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YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN 
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TOIMINNANJOHTAJAN
KATSAUS
Yrjö Jahnssonin säätiö jakoi 62. toimintavuonnaan yli 1,4 miljoonaa euroa 
123 lahjakkaalle opiskelijalle, tutkijalle ja erinomaiselle hankkeelle. Kilpailu oli 
jälleen kovaa, joten lämpimät onnittelut kaikille apurahojen ja palkinnon saajille! 

A purahoja myönnettiin moniin tärkeisiin ajan-
kohtaisiin tutkimuskohteisiin. Terveystaloustie-
teessä tukea myönnettiin mm. tutkimukseen, 
jossa aiheena on potilaiden valinnanvapauden 
ja kilpailun laajentuminen julkisessa terveyden-
hoidossa sekä niiden vaikutukset palveluiden 

laatuun ja hinnoitteluun. Taloustieteessä tuettiin mm. tutkimusta 
asuntomarkkinoiden hintasykleistä ja kotitalouksien ylivelkaantu-
misesta. Lääketieteessä rahoitettiin mm. tutkimusta, jossa selvite-
tään raskaudenaikaisten stressitekijöiden, suolistomikrobiotan ja 
vauvan aivojen kehityksen yhteyttä.     

TULEVAISUUTEEN katsova säätiön hallitus on päivittänyt strategiaa 
lähivuosille. Tärkeäksi toimintavaksi ja myös mahdollisuudeksi kir-
jattiin yhteistyö muiden säätiöiden, järjestöjen ja yliopistojen kanssa. 
Olemme kaikki samalla asialla edistämässä koulutusta, tutkimusta, 
sivistystä ja yhteistä hyvää. Yhteistyön avulla saamme kohdennet-
tua varoja ja osaamistamme tehokkaammin.
 
YHTEISTYÖN muotoja on monia. Viime syksynä säätiö järjesti 
yhdessä Taloustieteellisen Yhdistyksen kanssa seminaariin pitkit-
tyneestä hitaasta kasvusta. Terveystaloustieteen Seura teki sääti-
ölle lahjoituksen, jonka kiitollisena kanavoimme kokonaisuudes-
saan säätiön osaamista ja valmista organisaatiota hyödyntäen ter-
veystaloustieteelliseen tutkimukseen. Säätiö vastaavasti päätti lah-
joittaa yhteensä puoli miljoonaa euroa Aalto-yliopistolle ja Helsingin 
yliopistolle, joiden taloustieteen jatkokoulutus ja tutkimus ovat kan-
sainvälistä korkeaa tasoa. Lahjoitus annettiin 3.2.2017, jolloin kou-
luneuvos Hilma Jahnssonin syntymäpäivästä oli kulunut 135 vuotta. 
Olemme myös rahoittamassa viime vuonna startannutta säätiöiden 
yhteistä Vuosisadan rakentajat –haastekilpailua, jonka tavoitteena 
on parantaa nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa. 
Voittaja julkistetaan valtakunnallisena Säätiöpäivänä 1.10.2017. 

YHTEISTYÖTÄ teemme myös monien tutkijoiden kanssa tarjoamalla 
heille ei-kaupallisia tieteellisiä foorumeja tutkimusten esittelyyn ja 
ajatusten vaihtoon. Elokuussa 2017 järjestämme kansainvälisen lää-
ketieteen symposiumin geenien ja ympäristön vuorovaikutuksesta 
sydän- ja verisuonitaudeissa ja aineenvaihduntasairauksissa. Esillä 
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ovat säätiön tukemat tutkimusalueet kuten esim. epigenetiikka ja 
kardiometabolisten sairauksien riski, kellogeenit ja verenpaineen 
vaihtelu, geenit, elintapa- ja ympäristötekijät diabeteksessa ja Alz-
heimerin taudissa. 

STRATEGIAAN kirjattiin myös arvomme; vastuullisuus, kansainvä-
lisyys, nopealiikkeisyys ja tieteidenvälisyys. Tällä tiellä jatkamme 
yhdessä monien jo vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden mutta 
mielellään myös monien uusien tahojen kanssa. Kiitos kaikille sää-
tiön toiminnassa mukana oleville! 

Elli Dahl
Toiminnanjohtaja

TURBULENSSIA TIETEEN KAN- 
SAINVÄLISELLÄ KENTÄLLÄ
Juuri nyt tieteen kansainvälisellä kentällä kytee virvatulia, joiden ei soisi lehahtavan 
globaaliksi liekkimereksi. Tarvitaan koko tiedemaailman yhteistyötä. 

T ieteen kansainvälisyyden merkitys alkaa olla jo niin 
itsestään selvyys, ettei sitä olisi syytä enää erikseen 
hehkuttaa. Kuitenkin se näkyy edelleen niin ope-
tus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kuin yliopistojen-
kin strategiapapereissa, ja OKM:n yliopistoille koh-
distama rahanjakomalli listaa useita kannusteita 

kansainvälisyyden edistämiselle; niinpä esimerkiksi yliopistot saa-
vat erityisbonuksen ulkomaalaisten suorittamista ylemmistä kor-
keakoulututkinnoista.

JUURI nyt tieteen kansainvälisellä kentällä kytee kuitenkin virva-
tulia, joiden ei soisi lehahtavan globaaliksi liekkimereksi. Tieteen 
supervallan Yhdysvaltojen uusi presidentti on etsinyt ympärilleen 
tiedeneuvonantajia, jotka ovat kunnostautuneet evoluutioteorian 
epäilijöinä, ilmastonmuutoksen kyseenalaistajina ja lasten rokotus-
ten vastustajina. Donald Trump on uhannut leikata 13 % Yhdysval-
tain liittovaltion tiedebudjetista, ja erityisen pahoja kärsijöitä tulle-
vat olemaan terveystieteiden ja ympäristön tutkijat. Lisäksi rajojen 
osittainen sulkeminen uhkaa Yhdysvaltain perinteellistä ja rikasta 
tutkijain vaihtoa. 

BRITANNIASSA toimii runsaat 30 000 muista EU-maista kotoisin 
olevaa tutkijaa, mikä vastaa 15 %:a maan yliopistojen akateemisesta 
työvoimasta. Nature-lehden tuoreen kyselyn mukaan heistä 75 % 
pohtii ja suunnittelee lähtöä Britanniasta Brexit-päätöksen myötä, 
ja peräti joka kolmas brittitutkijakin ajattelee samalla tavalla. Venä-
jällä taas presidentti Putin antoi potkut nuorelle uudistushaluiselle 
tiedeministerille ja rekrytoi tilalle äärikonservatiivisen, Stalinin hen-
kilöön myötäsukaisesti suhtautuvan ministerin, joka pyrkii pysäyt-
tämään kansainvälisiä tutkijoita houkuttelevien superyliopistojen 
pystytyksen ja kannustaa venäjän kielen käyttöön tiedejulkaisuissa. 

PAITSI vastaanottajavaltioiden, myös lähettäjien puolella on pul-
mia. Esimerkiksi Kiinasta maailmalle lähteneiden jatko-opiskelijoi-
den määrä kuusinkertaistui välillä 2000-2013, ja intialaisten vas-
taava lukumäärä kasvoi kolminkertaiseksi. Nyt tilanne voi keikahtaa 
päälaelleen, kun eteen nousevat – paitsi edellä kuvatut vastaanot-
tajien kriisit – Kiinan ja Intian yhteiskuntien erilaiset rakenteelliset 
ongelmat.

NUORTEN tutkijoiden postdoc-vierailut olivat ratkaisevan tärkeässä 
osassa Suomen tieteen kansainvälistämisessä 1960-1980-luvuilla. 
Tilannetta pönkittivät erityisesti länsimaiset stipendijärjestelmät. 
Suomen Akatemian Tieteen tila ja taso 2009 –julkaisun mukaan 
suomalaistutkijoiden pitempiaikaiset vierailut vähenivät peräti 75 
% huippuvuodesta 1994 vuoteen 2007 mennessä. Uudempaa tie-
toa ei näytä olevan käytettävissä. Vaikka nykyaikainen tieto- ja vies-
tintätekniikka tuo maailman kätevästi oman työpöytämme ääreen, 
on silti suuri vahinko, jos nuoren tutkijan tärkeimmässä kehitysvai-
heessa ei enää osata antaa entisen kaltaista arvoa ajatusten ja koke-
musten vaihdolle vieraassa ympäristössä. 

VALTIONEUVOSTON strateginen rahoitus synnytettiin muutama 
vuosi sitten vastaamaan yhteiskunnan merkittävien ongelmien 
haasteisiin. Budjetti – noin 50 miljoonaa euroa vuosittain – leikat-
tiin muusta julkisesta tutkimusrahoituksesta. Vuosien 2015 ja 2016 
teemat, esimerkiksi tasa-arvo, kaupungistuminen ja osaaminen työ-
elämässä, ovat toki keskeisiä, mutta ovat tuskin omiaan houkuttele-
maan Suomeen ulkomaisia huippututkijoita. Kannattaisiko strategi-
sen tutkimuksen neuvoston suunnata rahoitusta joka kolmas vuosi 
perustutkimuksen keihäänkärkien rahoitukseen kilpailuttamalla yli-
opistoja ja rekrytoimalla ulkomaisia huippuja?

KOKO tiedemaailman yhteistyötä tarvitaan juuri nyt, kun tieteen 
kentälle asetetaan yhä enemmän vastuuta ihmiskunnan viheliäis-
ten ongelmien ratkaisemiseksi ja kun ”totuuden jälkeinen” aikakausi 
syöttää näkemyksiä ja muuta huuhaata haastamaan tutkittua tietoa. 
Yrjö Jahnssonin säätiö on sen alkuvuosista lähtien pyrkinyt edistä-
mään tieteen globaalista vaikuttavuutta järjestämällä kansainväli-
siä symposiumeja ja luentoja, jakamalla kansainvälisiä tiedepalkin-
toja ja rahoittamalla niin koti- kuin ulkomaisten Suomessa toimivien 
nuorten tutkijoiden hankkeita. 

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

TIETEEN TUKEMINEN   

TIETEEN TUKEMINEN
(OSUUS JAETUSTA EUROMÄÄRÄSTÄ)

TALOUSTIEDE 59 % / LÄÄKETIEDE 29 % 
TERVEYSTALOUSTIEDE 9,8 % / MUUT 2,1 % 

Y rjö Jahnssonin säätiön 
tarkoituksena on sääntö-
jen mukaan suomalaisen 
taloustieteellisen ja lää-
ketieteellisen tutkimuk-
sen edistäminen sekä 

suomenkielisten oppi- ja tutkimuslaitos-
ten ylläpitäminen ja tukeminen. Vuonna 
2016 säätiön säännöt modernisoitiin tar-
koitusta muuttamatta ja päivitettiin vas-
taamaan uutta säätiölakia. Uudet säännöt 
rekisteröitiin 19.8.2016. 

Tieteen tukeen käytettiin vuonna 2016 
yhteensä 1 422 306 euroa (1 325 536 euroa 
vuonna 2015). Taloustieteellisen tutki-
muksen tukemiseen kohdistui 59 %, lää-
ketieteellisen tutkimuksen tukemiseen 
29 %, terveystaloustieteellisen tutkimuk-
sen tukemiseen 9,8 % ja muihin kohteisiin 

kuten esim. lukioiden ja koulujen toimin-
taan 2,1 %. Apurahoja, stipendejä ja palkin-
toja myönnettiin yhteensä 122 kpl. 

Suurin osa säätiön apurahoista kohdis-
tuu kotimaisiin ja ulkomaisiin tohtoriopin-
toihin. Tukea myönnettiin myös tutkimus-
seminaarien järjestämiseen, tutkimushank-
keisiin ja post doc -tutkimukseen.

Apurahahakemuksia säätiö sai koko 
vuonna noin 600 kpl, yhteensä yli 12,3 mil-
joonaa euroa. Eniten säätiö sai hakemuksia 
lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen. 

Hakuaika ensimmäisen vuoden talous-
tieteen opinnot aloittaville oli touko-
kuussa. Apurahoja myönnettiin 14 kpl, 
yhteensä 220 000 euroa. 

Syyskuussa oli yleinen hakuaika kaikille 
säätiön tukemille tieteenaloille. Apurahoja 
myönnettiin 81 kpl, yhteensä 1 092 500 

euroa. Hakijoista 15 %:lle myönnettiin apu-
raha.

Säätiö rahoittaa säätiöiden yhteistä 
Vuosisadan rakentajat –haastekilpailua, 
jonka voittaja selviää vuonna 2017.

Kaikki apurahansaajat on lueteltu toi-
mintakertomuksen lopussa.

TALOUSTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
TUKEMINEN
Taloustieteellisen tutkimuksen tukemi-
seen käytettiin 834 759 euroa. Yhteensä 55 
apurahaa jakaantuvat seuraavasti:
• Jatko-opinnot ja väitöstyö 76 %
• Hankkeet 17 %
• Seminaarit  5 %
• Post doc tutkimus 2 %

LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
TUKEMINEN 
Lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen 
käytettiin 418 827 euroa. Lääketieteen tuki 
on keskitetty hallituksen päättämiin pai-
noalueisiin. Säätiö tukee tutkimuksia, jotka 
käsittelevät
1. elintapojen ja ympäristötekijöiden sekä 

traumaattisten ja kriisitilanteiden ter-
veysvaikutuksia, 

2. kansanterveydellisesti merkittävien sai-
rauksien preventiota,

3. nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden 
erityisongelmia tai 

4. päihde- ja riippuvuusongelmia.

Lääketieteelliseen tutkimukseen myönnet-
tiin yhteensä 34 apurahaa, jotka jakaantu-
vat seuraavasti:
• Väitöstyö 41 %
• Post doc tutkimus 35 %
• Hankkeet 24 %

TERVEYSTALOUSTIETEELLISEN 
TUTKIMUKSEN TUKEMINEN
Terveystaloustieteellisen tutkimuksen 
tukemiseen käytettiin 139 500 euroa. 
Terveystaloustieteen tuki on keskitetty 
hallituksen päättämiin painoalueisiin. Sää-
tiö tukee tutkimuksia, jotka käsittelevät
1. terveydenhuollon palvelujärjestelmän 

rakennetta ja toimivuutta tai
2. terveydenhuollon organisointia, rahoi-

tusta ja kannusteita.

Terveystaloustieteen Seuran nimikkoapura-
hoja myönnettiin 3, ja yhteensä terveystalo-
ustieteelliseen tutkimukseen myönnettiin 
9 apurahaa, jotka jakaantuvat seuraavasti:
• Väitöstyö 56 %
• Post doc tutkimus 22 %
• Hankkeet 22 %

SEMINAARI PITKITTYNEESTÄ HITAAN 
KASVUN AJASTA
Taloustieteellinen Yhdistys ja Yrjö Jahns-
sonin säätiö järjestivät seminaarin aiheesta 
”Pitkittynyt hitaan kasvun aika”. Tilaisuu-
den pääpuhuja oli professori Gauti Eggerts-
son (Brown University) aiheenaan ”Growth 
in an era of secular stagnation”. Tilaisuu-
den muut puhujat olivat tutkimuspääl-
likkö Juha Kilponen (Rahapolitiikka– ja tut-
kimusosasto, Suomen Pankki) aiheenaan 
”Secular stagnation in Finland” ja professori 
Mika Maliranta (Etla, Jyväskylän yliopisto) 
aiheenaan ”Micro-level Dynamics of Emp-
loyment and Productivity Growth”.

TIEDEPALKINTO JUKKA PEKKARISELLE 
JA PEKKA SUTELALLE
Yrjö Jahnssonin säätiön kotimainen tie-
depalkinto myönnettiin taloustieteili-
jöille Jukka Pekkariselle ja Pekka Sutelalle 
( jaettu palkinto, 10 000 euroa kummal-
lekin). Jukka Pekkarinen ja Pekka Sutela 
ovat avanneet ikkunan taloustieteen maa-
ilmaan monille suomalaisille. He kirjoitti-
vat vuonna 1980 yhdessä oppikirjan ”Kan-

TIETEEN TUEN KÄYTTÖTARKOITUS
(OSUUS JAETUSTA KAPPALEMÄÄRÄSTÄ)

JATKO-OPINNOT JA VÄITÖSKIRJATUTKIMUS  62 % 
POST DOC -TUTKIMUS 35 % / SEMINAARITOIMINTA 3 %

santaloustiede”, joka toimi taloustieteen 
suosittuna perusoppikirjana kaksi vuosi-
kymmentä. Molemmat ovat osallistuneet 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja olleet 
aktiivisia taloustieteen ja talouspolitiikan 
popularisoijia.

Yrjö Jahnssonin säätiön kotimainen tie-
depalkinto, 20 000 euroa, myönnetään 
merkittävästä taloustieteellisestä, terve-
ystaloustieteellisestä tai lääketieteelli-
sestä tutkimuksesta tai aikaansaannok-
sesta, joka edistää tieteen ja tutkimuksen 
aktiivista hyödyntämistä yhteiskunnassa. 
Palkinto jaetaan kahden vuoden välein ja 
se voidaan jakaa kahden henkilön kesken.

JAHNSSONIN PARISKUNNAN PERUS-
TAMIEN KOULUJEN TUKEMINEN
Töölön yhteiskoulun aikuislukion sekä 
Espoonlahden lukion ja koulun oppilaita 
tuettiin23 stipendillä, yhteensä 11 300 
eurolla. Hilma ja Yrjö Jahnsson perustivat 
omin varoin Helsingin Suomalaisen Yhteis-
lyseon vuonna 1923 havaittuaan monien 
suomenkielisten nuorten jäävän vaille 
opiskelupaikkaa. Koulun toimintaa jatka-
vat Espoonlahden koulu ja lukio. Lisäksi 
Jahnssonit perustivat iltaoppikoulun Hel-
sinkiin vuonna 1927 työssä olevia nuoria 
ajatellen. Iltaoppikoulun toimintaa jatkaa 
Töölön yhteiskoulun aikuislukio. Koulu on 
Suomen ensimmäinen ja myös yksi Euroo-
pan vanhimmista aikuislukioista.

Juha Kilponen, Gauti Eggertsson ja Mika Maliranta luennoivat täydelle 
salille Economicumissa Helsingissä.

Pekka Sutela ja Jukka Pekkarinen vastaanottamassa tiedepalkintoa Yrjö 
Jahnssonin säätiön vuosijuhlassa.
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Elämän varhaisvaiheessa, jopa jo sikiöaikana, koettu stressi 
voi vaikuttaa lapsen aivojen kehitykseen. Varhaisella 
stressillä näyttäisi myös olevan vaikutuksia lapsen suolisto-
mikrobiston kehitykseen. Välittyvätkö stressin aivovaikutukset 
suolistomikrobiston kautta?

STRESSI JA SUOLISTO-
MIKROBIT AIVOJEN 
KEHITYKSESSÄ

Jo useana vuonna Yrjö Jahnssonin 
säätiön lääketieteen apuraha on 
myönnetty dosentti, nuorisopsyki-
atrian erikoislääkäri Linnea Karlsso-
nille. Karlsson on ollut mukana käyn-
nistämässä vuonna 2010 Turun yli-

opistossa alkanutta laajaa FinnBrain-hanketta 
(www.finnbrain.fi). Hankkeen tarkoituksena on 
selvittää lasten aivojen ja stressinsäätelyjärjes-
telmän kehittymistä ja edelleen ympäristön ja 
perimän merkitystä tässä kehityksessä. Tutki-
muksessa on mukana yli 4000 perhettä Turun 
alueelta. Perheitä seurataan äidin raskausajasta 
lähtien aina lapsen aikuisikään saakka. Kulu-
neella hakukierroksella Karlssonille myönnettiin 
apuraha tutkimusaiheeseen ”Raskaudenaikaiset 
stressi-tekijät, suolistomikrobit ja vauvan aivojen 
kehitys”, joka on osa FinnBrain-hanketta.

Yhä enemmän on tutkimusnäyttöä siitä, että 
varhain, jopa jo sikiöaikana, koettu stressi voi 
vaikuttaa lapsen aivojen kehitykseen. Varhainen 
stressi voi olla paitsi äidin kokemaa psykologista, 
myös fysiologista stressiä, kuten toistuvia infek-
tioita tai lääkekuureja. Varhainen stressi näyttäisi 
myös vaikuttavan suolistomikrobiston kehittymi-
seen; laji-koostumus voi jäädä yksipuoliseksi ja 
sen toiminnassa voi ilmetä häiriöitä. Osatyössä 
selvitetään, miten varhainen stressi vaikuttaa 

lapsen suolistomikrobiston kehitykseen ja edel-
leen millainen yhteys suolistomikrobiston koos-
tumuksella ja toiminnalla on aivojen kehitykselle 
varhaista stressiä kokeneilla ja kokemattomilla 
lapsilla. Jo pitkään on tiedetty, että suolistomi-
krobiston ja aivojen välillä on vahva kaksisuuntai-
nen akseli, mutta koskaan aiemmin stressin-suo-
listomikrobiston-aivojen yhteyksiä, ts. sitä, onko 
suolistomikrobisto, sen alentunut diversiteetti tai 
muunlainen poikkeavuus yhteydessä lapsessa 
havaittuihin ongelmiin tunne-elämän, tarkkaavai-
suuden tai stressin säätelyn alueella, ei ole tut-
kittu vastaavassa monitieteisessä pitkittäisase-
telmassa pikkulapsilla. 

SUOLISTOMIKROBISTO on kiinnostava tutkimus-
kohde; jos yhteys aivojen kehityksen ja suolis-
to-mikrobien välillä vahvistetaan, voidaan ryhtyä 
selvittämään, voiko suolistomikrobiston koostu-
musta muokkaamalla mahdollisesti ennaltaeh-
käistä edellä mainittuja ongelmia.

Linnea Karlsson on 46-vuotias ja toimii osaksi 
TYKS:ssä lastenpsykiatrian osaston apulais-yli-
lääkärinä ja Turun yliopistolla kliinisenä opetta-
jana, osaksi päätutkijana FinnBrain-hankkeessa. 
Lisäksi hänellä on tällä hetkellä 8 väitöstyönte-
kijää ohjattavanaan. Karlsson asuu Turussa pro-
fessoripuolisonsa ja 11-vuotiaan poikansa kanssa, 

perheeseen kuuluu lisäksi puolison kaksi aikuista 
lasta perheineen.

LINNEA KARLSSON valittiin myös vuoden 2015 
alusta Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtuus-
ton puheenjohtajaksi. Hän haluaa antaa työstään 
ja tutkimuksistaan saadun tiedon liiton käyttöön 
yhteiseksi hyväksi, jotta lasten hyvinvointia voi-
daan parantaa ja puuttua lasten asioihin mahdol-
lisimman ennaltaehkäisevästi.

Karlsson kertoo kiinnostuneensa psykiat-
riasta, koska se tuntui tarjoavan mahdollisuuden 
yhdistää luonnontieteitä ja humanismia ja se tun-
tui omalta alalta lääketieteen sisällä. ”Psykiatriset 
häiriöt aiheuttavat merkittävää kärsimystä ihmi-
sille ja tuntui tärkeältä olla kehittämässä tehok-
kaampia auttamiskeinoja. Lasten- ja nuorisopsy-
kiatriassa erityisesti kiinnostaa ja motivoi ajatus 
siitä, että mitä varhaisemmassa vaiheessa voi-
daan tarjota apua, sitä varmemmin ongelmiakin 

voidaan korjata. Neurotieteen kautta tuleva tut-
kimustieto erityisesti psyykkisten ja sosiaalisten 
tekijöiden aivovaikutusten osalta on tällä het-
kellä innostavaa sekä perustiedon karttumisen 
että hoitomenetelmien kehittämisen visioinnin 
kannalta”, hän sanoo.

”Työn, tutkimuksen ja perheen yhteenso-
vittaminen  on haasteellista, välillä se onnis-
tuu paremmin ja välillä huonommin. Rakkaaksi 
muodostunut ratsastusharrastus rentouttaa ja 
olen harjoitellut rajaamaan sekä työmäärää että 
työn tekemistä vapaa-ajan kustannuksella. Tällä 
hetkellä en koe olevani erityisen kuormittunut, 
mikä johtunee myös siitä, että olen voinut viime 
aikoina keskittyä tutkimus- ja opetustyöhön ja 
selkiytynyt viikko-ohjelma vähentää stressiä. Per-
heeni miehet ovat minua paljon parempia rentou-
tumaan ja ’vain olemaan’ – koitan oppia heiltä”, 
Linnea Karlsson toteaa lopuksi.

Psykiatria tarjoaa mahdollisuuden yhdistää luonnontieteitä ja humanismia”, kertoo Linnea Karlsson.
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VTM Aino Silvo viimeistelee parhaillaan väitöskirjaansa asunto-
markkinoiden hintasykleistä ja kotitalouksien ylivelkaan-
tumisesta Helsingin yliopistossa. Yrjö Jahnssonin säätiö on 
myöntänyt apurahoja Silvolle jatko-opintoihin ja New York 
Universityyn suuntautuvaan  tutkimusvierailuun.

ASUNTOMARKKINOI DEN 
HINTASYKLIT JA 
KOTITALOUKSIEN 
YLIVELKAANTUMINEN

utkin väitöskirjassani rahoitusmark-
kinoita makrotaloustieteen näkö-

kulmasta: sitä, kuinka rahoitusmarkkinoi-
den häiriöt voivat välittyä muuhun talou-
teen, ja myös sitä, miten näitä häiriöitä voi-
daan rahoitusmarkkinoiden sääntelyn ja 

rahapolitiikan keinoin estää tai hillitä. Erityi-
senä kiinnostuksen kohteenani on Yhdysvalto-
jen subprime-kriisi, joka ensin alkuun koski vain 
yhtä Yhdysvaltojen talouden pienehköä sekto-
ria – asuntomarkkinoita – mutta laajeni sitten 
globaaliksi rahoituskriisiksi. Suomessakin huolta 
ovat aiheuttaneet erityisesti kotitalouksien vel-
kaantuminen ja suuret asuntolainat. Näitä kotita-
louksien velanoton kannustimia tutkin myös väi-
töskirjassani”, Silvo kertoo.

SILVO tutki mm. asuntojen hintojen vaikutuksia 
kotitalouksien käyttäytymiseen ja erityisesti vali-
koitumiseen omistus- ja vuokra-asumisen välillä: 
”Asuntojen hinnannousu heijastuu toisaalta luo-
tonsaannin helpottumiseen ja toisaalta omistus-
asumisen houkuttelevuuteen. Yhteys on epäli-
neaarinen, sillä nousevat hinnat aiheuttavat hai-
tallista valikoitumista asuntomarkkinoille, mikä 
kiristää luotonsaannin ehtoja, mutta toisaalta 
nousevat hinnat myös tarjoavat lainoittajille 
parempia vakuusarvoja, mikä löysentää luoton-
saannin ehtoja”.   

”LAAJA johtopäätös koko tähänastisessa tutki-
muksessani on, että rahapolitiikkaa ja niin kutsut-
tua makrovakauspolitiikkaa, jolla pyritään rahoi-
tusmarkkinasektorin vakauttamiseen ja häiri-
öiden ennaltaehkäisemiseen, on hyvä käsitellä 
kokonaisuutena. Rahoitusmarkkinoiden tilanne 
vaikuttaa rahapolitiikkaan ja toisin päin. Suo-
messa esimerkki makrovakauspolitiikasta ovat 

uudet asuntolainojen lainakatot. Niiden tarkoitus 
on hillitä kotitalouksien velkaantumista. Saman-
aikaisesti hyvin matalat ohjauskorot kannusta-
vat velanottoon. Raha- ja makrovakauspolitiikan 
välillä on siis monisyisiä vuorovaikutussuhteita, 
jotka vaikuttavat eri tavoin ja osin ristiriitaisesti 
kotitalouksien ja yritysten kannustimiin”, selven-
tää Silvo tutkimuksensa tuloksia. 

SILVON tutkimuksella on yhteiskunnallista merki-
tystä. ”Koen, että tutkimukseni on akateemisuu-
destaan huolimatta hyvin käytännönläheistä: se 
tuo uutta informaatiota erityisesti raha- ja mak-
rovakauspolitiikan suunnitteluun, jota keskus-
pankit voivat hyödyntää.” Hän siirtyykin seuraa-
vaksi ekonomistiksi Suomen Pankkiin, jossa hän 
voi soveltaa käytäntöön tohtoriopintojen aikana 
ja omassa tutkimuksessa karttunutta tietoa.

TALOUSTIETEEN tohtoriopinnot ovat antaneet 
lahjakkaalle nuorelle tutkijalle paljon muutakin 
kuin makrotalouden tutkijan ammatin. ”Tohto-
riopinnot ovat laajentaneet ymmärrystäni talo-
udesta, joka on tavattoman monimutkainen jär-
jestelmä. Lisäksi ne ovat kasvattaneet kykyä kriit-
tiseen ja analyyttiseen ajatteluun. Olen myös 
päässyt tutustumaan ja luomaan kontakteja mie-
lenkiintoisiin ihmisiin sekä kotimaassa että ulko-
mailla erilaisissa konferensseissa ja tutkimusvie-
railujen avulla, mikä on todella arvokasta.”

VAPAA-AJALLA Silvo seuraa paljon uutisia ja poli-
tiikkaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 
Erityisesti Ranska ja ranskan kieli ovat lähellä 
sydäntä lapsuudessa vietettyjen Ranskan vuo-
sien vuoksi. Harrastuksistaan hän myös toteaa: 
”Kesäisin purjehdin mieheni kanssa Saaristome-
rellä. Se, jos mikä, on opettanut tiimityötä!”

”Palkitsevinta on, kun 
tutkimustulokset alkavat 

pitkän urakan ja monen 
epäonnistumisen jälkeen 

valmistua, ja huomaa, 
että tulokset ovat mui-

denkin mielestä kiinnos-
tavia”, kertoo Aino Silvo.
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Yrjö Jahnssonin säätiön hallinnollisista muutoksista suurimpia toimintavuonna olivat 
taloushallinnon ulkoistaminen, henkilöstömuutokset ja henkilökunnan lukumäärän 
pieneneminen.

KTM 
ASMO KALPALA
Hallituksen jäsen

PROFESSORI 
MATTI POHJOLA
Hallituksen jäsen

TOIMITUSJOHTAJA 
SUVI-ANNE SIIMES

Hallituksen jäsen

VTT
ANTTI SUVANTO 

Hallituksen varapuheenjohtaja

PROFESSORI 
KIMMO KONTULA

Hallituksen puheenjohtaja

HALLITUS 
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut professori Kimmo Kontula, 
varapuheenjohtajana VTT Antti Suvanto, jäseninä KTM Asmo Kalpala, 
professori Matti Pohjola ja VTL Suvi-Anne Siimes. Hallitus kokoontui 
vuoden aikana 6 kertaa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kerrallaan viisi kalenteri-
vuotta. Taloustieteellinen yhdistys ehdottaa kolmea kansantalo-
ustieteen harjoittajaa, joista hallitus valitsee yhden jäsenen. Helsin-
gin kauppakorkeakoulun tukisäätiö ehdottaa kolmea talouselämän 
tuntemusta omaamaa henkilöä, joista hallitus valitsee yhden jäse-
nen. Muut jäsenet hallitus valitsee harkintansa mukaan. 

VARAINHOITOKUNTA
Varainhoitokunnan puheenjohtajana on ollut Kimmo Kontula, sää-
tiön hallituksen valitsemana jäsenenä Antti Suvanto ja virkansa puo-
lesta jäsenenä säätiön toiminnanjohtaja Elli Dahl. Varainhoitokunta 
kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.

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

TIETEELLINEN VALIOKUNTA 
Tieteellisiksi asiantuntijoiksi valitaan professoreita tai muita vastaa-
van pätevyyden omaavia henkilöitä. Asiantuntijat valitaan yleensä 3 
vuoden kausiksi kerrallaan. 

Asiantuntijat ovat säätiön tieteellisen valiokunnan jäseniä. Tie-
teellisen valiokunnan tehtävänä on tehdä esityksiä säätiön hallituk-
selle säätiön apurahapolitiikan tavoitteiden ja niiden toteutuslinjo-
jen määrittelemiseksi sekä hallituksen muu tieteellinen neuvonta. 
Tieteellinen valiokunta toimii sekä täysistuntona että taloustieteen, 
lääketieteen ja terveystaloustieteen jaostoihin jakaantuneena. 

Tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana on toiminut hallituk-
sen puheenjohtaja Kimmo Kontula. Taloustieteen jaoston puheen-
johtajana on toiminut Matti Pohjola, lääketieteen jaoston puheen-
johtajana Kimmo Kontula ja terveystaloustieteen jaoston puheen-
johtajana Suvi-Anne Siimes.

Jäseninä kertomusvuonna taloustieteen jaostossa olivat VTT 
Seija Ilmakunnas, professori Matti Liski ja professori Mika Maliranta. 
Jäseninä lääketieteen jaostossa olivat professorit Erkki Isometsä, 
Eija Kalso ja Juha Pekkanen. Professori Petri Böckerman, KTT Edvard 
Johansson ja professori Ismo Linnosmaa olivat terveystaloustieteen 
jaoston jäsenet.

HALLINTO   
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HENKILÖKUNTA
Palveluksessa vuonna 2016 ovat olleet toiminnanjohtaja Elli Dahl, 
toimistopäällikkö Hannele Aapio, lääketieteen tutkimusjohtaja 
Leena von Hertzen, taloustieteen tutkimusjohtaja Ari Hyytinen, apu-
rahasihteeri Merja Lepistö, talousasiantuntija Tiina Lämsä, tutkimus-
johtaja Terhi Maczulskij ja tekninen isännöitsijä Tarvo Simsiö. 

Hannele Aapio ja Tarvo Simsiö jäivät kertomusvuonna eläkkeelle 
ja Ari Hyytinen siirtyi muihin tehtäviin kokopäiväisesti. Tiina Lämsä 
ja Terhi Maczulskij aloittivat palveluksessa uusina. Yrjö Jahnssonin 
säätiö kiittää kaikkia hyvästä työstä ja toivottaa uudet tervetulleiksi 
säätiöön.

TILINTARKASTAJAT
Hallintoa ja tilejä tarkastaa tilikauden alussa voimassa olleiden sää-
tiön sääntöjen mukaan kolme tilintarkastajaa, joista yhden tilintar-
kastajan ja hänen varamiehensä nimeää KHT-yhdistys - Föreningen 
CGR ry. Uusien 19.8.2016 rekisteröityjen sääntöjen mukaan jatkossa 
valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varatilintarkastaja.

Vuoden 2016 tilejä ja hallintoa tarkastamaan on valittu KHT 
Johanna Hilden (valvontatilintarkastaja) ja KHT Pertti Sundqvist vara-
miehinään KHT Katja Hanski ja KHT Pasi Puranen. KHT- yhdistyksen 
nimeämä tilintarkastaja on KHT Markku Koskela varamiehenään KHT 
Martin Baltscheffsky.

Terhi Maczulskij ja Leena von Hertzen toimivat oman toimensa ohella Yrjö 
Jahnssonin säätiön tutkimusjohtajina.
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TALOUS
Varallisuuden hajauttamista jatkettiin kasvattamalla kansainvälistä 
osakepainoa sekä epäsuorien kiinteistöomistusten ja private 
equity-sijoitusten osuutta.  Suorassa omistuksessa olevassa 
kiinteistöomaisuudessa tehtiin korjauksia ja remontteja.

SIJOITUSTEN JAKAUMA 
31.12.2016

SIJOITUSTEN TUOTTO
(%)

OSAKKEET 58 % / KIINTEISTÖT 31 % 
KORKOSIJOITUKSET 8 % / MUUT 3 % 

SIJOITUSMARKKINAT
Vuosi 2016 oli sijoitusmarkkinoilla värikäs, mikä näkyi 
markkinoilla jälleen voimakkaana kurssivaihteluna.  
Loppujen lopuksi vuosi oli kuitenkin sijoitusten tuot-
tojen osalta varsin hyvä. Vuosi jää historiaan erityi-
sesti poliittisten yllätysten ja markkinoiden reaktioiden 
vuoksi. Vastoin odotuksia Iso-Britannia äänesti maansa 
EU-eron puolesta ja Yhdysvaltojen republikaanipuolu-
een Donald Trump valittiin presidentiksi. Maailmanta-
louden kasvu jäi pitkän aikavälin keskiarvoa heikom-
maksi. Yhdysvaltojen taloutta painoi raakaöljyn hinnan 
voimakas lasku. Kiinan talouskehitys huoletti erityisesti, 
mutta elvytystoimet ylläpitivät kasvua tavoitetasolla. 
Euroopassa kasvu oli kohtuullisella tasolla. 

SIJOITUSTEN TUOTTO JA JAKAUMA 
Säätiön sijoitustoimintaa hoidetaan hallituksen vuosit-
tain hyväksymän sijoitussuunnitelman ja varainhoidon 
ohjeiden mukaisesti.  

Vuonna 2016 varallisuuden tuotto oli 7,9 % (15,3 % 
vuonna 2015). Varallisuuden arvo vuoden lopussa oli 
68,9 miljoonaa euroa (65,6 miljoonaa euroa). 

Sijoituksista vuoden lopussa 58 % (56 %) oli osak-
keissa. Osakkeet kokonaisuudessaan tuottivat 11,2 % 
(24,5 %). Osakkeista suurin osa on suoria sijoituksia poh-
joismaisiin pörssinoteerattuihin yhtiöihin. Muut euroop-
palaiset, yhdysvaltalaiset ja kehittyvien markkinoiden 
omaisuusluokat on katettu sijoitusrahastoilla, joista 
suurin osa on kustannustehokkaita indeksirahastoja. 
Vuoden aikana kotiutettiin voittoja ja toteutettiin allo-
kaatiomuutosta myymällä kotimaisia osakkeita ja osta-
malla lisää kehittyvien markkinoiden ja Yhdysvaltojen 
osakkeita.

 Korkosijoituksia salkusta oli 8 % (17 %) ja niiden 
tuotto oli 3,3 % (3,4 %). Omaisuusluokka koostuu suo-
rista suomalaisista luokittelemattomista kiinteä- ja 
vaihtuvakorkoisista yrityslainoista, rahastolla hoide-
tuista eurooppalaisista korkeamman riskiluokan yritys-
lainoista ja pankkitalletuksista. Korkosijoitusten osuutta 
koko salkusta pienennettiin vuoden aikana.

Kiinteistöt muodostivat 31 % (24 %) säätiön sijoi-
tuksista (luvussa mukana säätiön oma toimisto). Nii-
den tuotto oli 5,1 % (7,1 %). Suurin osa kiinteistöomai-
suudesta on Helsingissä sijaitsevia liike- ja toimistohuo-
neistoja. Vuokrausaste vuoden aikana oli 92 % ja nousi 
vuoden lopussa lähes 100 %:iin. Huoneistoihin ja kiin-
teistöihin tehtiin korjauksia. Uusia sijoituksia tehtiin toi-
mitiloihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin ja kerros-
taloja rakentaviin kiinteistöpääomarahastoihin. Kiinteis-
töjen osuutta koko salkusta kasvatettiin vuoden aikana. 

Muita sijoituksia kuten strukturoituja tuotteita ja 
rahastoilla hoidettuja private equity –sijoituksia sal-
kussa oli vuoden lopussa 3 % (3 %). Niiden tuotto 
yhteensä oli 1,7 % (5,9 %). Uusia sijoituksia tehtiin pri-
vate equity –sijoituksiin Pohjois-Eurooppaan ja Yhdys-
valtoihin.

VARAINKÄYTTÖASTE
Varainkäyttöaste vuonna 2016 oli 2,9 % (3,0 % vuonna 
2015). Varainkäyttöaste kertoo, montako prosenttia sää-
tiö käyttää varallisuutensa markkina-arvosta apurahoi-
hin, omaan toimintaan ja hallintoon. Viimeisen viiden 
vuoden varainkäyttöaste on keskimäärin 3,6 % ja viimei-
sen kymmenen vuoden 4,3 %. 

KIRJANPIDOLLINEN TULOS
Tilikauden kirjanpidollinen tulos on 2 352 040,78 euroa 
(1 783 089,91 euroa). Ylijäämä liitetään kokonaisuudes-
saan käyttörahastoon, josta maksetaan apurahat ja 
muut menot. Ylijäämää kasvattivat myyntivoitot, joita 
kirjattiin kotimaisen osakesalkun kohdalle. Varoja siir-
rettiin kotimaisista osakkeista kansainvälisiin osakkei-
siin ja tässä allokaatiomuutoksessa kirjautui myyntivoit-
toja osakkeista, jotka olivat olleet alhaisella hankinta-
hinnalla kirjanpidossa. Sijoitukset kirjataan kirjanpitoon 
hankintahintaan tai tämän alittavaan käypään arvoon 
olennaisuusperiaatetta käyttäen. Toiminnan tulos ilman 
sijoitusten myyntivoittoja/-tappioita ja arvonalennuk-
sia/-palautuksia on 296 834,04 euroa (537 739,83 euroa).    

Säätiö omistaa kahden osakeyhtiön osakepääoman: 

Helsingin Talotoimisto Oy:n ja Yrjö Jahnsson Oy:n. Kon-
sernitilinpäätöstä hallituksen päätöksellä ei ole katsottu 
tarpeelliseksi laatia oikean ja riittävän kuvan saamiseksi, 
sillä yhtiöissä ei ole mitään toimintaa. 

LÄHIPIIRIN TALOUDELLISET EDUT 
Vuonna 2016 säätiölain mukaiseen lähipiiriin kuuluville 
hallituksen jäsenille, tilintarkastajille ja toiminnanjohta-
jalle on maksettu säätiön hyväksi tehdystä työstä tavan-
omaisia palkkoja, palkkioita, työsuhde-etuja ja eläkesi-
toumuksia, jotka on esitetty liitetiedoissa. Säätiö ei ole 
antanut lähipiiriin kuuluville lainoja, myöntänyt heille 
apurahoja tai tehnyt vuokra- tai konsultointisopimuk-
sia heidän kanssaan. Toiminnassa noudatetaan halli-
tuksen hyväksymää säätiölain mukaista lähipiiriohjetta. 
Tämän lisäksi noudatetaan apurahahakemusten käsitte-
lyssä hyvän hallintotavan mukaista esteellisyysohjetta.

LAHJOITUKSET
Terveystaloustieteen Seura ry antoi säätiölle 30 000 
euron lahjoituksen. Yrjö Jahnssonin säätiö on kiitollinen 
lahjoituksesta. Lahjoituksesta myönnettiin Terveystalo-

ustieteen Seuran nimikkoapurahoja ja Yrjö Jahnssonin 
säätiö osallistui samojen kohteiden tukemiseen vastaa-
van suuruisella summalla. Vuonna 1992 perustetun Ter-
veystaloustieteen Seuran tarkoituksena on terveysta-
loustieteellisen tutkimuksen edistäminen ja kehittämi-
nen Suomessa. 

Verohallitus on nimennyt Yrjö Jahnssonin säätiön 
vuosiksi 2015 - 2020 sellaiseksi säätiöksi, jolle tehdyn 
vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suurui-
sen rahalahjoituksen lahjoittava yhteisö saa vähentää 
tulostaan verotuksessa. 

NÄKYMÄT 
Säätiön toiminnan arvioidaan jatkuvan seuraavana 
vuonna aikaisemman mukaisena. Säätiön toiminta 
perustuu sen omistaman varallisuuden tuottoon ja sijoi-
tusvuodesta odotetaan tavanomaista maailmantalou-
den kasvunäkymien ollessa vuodelle 2017 myönteiset. 
Kurssivaihteluilta ei vältytä erityisesti poliittisten uutis-
ten vuoksi. Säätiöllä on takana hyviä sijoitusvuosia ja 
puskuria on kerätty jossain vaiheessa toteutuvia vaati-
mattomampia tuottoja varten. 

2013 2014 2015 20162012

14,9 14,7

8,9
7,9

15,3
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TASE
€   01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015
VARSINAINEN TOIMINTA

Tieteen ja tutkimuksen tuki
Tuotot

Rojaltit kirjoista 1 039,48 668,00
Kulut

Luentopalkkiot -2 800,00 -20 000,00
Apurahat, palkinnot -1 403 800,00 -1 269 500,00
Peruuntuneet apurahat 11 000,00 0,00
Seminaarit -8 786,01 -22 737,53
Muut apuraha- ja tutk.kulut -17 920,23 -1 422 306,24 -13 298,18 -1 325 535,71

Henkilöstökulut -421 724,66 -456 726,17

Poistot -15 378,07 -50 463,56

Muut kulut -148 609,67 -136 830,76

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -2 006 979,16 -1 968 888,20

VARAINHANKINTA

Tuotot
Lahjoitukset 30 000,00 0,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 30 000,00 0,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot
Osinkotuotot 1 288 422,23 1 045 928,45
Korkotuotot 478 755,72 647 534,61
Vuokratuotot 907 749,62 1 134 944,80
Sijoitusten myyntivoitot 1 998 360,69 2 205 956,82
Arvonalennusten palautukset 204 850,85 4 878 139,11 143 054,49 5 177 419,17

Kulut
Poistot 0,00 -29 063,10
Muut kulut

 Huoneistojen kulut -391 804,20 -283 473,01
 Rahoituskulut -9 310,17 -9 243,72
 Sijoitusten myyntitappiot -8 827,80 -350 077,54
 Arvonalennukset -139 177,00 -549 119,17 -753 584,69 -1 396 378,96

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 4 329 019,94 3 751 977,11

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 352 040,78 1 783 088,91

Tilikauden yli-/alijäämän erittely
Toiminnan yli-/alijäämä 296 834,04 537 739,83
Myyntivoitot/-tappiot 1 989 532,89 1 855 879,28
Arvonalennukset/-palautukset 65 673,85 -610 530,20

2 352 040,78 1 783 088,91

€    31.12.2016 31.12.2015
VASTAAVAA 

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 988,00 7 246,00

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja kalusto 28 621,65 43 641,72

SIJOITUKSET
Muut osakkeet ja osuudet 41 460 321,84 35 720 556,61
Muut saamiset 2 633 874,41 44 094 196,25 5 675 081,67 41 395 638,28

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset

Vuokrasaamiset 15 649,25 2 092,50
Muut saamiset 12 186,45 17 140,59
Siirtosaamiset 246 231,99 274 067,69 402 219,98 421 453,07

Rahat ja pankkisaamiset 2 537 329,60 2 591 197,16

VASTAAVAA YHTEENSÄ 46 935 203,19 44 459 176,23

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 1 000 000,00 1 000 000,00
Käyttörahasto 41 670 686,64 39 760 049,99

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 352 040,78 45 022 727,42 1 783 088,91 42 543 138,90

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Ostovelat 26 690,21 14 390,53
Maksamattomat apurahat 1 768 745,48 1 794 525,34
Muut velat 77 762,63 55 773,46
Siirtovelat 39 277,45 1 912 475,77 51 348,00 1 916 037,33

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 46 935 203,19 44 459 176,23
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2016

1. Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysasetuksen 2. ja 3. luvun pienyrityssäännöksiä käyttäen  (PMA 1.1.5.1).

2. Henkilöstöä koskevat tiedot (PMA 3.11) 2016 2015
Palkat ja palkkiot (hallitus ja asiantuntijat mukaan lukien) 304 357,35 352 636,90
Eläkekulut 103 977,29 90 590,46
Muut henkilösivukulut 13 390,02 13 498,81
Yhteensä 421 724,66 456 726,17

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana (ei sisällä hallitusta ja asiantuntijoita) 3,6 4,5

Palkat, palkkiot ja eläkesitoumukset hallituksen jäsenille, toiminnanjohtajalle ja tilintarkastajille
(sisältyvät henkilöstökuluihin, lukuunottamatta tilintarkastajien palkkioita) 153 002,32 166 628,00

3. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3.1)
Atk-ohjelmat poistetaan 3 vuodessa (PMA 3.1.2.3) ja toimistokalusto/moottoriajoneuvot poistetaan 25%:n menojäännöspoistoilla (PMA 3.1.3.2).

4. Sijoitusten kirjanpitoarvot ja markkina-arvot
Arvopaperit ja muu sijoitusomaisuus on kirjattu taseeseen hankinta-arvoonsa tai tilinpäätöshetkellä käypään arvoon, mikäli se on ollut 
vähintään 20% hankinta-arvoa alempi. Aikaisempina vuosina alaskirjattuja osakkeiden arvoja on korjattu arvoa palauttaen tilinpäätöshetken 
käypään arvoon tai korkeintaan hankintahintaan saakka. Arvostuksissa on huomioitu tilinpäätöksen laatimishetken tilanne per 17.1.2017.
Huoneisto-osakkeet arvioidaan 2-3 vuoden välein (arvioitu viimeksi vuoden 2015 tilinpäätökseen).

Kirjanpitoarvo Markkina-arvo
Huoneisto-osakkeet 9 695 000,00 9 695 000,00
Pörssiosakkeet 9 892 978,50 28 741 759,64
Muut osakkeet ja osuudet 510 816,82 615 816,82
Sijoitusrahasto-osuudet 17 942 297,52 20 788 966,35
Obligaatiot ja joukkovelkakirjalainat 3 419 229,00 3 883 300,66
Pääomalainasaamiset 737 000,00 737 000,00
Voitonjakolainat 1 896 874,41 1 867 981,11
Yhteensä 44 094 196,25 66 329 824,58

5. Pääomalainasaamisten ehdot
Pääomalainasaamiset (6 kpl), arvoltaan 737.000 euroa, erääntyvät vuosien 2021 - 2045 välisenä aikana.

6. Sijoitussitoumukset pääomarahastoihin
      Voimassaolevista sijoitussitoumuksista (5 kpl) on kutsumatta yhteensä 2.947.980,75 euroa.

7. Oman pääoman muutokset (PMA 1.1.5.2) 2016 2015
Sidotut rahastot
Peruspääoma 1 000 000,00 1 000 000,00
Sidotut rahastot yhteensä 1 000 000,00 1 000 000,00

Toimintapääoma (ed. tilikausien yli-/alijäämä) tilikauden alussa
Käyttörahasto 39 760 049,99 40 122 684,93
Edellisen vuoden ylijäämä/alijäämä 1 783 088,91 -668 173,98
Apurahamäärärahojen palautukset 127 547,74 305 539,04
Toimintapääoma (ed. tilikausien yli-/alijäämä) tilikauden lopussa 41 670 686,64 39 760 049,99

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 352 040,78 1 783 088,91
Oma pääoma yhteensä 45 022 727,42 42 543 138,90

8. Eläkevastuut (PMA 3.7) 2016 2015
Eläkevastuu nykyisten ja entisten työntekijöiden puolesta 13 011,48 12 933,72
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ SR:N HALLITUKSELLE

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS

LAUSUNTO 
Olemme tilintarkastaneet Yrjö Jahnssonin säätiö sr:n 
(y-tunnus 0118411-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–
31.12.2016. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman 
ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa 
oikean ja riittävän kuvan säätiön toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukai-
sesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

LAUSUNNON PERUSTELUT 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa nou-
datettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuva-
taan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuu-
det tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippu-
mattomia säätiöstä niiden Suomessa noudatettavien 
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suo-
rittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet 
muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvolli-
suutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoituk-
seen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN 
VELVOLLISUUDET
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että 
se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus 
vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se 
katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioi-
maan säätiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan 
jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toi-
minnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan 
toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos säätiö aio-
taan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta 
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET TILIN-
PÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, 
onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, 
sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lau-
suntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuus-
taso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheelli-
syys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi 
aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden kat-
sotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä 
voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin 
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perus-
teella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen 
kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säily-
tämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuk-
sen ajan. Lisäksi: 
• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai vir-

heestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheelli-
syyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin 
riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja han-
kimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen mää-
rän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidens-
siä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennai-
nen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin 
riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheelli-
syys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liit-
tyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista 
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittä-
mistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta 
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukai-
set tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tar-
koituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon 
säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperi-
aatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kir-
janpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen 
kohtuullisuutta.

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut 
asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen 
toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme 
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen 
siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin 
liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa mer-
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kittävää aihetta epäillä säätiön kykyä jatkaa toimin-
taansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista 
epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilin-
tarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epä-
varmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tie-
toihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät 
ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätök-
semme perustuvat tilintarkastuskertomuksen anta-
mispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevi-
denssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat 
kuitenkin johtaa siihen, ettei säätiö pysty jatkamaan 
toimintaansa.

• arvioimme tilinpäätöksen, liitetiedot mukaan lukien, 
yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, 
kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoi-
mia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riit-
tävän kuvan. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa 
tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, 
mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkit-
tävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkas-
tuksen aikana. 

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

MUU INFORMAATIO 
Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaa-
tio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän informaa-
tion. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta 
informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen 
sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen 
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toi-

Johanna Hilden 
KHT

Markku Koskela 
KHT

Pertti Sundqvist 
KHT

mintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti 
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritet-
taessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikut-
taako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Vel-
vollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintaker-
tomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännös-
ten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toi-
mintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laati-
miseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopää-
töksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä infor-
maatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on rapor-
toitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen 
raportoitavaa. 

MUUT LAKIIN PERUSTUVAT LAUSUNNOT
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintar-
kastuksen perusteella lausunto säätiölain 4:2.2 §:n edel-
lyttämistä seikoista. 

Hallitus vastaa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuk-
sessa annetuista tiedoista sekä siitä, että säätiön toi-
mielinten jäsenille suoritetut palkkiot ja korvaukset ovat 
tavanomaisia.

Lausuntonamme esitämme, että säätiön tilinpäätök-
sessä ja toimintakertomuksessa on annettu säätiön toi-
minnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia sää-
tiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntö-
määräysten noudattamisen arvioimiseksi. Palkkioita ja 
korvauksia, jotka säätiö on suorittanut sen toimielinten 
jäsenille, on pidettävä tavanomaisina.

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN APURAHAT 2016

TALOUSTIEDE

17.3.2016

Tuhkuri, Joonas 40 000,00 €
Taloustieteen jatko-opinnot MIT:ssa 2016 – 2017

10.6.2016

Izadi, Ramin 10 000,00 €
Taloustieteen jatko-opintojen ulkomaanvierailu,  
University of California, Berkeley

Zhukov, Andrey 10 000,00 €
Taloustieteen jatko-opintojen ulkomaanvierailu, North western 
University, Evanston, Illinois Kellog School of Management

Ding, Chao Kauppatieteiden maisteri 11 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Esala, Lauri Valtiotieteiden kandidaatti 22 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Jouste, Maria Valtiotieteiden kandidaatti 22 000,00 €
1.vuoden jatko-opinnot

Jääskeläinen, Jan Kauppatieteiden maisteri 11 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Kalmbach, Aino Valtiotieteiden maisteri 11 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot
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Kuuppelomäki, Tiina Kauppatieteiden maisteri 22 000,00 €
1.vuoden jatko-opinnot

Laukkanen, Henri Valtiotieteiden maisteri 11 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Leskinen, Jussi Pekka Kauppatieteiden ylioppilas, 22 000,00 €
Yhteiskuntatieteiden maisteri, 1. vuoden jatko-opinnot

Meriläinen, Teemu Kauppatieteiden maisteri 11 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Mäkynen, Eero Valtiotieteiden maisteri 22 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Neuvonen, Kaisa Kauppatieteiden kandidaatti 11 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Norring, Anni Valtiotieteiden maisteri 22 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Olkkola, Maarit Valtiotieteiden maisteri 11 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Ollikainen, Jani-Petteri Kauppatieteiden kandidaatti 11 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

16.12.2016

Autio, Timo Kauppatieteiden maisteri 5 000,00 €
Väitöstutkimus Venture Capital verkostoista

Esala, Lauri Valtiotieteiden maisteri 11 000,00 €
Toisen vuoden jatko-opinnot

Haapanen, Mika Kauppatieteiden tohtori 2 000,00 €
JSBE-tutkimusseminaarit vuonna 2017

Heikkilä, Jussi Kauppatieteiden maisteri 12 000,00 €
Väitöskirjatyön viimeistely

Heimonen, Kari Kauppatieteiden  tohtori 5 000,00 €
Taloustutkijoiden  XXXIV kesäseminaari

Hohenthal, Michael VTM, Luonnontieteiden  22 000,00 €
kandidaatti, toisen/kolmannen vuoden tutkimustyötä varten 

Hokkanen, Topi Kauppatieteiden maisteri  22 000,00 €
(taloustiede), Tutkijavierailu Yalen yliopiston taloustieteen laitok-
selle
 

Hyytinen, Ari professori, KTT  9 450,00 €
Industrial organization of legal and illegal cartels

Isojärvi, Anni Kauppatieteiden maisteri 10 000,00 €
Väitöskirjatyöskentely ja jatko-opinnot Iowa State Universityssa

Juvonen, Petteri Kauppatieteiden maisteri 5 500,00 € 
Väitöskirjatutkimus työmarkkinainstituutioista ja talouden sopeu-
tumisesta

Jääskeläinen, Jan KTM, Taloustiede 11 000,00 €
Taloustieteen jatko-opinnot

Kalmi, Panu PhD  10 000,00 €
Energialukutaito taloudellisen lukutaidon osana

Karhunen, Markku Filosofian tohtori 22 000,00 €
Algoritmisia menetelmiä pääomamarkkinoiden ennustamiseksi

Kosonen, Tuomas VTT  10 000,00 €
Early life environment  and human capital formation- workshopin 
ja yleisöluennon järjestäminen 06/17

Kuosmanen, Isa Valtiotieteiden maisteri 24 230,00 €
Väitöskirjatutkimuksen tekoon Suomessa ja Sveitsissä sekä 
FLEED-aineiston hankintaan

Kuuppelomäki, Tiina Kauppatieteiden maisteri 11 000,00 €
The labour market effects and channels of the quality of education

Lehto, Janne Kauppatieteiden maisteri 22 000,00 €
Pienen avotalouden makrotaloustiede

Lindblad, Annika VTM  5 000,00 €
Tutkimusvierailu Aarhusin yliopistoon

Merilä, Ville Filosofian tohtori, matematiikka 23 000,00 €
Matemaattisesta peliteoriasta verkoissa ja informaatiotaloustie-
teen uusista suunnista

Nilsson Hakkala, Katariina Ekonomie doktor /PhD  15 000,00 €
Nordic International Trade Seminars (NOITS) 2017 -konferenssin 
järjestäminen

Norring, Anni Valtiotieteiden maisteri 11 000,00 €
väitöskirjatutkimus

Nurminen, Tuomas Valtiotieteiden maisteri 22 000,00 €
Väitöskirjatutkimukseen ’Essays on Behavioral and Experimental 
Economics’

Nyholm, Juho Valtiotieteen maisteri 11 000,00 €
Väitöstutkimus ei-kääntyvistä ja ei-kausaalisista aikasarjamalleista

22/23

Palokangas, Tapio Professori 18 000,00 €
HECERin kollokvion rahoitus vuonna 2017

Pirttilä, Jukka Professori 30 000,00 €
International Institute of Public Finance -konferenssin järjestä-
mistä varten

Ristolainen, Kim VTM (Taloustiede) 15 000,00 €
Post-doc tutkimus pankkien riskinottokäyttäytymisestä luottotap-
pioiden määrän muuttuessa

Riukula, Krista KTM  11 000,00 €
Tutkimuksia työn- ja terveystaloustieteen saralta

Roukka, Tomi VTM  22 000,00 €
Heterogeenisuus, laumakäyttäytyminen ja tulonjako-
vaikutukset Suomen rahapelimarkkinoilla

Savolainen, Ville Kauppatieteiden maisteri 16 670,00 €
Tutkimusvierailu Harvardin yliopistoon

Seuri, Allan KTM  10 000,00 €
Tutkijavierailuun University College Dublinissa

Sihvonen, Markus VTM  22 000,00 €
Jatko-opiskelu ja väitöskirjan loppuunsaattaminen

Silvo, Aino VTM  11 800,00 €
Väitöskirjatutkimus informaatiokitkoista 
rahoitusmarkkinoilla

Soria Ruiz-Ogarrio, Jorge Jesus KTM 18 500,00 €
Toisen vuoden jatko-opiskeluun 

Sääksvuori, Lauri PhD  25 000,00 €
Raskaudenaikaisen terveyden ja lapsuuden elin-olosuhteiden vai-
kutus taloudelliseen käyttäytymiseen

Toivanen, Otto Professori 6 350,00 €
Keksijöiden taloustiede

Taloustieteellinen Yhdistys 7 000,00 €
Taloustieteellisen Yhdistyksen julkaisutoimintaan

Tuuli, Saara Master of Science in Economics 6 000,00 €
Pankkien sääntelyn vaikutukset suomalaisten yritysten rahoitukseen

Virkola, Tuomo M.Res,M.Soc.Sc. 16 500,00 €
Tutkijavierailu, University of California, Berkeley

LÄÄKETIEDE

Alenius, Harri Professori 20 000,00 €
Mikrobiomin merkitys allergioissa ja immuunijärjestelmän tasapai-
nossa

Björnholm, Lassi Filosofian maisteri, 4 000,00 €
lääketieteen kandidaatti, Aikuisen aivojen valkoisen aineen mikro-
rakennetta ennustavat tekijät

Engberg, Elina Terveystieteiden maisteri 10 000,00 €
Henkinen hyvinvointi, liikunta ja fyysinen kunto raskausdiabetek-
sen Riskiryhmässä

Hintsala, Heidi Terveystieteiden maisteri 10 000,00 €
Kylmän ympäristön vaikutus kohonnutta verenpainetta sairasta-
vien verisuoniston ja sydämen toimintaan

Immonen, Satu Psykologian maisteri 12 000,00 €
Alkoholin kohtuukäytön aivovaikutukset

Isanejad, Masoud MSc 12 000,00 €
Role of nutrition in sarcopenia and frailty among 
elderly women

Jaakkola (os .Ilmonen), Johanna Filosofian tohtori 12 000,00 €
Tupakointialtistus kolmen sukupolven yli
– vaikutukset lapsen terveyteen

Juhanoja, Eeva Lääketieteen lisensiaatti 4 000,00 €
Verenpaineen vaihtelu sydän- ja verisuonitautien 
riskitekijänä

Karlsson, Linnea LT, Dosentti 20 000,00 €
Raskaudenaikaiset stressitekijät, suolistomikrobit ja vauvan aivo-
jen kehitys

Kasteenpohja, Teija Lääketieteen lisensiaatti,       8 000,00 €
psykiatrian erikoislääkäri 
Nuorten aikuisten masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoito ja 
ennuste Suomessa

Keltanen, Terhi FT, oikeuslääketiede 12 000,00 €
Virtsan disakkaridimääritys korvaushoitolääkkeiden väärinkäytön 
Merkkiaineena

Kivipelto, Miia LT, professori 12 000,00 €
Muistisairauksien ehkäisy elintapaintervention  avulla

Komulainen, Kaisla Psykologian maisteri 10 000,00 €
Ideaali sydän- ja verisuoniterveys lapsuudesta aikuisuuteen
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Koskinen, Timo TtK  12 000,00 €
Maitotuotteiden merkitys sydän- ja verisuonitautien sekä tyypin 2. 
diabeteksen ehkäisyssä

Kurppa, Kalle LT, lastentautiopin dosentti 12 000,00 €
Lasten keliakian uudet diagnostiset kriteerit, pitkäaikaiskompli-
kaatiot ja aktiivinen seulonta

Lakka, Timo Lääketieteellisen fysiologian professori 12 000,00 €
Liikunnan ja ruokavalion yhteiskunnallinen merkitys lapsuudesta 
lähtien

Latvala, Antti FT (psykologia) 20 000,00 €
Ahdistus- ja päihdehäiriöiden komorbiditeetin  
taustamekanismit

Leppänen, Mari Terveystieteiden maisteri 12 000,00 €
Lasten ja nuorten liikuntavammat: vammojen yleisyys, riskitekijät 
ja ennaltaehkäisy

Lindbohm, Joni Lääketieteen lisensiaatti 10 000,00 €
Lukinkalvonalaisten verenvuotojen epidemiologia

Mikkonen, Janne Valtiotieteiden  maisteri 12 000,00 €
Lapsuusajan terveyden yhteys koulutuspoluille 
valikoitumiseen

Morales Muñoz, Isabel PhD  15 000,00 €
The effects of alcohol abuse and winter decreasing light levels on 
physical and mental health.

Myllyntausta, Saana Psykologian maisteri 10 000,00 €
Unen muutokset eläköitymisen yhteydessä
-tutkijavierailu Uuteen-Seelantiin

Männistö, Satu ETT, dosentti, tutkimuspäällikkö 12 000,00 €
Makea näkökulma – lisätyn sokerin yhteys muuhun ruokavalioon 
ja lihavuuteen

Määttä, Suvi Valtiotieteiden maisteri,  12 000,00 €
Liikuntatieteiden maisteri, Päiväkodin, kodin ja sosioekonomisten 
tekijöiden rooli lasten paikallaanolossa

Nurmi, Johanna VTM, tohtorikoulutettava 12 000,00 €
Terveyssovellusten motivoivat ja sitouttavat tekijät

Perälä, Mia-Maria Elintarviketieteiden  tohtori, ETT  10 000,00 €
Ruokavalio ja varhainen kasvu vanhuuden fyysisen ja kognitiivisen 
toimintakyvyn määrittäjänä

Saarenpää-Heikkilä, Outi LT 15 000,00 €
Lapsen uni ja terveys: unen normaali kehitys ja kuorsauksen mer-
kitys lapsen hyvinvoinnille

Saarni, Suoma Dos  12 000,00 €
Ahdistuneisuushäiriöiden ennustetekijät ja elämänlaatuvaikutuk-
set suomalaisessa väestössä

Setänen, Sirkku LT 18 000,00 €
Pienipainoisten keskosten pitkäaikaisselviytyminen ja sen ennus-
taminen

Sillanpää, Elina LitT, Gerontologian dosentti 12 000,00 €
Epigeneettinen kello ja liikunta

Therman, Sebastian Psykologian tohtori 15 000,00 €
Hoitoon hakeutuneiden nuorten psyykkiset oireet ja voimavarat 
mielenterveyden ennustajina

Torniainen-Holm, Minna PsT 15 000,00 €
Tavallisten latenttien infektioiden vaikutus kognitiiviseen heiken-
tymään ja dementiariskiin

Virtanen, Suvi LT, ETM  12 000,00 €
Tuoreet hedelmät ja kasvikset lasten astma- ja allergiariskin pie-
nentäjänä

Vuontela, Virve Filosofian tohtori 10 000,00 €
Kouluikäisten, ennenaikaisena syntyneiden lasten kognition aivo-
kuvantaminen

TERVEYSTALOUSTIEDE

Hiltunen, Riina Kauppatieteiden maisteri 18 000,00 €
Competition in private physicians’ services in
Finland, väitöskirjan viimeistely ja yhteenveto

Häkkinen, Unto FT  15 000,00 €
Terveydenhuollon suoriutumiskyvyn muutosten arviointi. Apura-
hasta 7 500,00 € on Terveystaloustieteen
Seuran nimikkoapurahaa.

Izhak, Olena MBA, Rahoituksen maisteri 4 500,00 €
Lääkemarkkinoiden toiminta ja lääkeinnovaatio

Kari (os. Jaako), Jaana KTM  5 500,00 €
Väitöskirjan loppuunsaattamiseen aiheesta liikunta ja 
työurat

Kari (os. Jaako), Jaana KTM  22 500,00 €
Post doc tutkimus aiheesta liikunta ja työurat – kustannukset ja 
hyödyt

Laine, Liisa KTM  11 000,00 €
Terveystaloustieteen väitöskirjan viimeistelyyn
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Laine, Liisa KTM  30 000,00 €
Post Doc -tutkijavierailu: Columbia University
Mailman School of Public Health
Apurahasta 11 500,00 € on Terveystaloustieteen Seuran nimik-
koapurahaa.

Olkkola, Maarit Valtiotieteiden maisteri 11 000,00 €
Tutkimus kansanterveyspolitiikan pitkäaikaisvaikutuksista 1800- 
ja 1900-luvuilla

Salokangas, Henri Valtiotieteiden maisteri 22 000,00 €
Väitöskirjatyö: Kriittisissä kehitysvaiheissa koettujen shokkien pit-
käaikaiset terveysvaikutukset. Apurahasta 11 000,00 € on Terve-
ystaloustieteen Seuran nimikkoapurahaa.

TIEDEPALKINTO

Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinto 20 000,00 €
Pekkarinen, Jukka Professori
Sutela, Pekka Professori

KOULUT

Espoonlahden koulu 300,00 €
Wikman, Erika

Espoonlahden lukion ylioppilaat 4 000,00 €
Bonsdorff Akseli
Komulainen Emma
Laevuo Solina
Mynttinen Lotta
Petäjä Eero
Reimers Manne
Salmi Albert
Selänne Julia
Vesiluoma Lotta
Viitala Emma

Töölön yhteiskoulun aikuislukion ylioppilaat 4 000,00 €
Heikkilä Joona
Laine Klaudia
Määttä Harri
Nousiainen Sonja
Patro Lorentz
Polus Aku
Pöllänen Jani
Salander Iida-Lotta
Tuominen Jani
Väisänen Joel

Espoonlahden lukion kurssimatkat ulkomaille 3 000,00 €



VALOKUVAT
Henna Aaltonen 4, 7, 10, 13

Lasse Keltto 7, 12, 22
Bo Stranden 9

GRAAFINEN SUUNNITTELU
Tuukka Lindqvist, Mogold Oy
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Helsinki Bofori Oy
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Yrjönkatu 11 D 19
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