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YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN 
VUOSIKERTOMUS 2017

TOIMINNANJOHTAJAN
KATSAUS
Suomen juhlavuosi 2017 oli myös aikuislukiotoiminnan juhlavuosi. 
Jahnssonit perustivat 90 vuotta sitten ilta-oppikoulun Helsinkiin.

Hilma ja Yrjö Jahnsson perustivat vuonna 1927 
omilla varoillaan Suomen, ja ilmeisesti koko 
Euroopan, ensimmäisen ilta-oppikoulun aiem-
min perustamansa Helsingin suomalaisen yksi-
tyislyseon yhteyteen. Iltalinja tarjosi opetusta jo 
työelämään siirtyneille nuorille aikuisille, joista 

moni oli ensimmäisen maailmansodan vuoksi joutunut keskeyttä-
mään opintiensä.

TÄMÄ Hilma ja Yrjö Jahnssonin perustama ilta-oppikoulu jatkaa 
peruskoulu-uudistuksen myötä nykyään toimintaansa Töölön 
yhteiskoulun aikuislukiona. Koulu antaa opetusta mm. kaksoistut-
kintoa tekeville, maahanmuuttajille ja lukio-opintonsa eri syistä kes-
keyttäneille. Koulun toiminnassa elää vahvana Jahnssonin pariskun-
nan perintö tuoda sivistystä kaikille.

OSALLISTUIMME Töölön yhteiskoulun aikuislukion juhlajulkaisun ja 
Suomen aikuislukioiden yhteisjuhlajulkaisun kustantamiseen. Sää-
tiön hallitus myönsi vuosittaisten ylioppilasstipendien lisäksi myös 
suurempia juhlastipendejä koulun oppilaille. Lisäksi meillä oli ilo 
osallistua Töölön yhteiskoulun aikuislukion ja Suomen aikuislukio-
toiminnan 90-vuotispääjuhlaan. 

YRJÖ Jahnssonin säätiön 63. toimintavuonna myönnettiin apura-
hoja, palkintoja, stipendejä ja lahjoituksia lähes 1,8 miljoonaa euroa.

SUURIMMAT summat kohdistuivat yliopistoille. Yrjö Jahnssonin sää-
tiö osallistui yliopistojen pääomittamiseen ja lahjoitti yhteensä puoli 
miljoonaa euroa Aalto-yliopistolle ja Helsingin yliopistolle, joiden 
taloustieteen jatkokoulutus ja tutkimus ovat korkeatasoisia. Lah-
joitukset kuuluvat valtion vastinrahoitusohjelmaan, jossa valtio lah-
joitti yliopistoille 1,16 kertaisesti jokaista lahjoitettua euroa kohden. 
Lahjoitusta tehdessään säätiö esitti toiveen, että yliopistot ja niiden 
taloustieteen yksiköt tekisivät vahvaa yhteistyötä tutkimuksessa ja 
erityisesti rakennemuutosta läpikäyvässä jatkokoulutuksessa. 

VUONNA 2017 perinteet jatkuivat. Säätiö järjesti järjestyksessä 19. 
kansainvälisen lääketieteen symposiumin geenien ja ympäristön 
vuorovaikutuksista sydän- ja verisuonisairauksien ja aineenvaihdun-
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tatautien taustalla. Kansainvälinen taloustiedepalkinto, Yrjö Jahns-
son Award in Economics, myönnettiin 13. kerran, ja palkinnon saivat 
Michele Tertilt ja Ran Spiegler. Jaakko Honko luennot luennoitsija-
naan Erkki Liikanen järjestettiin 9. kerran yhdessä Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön 
kanssa.

KIITOS kaikille säätiön toiminnassa mukana olleille!

Elli Dahl
Toiminnanjohtaja

HILMAN JA YRJÖN HENKINEN 
PERINTÖ ON ELINVOIMAINEN
Yrjö Jahnssonin säätiön missio tuskin voisi juuri nyt olla yhteiskunnallisesti 
ajankohtaisempi ja vaikuttavampi. 

Tarkoituksensa mukaisesti säätiö tukee korkeata-
soista suomalaista taloustieteellistä, lääketieteel-
listä ja terveystaloustieteellistä tutkimusta sekä 
suomenkielisiä oppi- ja tutkimuslaitoksia.

Valtiovalta pääministeriä myöten on kiinnit-
tänyt huomiota makrotaloustieteen tutkimuksen 

epätyydyttävään tilaan Suomessa ja esimerkiksi siihen, että maas-
samme on vähemmän taloustieteen professoreita kuin muissa 
pohjoismaissa. Nyt maahamme ollaan pystyttämässä korkeata-
soista taloustieteen instituuttia, jonka keskeisiä toimijoita olisivat 
Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Hanken. Myös OKM, Suomen 
Akatemia ja Suomen Pankki puuhaavat taustalla ja luultavasti myös 
uuden tutkimuslaitoksen tulevissa johtoelimissä. Yrjö Jahnssonin 
säätiö seuraa tarkoin hanketta ja on myös valmis panostamaan sen 
yhteydessä suoritettavaan huipputason tutkimukseen. 

TERVEYSTALOUSTIEDE on puolestaan sote-uudistuksen myötä tul-
lut ajankohtaisemmaksi tieteenalaksi kuin milloinkaan aiemmin. 
Säätiön varapuheenjohtaja Antti Suvanto on laatinut oivallisen kat-

sauksen (www.yjs.fi/blog/terveystaloustieteen-tulo-suomeen) ter-
veystaloustieteen tulosta Suomeen ja sen yhteydestä kansanterve-
yslain säätämiseen 1970-luvun alussa. Nyt olemme kokemassa mer-
kitykseltään vastaavan kaltaista terveydenhuollon mullistusta. Tätä 
kirjoitettaessa soten – ja erityisesti siihen liittyvän valinnanvapau-
den – kustannusvaikutukset ovat nousseet keskeisimmäksi poliitti-
sen kinastelun kohteeksi. Nyt on polttava tarve saada tutkittua tie-
toa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi, ja on helppo ennus-
taa, että tämä tarve tulee jatkumaan vielä vuosia sote-uudistuksen 
muodollisen sinetöinnin jälkeenkin.

LÄÄKETIETEESSÄ Yrjö Jahnssonin säätiö on vuosikymmenien ajan 
halunnut tukea erityisesti elintapojen ja ympäristön terveysvaiku-
tuksiin ja lasten sekä nuorten aikuisten erityisongelmiin kohdis-
tuvia tutkimushankkeita. Uutena kohdealueena on nyt nostettu 
esille kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien geenitutki-
mus. Perimän avaaminen luettavaan muotoon on merkinnyt täy-
dellistä käännettä perinnöllisten sairauksien ja syövän diagnostii-
kassa ja hoidossa. Eteneminen ”monitekijäisten” tavallisten sairauk-
sien kliinisten sovellusten kohdalla on ollut toistaiseksi hitaampaa. 
Säätiö on kuitenkin halunnut nähdä tämän kohteen merkittävänä, 
koska molekyyligenetiikka joka tapauksessa antaa ainutlaatuisen 
mahdollisuuden lisätä ymmärrystä näiden sairauksien syntymeka-
nismeista ja tämän kautta ehkäisyn mahdollisuuksista. Säätiöltä ei 
ole myöskään jäänyt huomaamatta se, että perimän uudet muok-
kausmenetelmät ovat avaamassa huikeita ulottuvuuksia periytyvien 
ominaisuuksien muunteluun.

HILMA ja Yrjö Jahnsson olisivat epäilemättä iloisia, mikäli tänä päi-
vänä voisivat todeta suosimiensa tutkimusalojen tieteellisen tärke-
yden ja yhteiskunnallisen merkityksen. Säätiön hallitus on puoles-
taan voinut tyytyväisenä panna merkille sen, että erityisesti talous-
tieteen ja lääketieteen aloilla hakemusten määrä on ollut mittava. 
Sote-uudistuksen kummalliset kiemurat tuokoot vielä lisäpiristystä 
terveystaloustieteen tutkijoille.

Kimmo Kontula
Professori
Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksen puheenjohtaja

Per-Henrik Groop, Kimmo Kontula ja Leif Groop lääketieteen 
symposiumissa
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Vuosi 2017 oli Yrjö Jahnssonin säätiön 63. toimintavuosi. 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 71 % / LÄÄKETIEDE 24 % 
TERVEYSTALOUSTIEDE 2,5 % / MUUT 2,5 % 

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. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö 
tukee tutkijoita, tutkimus- ja oppilaitoksia 
sekä järjestää tieteellisiä luento- ja koulu-
tustilaisuuksia.

Tieteen tukeen käytettiin vuonna 2017 
yhteensä 1 795 208,60 euroa (1 422 306 
euroa vuonna 2016). Taloustieteellisen tut-
kimuksen tukemiseen kohdistui 71 %, lää-
ketieteellisen tutkimuksen tukemiseen 24 
%, terveystaloustieteellisen tutkimuksen 
tukemiseen 2,5 % ja muihin kohteisiin kuten 

esim. Jahnssonin pariskunnan perustamien 
lukioiden ja koulujen toimintaan 2,5 %. 

Apurahoja, stipendejä, palkintoja ja 
lahjoituksia myönnettiin yhteensä 107 kpl. 
Suurin osa säätiön apurahoista kohdistui 
kotimaisiin ja ulkomaisiin tohtoriopintoi-
hin. Tukea myönnettiin myös tutkimusse-
minaarien järjestämiseen, tutkimushank-
keisiin ja post doc -tutkimukseen. Myönne-
tyt apurahat jakaantuivat tasaisesti naisille 
ja miehille kuitenkin siten, että taloustie-
teen apurahansaajista enemmistö oli mie-
hiä ja lääketieteen apurahansaajista enem-
mistö oli naisia. 

Apurahahakemuksia säätiö sai koko 
vuonna lähes 500 kpl, yhteensä yli 9,7 mil-
joonaa euroa. Eniten säätiö sai hakemuksia 
lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen. 
Syksyn yleisessä haussa hakijoista 14 %:lle 

myönnettiin apuraha.
Säätiöllä oli kaksi apurahojen hakuai-

kaa. Keväällä apurahoja hakivat laitostensa 
nimeämät ensimmäisen vuoden taloustie-
teen jatko-opinnot aloittavat opiskelijat. 
Syksyn haku oli avoin kaikille taloustie-
teen, lääketieteen ja terveystaloustieteen 
jatko-opiskelijoille ja tutkijoille.

Aalto-yliopistolle ja Helsingin yliopis-
tolle annettiin molemmille 250 000 euron 
lahjoitukset. Lahjoitukset kuuluvat valtion 
vastinrahoitusohjelmaan, jossa valtio lah-
joittaa yliopistolle tietyn summan jokaista 
lahjoitettua euroa kohden. Aalto-yliopiston 
lahjoitus kohdentui kauppatieteelliselle 
koulutusalalle ja Helsingin yliopiston lah-
joitus yhteiskuntatieteiden koulutusalalle, 
joissa molemmissa toteutetaan yliopisto-
jen taloustieteellinen koulutus ja tutkimus.

Ilkka Hanskin ympäristölääketieteen alaan liit-
tyvään rahastoon Helsingin yliopistossa lahjoitet-
tiin 5 000 euroa.

Yrjö Jahnssonin säätiö osallistui säätiöiden 
yhteisen Vuosisadan rakentajat –haastekilpailun 
rahoittamiseen muttei voinut sääntöjensä puit-
teissa osallistua voittajan, Gutzy Go –hankkeen, 
palkitsemiseen. 

Kaikki apurahat, stipendit, palkinnot ja lahjoi-
tukset on lueteltu vuosikertomuksen lopussa.

TALOUSTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN  
TUKEMINEN
Taloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen käy-
tettiin 1 267 492 euroa. Yhteensä 47 apurahaa 
jakaantuvat seuraavasti:
• Jatko-opinnot ja väitöstyö 66 %
• Seminaarit  15 %
• Hankkeet 11 %
• Post doc -tutkimus 8 %

LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUKE-
MINEN 
Lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen käy-
tettiin 437 319 euroa. Lääketieteen tuki on keski-
tetty hallituksen päättämiin painoalueisiin, jotka 
tarkennettiin keväällä 2017. Säätiö tukee tutki-
muksia, jotka käsittelevät 
1. elintapojen ja ympäristötekijöiden terveysvai-

kutuksia, 
2. kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien 

geenitutkimusta tai
3. nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden eri-

tyisongelmia

Lääketieteelliseen tutkimukseen myönnettiin 
yhteensä 26 apurahaa, jotka jakaantuvat seuraa-
vasti:
• Hankkeet 58 %
• Väitöstyö 27 %
• Post doc -tutkimus 15 %

TERVEYSTALOUSTIETEELLISEN  
TUTKIMUKSEN TUKEMINEN
Terveystaloustieteellisen tutkimuksen tukemi-
seen käytettiin 44 000 euroa. Säätiö myönsi 
yhden jatko-opintoihin kohdistuvan apurahan, 
josta Terveystaloustieteen Seuran nimikkoapura-
haa on 11 000 euroa.

Terveystaloustieteen tuki on keskitetty halli-
tuksen päättämiin painoalueisiin, jotka tarkennet-
tiin keväällä 2017. Säätiö tukee tutkimuksia, jotka 
käsittelevät
1. terveyskäyttäytymistä terveystaloustieteen 

näkökulmasta tai
2. terveysjärjestelmien analyysiä terveystaloustie-

teen näkökulmasta

JAHNSSONIN PARISKUNNAN PERUSTAMIEN 
KOULUJEN TUKEMINEN
Töölön yhteiskoulun aikuislukion sekä Espoonlah-
den lukion ja koulun oppilaita tuettiin 28 stipen-
dillä, yhteensä 25 800 eurolla. 

Stipendejä myönnettiin Töölön yhteiskoulun 
aikuislukion sekä Espoonlahden lukion ja koulun 
päättäville oppilaille ja ylioppilaille. Säätiö tuki 
myös Espoonlahden lukion ulkomaan kurssimat-
koja ja Suomi-100 elokuvanäytöstä. 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio ja samalla 
myös aikuislukiotoiminta Suomessa täytti 90 
vuotta. Säätiö osallistui juhlavuoden kustannuk-
siin myöntämällä juhlastipendejä ja tukemalla 
juhlajulkaisuja ”Aikuislukiosta monimuotokou-
luksi – 90 vuotta kulttuurityötä” ja ”Töölön yhteis-
koulun aikuislukion ABC-kirja”.

Hilma ja Yrjö Jahnsson perustivat omin varoin 
Helsingin Suomalaisen Yhteislyseon vuonna 1923 
havaittuaan monien suomenkielisten nuorten jää-
vän vaille opiskelupaikkaa. Koulun toimintaa jat-
kavat Espoonlahden koulu ja Espoonlahden lukio. 

Jahnssonit perustivat iltaoppikoulun Helsinkiin 
vuonna 1927 työssä olevia nuoria ajatellen. Ilta-
oppikoulun toimintaa jatkaa Töölön yhteiskou-
lun aikuislukio. Koulu on Suomen ensimmäinen ja 
myös yksi Euroopan vanhimmista aikuislukioista.

TIETEEN TUEN KÄYTTÖTARKOITUS
(OSUUS JAETUSTA KAPPALEMÄÄRÄSTÄ)

JATKO-OPINNOT JA VÄITÖSKIRJATUTKIMUS 53 % 
POST DOC -TUTKIMUS, HANKKEET 38 % / SEMINAARITOIMINTA 9 %
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Kansainvälinen taloustiedepalkinto Yrjö Jahnsson Award 
in Economics 2017 myönnettiin jaettuna Ran Spieglerille 
ja Michele Tertiltille. 

PALKINTO ojennettiin EEA:n (European Economics Association) 
vuosikokouksessa Lissabonissa elokuussa. Joulukuussa järjestet-
tiin avoimet palkintoluennot Helsingissä.

Tel-Avivin yliopiston professori Ran Spieglerin taloustieteellinen 
tutkimustyö on keskittynyt peliteoreettisiin (game theory) kysy-
myksiin, kuten rajoittuneeseen rationaalisuuteen. Valintakomitean 
mukaan hänen tutkimuksiaan on voitu soveltaa merkittävästi mm. 
kuluttajan käyttäytymisen ja toimialan taloustieteen tarkasteluissa. 

Mannheimin yliopiston professori Michele Tertiltin tutkimus liit-
tyy perhe-elämään ja kotitalouksien rahoitusmarkkinoihin. Valin-
takomitean mukaan hänen tutkimustensa ansiosta ymmärretään 
paremmin syntyvyydestä, kuluttajan luottotappioriskistä ja suku-
puolten rooleista makrotaloudessa. 

Yrjö Jahnssonin säätiö valitsee Yrjö Jahnsson Award in Economics 
-palkinnonsaajan yhteistyössä Euroopan taloustieteilijöiden yhdis-
tyksen (EEA) kanssa. Palkinnon valintakomitean jäseninä vuonna 

2017 olivat taloustieteen professorit Mark Armstrong, Armin Falk, 
Helene Rey, Kjetil Storesletten ja Hannu Vartiainen.

Palkinto myönnetään enintään 45-vuotiaalle taloustieteilijälle, 
jonka panos eurooppalaisessa taloustieteessä on merkittävä. Pal-
kinnon suuruus on 20 000 euroa. 

YRJÖ JAHNSSON AWARD IN ECONOMICS:
1993  Jean-Jacques Laffont ja Jean Tirole
1995  Richard Blundell
1997  Torsten Persson
1999  Nobuhiro Kiyotaki ja 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 ja Thomas Piketty
2015  Botond Köszegi
2017  Ran Spiegler ja Michele Tertilt

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen piti Jaakko 
Honko -luennot aiheesta ”Rahoitusmarkkinat ja niiden 
sääntely kriisien jälkeen: uudistukset ja tulevaisuuden 
haasteet”.

KANSLERI Jaakko Hongon nimeä kantava avoin luento järjestet-
tiin huhtikuussa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun juhlasalissa 
yhdessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Helsingin kauppa-
korkeakoulun tukisäätiön kanssa. 

JAAKKO Honko –mitalit jaettiin seuraaville yhteiskunnallisille vai-
kuttajille: Matti Alahuhta, Elina Björklund, Seppo Ikäheimo, Pekka 
Ilmakunnas, Seija Ilmakunnas, Risto Murto, Mikko Puhakka ja Björn 
Wahlroos.

Mitali annetaan henkilöille, jotka ovat merkittävällä tavalla vai-
kuttaneet elinkeinoelämän tai kauppa- ja taloustieteellisen tutki-
muksen edistämiseen ja/tai ansioituneet Aalto-yliopiston kauppa-
korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön tai Yrjö 
Jahnssonin säätiön toiminnassa.

LUENTOSARJA on perustettu kunnioituksena merkittävän talous-
elämän vaikuttajan ja kauppa- ja taloustieteellisen tutkimuksen 
edistäjän, kansleri Jaakko Hongon elämäntyölle. 

JAAKKO HONKO –LUENNOT:
1998  Horst Albach: Corporate Governance
2001  Sirkka Hämäläinen: Is the new economy really new?
2003  Vesa Vainio: The most golden era of Finland 
 – still in the future?
2005  Seppo Honkapohja: National Economic Success Factors: 
 How is Europe Faring?
2007  Aatto Prihti: Finnish affluent society 2020 – does it exist?
2009  Mikko Kosonen: Strateginen johtaminen ja uusiutuminen 
 Suomen vahvuutena?
2012  Bengt Holmström: Finanssikriisi –onko ratkaisuja?
2015  Matti Alahuhta: Johtajuus
2017  Erkki Liikanen: Rahoitusmarkkinat ja niiden sääntely 
 kriisien jälkeen

JAAKKO HONKO -LUENNOT YRJÖ JAHNSSON AWARD IN ECONOMICS 

Elli Dahl, Ran Spiegler, Michele Tertilt, Antti Suvanto ja Terhi Maczulskij Economicumissa

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen luennoi rahoitusmarkkinoista.
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LÄÄKETIETEEN SYMPOSIUM

SYMPOSIUM geenien ja ympäristön vuo-
rovaikutuksista sydän- ja verisuonisaira-
uksien ja aineenvaihduntatautien taus-
talla oli järjestyksessä 19. säätiön järjes-
tämä lääketieteen symposium. Luennoit-
sijoiksi oli kutsuttu kotimaisia ja ulkomaisia 
huippuasiantuntijoita.
 
SÄÄTIÖ halusi kiinnittää huomiota alalla 
viime vuosina tehtyihin merkittäviin tut-
kimuslöydöksiin ja innostaa tutkijoita jat-
kotutkimuksiin. Kaikki merkittävät kan-

santaudit – sydäntaudit, diabetes, astma, 
krooniset tulehdussairaudet, syöpätaudit 
ja psyyken sairaudet – syntyvät geenien ja 
ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta.

-NYKYAIKAISET laboratoriomenetel-
mät ovat uskomattoman nopeasti vauh-
dittaneet perimäaineksen (DNA:n) tut-
kimusmahdollisuuksia, ja yksilön koko 
DNA:n rakenteen selvittäminen on nykyi-
sin mahdollista suorittaa muutamassa 
päivässä. Samalla on tullut myös mah-

dolliseksi, paitsi vakavien ja usein harvi-
naisten yhdessä geenissä periytyvien tau-
tien diagnostiikka, myös yksilökohtaisten 
geneettisten riskikertoimien määrittämi-
nen monille kansantaudeille, kertoo Yrjö 
Jahnssonin säätiön hallituksen puheen-
johtaja, professori Kimmo Kontula.

SYMPOSIUMIN järjestelykomiteaan 
kuuluivat Kimmo Kontula, Leena von 
Hertzen, Elli Dahl ja Merja Lepistö.. 

 Lääketieteen symposiumin osallistujat Munkkiniemessä

SYMPOSIUMIN TIETEELLINEN OHJELMA:
• Opening words, Kimmo Kontula (Yrjö Jahnsson Foundation)
• Interaction of genes and environment in pathogenesis of coronary artery disease, Veikko Salomaa (Helsinki)
• Lifestyle and ageing: molecular changes in cardiometabolic diseases, Ana Valdes (Nottingham)
• Genetics, bioinformatics and risk assessment in human cardiovascular disease, Samuli Ripatti (Helsinki)
• Epigenetic influences on risk of cardiovascular and metabolic diseases, Markus Perola (Helsinki)
• Genes and environment in human hypertension, Patricia Munroe (London)
• Cardiovascular functioning: Search for novel phenotypes, Ilkka Pörsti (Tampere)
• Interaction of genes and smoking in human cardiovascular and metabolic diseases, Jaakko Kaprio (Helsinki)
• Genetic determinants of type 1 diabetes mellitus: an update, Stephen S. Rich (Virginia)
• Lifestyle and microbes behind beta-cell dysfunction, Mikael Knip (Helsinki):
• Epigenetic changes and diabetic retinopathy, Elisabet Agardh (Lund) and Sonia Garcia Calzon (Lund)
• Genes and lifestyle in diabetic nephropathy, Per-Henrik Groop (Helsinki)
• Genetic and lifestyle influences on type 2 diabetes, Mark McCarthy (Oxford)
• Genetics of tissue-specific insulin resistance, Markku Laakso (Kuopio)
• Clinical implications of genetics of non-alcoholic fatty liver disease, Hannele Yki-Järvinen (Helsinki)
• Can genetics of diabetes be translated into the clinic? Leif Groop (Lund)
• Developmental and nutrigenomic programming of metabolic diseases, Susan Ozanne (Cambridge)
• Genes, lifestyle and risk of Alzheimer´s disease, Mikko Hiltunen (Kuopio)
• Update on preventive measures in neurovascular and cognitive diseases, Miia Kivipelto (Stockholm)
• Cellular reprogramming and genome editing in metabolic diseases, Timo Otonkoski (Helsinki)
• Big data, genomics and future medicine, Aarno Palotie (Helsinki, Harvard)
• Concluding remarks, Kimmo Kontula (Yrjö Jahnsson Foundation)

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN LÄÄKETIETEEN SYMPOSIUMIT:
1978  The objectives and possibilities of research on disability
1980 Aging and the care of the elderly
1982  Nutrition research
1984  Measurement of health – the needs and objectives for measurement of health status
1986  Psychosocial risk factors of diseases
1988  Current trends in low back pain research
1990  Prevention of osteoporosis
1992  Depression: preventive and risk factors
1994  Peptic ulcer and gastritis – new infectious diseases
1996  Indoor air and health – causative agents, health hazards, and risk assessment
1998  Primary prevention of cardiovascular disease in childhood
2000  Quality of life measurement in clinical studies
2002  Youth and substance use
2004  Psychosocial support and health
2006  Etiology and prevention of digestive tract cancers
2008  Smoking and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) – mechanisms and prevention
2010  Life course – from pediatrics to geriatrics
2014  Chronic inflammation, environment and lifestyle
2017  Gene-environment interactions in cardiovascular and metabolic diseases
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Yrjö Jahnssonin säätiö järjesti elokuussa kansainvälisen symposiumin 
”Gene-environment interactions in cardiovascular and metabolic diseases”.
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Uusi tutkimus selvittää, onko geneettisillä tekijöillä merkitystä 
elämäntapa-muutoksen onnistumisessa ja diabeteksen 
ehkäisyssä.

DIABETES, GEENIT JA 
ELÄMÄNTAPAMUUTOS

Diabetes uhkaa yhä useampaa suo-
malaista. Tyypin 2 diabetekseen 
sairastuneita arvioidaan olevan jo 
noin 500 000, lähes 10 % väes-
töstä. Taudin esiintyvyys on vuosi 
vuodelta kasvanut, suurimpina 

syinä tähän on väestön ikääntyminen ja länsimainen, 
istumista suosiva elämäntapa, joka liiallisen ravin-
non saannin kanssa johtaa lihavuuteen. Myös diag-
nostiikka on parantunut (www.thl.fi).  Onneksi kui-
tenkin tyypin 2 diabeteksen kehittymistä on mahdol-
lista ennalta ehkäistä. Tutkimukset meillä ja muualla 
ovat osoittaneet, että fyysiseen aktiivisuuteen ja 
ruokavalioon liittyvillä elämäntapamuutoksilla voi-
daan tyypin 2 diabeteksen riskiä huomattavasti pie-
nentää. Toistaiseksi kuitenkaan missään tutkimuk-
sessa ei ole huomioitu henkilön geneettisen taustan 
osuutta siinä, kuinka suurelta osin diabetes saadaan 
elämän-tapamuutoksella ehkäistyksi.

YKSI suurimmista vuoden 2017 säätiön lääketieteen 
apurahoista myönnettiin professori Ursula Schwa-
bille tutkimukseen Elämäntapaintervention vaikutus 
matalassa ja korkeassa tyypin 2 diabeteksen geneet-
tisessä riskissä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvit-
tää ruokavalioon ja liikuntaan liittyvän elämäntapa-
muutoksen vaikutusta tyypin 2 diabeteksen ilmaan-
tuvuuteen henkilöillä, joilla on suuri geneettinen riski 
verrattuna niihin, joiden geneettinen riski on pieni. 
Päätutkijana on professori Markku Laakso.

Tutkimukseen rekrytoidaan keski-iän ylittäneitä 
ylipainoisia miehiä, joilla paasto-veren sokeriarvo 
on hieman yli normaalin ja joilla diabetekseen liitty-
viä geneettisiä riskialleeleja on paljon (ryhmä 1) tai 
vähän (ryhmä 2).  Kontrolliryhmät tutkittaville muo-
dostetaan kaltaistetuista henkilöistä, jotka eivät 
osallistu elämäntapaohjaukseen. 

3-vuotinen liikuntaan ja ruokavalioon liittyvä elä-
mäntapaohjaus (interventio) toteutetaan ryhmäta-

paamisten ja tutkimusta varten laadittujen verkko-
sivujen avulla. Ensimmäisenä tutkimusvuotena on 
4-6 ryhmätapaamista, joihin myös tutkittavien puo-
lisot kutsutaan mukaan. Lisäksi tutkittaviin otetaan 
yhteys verkkosivujen kautta (tai kirjeitse, mikäli verk-
koyhteyttä ei ole) kuukausittain koko 3-vuotisen tut-
kimusjakson ajan.

RUOKAVALIO-OHJEISTUKSEN myötä tavoitteena 
on parantaa ruokavalion laatua ja saada reilummin 
ylipainoisten osallistujien paino putoamaan tutki-
muksen aikana. Muilla tavoitteena on painonnou-
sun ehkäiseminen. Syömistä arvioidaan säännölli-
sesti 4-päiväisellä ruokapäiväkirjalla, josta tutkitta-
vat saavat henkilökohtaisen palautteen.

Tavoitteena on saada osallistujat liikkumaan 
vähintään 30 min päivässä viitenä päivänä viikossa. 
Liikuntaan käytetty aika/viikko rekisteröidään verk-
kosivuilla.

-Jos tutkimus osoittaa, että geneettisellä taus-
talla on merkitystä tässä yhteydessä, tulee ennalta 
ehkäiseviä toimenpiteitä ja resursseja kohdistaa eri-
tyisesti niihin ryhmiin, jotka interventiosta eniten 
hyötyvät, sanoo professori Schwab. Edellytyksenä 
on, että henkilön geneettinen riski tunnetaan, mutta 
geneettisten riskitekijöiden selvittely tulee varmasti 
tulevaisuudessa olemaan arkipäivää. -Lisäksi tutki-
mus tulee osoittamaan, onko elämäntapamuutok-
seen ohjaava neuvonta riittävän tehokasta ryhmä-
tapaamisten muodossa ja verkon kautta  annet-
tuna. Yksilöllistä ohjausta on näin suuren kansan-
terveysongelman kohdalla mahdotonta järjestää, 
hän toteaa. 

INTERVENTIOSTA vastaava tutkija, Ursula Schwab, 
on Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian pro-
fessori. Hän on syntynyt Jyväskylässä v. 1968, mutta 
toiminut Kuopiossa jo pitkään opettajana, tutkijana 
ja ravitsemusterapeuttina.  Hänellä on myös ollut 

lukuisia luottamus- ja asiantuntijatehtäviä, hän on 
mm. ollut laatimassa pohjoismaisia ja kotimaisia 
ravitsemussuosituksia, ja näkyvänä tehtävänä on 
Hyvä Terveys –lehden asiantuntijuus.  Hän on tutki-
tun tiedon ja kohtuullisuuden puolestapuhuja. 

RAVITSEMUS on ala, jossa tavallinen kuluttaja kokee 
usein olevansa ymmällä. Kuluttaja miettii, onko D-vi-
tamiinilisä terveelle aikuiselle tarpeen?.... onko mai-
torasva haitaksi?...voiko juustoja tai kananmunia 
syödä huoletta?... Kohtuus lienee tässä avainsana.

Tutkittu tieto on vahva perusta, mutta joskus 
tutkimustuloksetkin ovat ristiriitaisia, toinen koulu-
kunta poimii helposti itselle sopivat tulokset ja näke-
myseroista ei tingitä. 

-Tutkimuksen laadun arviointi on näissä tilan-
teissa erityisen tärkeää, silloin risti-riitaisuudet usein 
häviävät, Schwab sanoo.

Ursula Schwab kertoo kiinnostuneensa ravitse-

musasioista jo pikku tyttönä. Tutkimuksesta on tul-
lut sekä työ että harrastus, rajanvetoa näiden välillä 
on vaikea tehdä. Perhe-elämän lisäksi aikaa tavan-
omaisille harrastuksille ei juuri jää. Perhee-seen kuu-
luu aviomies ja kaksi jo aikuista lasta.

SCHWABIN ohjauksessa on tällä hetkellä 11 väitöskir-
jatyöntekijää ja 15 pro gradu–työntekijää. Kiinnosta-
viin hankkeisiin innokkaita opiskelijoita on riittänyt. 

-Mutta tutkimusrahoituksen niukkuus ja rahoi-
tuksen jatkuvuuden turvaaminen ryhmäläisille on 
se suurin haaste. Rahoituksen hakemiseen menee 
paljon aikaa, hän sanoo.

-Toisaalta tämä työ on parhaimmillaan hyvin pal-
kitsevaa, jokainen tutkija sen tietää. Parasta tässä on 
uuden tiedon tuottaminen ja aina uusien tutkimus-
kysymysten ilmaantuminen. Valmista ei tule kos-
kaan, toteaa Schwab lopuksi. 

Ursula Schwab tutkii ravintoon ja liikuntaan liittyvää elämäntapamuutosta.
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Professori Topi Miettisen johtamassa hankkeessa tutkitaan taloudellista päätöksen-
tekoa tilanteissa, joissa henkilön riskinotolla on suoraan seurauksia hänen itsensä 
lisäksi myös muihin ihmisiin.

Y rjö Jahnssonin säätiön 
suurin apuraha myönnet-
tiin vuonna 2017 profes-
sori Topi Miettisen johta-
malle käyttäytymistalous-
tieteen alaan kuuluvalle 

hankkeelle. Käyttäytymistaloustieteessä 
eli behavioristisessa taloustieteessä tutki-
taan psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden 
vaikutusta ihmisten ja instituutioiden talou-
delliseen päätöksentekoon.

TOPI MIETTISEN tutkimus hyödyntää 
empiirisesti kokeellista menetelmää vuo-
rovaikutustilanteissa. Kokeeseen osallis-
tuvien päätökset eivät ole hypoteettisia 
vaan osallistujille todella maksetaan kor-
vauksia. Satunnaisuus toteutetaan osal-
listujien valintojen mukaan kuten arpajai-
sissa. Näin lisätään tutkimuksen luotetta-
vuutta ja ulkoista validiteettia. 

-Yksilöllistä riskinottoa on tutkittu 
paljon ja monin menetelmin. Samoin se, 
kuinka ihmiset ottavat toinen toisensa 
huomioon taloudellisessa vaikutuksessa, 
johon ei liity riskiä, alkaa olla verraten hyvin 
ymmärretty. Sen sijaan perustutkimusta, 
joka yhdistää riskinoton ja sen seurauk-
set muille ja pyrkii ymmärtämään käyttäy-
tymistä tällaisissa tilanteissa, on taloustie-
teessä verraten vähän, kertoo Miettinen. 

HANKKEEN tutkimustuloksia voidaan hyö-
dyntää yhteiskunnassa erityisesti konflikti-
tilanteissa kuten esimerkiksi liittojen väli-
sissä palkkaneuvotteluissa tai oikeuden-
käynneissä.

-Ottaen huomioon näiden tilantei-

den yhteiskunnallisen merkittävyyden on 
oikeastaan aika yllättävää, että aiheeseen 
paneudutaan vasta nyt 2000-luvulla, kon-
fliktit kun suorastaan määrittävät ihmis-
kunnan historiaa. Taloustieteen vähäistä 
aiempaa kiinnostusta selittää yleisesti 
taloustieteessä käytössä ollut yksinker-
taistava oletus, jonka mukaan taloudellista 
toimijaa voidaan mallintaa päätöksenteki-
jänä, joka on kiinnostunut vain seurauk-
sista itselleen, selventää Miettinen.

-Olemme tutkineet kokeellisesti abst-
raktia neuvottelutilannetta, jossa umpiku-
jatilanteessa toisella osapuolella on mah-
dollisuus kärjistää konflikti. Koeasetel-
missa konfliktin kärjistyessä riskit kasva-
vat ja molemmille aiheutuu kustannuksia, 
mutta osapuolella, joka eskaloi konfliktiti-
lannetta, on mahdollisuus saavuttaa lop-
putulos, jossa rahalliset korvaukset ovat 
likipitäen yhtä suuret. Havaitsimme, että 
konflikti kärjistyy näissä koeasetelmissa 
erityisesti silloin, kun seurausten hajonta 
on suuri (eli riskit ovat suuret). Teoreet-
tisesti nämä tulokset ovat sellaisen teo-
rian mukaisia, joka yhdistelee Kahne-
man-Tverskyn kuuluisaa (Nobel-palkittua) 
tappiokammomallia sekä Fehr-Schmidtin 
reiluus-mallia. Nyt haluamme ymmärtää 
missä määrin tällainen käyttäytymismalli 
on yleistettävissä, jatkaa Miettinen.

TOPI MIETTINEN on taloustieteen profes-
sori Svenska Handelshögskolanissa. Hän 
tekee tutkimusta kansainvälisessä ryh-
mässä yhdessä Magnus Johannessonin ja 
Ola Anderssonin kanssa, joihin hän tutus-
tui ollessaan post doc –tutkijana Tukhol-

man kauppakorkeakoulussa. Johannes-
son on professori Tukholman kauppakor-
keakoulussa ja Andersson on apulaispro-
fessori Uppsalan yliopistossa. 

STRATEGISESTA vuorovaikutuksesta Miet-
tinen kiinnostui jo vuosituhannen vaih-
teessa ollessaan Erasmus-opiskelijavaih-
dossa Toulousessa. 

-Sikäläisestä kirjastosta löytämäni brit-
tiprofessorin mukaansatempaavasti kirjoi-
tettu ja tieteellisiltä ansioiltaan kiistämä-
tön kirja johdatti minut jatko-opintoihin 
Lontooseen, jossa tutustuin kokeelliseen 
metodiin ja malleihin, jotka tutkivat vaih-
toehtoisia rationaalisuusoletuksia. Kirjoitin 
näistä aiheista väitöskirjani. Olen ollut kiin-
nostunut rahallisten kannustimien ja sisä-
syntyisen motivaation vuorovaikutuksesta. 
Tämän aiheen perinpohjainen ymmärtämi-
nen edellyttää riskipreferenssien ja sosiaa-
listen preferenssien keskinäisen vuorovai-
kutuksen ymmärtämistä.

VAPAA-AIKANAAN professori Miettinen 
pelaa jalkapalloa. Harrastuksesta Gnista-
nin kasvatille on ollut hyötyä myös kan-
sainvälisellä tutkijan uralla.

-Jalkapallosta on ollut etua myös ulko-
mailla ollessani. Se on helppo tapa päästä 
välittömään keskustelukontaktiin niin aka-
teemistenkin kuin paikallistenkin kanssa 
sosiaaliseen ja taloudelliseen taustaan 
katsomatta – se niin sanotusti rikkoo jäätä. 
Tällainen yhteys tuntuu yhteiskuntatieteili-
jälle tärkeältä. Tätä metodia olen käyttänyt 
niin Ranskassa, Englannissa, Saksassa kuin 
Ruotsissa ja Yhdysvalloissakin.

RISKINOTTO 
VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA
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Yrjö Jahnssonin säätiön hallinnosta huolehtii viisihenkinen 
 hallitus, varoja hoitaa kolmehenkinen varainhoitokunta ja tie-
teellistä neuvontaa antaa yhdeksän asiantuntijaa. Toiminnan-
johtajan lisäksi henkilökuntaan kuuluu neljä työntekijää.

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 profes-
sori Kimmo Kontula, varapuheenjohtajana VTT 
Antti Suvanto, jäseninä KTM Asmo Kalpala, pro-
fessori Matti Pohjola ja VTL Suvi-Anne Siimes. Hal-
litus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Sääntö-
määräinen vuosikokous pidettiin kesäkuussa ja 
syyskokous marraskuussa.

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 omaavaa henki-
löä, joista hallitus valitsee yhden jäsenen. Muut 
jäsenet hallitus valitsee harkintansa mukaan. 

Matti Pohjola on Helsingin kauppakorkea-
koulun tukisäätiön ehdottama ja Antti Suvanto 
Taloustieteellisen yhdistyksen ehdottama jäsen. 
Heidän kautensa päättyivät 31.12.2017. Molemmat 
valittiin jälleen kaudelle 2018 – 2022. 

VARAINHOITOKUNTA
Varainhoitokunnan puheenjohtajana on ollut 
Kimmo Kontula, säätiön hallituksen valitsemana 
jäsenenä Antti Suvanto ja virkansa puolesta jäse-
nenä säätiön toiminnanjohtaja Elli Dahl. Varain-
hoitokunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.

Varainhoitokunnan tehtävänä mm. tehdä hal-
litukselle ehdotukset säätiön varojen hoidosta 
ja toteuttaa ne, laatia hallitukselle talousarvio ja 
tilinpäätös sekä valvoa säätiön myöntämien apu-
rahojen asianmukaista käyttöä.

TIETEELLINEN VALIOKUNTA 
Tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana on toi-
minut hallituksen puheenjohtaja Kimmo Kontula. 
Taloustieteen jaoston puheenjohtajana on toimi-

nut Matti Pohjola, lääketieteen jaoston puheen-
johtajana Kimmo Kontula ja terveystaloustieteen 
jaoston puheenjohtajana Suvi-Anne Siimes.

Jäseninä taloustieteen jaostossa olivat VTT 
Seija Ilmakunnas, professori Matti Liski ja pro-
fessori Jukka Pirttilä. Jäseninä lääketieteen jaos-
tossa olivat professorit Erkki Isometsä, Juha Pek-
kanen ja Matti J. Tikkanen. Professori Petri Böc-
kerman, professori Ismo Linnosmaa ja PhD Lauri 
Sääksvuori olivat terveystaloustieteen jaoston 
jäsenet.

Asiantuntijoiksi tieteelliseen valiokuntaan 
valitaan professoreita tai muita vastaavan päte-
vyyden omaavia henkilöitä. Asiantuntijat valitaan 
yleensä 3 vuoden kausiksi kerrallaan. 

Tieteellisen valiokunnan tehtävänä on tehdä 
esityksiä säätiön hallitukselle säätiön apuraha-
politiikan tavoitteiden ja niiden toteutuslinjojen 
määrittelemiseksi sekä hallituksen muu tieteelli-
nen neuvonta. Tieteellinen valiokunta toimii sekä 
täysistuntona että taloustieteen, lääketieteen ja 
terveystaloustieteen jaostoihin jakaantuneena. 
Tieteellisen valiokunnan täysistunto kokoontui 
kerran ja kukin jaosto kerran.

HENKILÖKUNTA
Palveluksessa ovat olleet toiminnanjohtaja Elli 
Dahl, lääketieteen tutkimusjohtaja Leena von 
Hertzen, taloustieteen tutkimusjohtaja Terhi 
Maczulskij, apurahasihteeri Merja Lepistö ja 
talousasiantuntija Tiina Lämsä. 

TILINTARKASTAJAT
Vuoden 2017 tilejä ja hallintoa tarkastamaan on 
valittu KHT Johanna Hilden varamiehenään KHT 
Katja Hanski. Uusien 19.8.2016 rekisteröityjen 
sääntöjen mukaan säätiön hallintoa ja tilejä tar-
kastaa yksi tilintarkastaja. 

HALLINTO

16/17



YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN 
VUOSIKERTOMUS 201718/19

TALOUS

SIJOITUSTEN TUOTTO
(%)

VARALLISUUDEN ARVO
(MILJOONAA EUROA)

TALOUSYMPÄRISTÖ
Vuonna 2017 maailmantalouden kasvu 
yllätti positiivisesti. Eurooppa pääsi vih-
doin hyvään yli kahden prosentin talous-
kasvuun kiinni ja myös Kiinan talouskasvu 
ylitti sijoittajien odotukset. 

Keskuspankit alkoivat varovaisesti nor-
malisoida politiikkansa. Fed aloitti taseen 
leikkauksen ja nosti ohjauskorkoa. EKP 
ilmoitti puolittavansa lainojen osto-ohjel-
man. 

Sijoittajalle vuosi 2017 oli keskimää-
räistä parempi, ja volatiliteetti oli matala. 
Osakemarkkinoiden, erityisesti kehitty-
vien markkinoiden, vuosi oli kokonaisuu-
dessaan hyvä. Alkuvuonna noustiin presi-
dentti Trumpin vero- ja elvytyslupauksilla. 
Kesällä korjattiin osa noususta hieman hei-
kompien talouslukujen ja Trumpin veropa-
ketin viivästymisen vuoksi. Loppuvuonna 
vahva talouskasvu, hyvät tulokset, nouse-
vat osingot ja veropaketin läpimeno saivat 
sijoittajat jälleen ostamaan osakkeita. 

Valuutat vaikuttivat kuitenkin ratkaise-
vasti tuottoihin viime vuonna. Yhdysvaltain 
dollari heikkeni yli 12 prosenttia, ja USA:n 
osakemarkkinat tuottivat euroissa heikom-
min kuin Euroopan osakemarkkinat. 

Vuosi oli korkomarkkinoilla rauhallinen 
monista poliittisista tapahtumista riippu-
matta. Hyvästä talousvireestä huolimatta 
pitkät korot päätyivät Euroopassa vain 
pieneen nousuun Euroopan keskuspankin 
massiivisen osto-ohjelman seurauksena. 

SIJOITUSTEN TUOTTO JA JAKAUMA
Vuonna 2017 varallisuuden tuotto oli 8,2 % 
(7,9 % vuonna 2016). Yrjö Jahnssonin sää-
tiön varallisuuden arvo vuoden lopussa oli 
ennätykselliset 72,2 miljoonaa euroa (68,9 
miljoonaa euroa). 

Sijoituksista vuoden lopussa suurin osa 
eli 58,5 % (58 %) oli osakkeissa. Osakkeet 
kokonaisuudessaan tuottivat 9,3 % (11,2 %). 
Osakkeista suurin osa on suoria sijoituksia 
pohjoismaisiin pörssinoteerattuihin yhtiöi-
hin. Muut eurooppalaiset, yhdysvaltalaiset 
ja kehittyvien markkinoiden omaisuusluo-
kat on katettu pääosin kustannustehok-
kailla indeksirahastoilla. Vuoden aikana 
merkittiin lisää eurooppalaisten ja poh-
joismaisten yritysten osakeisiin sijoittavia 
indeksirahastoja. Suorien kotimaisten yri-
tysten osuutta salkussa pienennettiin.

 Korkosijoituksia salkusta oli 9 % (8 %), 
ja niiden tuotto oli 1,3 % (3,3 %). Omaisuus-
luokka koostuu suorista suomalaisista luo-
kittelemattomista alhaisen duraation kiin-
teä- ja vaihtuvakorkoisista yrityslainoista, 
rahastolla hoidetuista eurooppalaisista 
korkeamman riskiluokan yrityslainoista ja 
pankkitalletuksista. 

Kiinteistöt muodostivat 29,5 % (31 %) 
säätiön sijoituksista ja tuottivat 8,6 % (5,1 %). 
Hieman yli puolet kiinteistöomaisuudesta 
on Helsingissä sijaitsevia liike- ja toimis-
tohuoneistoja, joiden vuokrausaste vuo-
den aikana oli lähes 100 %. Loput kiinteis-
töomaisuudesta koostuu erilaisista rahas-
toista ja yhtiöistä, jotka rakentavat ja omis-
tavat hajautetusti toimitiloja, asuntoja ja 
hoivakoteja Suomessa. Uusia sijoituksia 
tehtiin asuntoja rakentaviin kommandiitti-
yhtiömuotoisiin kiinteistöpääomarahastoi-
hin. Yksi Helsingissä sijaitseva toimistohuo-
neisto myytiin. 

Muita sijoituksia kuten rahastoilla hoi-
dettuja private equity ja private credit –
sijoituksia salkussa oli vuoden lopussa 3 
% (3 %). Niiden tuotto yhteensä oli 5,6 % 
(1,7 %). Uusia sijoituksia on tehty private 
equity -rahastoihin, joiden kohdeyritykset 

sijaitsevat Pohjois-Euroopassa ja USA:ssa, 
sekä eurooppalaisten yritysten private cre-
dit -rahastoon. 

VARAINKÄYTTÖASTE
Varoja säätiön toimintaan käytettiin vuonna 
2017 yht. 2 213 701,20 euroa (2 006 979,16 
euroa). Varainkäyttöaste oli 3,1 % (2,90 %). 
Varainkäyttöaste kertoo, montako prosent-
tia säätiö käyttää varallisuutensa markki-
na-arvosta apurahoihin, seminaareihin, 
omaan toimintaan ja hallintoon. Viimeisen 
viiden vuoden varainkäyttöaste on keski-
määrin 3,4 % (3,6 %) ja viimeisen kymme-
nen vuoden 4,1 % (4,3 %).

KIRJANPIDOLLINEN TULOS
Tilikauden kirjanpidollinen tulos on 
3 485 804,72 euroa (2 352 040,78 euroa). 
Ylijäämä liitetään kokonaisuudessaan käyt-
törahastoon, josta maksetaan apurahat ja 
muut menot. 

Ylijäämää kasvattivat edellisen vuoden 
tapaan myyntivoitot, joita kirjattiin erityi-
sesti kotimaisen osakesalkun kohdalle. 
Varoja siirrettiin kotimaisista osakkeista 
kansainvälisiin osakkeisiin. Tässä allokaa-
tiomuutoksessa kirjautui myyntivoittoja 
osakkeista, jotka olivat olleet alhaisella 
hankintahinnalla kirjanpidossa. Sijoitukset 
on kirjattu taseeseen lähtökohtaisesti han-
kinta-arvoonsa. Ylöskirjauksia ei tehdä, jos 
tilinpäätöshetken markkina-arvo on kor-
keampi kuin hankinta-arvo, joten myynti-
tilanteessa tuloslaskelmaan voi kirjautua 
monien vuosien arvonnousu kerralla. 

Toiminnan tulos ilman sijoitusten 
myyntivoittoja/-tappioita ja arvonalen-
nuksia/-palautuksia on 536 670,78 euroa 
(296 834,04 euroa).   

Säätiö omistaa kahden osakeyhtiön 

osakepääoman: Helsingin Talotoimisto 
Oy:n ja Yrjö Jahnsson Oy:n. Konsernitilin-
päätöstä hallituksen päätöksellä ei ole kat-
sottu tarpeelliseksi laatia oikean ja riittä-
vän kuvan saamiseksi, sillä yhtiöissä ei ole 
mitään toimintaa. 

LÄHIPIIRIN TALOUDELLISET EDUT 
Vuonna 2017 säätiölain mukaiseen sup-
peaan lähipiiriin kuuluville hallituksen 
jäsenille, tilintarkastajalle ja toiminnan-
johtajalle on maksettu säätiön hyväksi teh-
dystä työstä tavanomaisia palkkoja, palk-
kioita, työsuhde-etuja, eläkesitoumuk-
sia, joululahjoja ja merkkipäivämuistami-
sia yhteensä 155 259,38 euroa. Säätiö ei ole 
antanut lähipiiriin kuuluville lainoja, myön-
tänyt heille apurahoja tai tehnyt vuokra- tai 
konsultointisopimuksia heidän kanssaan. 

Toiminnassa noudatetaan Yrjö Jahnsso-

nin säätiön hallituksen hyväksymää säätiö-
lain mukaista lähipiiriohjetta. Tämän lisäksi 
noudatetaan apurahahakemusten käsitte-
lyssä hallituksen hyväksymää hyvän hallin-
totavan mukaista esteellisyysohjetta.

SAADUT LAHJOITUKSET
Terveystaloustieteen Seura ry antoi sää-
tiölle 30 000 euron lahjoituksen, josta 
seuran nimikkoapurahoina 11 000 euroa 
kohdistuu vuodelle 2017 ja 19 000 euroa 
vuodelle 2018. Yrjö Jahnssonin säätiö on 
kiitollinen lahjoituksesta. Vuonna 1992 
perustetun Terveystaloustieteen Seuran 
tarkoituksena on terveystaloustieteelli-
sen tutkimuksen edistäminen ja kehittä-
minen Suomessa. 

Verohallitus on nimennyt Yrjö Jahnsso-
nin säätiön vuosiksi 2015 - 2020 sellaiseksi 
säätiöksi, jolle tehdyn vähintään 850 euron 

ja enintään 50 000 euron suuruisen raha-
lahjoituksen lahjoittava yhteisö saa vähen-
tää tulostaan verotuksessa. 

NÄKYMÄT 
Säätiön toiminnan arvioidaan jatkuvan 
vakaana seuraavanakin vuonna. Säätiön 
toiminta rahoitetaan sen omistaman varal-
lisuuden tuotolla. Tuotto on riippuvainen 
maailmantalouden kehityksestä, johon 
säätiö ei voi vaikuttaa. Varallisuus on kui-
tenkin hajautettu ja sijoitusriskit tiedos-
tettu ja hallittu. Osinkojen, tuotto-osuuk-
sien, vuokra- ja korkotuottojen ennakoi-
daan säilyvän kokonaisuudessaan nykyi-
sellä tasolla. Likviditeetti on varmistettu, 
jolloin maailmantalouden heiketessäkin 
säätiön toiminta voi jatkua normaalina.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

14,9 14,7
15,3 72

66
69

59
56

51

7,9 8,2
8,9

Yrjö Jahnssonin säätiön varallisuuden tuotto oli 8,2 % vuonna 2017. 
Sijoitustoimintaa hoidetaan hallituksen vuosittain hyväksymän 
sijoitussuunnitelman ja varainhoidon ohjeiden mukaisesti.

SIJOITUSTEN JAKAUMA 
31.12.2017

OSAKKEET 58,5 % / KIINTEISTÖT 29,5 % 
KORKOSIJOITUKSET 9 % / MUUT 3 % 
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TASE
€   liite 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016
VARSINAINEN TOIMINTA

Tieteen ja tutkimuksen tuki
Tuotot

Rojaltit kirjoista 801,88 1 039,48
Kulut

Luentopalkkiot 0,00 -2 800,00
Myönnetyt apurahat ja palkinnot -1 731 750,00 -1 403 800,00
Apurahojen peruutukset 11 000,00 11 000,00
Seminaarit -53 228,18 -8 786,01
Muut apurahakulut -21 230,42 -17 920,23

-1 795 208,60 -1 422 306,24

Henkilöstökulut (4) -303 095,18 -421 724,66

Poistot -7 828,06 -15 378,07

Muut kulut -108 371,24 -148 609,67

Tuotto-/kulujäämä -2 213 701,20 -2 006 979,16

VARAINHANKINTA

Tuotot
Saadut lahjoitukset 11 000,00 30 000,00

Tuotto-/kulujäämä 11 000,00 30 000,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot
Osinkotuotot 1 629 618,74 1 288 422,23
Korkotuotot 377 638,87 478 755,72
Vuokratuotot 950 120,55 907 749,62
Sijoitusten myyntivoitot 3 078 546,81 1 998 360,69
Arvonalennusten palautukset 51 983,10 204 850,85

6 087 908,07 4 878 139,11
Kulut

Huoneistojen kulut -199 014,84 -391 804,20
Rahoituskulut -18 991,34 -9 310,17
Sijoitusten myyntitappiot -37 000,00 -8 827,80
Arvonalennukset -144 395,97 -139 177,00

-399 402,15 -549 119,17

Tuotto-/kulujäämä 5 688 505,92 4 329 019,94

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ (6) 3 485 804,72 2 352 040,78

liite 31.12.2017 31.12.2016
VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
     Aineettomat oikeudet 0,00 988,00

Aineelliset hyödykkeet
     Koneet ja kalusto 20 520,18 27 360,24
     Muut aineelliset hyödykkeet 1 261,41 1 261,41
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 21 781,59 28 621,65

Sijoitukset
     Osakkeet ja osuudet (7) 43 982 330,82 41 460 321,84
     Saamiset (7, 8) 2 983 172,12 2 633 874,41
Sijoitukset yhteensä 46 965 502,94 44 094 196,25

Pysyvät vastaavat yhteensä 46 987 284,53 44 123 805,90

Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset
     Vuokrasaamiset 16 819,89 15 649,25
     Muut saamiset 13 036,06 12 186,45
     Siirtosaamiset 190 430,40 246 231,99
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 220 286,35 274 067,69

Rahat ja pankkisaamiset 3 172 161,98 2 537 329,60

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 392 448,33 2 811 397,29

VASTAAVAA YHTEENSÄ 50 379 732,86 46 935 203,19

VASTATTAVAA

Oma pääoma
     Peruspääoma 1 000 000,00 1 000 000,00
     Käyttörahasto 44 142 005,82 41 670 686,64
     Tilikauden ylijäämä/alijäämä 3 485 804,72 2 352 040,78

Oma pääoma yhteensä (9) 48 627 810,54 45 022 727,42

Vieras pääoma
Lyhytaikainen 
     Saadut ennakot 19 000,00 0,00
     Ostovelat 15 477,19 26 690,21
     Maksamattomat apurahat 1 593 067,08 1 768 745,48
     Muut velat 77 926,49 77 762,63
     Siirtovelat 46 451,56 39 277,45

Vieras pääoma yhteensä 1 751 922,32 1 912 475,77

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 50 379 732,86 46 935 203,19
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2017
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

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

2. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostus ja poistoajat
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Aineettomat hyödykkeet (atk-ohjelma) 
poistetaan tasapoistoin kolmessa vuodessa. Aineellisten hyödykkeiden (toimistokalusto ja moottoriajoneuvot) suunnitelma-
poistoissa on käytetty 25%:n menojäännöspoistoja. 

3. Sijoitusten arvostus
Sijoitusomaisuus on kirjattu taseeseen hankinta-arvoonsa tai tilinpäätöshetkellä käypään arvoon, mikäli se on ollut vä-
hintään 20% hankinta-arvoa alempi. Aikaisempina vuosina alaskirjattuja osakkeiden arvoja on korjattu arvoa palauttaen 
tilinpäätöshetken käypään arvoon mutta korkeintaan hankintahintaan saakka. Arvostuksissa on huomioitu tilinpäätöksen 
laatimishetken tilanne per 31.1.2018.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

4. Henkilöstökulut 2017 2016
Palkat henkilöstölle 204 825,89 259 457,35
Palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille 26 500,00 26 900,00
Palkat ja palkkiot asiantuntijoille 18 360,00 18 000,00
Eläkekulut 49 917,71 103 977,29
Muut henkilösivukulut 3 491,58 13 390,02
Yhteensä 303 095,18 421 724,66

5. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2017 2016
2,7 3,6

6. Tilikauden ylijäämän erittely 2017 2016
Toiminnan ylijäämä 536 670,78 296 834,04
Myyntivoitot ja -tappiot 3 041 546,81 1 989 532,89
Arvonalentumiset ja niiden palautukset -92 412,87 65 673,85
Yhteensä 3 485 804,72 2 352 040,78

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

7. Sijoitukset per 31.12.2017 Kirjanpitoarvo Markkina-arvo
Huoneisto-osakkeet 9 545 000,00 9 545 000,00
Pörssiosakkeet 9 680 411,64 26 797 650,74
Muut osakkeet ja osuudet 510 816,82 685 066,82
Sijoitusrahasto-osuudet 22 035 805,36 26 621 558,41
Joukkovelkakirjalainat 2 210 297,00 2 448 210,37
Pääomalainasaamiset 737 000,00 737 000,00
Voitonjakolainat 2 246 172,12 2 173 597,08
Yhteensä 46 965 502,94 69 008 083,42

8. Pääomalainasaamisten ehdot 2017 2016
Pääomalainasaamiset / kpl 6 6
Pääomalainasaamiset / arvo 737 000,00 737 000,00
Erääntymisvuosi 2021 - 2045 2021 - 2045

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

9. Oman pääoman muutokset (PMA 1.1.5.2) 2017 2016
Peruspääoma 1.1. 1 000 000,00 1 000 000,00
Pääoman lisäys / vähennys 0,00 0,00
Peruspääoma 31.12. 1 000 000,00 1 000 000,00

Käyttörahasto 1.1. 41 670 686,64 39 760 049,99
Edellisen vuoden ylijäämä/alijäämä 2 352 040,78 1 783 088,91
Apurahamäärärahojen palautukset 119 278,40 127 547,74
Käyttörahasto 31.12. 44 142 005,82 41 670 686,64

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 3 485 804,72 2 352 040,78
Oma pääoma yhteensä 48 627 810,54 45 022 727,42

TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET JA VASTUUT 

10. Sijoitussitoumukset pääomarahastoihin 2017 2016
Sijoitussitoumukset / kpl 5 5
Kutsumatta tilinpäätöshetkellä 3 056 903,12 2 947 980,75

11. Eläkevastuut (PMA 3.7) 2017 2016
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 4 363,20 4 337,16
Myöhemmin maksettavat 8 726,40 8 674,32
Yhteensä 13 089,60 13 011,48

12. Leasing-vastuut 2017 2016
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 827,70 0,00
Myöhemmin maksettavat 165,54 0,00
Yhteensä 993,24 0,00
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Helsingissä huhtikuun 9. päivänä 2018

Johanna Hilden 
KHT
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TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS
YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ SR:N HALLITUKSELLE

LAUSUNTO 
Olen tilintarkastanut Yrjö Jahnssonin säätiö sr:n (Y-tun-
nus 0118411-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. 
Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riit-
tävän kuvan säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudel-
lisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpää-
töksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja 
täyttää lakisääteiset vaatimukset.

LAUSUNNON PERUSTELUT 
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa nouda-
tettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuva-
taan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuu-
det tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippuma-
ton säätiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettis-
ten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suoritta-
maani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden 
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsityk-
seni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tar-
peellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkas-
tusevidenssiä. 

TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN VELVOL-
LISUUDET
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että 
se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Halli-
tus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka 
se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätök-
sen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtu-
vaa 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 TILINPÄÄ-
TÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA 
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, 
onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, 
sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lau-
suntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuus-
taso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheel-
lisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukai-
sesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheelli-
syyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja 
niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai 
yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan talou-
dellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätök-
sen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen 
kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän 
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. 
Lisäksi: 
• Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä 

johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden ris-
kit, suunnittelemme ja suoritan näihin riskeihin vas-
taavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltu-
vaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäy-
töksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitse-
matta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä joh-
tuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä 
väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentä-
mistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai vir-
heellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvon-
nan sivuuttamista.

• Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta rele-
vantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnitte-
lemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintar-
kastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että 
pystyisin antamaan lausunnon säätiön sisäisen valvon-
nan tehokkuudesta. 

• Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaattei-
den asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpi-
dollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen koh-
tuullisuutta.

• Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut 
asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletuk-
seen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani 
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen 

siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhtei-
siin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa 
merkittävää aihetta epäillä säätiön kykyä jatkaa toi-
mintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista 
epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilin-
tarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävar-
muutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin 
tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittä-
viä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuu 
tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä 
hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapah-
tumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, 
ettei säätiö pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitet-
tävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös 
sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, 
että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilin-
tarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan 
lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puut-
teellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana. 

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

MUU INFORMAATIO 
Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio 
käsittää toimintakertomukseen sisältyvän informaation. 
Tilinpäätöstä koskeva lausuntoni ei kata muuta infor-
maatiota.

Velvollisuutenani on lukea muu informaatio tilinpää-
töksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäni 

arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa 
tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hank-
kimani tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin 
olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenani on 
lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laa-
timiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toiminta-
kertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen 
sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätök-
sen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaa-
tiossa on olennainen virheellisyys, minun on raportoi-
tava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian suhteen 
raportoitavaa. 

MUUT LAKIIN PERUSTUVAT LAUSUNNOT
Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuk-
sen perusteella lausunto säätiölain 4:2.2 §:n edellyttä-
mistä seikoista. 

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

Lausuntonani esitän, että säätiön tilinpäätöksessä ja toi-
mintakertomuksessa on annettu säätiön toiminnasta 
tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoi-
tusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten 
noudattamisen arvioimiseksi. Palkkioita ja korvauksia, 
jotka säätiö on suorittanut sen toimielinten jäsenille, on 
pidettävä tavanomaisina.
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YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN APURAHAT 2017

TALOUSTIEDE

9.6.2017

Borgman, Cecilia Kauppatieteiden maisteri 22 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

En, Antti Kauppatieteiden kandidaatti 22 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Hurri, Paavo Kauppatieteiden kandidaatti 11 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Huuskonen, Jussi Kauppatieteiden maisteri 22 000,00 €
1.vuoden jatko-opinnot

Jernström, Laura Inkeri Valtiotieteiden maisteri 22 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Kaila, Martti Valtiotieteiden maisteri 22 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Kangasrääsiö, Suvi Kauppatieteiden maisteri 22 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Kyrölä, Atte Kauppatieteiden kandidaatti 11 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Mäkinen, Juuso Kauppatieteiden maisteri 11 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

NIeminen, Janos Filosofian maisteri 22 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Paavola, Aleksi Master of Science (Economics) 11 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Tervonen, Lassi Valtiotieteiden maisteri 11 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Troccoli, Claudia Master of Science (Economics) 11 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

15.12.2017

Baulia, Susmita M.Sc. in Economics 22 000,00 €
Essays on Development Economics (essays investigating adoption 
of development policies by the poor)

Godenhielm, Mats VTT  7 000,00 €
Tutkimusvierailu Göteborgin yliopistoon

Haapanen, Mika Kauppatieteiden tohtori 2 000,00 €
JSBE-tutkimusseminaarit vuonna 2018

Heimonen, Kari KTT  5 000,00 €
Taloustutkijoiden XXXV kesäseminaari

Heimonen, Kari KTT  5 000,00 €
Seminaariyhteistyöhön Jyväskylän ja Tampereen yliopiston kesken

Honkapohja, Seppo Professori, VTT  10 000,00 €
Tutkimuksia raha- ja finanssipolitiikan kysymyksistä

Huttunen, Kristiina tohtori 19 000,00 €
13. Pohjoismainen työn taloustieteen konferenssi 2018

Hyytinen, Ari Kauppatieteiden tohtori 32 000,00 €
Kilpailunrajoitukset, Keksijöiden urat ja työmarkkinat

Jääskeläinen, Jan Kauppatieteiden maisteri (taloustiede) 17 000,00 €
Väitöskirjatutkimus julkisen sektorin kilpailutusten tehokkuudesta 
ja vaikutuksista

Kalmbach, Aino valtiotieteiden maisteri 5 500,00 €
Väitöskirjatutkimus

Karhinen, Santtu Kauppatieteiden maisteri 7 500,00 €
Sähkön kysynnän hintajousto Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla

Koivisto, Aliisa Valtiotieteiden maisteri 22 000,00 €
Taloustieteen jatko-opintojen ulkomaanvierailu UC Berkeleyyn ja 
väitöskirjatutkimus

Korpela, Ville Apulaisprofessori 2 000,00 €
Ulkomaisten ja kotimaisten vierailijoiden kutsuminen ACE -semi-
naariin

Kosonen, Tuomas VTT  10 000,00 €
Uusia avauksia yritysten hinnoitteluun ja kulutusverojen tehokkuu-
teen kyselyn avulla

Kultti, Klaus VTT professori 6 000,00 €
Vierailu ulkomaisessa yliopistossa

Kuuppelomäki, Tiina Kauppatieteiden maisteri 36 500,00 €
Väitöskirjatyöhön ja tutkijavierailuun LSE:hen

Kärkkäinen, Samu Kauppatieteiden maisteri 8 000,00 €
Tutkimusvierailu Oxfordin yliopistoon

Lehto, Janne Kauppatieteiden maisteri 11 000,00 €
Väitöskirjatyö / 3. vuoden vierailu University of Pennsylvaniassa

Miettinen, Topi PhD  73 000,00 €
Sosiaalinen vertailu ja riskikäyttäytyminen –
käyttäytymistaloustieteellinen tutkimus

Mitrunen, Matti Valtiotieteiden maisteri 19 000,00 €
Väitöskirjatutkimuksen aineistokuluihin

Nivala, Annika Valtiotieteiden maisteri 8 000,00 €
Vierailu London School of Economicsin STICERD- tutkimusinstituut-
tissa väitöskirjatyöhön liittyen

Norring, Anni Valtiotieteiden maisteri 11 000,00 €
Väitöskirjatutkimus globaalista finanssisyklistä, rahapolitiikasta ja 
makrovakauspolitiikasta

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

Palmén, Olli Valtiotieteiden maisteri 4 450,00 €
Taloustieteen jatko-opintojen tutkimusvierailu, DIW Berlin

Palokangas, Tapio Professori 18 000,00 €
HECERin kollokvion rahoitus vuonna 2018

Remes, Sami Kauppatieteiden maisteri 22 000,00 €
Keskiluokan tulokehitys ja taloudellinen vaikuttavuus Suomessa

Riukula, Krista KTM 11 000,00 €
Väitöskirjatyön viimeistely

Salonen, Hannu prof. 15 000,00 €
EMGT15 -kokouksen järjestäminen

Schimanski, Caroline PhD in Economics 22 000,00 €
The Elasticity of Formal Work in Developing Countries

Tukiainen, Janne VTT  3 000,00 €
Empiirisen politiikan tutkimuksen seminaari

Vanhapelto, Tuuli Kauppatieteiden maisteri 10 000,00 €
Taloustieteen jatko-opinnot Toulouse School of Economicsissa

Voutilainen, Miikka Filosofian tohtori 5 000,00 €
Tutkimusvierailu UC Davis, Yhdysvallat (8 kk)

Taloustieteellinen Yhdistys 7 000,00 €
Taloustieteellisen Yhdistyksen julkaisutoimintaan

Zinovyeva, Natalia Ph.D in Economics 50 000,00 €
Yrjö Jahnsson Fellowship

LÄÄKETIEDE

15.12.2017

Backman, Katri LT 20 000,00 €
Varhaisen mikrobiomin vaikutus lapsen terveyteen KuBiCo -synty-
mäkohortissa

Björnholm, Lassi  15 000,00 €
Filosofian maisteri, lääketieteen kandidaatti
Aikuisen aivojen valkoisen aineen mikrorakenteen ennustavat tekijät

Buchwald, Jadwiga Valtiotieteiden maisteri (Tilastotiede) 12 000,00 €
Väitöskirjatutkimus nikotiinimetabolian geneettisistä ja epigeneet-
tisistä tekijöistä

Ikäheimo, Tiina FT, dosentti 20 000,00 €
Diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet ja ympäristön lämpötila:
satunnaistettu kokeellinen tutkimus

Joensuu, Anni Filosofian maisteri 7 000,00 €
Menopaussi, omiikat ja sydän- ja verisuonitauti suomalaisissa popu-
laatioaineistoissa

Junttila, Juhani Dosentti, kardiologian erikoislääkäri 20 000,00 €
Sydänlihasfirboosi nuorten äkkikuoleman aiheuttajana

Kajantie, Eero LT. dos. 14 000,00 €
Sisäilman epäpuhtaudet ja ennenaikaisesti syntyneiden lasten ja 
nuorten hengityselinterveys.

Kanninen, Katja FT, dosentti, akatemiatutkija 15 000,00 €
Ilmansaasteet Alzheimerin taudin riskitekijöinä

Karlsson (s. Haarasilta), Linnea LT, Dosentti 14 000,00 €
Raskaudenaikaiset stressitekijät, suolistomikrobisto ja aivojen kehi-
tys vauvoilla ja taaperoilla

Karvonen, Anne FT  14 000,00 €
Elinympäristön mikrobiotan yhteys astmaan, allergisiin sairauksiin 
ja hyperaktiivisuuteen (ADHD)

Kristiansson, Kati FT, dos. 14 000,00 €
Genomitiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa
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Lindgren, Maija Psykologian tohtori 15 000,00 €
Yleisten infektioiden yhteys mielenterveyteen suomalaisessa väes-
tössä

Luukkonen, Panu Lääketieteen lisensiaatti 4 000,00 €
Ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin heterogeenisyys

Meinilä, Jelena Elintarviketieteiden maisteri 15 000,00 €
Ohjatun ruokavalion vaikutus raskausdiabeteksen hoidossa -pilotti

Niinikoski, Harri Professori, LT 15 000,00 €
Metformiini raksausdiabeteksen hoidossa– metaboliset pitkäaikais-
vaikutukset lapseen 9-vuoden iässä

Pahkala, Katja Dosentti 20 000,00 €
Sydän- ja verisuonisairauksien primordiaalipreventio

Puolakka, Elina Lääketieteen kandidaatti 10 000,00 €
Lapsuuden sosioekonomisen aseman vaikutus sydänterveyteen 
aikuisiässä

Pöllänen, Petra Maria Lääketieteen lisensiaatti 10 000,00 €
Tyypin 1 diabeteksen sairastumisnopeuden geneettinen ja immuno-
loginen luonnehdinta lapsilla

Rovio, Suvi Filosofian tohtori 12 000,00 €
Kognitiiviseen toimintaan vaikuttavat elinikäiset ja ylisukupolviset 
tekijät

Saanijoki, Tiina FM 14 000,00 €
Liikunnan aiheuttama mielihyvä ja siihen liittyvät aivomekanismit

Savelieva, Kateryna MA in Psychology  20 000,00 €
Psykososiaalisten tekijät ja oireiden raportointi kouluissa, joissa on 
sisäilmaongelmia

Schwab, Ursula FT, dosentti 20 000,00 €
Elämäntapaintervention vaikutus matalassa ja korkeassa tyypin 2 
diabeteksen geneettisessä riskissä

Tapiainen, Terhi Dosentti 15 000,00 €
Nenänielun mikrobiomi lasten korvatulehduksen ehkäisyssä

Täubel, Martin FT, erikoistutkija, timmivetäjä 20 000,00 €
Maatila koteihin - Mikrobiston siirto kohti terveellistä sisäilman 
mikrobiomia.

Vasankari, Tommi LT, dosentti 20 000,00 €
Henkilökohtainen aktiivisuusinterventio sydäntoimenpiteen jälkei-
sessä kuntoutuksessa (PACO tutkimus)

Virtanen, Suvi LT, ETM  14 000,00 €
Tuoreet hedelmät ja kasvikset lasten astman ja allergiariskin pie-
nentäjänä

TERVEYSTALOUSTIEDE

15.12.2017

Olkkola, Maarit VTM, Master in Economics and Finance  44 000,00 €
Tutkimusvierailu amerikkalaiseen huippuyliopistoon 2018-2019
Apurahasta 11 000 € on Terveystaloustieteen Seuran nimikkoa-
purahaa

PALKINNOT JA LAHJOITUKSET

3.2.2017

Aalto-yliopisto 250 000,00 €

Helsingin yliopisto 250 000,00 €

24.3.2017

Spiegler, Ran 10 000,00 €
Yrjö Jahnsson Award in Economics -2017

Tertilt, Michele 10 000,00 €
Yrjö Jahnsson Award in Economics -2017

2.10.2017

Helsingin yliopiston rahastot 5 000,00 €
Akateemikko Ilkka Hanskin rahasto

KOULUT

Espoonlahden koulu 300,00 €
Alapappila, Nea

Espoonlahden lukion ylioppilaat 4 000,00 €
Arnkil, Ilona
Malmi, Sanna Henriikka
Matikka, Sara 
Reimers, Anna-Meeri 
Salermo, Karoliina 
Toimela, Ella
Tollander de Balsch, Yvonne
Tujunen, Aleksi 
Turkka, Rasmus 
Viljakainen, Aino

Espoonlahden lukio 3 000,00 €
Kurssimatkat ulkomaille

Espoonlahden lukio 1 500,00 €
Suomi 100 – juhlavuoteen elokuvanäytöksen kustannuksiin

Töölön yhteiskoulun aikuislukion juhlastipendi, perusopetus 
Sory, Karim 1 100,00 €

Töölön yhteiskoulun aikuislukion juhlastipendi, ylioppilas 
Heikura, Maarit 1 100,00 €

Töölön yhteiskoulun aikuislukion julkaisut 3 000,00 €
Aikuislukioiden juhlajulkaisu

Töölön yhteiskoulun juhlavuoden julkaisu 7 800,00 €

Töölön yhteiskoulun aikuislukion ylioppilaat 4 000,00 €
Hurtig, Paris 
Hämäläinen, Harri 
Hänninen, Alexander 
Leskinen, Martti 
Raappana, Ronda 
Reenilä, Atte 
Räisänen, Viivi 
Skippari, Topias 
Suihko, Saija 
Venäläinen, Maria

Apurahansaajia säätiön vuosijuhlassa 2017
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