk-Bearing
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TUTKIMUSTA  
TIETOJÄRJESTELMISTÄ
Terveydenhuollon tietojärjestelmien avulla voidaan parantaa terveyspalvelujen 
laatua sekä terveyshuoltojärjestelmän kustannustehokkuutta. Professori Petri 
Böckerman tutkii terveydenhuollon tietojärjestelmiä ja erityisesti sähköisten 
reseptien vaikutuksia potilasturvallisuuteen ja terveyteen. 

erveydenhuollon kustannukset ovat 
kasvaneet voimakkaasti kaikkialla teol-
lisuusmaissa mm. kroonisten sairauk-

sien yleistymisen, väestön ikääntymisen ja tulo-
tason kasvun myötä. Kustannuksiin pyritään vai-
kuttamaan mm. panostuksilla informaatio- ja 
kommunikaatioteknologiaan (ICT), mikä muilla-
kin toimialoilla on kasvattanut taloudellisen toi-
minnan tuottavuutta viimeisten vuosikymmen-
ten aikana. 

TURUN yliopiston kauppakorkeakoulussa terveys-
taloustieteen professorina toimiva Böckerman ker-
too: ”Terveydenhuollon informaatiojärjestelmät 
ovat kokonaisuus, johon kuuluu useita eri osa-
alueita. Niihin lukeutuvat mm. sähköiset potilastie-
tojärjestelmät, jotka mahdollistavat potilastietojen 
aiempaa yksityiskohtaisemman tallentamisen sekä 
potilaaseen eri terveydenhuollon yksiköissä koh-
distuvien toimenpiteiden koordinoinnin.” 

”Terveydenhuollon informaatiojärjestelmät on 
nähty kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa eri-
tyisesti Yhdysvalloissa eräänä keskeisenä keinona 
sovittaa yhteen kaksi toistensa kanssa vastakkaista 
tavoitetta. Ne ovat yhtäältä terveyshuoltojärjestel-
män kustannustehokkuus ja toisaalta tuotettavien 
terveyspalvelujen mahdollisimman korkea laatu-
taso. Aiemmissa lähinnä amerikkalaisissa empiiri-
sissä tutkimuksissa terveydenhuollon ICT-järjestel-
mien kehittämisellä on havaittu olevan etupäässä 
positiivisia vaikutuksia sekä subjektiivisiin että 
objektiivisiin potilastulemiin”, selvittää Böckerman.

TERVEYDENHUOLLON informaatiojärjestelmät voi-
vat parantaa terveydenhuollon tuottavuutta usei-
den vaikutuskanavien välityksellä. ”Ne vähentä-
vät mm. haitallisesta päällekkäisestä lääkityksestä 
aiheutuvia vaaratilanteita erityisesti vanhusväes-

tössä. Krooniset sairaudet yleistyvät ja vanhuk-
silla on tyypillisesti useampia kroonisia sairauksia, 
jotka vaativat samanaikaista lääkitystä. Lääkevirhei-
den potentiaalinen merkitys väestön terveyteen ja 
hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä on siksi korostu-
massa” kertoo Böckerman. 

Informaatiojärjestelmät parantavat olennaisesti 
tiedon kulkua terveydenhuollon eri toimijoiden 
välillä. Tämän ansiosta ne kaventavat myös mm. 
mahdollisuuksia lääkkeiden tahalliseen väärinkäyt-
töön, joka on tavallista keskushermostoon vaikut-
tavien lääkkeiden kohdalla.     

YRJÖ JAHNSSONIN säätiön rahoittaman tutkimus-
hankkeen tavoitteena on tarkastella Suomessa 
käyttöönotettujen sähköisten reseptien vaikutuksia 
potilasturvallisuuteen ja terveyteen. Suomessa säh-
köiset reseptit otettiin käyttöön eri aikaan eri alu-
eilla, jonka ansiosta niiden vaikutuksia voidaan tar-
kastella luotettavasti. 

Böckermanin tutkimus perustuu Kelan, THL:n ja 
Tilastokeskuksen keräämiin rekisteriaineistoihin, 
jotka yhdistetään toisiinsa: ”Kela kerää tietoja säh-
köisten reseptien käytöstä ja toisaalta korvattavista 
lääkkeistä. THL kokoaa tietoja hoitoilmoituksista, 
joiden perusteella voidaan arvioida kattavasti poti-
laan terveystulemia ja Tilastokeskus koostaa puo-
lestaan tiedot kuolinsyistä sekä kuntakohtaisista 
terveysindikaattoreista.”  

BÖCKERMAN kertoo, että tutkimushankkeen 
ensimmäisessä vaiheessa on tarkasteltu sähköisten 
reseptien käyttöönoton mahdollista yhteyttä kun-
tien ja sairaanhoitopiirien taloudellisiin ja terveydel-
lisiin muuttujiin. ”Tulokset osoittavat, että sairaan-
hoitopiirien sisällä sähköisten reseptien käyttöön-
ottoa ei ole mahdollista selittää kunnan taustate-
kijöillä esim. Kelan sairastavuusindeksillä. Tämän 

”Aineistojen 
keräämiseen 

käytetään 
paljon julkis

ta rahoitusta, 
mutta mm. 

hallinnollisista 
ongelmista 

johtuen hyö
dyntäminen ei 

ole täysimit
taista. Tutki
muspuolella 

olisi keskeistä 
olemassaole

vien tutkimus
aineistojen 

tehokkaampi 
hyödyntämi
nen”, toteaa 
Böckerman.” 
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”Uusien näkökulmien 
avaaminen maailmaan 
on kiehtovaa”, toteaa 
Petri Böckerman.

vuoksi uudistuksen avulla voidaan tarkastella luo-
tettavasti sähköisten reseptien kausaalivaikutuksia 
mm. keskeisiin potilastulemiin.”

”Tutkimusprojektin myöhemmissä vaiheissa tar-
kastellaan sähköisten reseptien yleistymisen vai-
kutuksia hoitojaksojen määrään sekä keskusher-
mostoon vaikuttavien lääkkeiden reseptien myön-

töön. Sähköiset reseptit parantavat huomattavasti 
lääkäreiden käytössä olevaa informaatiota potilaan 
lääkityksen kokonaisuudesta. Tämän vuoksi tutki-
mushankkeessa mallinnetaan sähköisten reseptien 
yleistymisen vaikutuksia lääkäreiden käyttäytymi-
seen, joka heijastuu mm. virheellisten lääkeyhdis-
telmien määräämiseen.”   



YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN 
VUOSIKERTOMUS 2015

ÄIDINMAIDON 
MIKROBISTON MERKITYS
Äidinmaito ei ole steriiliä, kuten näihin päiviin asti on ajateltu, vaan se sisältää 
melko paljon mikrobeja, joilla on tärkeä merkitys lapsen suolistoflooran ja koko 
immuunijärjestelmän kehittymisen kannalta. Tämä on dosentti Pirkka Kirjavaisen 
tutkimusaluetta.

stma, allergiat ja muut krooniset tulehdussairau-
det ovat lisääntyneet, mitä on selitetty varhais-

lapsuuden mikrobialtistumisen vähenemisellä. 
Erityisesti suoliston kautta tapahtuvan mikro-

bialtistuksen tiedetään tukevan immunolo-
gisen sietokyvyn muodostumista.  

Dosentti Pirkka Kirjavainen tutkii 
äidinmaidon mikrobiston merkitystä 

lapsen allergioiden ja astman kehit-
tymisessä: ”Äidinmaidon mikrobisto 

on allergisilla äideillä poikkeava, mutta yhteyttä 
allergioiden kehittymiseen ei ole aiemmin tutkittu.” 
Yrjö Jahnssonin säätiö on tukenut hänen tutkimus-
työtään vuodesta 2013 alkaen. 

  
KIRJAVAISEN tutkimuksessa on iso eurooppalai-
nen aineisto 10-vuotiaita lapsia Suomesta, Sak-
sasta, Ranskasta, Sveitsistä ja Itävallasta. Heitä on 
seurattu äidin raskauden viimeiseltä kolmannek-
selta lähtien. Syntymähetkellä kerättiin myös äidin-
maitonäytteet, jotka talletettiin pakkaseen. Äidin-
maitonäytteet analysoidaan nyt uuden sukupolven 
sekvensointimenetelmiä käyttäen. Lapsille on tehty 
perusteelliset terveystutkimukset 10 vuotiaina. Tut-
kimuksessa tarkastellaan erityisesti niitä lapsia, 
joille on kehittynyt astma ja/tai allergia tähän ikä-
vuoteen mennessä. 

”Tarkoituksena on selvittää, onko äidinmai-
don mikrobiston ja astman/allergian kehittymi-
sen välillä yhteyttä; onko astmasta/allergiasta kär-
sivien lasten aikanaan saama äidinmaito mikrobis-
toltaan köyhempää (lukumääräisesti vähemmän 
mikrobeja ja/tai mikrobiston diversiteetti pie-
nempi) kuin terveiden lasten saama äidinmaito? 
Tavoitteena on määrittää kattavasti äidinmaidon 
mikrobiston koostumuksen ominaispiirteet, jotka 
voivat vaikuttaa astman ja allergioiden ilmenemi-
seen lapsuudessa,” selvittää Kirjavainen. Hänen 

mukaansa tuloksilla voi olla merkitystä esimerkiksi 
äidinmaitokorvikkeiden ja probioottihoitojen kehit-
tämisessä.

 ”Lapsen varhaisella mikrobialtistuksella tiede-
tään olevan suuri merkitys lapsen immunologiselle 
kehitykselle, mutta emme tiedä minkälainen mikro-
bialtistuksen pitäisi olla. Äidinmaito on imeväisen 
luonnollista ravintoa ja voidaan olettaa, että myös 
sen mikrobikoostumus olisi evoluutiossa kehitty-
nyt lapselle suotuisaksi. Rintamaidon mikrobikoos-
tumusta on tutkittu vähän eikä sen merkityksestä 
lapsen terveydelle tiedetä vielä mitään. Siksi tutki-
mus voi johtaa merkittäviin läpimurtoihin”, peruste-
lee tutkija innostustaan aiheeseen.

KIRJAVAINEN toimii erikoistutkijana THL:ssä. Suo-
men julkistalouden nykytila näkyy myös hänen työs-
sään. ”Suuria apurahoja on niukalti jaossa ja rahoi-
tuksen hankkiminen useista eri lähteistä kuluttaa 
merkittävän osan työajasta. Rahoitusnäkymien epä-
varmuus vaikeuttaa pitkänajan suunnitelmia.”

Työ on kuitenkin palkitsevaa. ”Pidän uusien tut-
kimushypoteesien luomisesta ja uusien projektien 
suunnittelusta. Mielenkiintoisimpia ja jännittäväm-
piä hetkiä on päästä ensimmäistä kertaa näkemään 
uuden projektin tuloksia. Palkitsevinta olisi nähdä 
tuloksen tuovan käytännön hyötyä tai merkittäviä 
tieteellisiä edistysaskelia”. Työn vastapainona Kirja-
vaisella on perhe ja luonto. ”Vapaa-aikana puuhai-
len mieluiten lastemme kanssa ja juoksen metsä-
poluilla.”  

Graduvaiheessa aloitettu tutkimustyö vei Kir-
javaisen mukanaan. ”Ideologisesti tutkijan työssä 
kiehtoo mahdollisuus selvittää aiemmin tuntemat-
tomia asioita, joilla voi olla merkitystä nykypäivää 
pidemmälle ja käytännössä tutkijan vapaus, itsenäi-
syys, rutiinittomuus ja rajattomat älylliset haasteet”, 
kertoo Kirjavainen syistä tutkijanuran valinnalleen.

Noin joka 
kolmas suoma
laislapsi kärsii 

astmasta tai 
allergisesta 
sairaudesta, 
joten lasten 
pitkäaikais

sairauksista 
ne ovat maas

samme selvästi 
yleisimmät.
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”Rintamaidon mikrobikoostumusta on 
tutkittu vähän. Sen tutkimus voi johtaa 
läpimurtoihin”, kertoo Pirkka Kirjavainen.
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Yrjö Jahnssonin säätiön toimintatavat ja sisäiset ohjeistukset käytiin läpi ja 
päivitettiin uuden 1.12.2015 voimaan tulleen säätiölain näkökulmasta. Myös säätiön 
sääntöjen muutosprojekti aloitettiin. Muita hallinnollisia hankkeita olivat mm. pitkän 
aikavälin strategian työstäminen ja tietotekniset uudistukset kuten esim. säätiön 
apurahajärjestelmän kehittäminen.

KTM 
ASMO KALPALA
Hallituksen jäsen

PROFESSORI 
MATTI POHJOLA
Hallituksen jäsen

TOIMITUSJOHTAJA 
SUVI-ANNE SIIMES

Hallituksen jäsen

JOHTOKUNNAN NEUVONANTAJA 
ANTTI SUVANTO 

Hallituksen varapuheenjohtaja

PROFESSORI 
KIMMO KONTULA

Hallituksen puheenjohtaja

HALLITUS 
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut profes-
sori Kimmo Kontula, varapuheenjohtajana VTT 
Antti Suvanto, jäseninä KTM Asmo Kalpala, profes-
sori Matti Pohjola ja VTL Suvi-Anne Siimes. Hallitus 
kokoontui vuoden aikana 9 kertaa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kerrallaan 
viisi kalenterivuotta. Taloustieteellinen yhdistys 
ehdottaa kolmea kansantaloustieteen harjoitta-
jaa, joista hallitus valitsee yhden jäsenen. Helsin-
gin kauppakorkeakoulun tukisäätiö ehdottaa kol-
mea talouselämän tuntemusta omaamaa henkilöä, 
joista hallitus valitsee yhden jäsenen. Muut jäsenet 
hallitus valitsee harkintansa mukaan. 

VARAINHOITOKUNTA
Varainhoitokunnan puheenjohtajana on ollut 
Kimmo Kontula, säätiön hallituksen valitsemana 
jäsenenä Antti Suvanto ja virkansa puolesta jäse-
nenä säätiön toiminnanjohtaja Elli Dahl. Varainhoi-
tokunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa.

Varainhoitokunnan tehtävänä on mm. tehdä 
hallitukselle ehdotukset säätiön varojen hoidosta ja 
toteuttaa ne, laatia hallitukselle talousarvio ja tilin-
päätös sekä valvoa säätiön myöntämien apuraho-
jen asianmukaista käyttöä.

TIETEELLINEN VALIOKUNTA 
Tieteellisiksi asiantuntijoiksi valitaan professoreita 
tai muita vastaavan pätevyyden omaavia henki-
löitä. Asiantuntijat valitaan yleensä 3 vuoden kau-
siksi kerrallaan. 

Asiantuntijat ovat säätiön tieteellisen valiokun-
nan jäseniä. Tieteellisen valiokunnan tehtävänä on 
tehdä esityksiä säätiön hallitukselle säätiön apu-
rahapolitiikan tavoitteiden ja niiden toteutuslin-
jojen määrittelemiseksi sekä hallituksen muu tie-

HALLINTO   

teellinen neuvonta. Tieteellinen valiokunta toimii 
sekä täysistuntona että taloustieteen, lääketieteen 
ja terveystaloustieteen jaostoihin jakaantuneena. 
Tieteellinen valiokunta kokoontui vuoden aikana 
yhteen täysistuntoon. 

Tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana on 
toiminut hallituksen puheenjohtaja Kimmo Kontula. 
Taloustieteen jaoston puheenjohtajana on toiminut 
Matti Pohjola, lääketieteen jaoston puheenjohta-
jana Kimmo Kontula ja terveystaloustieteen jaoston 
puheenjohtajana Suvi-Anne Siimes.

Jäseninä kertomusvuonna taloustieteen jaos-
tossa olivat VTT Seija Ilmakunnas, professori Mika 
Maliranta ja professori Otto Toivanen. Jäseninä lää-
ketieteen jaostossa olivat professorit Eija Kalso, 
Juha Pekkanen ja Reijo Tilvis. KTT Edvard Johans-
son, KTT Aki Kangasharju ja professori Ismo Linnos-
maa olivat terveystaloustieteen jaoston jäseniä.

HENKILÖKUNTA
Palveluksessa vuonna 2015 ovat olleet toiminnan-
johtaja Elli Dahl, toimistopäällikkö Hannele Aapio, 
lääketieteen tutkimusjohtaja Leena von Hertzen, 
tutkimusjohtaja Ari Hyytinen, apurahasihteeri Merja 
Lepistö ja tekninen isännöitsijä Tarvo Simsiö. 

TILINTARKASTAJAT
Hallintoa ja tilejä tarkastaa sääntöjen mukaan 
kolme tilintarkastajaa, joista yhden tilintarkasta-
jan ja hänen varamiehensä nimeää Suomen Tilintar-
kastajat ry. 

Vuoden 2015 tilejä ja hallintoa tarkastamaan oli 
valittu KHT Johanna Hilden (valvontatilintarkas-
taja) ja KHT Pertti Sundqvist varamiehinään KHT 
Katja Hanski ja KHT Pasi Puranen. KHT- yhdistyk-
sen nimeämä tilintarkastaja on KHT Markku Koskela 
varamiehenään KHT Martin Baltscheffsky. 
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TALOUS
Viimeisen viiden vuoden aikana Yrjö Jahnssonin säätiön sijoitukset ovat tuottaneet 
11 % vuotuista tuottoa ja varallisuus on kasvanut yhteensä 19,7 miljoonaa euroa. 
Vuonna 2015 tuotto oli 15,3 %, ja varallisuus kasvoi 6,5 miljoonaa euroa. 

MARKKINAT
Vuosi 2015 alkoi vahvasti, mutta kesää kohden 
tilanne muuttui ja erityisesti osakesijoitusten tuo-
tonvaihtelu oli suurta koko loppuvuoden. Kiina oli 
esillä liittyen talouden kasvuvauhdin hiipumiseen, 
pörssikuplan puhkeamiseen ja valuuttamekanis-
min muutokseen. Kreikan valtiolainakriisiä seu-
rattiin erityisesti kesällä. Myös Ukrainan ja Syyrian 
tapahtumat huolestuttivat pitkin vuotta. Markkinoi-
den epävakauteen vaikuttivat myös raaka-aineiden 
ja erityisesti öljyn hinnan voimakas lasku sekä odo-
tukset Yhdysvaltain keskuspankin koronnostosta.  

SALKUN TUOTTO JA JAKAUMA 
Varallisuuden tuotto vuonna 2015 oli 15,3 (8,9 % 

vuonna 2014). Koko varallisuuden arvo vuoden 
lopussa oli 65,6 miljoonaa euroa (59 miljoonaa 
euroa). 

Sijoituksista vuoden lopussa 56 % (51 %) oli osa-
kesijoituksissa. Osakkeet kokonaisuudessaan tuot-
tivat 24,5 % (12,6 %). Osakkeista suurin osa on suo-
ria sijoituksia pohjoismaisiin pörssinoteerattui-
hin yhtiöihin. Muut eurooppalaiset, yhdysvaltalai-
set ja kehittyvien markkinoiden omaisuusluokat on 
katettu sijoitusrahastoilla, joista suurin osa on kus-
tannustehokkaita indeksirahastoja. Vuoden aikana 
kotiutettiin voittoja ja tehtiin allokaatiomuutosta 
myymällä kotimaisia osakkeita ja ostamalla lisää 
eurooppalaisia ja pohjoisamerikkalaisia osakkeita.

 Korkosijoituksia salkusta oli 17 % (22 %) ja nii-

SIJOITUSTEN JAKAUMA 
31.12.2015

SIJOITUSTEN TUOTTO
(%)

OSAKKEET 56 % / KIINTEISTÖT 24 % 
KORKOSIJOITUKSET 17 % / MUUT 3 % 

2013 2014 20152012

2011

-5,0

14,9 14,7

8,9

15,3

Henkilökunta säätiön toimiston sisäpihalla Yrjönkadulla. Kuvassa vasemmalta: Leena von Hertzen, Merja Lepistö, Ari Hyytinen, Hannele Aapio, 
Tarvo Simsiö ja Elli Dahl.
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den tuotto oli 3,4 % (5,10 %). Omaisuusluokka koos-
tuu pääosin suorista suomalaisista luokittelematto-
mista yrityslainoista, rahastolla hoidetuista euroop-
palaisista korkeamman riskiluokan yrityslainoista ja 
pankkitalletuksista.  

Kiinteistöt muodostivat 24 % (24 %) säätiön sijoi-
tuksista. Niiden tuotto oli 7,1 % (6,3 %). Suurin osa 
kiinteistöomaisuudesta on Helsingissä sijaitsevia 
liike- ja toimistohuoneistoja, joiden vuokrausaste 
on 96 %. Säätiö myi pääkaupunkiseudulla sijaitsevia 
vähittäiskauppahuoneistoja. Uusia sijoituksia teh-
tiin toimitiloihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoi-
hin ja kerrostaloja rakentaviin kiinteistöpääomara-
hastoihin. 

Muita sijoituksia kuten strukturoituja tuotteita 
ja rahastoilla hoidettuja private equity –sijoituksia 
salkussa oli 3 % (3 %). Niiden tuotto yhteensä oli 5,9 
% (2,3 %). Uusia sijoituksia tehtiin vuoden aikana pri-
vate equity -sijoituksiin.

VARAINKÄYTTÖASTE
Varainkäyttöaste vuonna 2015 oli 3,0 % (4,5 % 
vuonna 2014). Varainkäyttöaste kertoo, montako 
prosenttia säätiö käyttää varallisuutensa markki-
na-arvosta apurahoihin, omaan toimintaan ja hal-
lintoon. Viimeisen viiden vuoden varainkäyttöaste 
on ollut keskimäärin 3,8 % ja vuodesta 2001 alkaen 
keskimäärin 4,5 %. 

KIRJANPIDOLLINEN TULOS
Tilikauden kirjanpidollinen tulos on 1 783 089 euroa 
(-668 174 euroa vuonna 2014). Ylijäämää kasvatti-
vat myyntivoitot, joita kirjattiin erityisesti kotimai-
sen osakesalkun kohdalle. Varoja siirrettiin kotimai-
sista osakkeista kansainvälisiin osakkeisiin ja tässä 
allokaatiomuutoksessa kirjautui myyntivoittoja 
osakkeista, jotka olivat olleet alhaisella hankinta-
hinnalla kirjanpidossa. Sijoitukset kirjataan kirjanpi-
toon hankintahintaan tai tämän alittavaan käypään 
arvoon olennaisuusperiaatetta käyttäen. Toiminnan 

tulos ilman sijoitusten myyntivoittoja/-tappioita 
ja arvonalennuksia/-palautuksia on 537 740 euroa 
(-202 606 euroa).    

Verohallitus on nimennyt säätiön vuosiksi 2015 
- 2020 sellaiseksi säätiöksi, jolle tehdyn vähin-
tään 850 euron ja enintään 50 000 euron suurui-
sen rahalahjoituksen lahjoittava yhteisö saa vähen-
tää tulostaan verotuksessa. Vuonna 2015 lahjoituk-
sia ei ole saatu.

Säätiö omistaa kahden osakeyhtiön osakepää-
oman: Helsingin Talotoimisto Oy:n ja Yrjö Jahnsson 
Oy:n. Konsernitilinpäätöstä ei ole katsottu tarpeel-
liseksi laatia oikean ja riittävän kuvan saamiseksi, 
sillä yhtiöissä ei ole mitään toimintaa. 

Luottamushenkilöille ja säätiölain määrittele-
mille lähipiiriläisille on maksettu säätiön hyväksi 
tehdystä työstä tavanomaisia palkkoja ja palkkioita, 
jotka sisältyvät henkilöstökuluihin. Heille ei ole 
myönnetty apurahoja tai muita avustuksia.

NÄKYMÄT 
Korkotaso on ennätyksellisen alhaalla. Keväällä 
2015 alkanut levottomuus näyttää jatkuvan ja epä-
varmuus tulos- ja talousnäkymistä on kasvanut. 
Yrjö Jahnssonin säätiöllä on kuitenkin takana hyviä 
sijoitusvuosia, joten puskuria on saatu kerättyä 
tulevaisuutta varten.

Yrjö Jahnssonin säätiön toiminta rahoitetaan 
täysin sijoitustoiminnan tuotoilla, joten säätiön 
omaisuuden pitää tuottaa ja sijoitusriskejä on täten 
otettava. Maailmantalouden kriisejä ja markkinoi-
den shokkeja on vaikea ennakoida, mutta säätiö 
on pyrkinyt varautumaan niihin hajauttamalla salk-
kua ja varmistamalla riittävän likviditeetin toimin-
taansa varten. Säätiön varallisuutta on muokattu 
viime vuosina ja tämä jatkuu edelleen. Muokkauk-
sen kulut ovat pysyneet hallinnassa ja uusia tuot-
tavia sijoituskohteita on löydetty. Sijoitustoimintaa 
hoidetaan hallituksen hyväksymien sijoitussuunni-
telman ja varainhoidon ohjeiden mukaisesti. 

Yrjö Jahnsso
nin säätiöllä on 

takana hyviä 
sijoitusvuosia, 

joten puskuria 
on saatu ke

rättyä tulevai
suutta varten.

€ 01.01.31.12.2015 01.01.31.12.2014
VARSINAINEN TOIMINTA

Tieteen ja tutkimuksen tuki
Tuotot

Rojaltit kirjoista 668,00 0,00
Kulut

Luentopalkkiot -20 000,00 -33 470,00
Apurahat, tutk.toiminta -1 269 500,00 -1 908 405,00
Peruuntuneet apurahat 0,00 20 000,00
Seminaarit -22 737,53 0,00
Muut apuraha- ja tutk.kulut -13 298,18 -1 325 535,71 -65 663,63 -1 987 538,63

Henkilöstökulut -456 726,17 -480 146,43

Poistot -50 463,56 -56 206,80

Muut kulut -136 830,76 -146 912,74

KULUJÄÄMÄ 1 968 888,20 2 670 804,60

SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot
Osinkotuotot 1 045 928,45 979 952,04
Korkotuotot 647 534,61 717 531,12
Vuokratuotot 1 134 944,80 1 161 687,12
Omaisuuden myyntivoitot 2 205 956,82 110 552,93
Arvonalennusten palautukset 143 054,49 5 177 419,17 65 106,17 3 034 829,38

Kulut
Poistot -29 063,10 -31 705,28
Muut kulut
 Huoneistojen kulut -283 473,01 -352 593,01
 Rahoituskulut -9 243,72 -6 673,01
 Omaisuuden myyntitappiot -350 077,54 -309 695,80
 Arvonalennukset -753 584,69 -1 396 378,96 -331 531,66 -1 000 493,48

SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO 3 751 977,11 2 002 630,62

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 783 088,91 668 173,98

Tilikauden yli-/alijäämän erittely
Toiminnan yli-/alijäämä 537 739,83 -202 605,62
Myyntivoitot/-tappiot 1 855 879,28 -199 142,87
Arvonalennukset/-palautukset -610 530,20 -266 425,49

1 783 088,91 -668 173,98

TULOSLASKELMA
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€    31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA 

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet 7 246,00 40 618,80

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Kalusto 43 641,72 50 822,34

SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 31 705,27
Muut sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 30 894 115,61 28 362 831,59
Obligaatiot ja muut joukkovelkakirjalainat 4 826 441,00 5 821 539,00
Saamiset 5 675 081,67 41 395 638,28 5 322 274,02 39 506 644,61

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset

Vuokrasaamiset 2 092,50 3 389,00
Muut saamiset 17 140,59 13 726,86
Siirtosaamiset 402 219,98 421 453,07 716 503,14 733 619,00

Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 0,00 1 297 318,16

Rahat ja pankkisaamiset 2 591 197,16 1 760 599,47
VASTAAVAA YHTEENSÄ 44 459 176,23 43 421 327,65

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 1 000 000,00 1 000 000,00
Käyttörahasto 39 760 049,99 40 122 684,93

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 783 088,91 42 543 138,90 -668 173,98 40 454 510,95

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Ostovelat 14 390,53 120 540,90
Maksamattomat apurahat 1 794 525,34 2 744 062,95
Muut velat 55 773,46 50 293,85
Siirtovelat 51 348,00 1 916 037,33 51 919,00 2 966 816,70

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 44 459 176,23 43 421 327,65

TASE
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ SR:N 
HALLITUKSELLE
Olemme tilintarkastaneet Yrjö Jahnsso-
nin säätiö sr:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, 
toimintakertomuksen ja hallinnon tilikau-
delta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää 
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskel-
man ja liitetiedot. 

HALLITUKSEN VASTUU  
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen laatimisesta ja siitä, että 
ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suo-
messa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimista koske-
vien säännösten mukaisesti. Hallitus vas-
taa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET
Velvollisuutenamme on antaa suoritta-
mamme tilintarkastuksen perusteella lau-
sunto tilinpäätöksestä ja toimintakerto-
muksesta sekä säätiölain edellyttämistä 
seikoista. Tilintarkastuslaki edellyttää, 
että noudatamme ammattieettisiä peri-
aatteita. Olemme suorittaneet tilintarkas-
tuksen Suomessa noudatettavan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilin-
tarkastustapa edellyttää, että suunnitte-
lemme ja suoritamme tilintarkastuksen 
hankkiakseni kohtuullisen varmuuden 

siitä, onko tilinpäätöksessä tai toiminta-
kertomuksessa olennaista virheellisyyttä 
ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai sää-
tiön 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 vir-
heestä johtuvan olennaisen virheellisyy-
den riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvi-
oidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon 
sisäisen valvonnan, joka on säätiössä 
merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot 
antavan tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimisen kannalta. Tilintarkas-
taja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden 
asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet 
mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän 
antaisi lausunnon säätiön sisäisen valvon-
nan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen 
kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, 
toimivan johdon tekemien kirjanpidollis-

Helsingissä huhtikuun 5. päivänä 2016
                            
                       

ten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen ylei-
sen esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hank-
kineet lausuntomme perustaksi tarpeel-
lisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä.

LAUSUNTO
Lausuntonamme esitämme, että tilin-
päätös ja toimintakertomus antavat Suo-
messa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimista koske-
vien säännösten mukaisesti oikeat ja riit-
tävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta. Toimintaker-
tomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat 
ristiriidattomia.

MUUT LAKIIN PERUSTUVAT 
LAUSUNNOT
Säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakerto-
muksessa on annettu säätiön toiminnasta 
tilikaudella tiedot, jotka ovat olennai-
sia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja 
koskevien sääntömääräysten noudatta-
misen arvioimiseksi. Palkkioita ja korva-
uksia, jotka säätiö on suorittanut säätiön 
toimielinten jäsenille, on pidettävä tavan-
omaisina.

Johanna Hilden 
KHT

Markku Koskela 
KHT

Pertti Sundqvist 
KHT
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Ville Merilä, Antti Sieppi, Min Zhu, Liisa Laine ja 
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TALOUSTIEDE

17.3.2015

Köszegi, Botond Professori 20.000,00 €
Yrjö Jahnsson Award

10.6.2015

Kotakorpi, Kaisa Professori  32 000,00 € 
Tutkimushankkeet: Harmaan talouden mekanismien analysointia 
ja Vero- ja tukijärjestelmien vaikutukset 

Vartiainen, Hannu Professori 32 000,00 € 
Taloudellisten mekanismien suunnittelu

Hintsa, Annastiina MSc in Economics  11 000,00 €
 KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Hohenthal, Michael valtiotieteen maisteri  22 000,00 € 
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Hokkanen, Topi Kauppatieteiden maisteri  11 000,00 € 
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Izadi, Ramin Valtiotieteiden maisteri  11 000,00 € 
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Juuso, AnnaMaija Kauppatieteiden maisteri  22 000,00 € 
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Kärkkäinen, Samu Kauppatieteiden kandidaatti  22 000,00 € 
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Räsänen, Johannes Valtiotieteiden maisteri 22 000,00 € 
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Soria RuizOgarrio, Jorge Jesus KTM  22 000,00 € 
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Tuuli, Saara MSc economics  22 000,00 €
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Valkonen, Pekka Kauppatieteiden maisteri  22 000,00 € 
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

Zhukov, Andrey M. Soc.Sc. in Economics  11 000,00 € 
KAVA-apuraha, 1. vuoden jatko-opinnot

16.12.2015

Basu, Shreya PhD Economics  24 650,00 €
Doctoral studies and research visit to Tinbergen Institute, Nether-
lands

Haapanen, Mika Kauppatieteiden tohtori  2 000,00 € 
JSBE-tutkimusseminaarien järjestämiseen vuonna 2016

Haaparanta, Pertti Ph.D.  15 000,00 € 
European Trade Study Group 2016 konferenssin järjestämiseen

Heikkilä, Jussi Kauppatieteiden maisteri  4 000,00 € 
Väitöskirjatutkimus patenttien ja hyödyllisyysmallien välisestä 
yhteydestä

Heimonen, Kari Professori  5 000,00 € 
Taloustutkijoiden XXXIII kesäseminaari

Heimonen, Kari KTT  5 000,00 € 
Tutkimusseminaariyhteistyö Jyväskylän ja Tampereen yliopiston 
välillä

Huttunen, Kristiina valtiotieteiden tohtori  10 000,00 € 
Tutkimusvierailu University College London(UCL)

Isojärvi, Anni Kauppatieteiden maisteri, 10 000,00 € 
Taloustieteen tohtoriopinnot Iowa State University

Karhunen, Hannu Kauppatieteiden maisteri  15 000,00 € 
Post doc tutkimus hankkeessa ’Koulutus, työmarkkinat ja mielen-
terveys’.

Kuosmanen, Isa Valtiotieteiden maisteri  22 000,00 € 
Jatko-opintoihin Zurichin yliopistossa ja tutkimuksen tekoon Suo-
messa ja Sveitsissä

Magnusson, Roland VTM ja DI  13 150,00 € 
Väitöskirja tutkimukseen ”Päällekkäisten ohjauskeinojen vaikutus 
yhteiskunnan dekarbonisaatioon”

Merilä, Ville Filosofian tohtori, matematiikka  20 000,00 € 
Lukuteoreettisten menetelmien soveltamisesta peliteoriassa ja 
informaation taloustieteessä

Pan, Yao PhD  52 000,00 € 
Yrjö Jahnsson Fellowship to visit Massachusetts Institute of 
Technology

Pekkarinen, Tuomas PhD  5 000,00 € 
Tutkimusvierailu London School of Economicsiin

Puonti, Päivi Kauppatieteiden maisteri  24 200,00 € 
Empiirisiä esseitä raha- ja finanssipolitiikasta

Sieppi, Antti Kauppatieteiden maisteri  24 000,00 € 
Väitöskirjatyö: Mikrotason palkkadynamiikka

Simola, Salla Kauppatieteiden maisteri, taloustiede  22 000,00 € 
Tutkimusvierailu University College London -yliopistoon

Soini, Vesa Master of Philosophy  10 000,00 € 
Väitöskirjatutkimus ”Academic specialization and misallocation of 
skills in the labor market

Tomunen, Tuomas Kauppatieteiden maisteri  5 000,00 € 
Taloustieteen ja rahoituksen jatko-opinnot Columbian yliopistossa

Uotinen, Joonas  20 000,00 €
Master in Specialized Economic Analysis
Poikkitieteellisen hyvinvointikäsityksen sekä itsemurhien teoreet-
tinen ja empiirinen tutkimus

Vartiainen, Hannu Professori  18 500,00 € 
Helsinki Center for Economic Research (HECER) kollokvioseminaari
vuonna 2016

Taloustieteellinen Yhdistys  7 000,00 € 
Taloustieteellisen Yhdistyksen julkaisutoimintaan

Zhu, Min Master of Social Science  23 000,00 € 
Väitöskirjatutkimus yritysten tuottavuudesta ja luottorajoitteista
Kiinassa

Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry (KY) 2500,00 €
Helsinki Business Symposium opiskelijaseminaari

LÄÄKETIEDE

16.12.2015

Aho, Vilma FM (Biokemia)  9 000,00 € 
Univaje sydän- ja verisuonitauteihin altistavana tekijänä

Backman, Heidi  10 000,00 €
Psykologian maisteri ja filosofian maisteri 
Nuorten univaikeuksien yhteydet psykopatiaan ja rikollisuuteen

Chudal, Roshan MBBS, MPH, PhD  12 000,00 € 
Perhe- ja ympäristöriskitekijöiden vaikutus bipolaarihäiriöön

Heikkinen, Noora YTM, LK  10 000,00 € 
Alkoholia runsaasti käyttävien nuorten aivojen rakenteelliset ja 
toiminnalliset muutokset

Hokkanen, Laura Professori  15 000,00 € 
Alkoholin kohtuukäyttö ja aivojen tilavuus - perinataaliriskitekijöi-
den 40v seurantatutkimus

Hyvärinen, Anne Filosofian tohtori, dosentti  15 000,00€ 
Mikrobialtistuminen kosteusvaurioituneissa kouluissa - ammatilli-
nen terveysriski opettajille

Ihalainen, Johanna Liikuntatieteiden Maisteri  12 000,00 
€ Voima- ja kestävyysharjoittelun akuutit ja pitkäaikaiset vaikutuk-
set sytokiineihin ja adipokiineihin

Jussila, Anna Lääketieteen lisensiaatti  3 000,00 € 
UV-säteilyyn liittyvä riippuvuusilmiö, mielialavaikutukset ja näiden
molekulaarinen tausta

KaminenAhola, Nina Epigenetiikan dosentti  12 000,00 € 
Raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen vaikutus sikiönkehitykseen

Kirjavainen, Pirkka FT, Dosentti  15 000,00 € 
Äidinmaidon mikrobiston merkitys lapsen allergioiden ja astman
kehittymisessä

Komulainen, Pirjo FT  12 000,00 € 
Fyysiseen inaktiivisuuteen liittyvien asenteiden ja motivaation
neurofysiologinen tausta
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Lainiola, Mira Filosofian maisteri  10 000,00 € 
Neuroinflammaation vaikutus etanolin palkkiovasteeseen

Laitinen, Tomi Lääketieteen tohtori  8 000,00 € 
Sydänterveys nuorena – varhaislapsuuden ennustetekijät ja 
yhteys keski-iän kognitiiviseen toimintaan

Lakka, Timo Lääketieteellisen fysiologian professori  14 000,00 € 
Liikunta ja ravitsemus ja niiden yhteiskunnallinen merkitys lapsuu-
desta lähtien

Lindgren, Antti LT  10 000,00 € 
Verenpainelääkityksen vaikutus aivovaltimoaneurysmataudin 
ilmenemiseen

Lindgren, Maija Psykologian tohtori  12 000,00 € 
Psykoosin varhaistunnistus nuorisopsykiatrisilla potilailla

Lohi, Venla LL  12 000,00 € 
Ikääntyvien kuuloviat Pohjois-Suomessa - epidemiologinen seu-
rantatutkimus

Manninen, Marko psykologian tohtori  15 000,00 € 
Koulukodin jälkeen - seurantatutkimus koulukotiin sijoitetuista 
nuorista

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

Mustonen, Paula LL  8 000,00 € 
Hiuskortisoli prenataalistressin biomarkkerina ja sen yhteydet lap-
sen psykososiaaliseen kehitykseen

Perkiömäki, Nelli lääketieteen kandidaatti  5 000,00 € 
Varhaisen kehityksen ja elinikäisten tekijöiden vaikutus sydämen 
autonomiseen säätelyyn keski-iässä

Pesola, Arto Liikuntatieteiden maisteri  11 000,00 € 
Istumisen vähentämminen toimistotyöntekijöillä: kardiometabo-
listen vaikutusten arviointi vuoden interventiossa

Pihlajamäki, Minna  12 00,00 € 
LL, työterveyshuollon erikoislääkäri
Ympäristöherkkyyden esiintyvyys ja yhteys koettuun elämänlaa-
tuun sekä työkykyyn

Pulkkinen, Johannes Lääketieteen kandidaatti  5 000,00 € 
Psykoosille altistavien riskitekijöiden yhteys aivotoimintaan

Roponen, Marjut farmasian tohtori, dosentti  15 000,00 € 
Kaupunki-ilman hiukkasten ja maatilapölyn vaikutus lasten 
immuunivasteen säätelymekanismeihin

Rovio, Suvi Filosofian tohtori  12 000,00 € 
Keski-iän kognitiivista toimintaa määrittävät tekijät pitkäaikais-
seurannassa

Suominen, Sakari Professori  12 000,00 € 
Tietoisuustaito-interventiotutkimus 12-15 v. koululaisilla

Uotila, Riikka Lääketieteen lisensiaatti  5 000,00 € 
Pähkinäallergian diagnostiikka ja siedätyshoito

Valkonen, Maria FM  12 000,00 € 
Mikrobialtistuminen astmaa sairastavassa ja terveessä väestössä

TERVEYSTALOUSTIEDE

16.12.2015

Izhak, Olena MBA, Rahoituksen maisteri  9 200,00 € 
Lääkemarkkinoiden toiminta ja lääkeinnovaatio

Laine, Liisa KTM  9 200,00 € 
Väitöskirja terveystaloustieteestä

Salokangas, Henri Valtiotieteiden maisteri  9 200,00 €
Siirtolaisuuden pitkän aikavälin terveysvaikutukset

Takalo, Tuomas Professori  5 100,00 € 
Lääkemarkkinoiden sääntely ja kannustimet

KOULUT

Espoonlahden koulu 300,00 €
Lappalainen Saara

Espoonlahden lukion ylioppilaat 4000,00 €
Ahonala Otto, Hakomäki Aarne, Hämäläinen Teemu,
Jokela Juho, Kalanti Iida, Larm Marianna, Niemelä Venla,
Punsar Milla, Ira Reinikainen, Helena Sivula

Töölön yhteiskoulun aikuislukion ylioppilaat 4000,00 €
Holmström Anette, Hytönen Johanna, Imbert Sara,
Karja Hemmo, Karjalainen Miikka, Keränen Fanny,
Korhonen Niko, Luoma Viivi, Pulkkinen Tuomas,
Puska Reetta

Espoonlahden lukion kurssimatkat ulkomaille 3000,00 €

VALOKUVAT
Lasse Keltto (sivut 5, 10)
Henna Aaltonen (sivut 6, 9, 13, 17, 19) 
Maija Astikainen (sivu 11)
Jesse Karjalainen (sivu 15)

GRAAFINEN SUUNNITTELU
Tuukka Lindqvist, Mogold Oy

KIRJAPAINO
Helsinki Bofori Oy

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ
Yrjönkatu 11 D 19
00120 Helsinki
www.yjs.fi




