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YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN 
VUOSIKERTOMUS 2019

TOIMINNANJOHTAJAN
KATSAUS
Vuosi 2019 oli Yrjö Jahnssonin säätiön 65. toimintavuosi. Säätiössä jatkettiin perusta-
jan, kouluneuvos Hilma Jahnssonin, tahdon toteuttamista 1,6 miljoonalla eurolla.

A purahojen, stipendien 
ja palkintojen saajia oli 
yhteensä 107. Säätiön 
myöntämistä apura-
hoista puolet kohdistui 
kotimaisiin ja ulkomai-

siin tohtoriopintoihin ja puolet post doc –
tutkimukseen, tutkimushankkeisiin ja yli-
opistojen tieteellisten seminaarien järjes-
tämiseen. Stipendejä myönnettiin Hilma ja 
Yrjö Jahnssonin perustamien oppikoulu-
jen toimintaa jatkavien koulujen opiskeli-
joille. Kansainvälinen taloustiedepalkinto 
Yrjö Jahnsson Award in Economics 2019 
myönnettiin jaettuna Oriana Bandieralle ja 
Imran Rasulille. 

Toimintavuonna jatkui kaksi perintei-
kästä luentosarjaa. Daron Acemoglu kut-
suttiin pitämään 22. Yrjö Jahnsson Lectu-
res -luennot Helsinkiin huhtikuussa. Ace-
moglun vierailu Suomeen järjestettiin 
yhteistyössä Etlan kanssa. Risto Siilasmaa 
piti Jaakko Honko –luennot, joita on järjes-
tetty nyt 10 kertaa. Jaakko Honko –luennot 
järjestettiin kesäkuussa yhdessä Aalto-yli-
opiston kauppakorkeakoulun ja Helsingin 
kauppakorkeakoulun tukisäätiön kanssa. 

TOIMINTAVUONNA oli jälleen esillä huoli 
suomalaisen tieteen ja tutkimuksen rahoi-
tuksen tilasta. Eräät kevään eduskunta-
vaaleissa kampanjoineet puolueet uhkasi-
vat laittaa apurahasäätiöiden osinkotuotot 
verolle ja täten leikata suoraa tukea tutki-
muksesta. Säätiöt toivat huoltaan ahkerasti 
esille, ja lähdeveroa ei vielä ole toteutettu.

Säätiöiden yhdessä kustantaman lääke-
tieteen tutkimusrahoituksen tilaa kartoit-
tavan selvityksen mukaan valtion budjet-
tivaroin katetaan enää alle puolet yliopis-
tojen ja tutkimuslaitosten tutkimusme-
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noista. Lääketieteelliseen tutkimukseen 
myönnetyn valtion tutkimusrahoituksen 
ja kotimaisten yritysten rahoituksen las-
kua on viime vuosina osittain onnistuttu 
kompensoimaan säätiörahoituksella. Rat-
kaisu ei kuitenkaan ole kestävä, ja eniten 
tilanteesta on kärsinyt kliininen tutkimus. 
Lääketiedettä tukevat yhteisöt, joukossa 
myös Yrjö Jahnssonin säätiö, luovuttivatkin 
uudelle eduskunnalle vetoomuksen kliini-
sen tutkimuksen vahvistamiseksi. 

VUONNA 2019 säätiössä tehtiin toiminnan 
jatkuvuussuunnitelma, jossa kartoitettiin 
laajasti säätiön hallinto, toimintatavat ja 
niihin liittyvät riskit. Suunnitelmaan kirjat-
tiin riskienhallinnan toimintaohjeet ja toi-
mintasuunnitelma mahdollisten häiriöti-
lanteiden varalle. Kannamme vastuumme 
siitä, että hallintomme toimii ammattimai-
sesti ja apurahalla tutkivien rahoittaminen 
jatkuu vakaana tulevaisuudessakin.

TOIMINTAVUONNA Kimmo Kontulan ja 
Suvi-Anne Siimeksen jäsenyydet päättyivät 
säätiön hallituksessa. Kimmo Kontula toimi 
hallituksessa vuodesta 2012 jäsenenä ja 
vuodesta 2014 alkaen hallituksen puheen-
johtajana. Suvi-Anne Siimes toimi halli-
tuksen jäsenenä vuodesta 2008 alkaen. 
Olemme kiitollisia heille siitä, että he ovat 
antaneet arvokkaan osaamisensa ja koke-
muksensa myös Yrjö Jahnssonin säätiön 
käyttöön. Uusiksi hallituksen jäseniksi valit-
tiin Jaakko Kiander ja Katriina Aalto-Setälä. 
Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Antti Suvanto. Toivotamme uudet jäse-
net iloisena mukaan säätiön toimintaan! 

Lämpimät kiitokset säätiön osaavalle 
henkilökunnalle, viisaalle hallitukselle ja 
tärkeille yhteistyökumppaneille hyvästä 
yhteistyöstä!

Elli Dahl
Toiminnanjohtaja

Tieteen tekijöitä ja tukijoukkoja: tutkimusjohtaja Terhi Maczulskij, talous- ja hallinto-
asiantuntija Tiina Lämsä, toiminnanjohtaja Elli Dahl ja tutkimusjohtaja Timo Hiltunen.

KIMMO KONTULAN 
RELIEFI PALJASTETTIIN 
JOULUKUUSSA

P rofessori Kimmo Kontula jätti Yrjö 
Jahnssonin säätiön hallituksen 
puheenjohtajan tehtävät vuoden 
2019 lopussa. Hän toimi hallituk-
sen puheenjohtajana vuodesta 
2014 lähtien. Perinteen mukaisesti 

säätiön hallitus päätti teettää eroavasta puheen-
johtajastaan reliefin. 

Reliefin tekijäksi kutsuttiin kuvataiteilija Satu 
Loukkola. Reliefi paljastettiin säätiön vuosijuhla-
päivänä 16. joulukuuta 2019 säätiön toimistossa. 

Säätiön hallitus ja henkilökunta kiittävät 
Kimmo Kontulaa hänen säätiön hyväksi tekemäs-
tään pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä.

Kuvataiteilija Satu Loukkola teki Kimmo Kontulasta reliefin 
säätiön toimiston seinälle.

Kuvissa reliefin lisäksi Kimmo Kontula ja taiteilija Satu Loukkola.
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TIEDEBAROMETRI 
KERTOO KANSALAISTEN 
SUHTAUTUMISESTA 
TIETEESEEN
Kansalaisten luottamus yliopistoihin ja korkeakouluihin on 
säilynyt vahvana. Luottamus on trendinomaisesti vahvistunut 
koko 2000-luvun ajan. Yksittäisistä tieteenaloista kansalaiset 
ovat eniten kiinnostuneita seuraamaan lääketieteen kehitystä 
ja ympäristön tilaa koskevaa tutkimustietoa.

Julkisessa keskustelussa on viime 
aikoina noussut esiin huoli siitä, että 
tieteen arvostus ja luottamus tieteel-
listä tutkimusta ja tutkijoita kohtaan 
olisivat heikkenemässä. Puhutaan 
totuuden jälkeisestä ajasta ja vaihto-

ehtoisista totuuksista. Tällöin tieteellinen tutki-
mustulos typistyy mielipiteeksi, josta voi olla eri 
mieltä.

JULKINEN keskustelu ja erityisesti sosiaalisessa 
mediassa esitetyt kannanotot saattavat vääris-
tää kokonaiskuvaa. Lokakuussa julkistettu Tie-
debarometri 2019 kertoo, että kansalaisten luot-
tamus yliopistoihin ja korkeakouluihin on suuri. 
Edelle menevät vain poliisi ja puolustusvoimat. 
Sitä paitsi tiedeyhteisön osakseen saama luotta-
mus on trendinomaisesti vahvistunut koko 2000-
luvun ajan.

TIEDEBAROMETRISSA ei mitata apurahoja jaka-
via säätiöitä kohtaan tunnettua luottamusta. Siinä 
on kuitenkin erikseen kysytty Suomen Kulttuuri-
rahastoa kohtaan koettua luottamusta. Tulos on 
Kulttuurirahaston kannalta myönteinen, mutta sil-
miinpistävän suuri osa (45 %) vastaajista ei osan-
nut ottaa kantaa.  Tämä viittaa siihen, että apura-
hoja jakavia säätiöitä ei tunneta kovin hyvin. Kult-
tuurirahasto lienee kuitenkin kaikkein parhaiten 
tunnettu säätiö Suomessa.

KYSELY ei anna kovin mairittelevaa kuvaa poliit-
tisia instituutioita kohtaan koetusta luottamuk-
sesta. Eduskunnan ja Euroopan unionin kohdalla 
luottavia on suurin piirtein saman verran kuin 
ei-luottavia. Masentavin tulos saadaan poliittisten 
puolueiden kohdalla: selvä enemmistö vastaajista 
ei luota ja vain runsas kymmenesosa luottaa.

HAASTATELLUILTA kysyttiin myös, ketä nykyisin 
toimivaa tieteenharjoittajaa he pitävät merkittä-
vimpänä. Listan ylivoimaisena ykkösenä on jo pit-
kään ollut Esko Valtaoja. Listan kakkokeksi nousi 
vuonna 2016 taloustieteen Nobel-palkinnon saa-
nut Bengt Holmström. Edesmenneistä tieteenhar-
joittajista merkittävimpänä pidetään A. I. Virtasta 
ja hänen jälkeensä Arvo Ylppöä. 

TIETEEN kykyyn ratkaista ongelmia uskotaan, 
kun kysymys on sairauksien voittamisesta (85 %), 
mutta ei, mikäli kysymys on työttömyyden voitta-
misesta (19 %). Parempaan suuntaan on kuitenkin 
menty, koska vuonna 2013 vain 6 % uskoi tieteen 
auttavan työttömyyden vähentämisessä. Vain 
vajaa kolmannes vastaajista katsoo, että tohto-
rintutkinto antaa hyvät valmiudet toimia elinkei-
noelämässä.

YKSITTÄISISTÄ tieteenaloista kansalaiset ovat 
eniten kiinnostuneita seuraamaan lääketieteen 
kehitystä ja ympäristön tilaa koskevaa tutkimus-

tietoa. Nämä alat ovat olleet kärjessä koko 2000-
luvun ajan. Lääketieteen tasoa pidetään hyvänä ja 
selvästi parempana kuin maamme tutkimuksen 
laatua yleisesti ottaen. Myönteinen tulos kyse-
lyssä on myös se, että kansalaisten usko kansan-
parantajiin, homeopatiaan ja luontaislääkkeisiin 
on kuuden viime vuoden aikana selkeästi vähen-
tynyt. Evoluution ja ilmastonmuutoksen kieltäjien 
osuus kansalaisista on loppujen lopuksi aika pieni.

KANSALAISET näyttävät yhtyvän tiedeyhtei-
sön huoleen tutkimusrahoituksen riittävyydestä. 
Lähes puolet vastaajista pitävät rahoituksen riit-
tävyyttä huonona ja vain 15 % hyvänä. Uusi hallitus 
on reagoinut tähän huoleen lupaamalla lisätä yli-
opistojen perusrahoitusta sekä tutkimus, -kehittä-
mis ja -innovaatiotoiminnan tukemista pysyvällä 
lisärahoituksella. Lisäykset eivät kuitenkaan riitä 
paikkaamaan kahden edellisen hallituksen aikana 
toteutettuja korkeakoulurahoituksen leikkauksia.

LÄÄKETIETEEN säätiöt teettivät viime vuonna sel-
vityksen, joka kartoitti suomalaisen lääketieteelli-
sen tutkimuksen rahoitusta. Yrjö Jahnssonin sää-
tiö oli mukana hankkeessa. Aula Research Oy:n 
toteuttaman selvityksen tulokset julkaistiin tou-
kokuussa 2019. 

SELVITYKSESTÄ käy ilmi, että valtion tutkimus-
rahoitus laski noin puoleen vuosien 2010 ja 2017 
välillä. Tätä rahoitusta on käytetty muun muassa 
yliopistosairaaloissa, joissa se on käytetty kliini-
seen tutkimukseen. Vaikka lääke- ja terveystietei-
den tutkimusmenot pysyivät tänä aikana ennal-
laan noin 300 milj. eurossa, kliinisen tutkimuksen 
menot supistuivat kolmanneksen. Samaan aikaan 
lääketieteen perustutkimuksen menot nousivat 
yli kaksinkertaisiksi. Valtion tutkimusrahoituk-
sen vähenemisen on korvannut lähinnä Suomen 
Akatemian ja kotimaisten säätiöiden myöntämän 

rahoituksen kasvu. Kotimaisilta yrityksiltä saatu 
rahoitus aleni, mutta ulkomaalaisten yritysten 
rahoitus kasvoi.

SÄÄTIÖIDEN merkitys lääke- ja terveystieteelli-
sen tutkimuksen rahoituksessa on aina ollut mer-
kittävä. Viime vuosina niiden merkitys on kasva-
nut ja siten se on paikannut valtion tutkimusrahoi-
tuksen ja myös kotimaisten yritysten rahoituksen 
alenemista. Säätiörahoituksen kasvulla on rajansa 
varsinkin, jos omaisuuden tuotot pienenevät. Sää-
tiörahoituksella ei myöskään voi paikata kliinisen 
tutkimuksen saaman rahoituksen supistumista.

Antti Suvanto 
Säätiön hallituksen puheenjohtaja
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Yrjö Jahnssonin säätiön tarkoituksena on sääntöjen mukaan 
suomalaisen taloustieteellisen ja lääketieteellisen tutkimuksen 
edistäminen sekä suomenkielisten oppi- ja tutkimuslaitosten 
ylläpitäminen ja tukeminen. 

TARKOITUKSEN 
TOTEUTTAMINEN

K ouluneuvos Hilma Jahnsson 
(1882-1975) perusti Yrjö Jahnsso-
nin säätiön 16.12.1954 lahjoitta-
malla peruspääomaksi yhdessä 
puolisonsa professori Yrjö Jahns-
sonin kanssa keräämänsä omai-

suuden.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee 

tutkijoita, tutkimus- ja oppilaitoksia sekä järjestää 
tieteellisiä luento- ja koulutustilaisuuksia.

Säätiön tarkoituksen toteuttamiseen käy-
tettiin vuonna 2019 yhteensä 1 563 143,87 euroa  
(2 687 062,06 euroa vuonna 2018).

Taloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen 
kohdistui 50 %, lääketieteellisen tutkimuksen 
tukemiseen 38 %, terveystaloustieteellisen tut-
kimuksen tukemiseen 11 % ja muihin kohtei-
siin kuten Jahnssonin pariskunnan perustamien 
lukioiden ja koulujen toimintaan 1 %.

Apurahoja, stipendejä ja palkintoja myönnet-
tiin yhteensä 107 kpl.

Säätiön myöntämistä apurahoista puolet koh-
distui kotimaisiin ja ulkomaisiin tohtoriopintoihin. 
Tuesta 44 % kohdistui post doc –tutkimukseen ja 
tutkimushankkeisiin ja 6 % yliopistojen seminaa-
rien rahoittamiseen.

Myönnetyt apurahat, palkinnot ja stipendit 
jakaantuivat kokonaisuudessaan tasaisesti mie-
hille ja naisille. Taloustieteessä apurahansaajista 
enemmistö oli miehiä ja lääketieteen apurahan-
saajista enemmistö oli naisia.

Säätiö sai koko vuonna yli 400 apurahaha-
kemusta, yhteensä 9,3 miljoonaa euroa. Tohtori-
koulutettavien hakemukset muodostivat yli puo-
let hakemuksista. Hakemuksista 74 % oli lääketie-
teen alan, 18 % taloustieteen alan ja 8 % terveys-

taloustieteen alan hakemuksia. Hakemuksista 6 
% kohdistui ulkomailla tehtävään tutkimukseen 
tai jatko-opintoihin.

Säätiöllä oli kaksi apurahojen hakuaikaa. 
Keväällä apurahoja hakivat vain laitostensa 
nimeämät ensimmäisen vuoden taloustieteen 
jatko-opinnot aloittavat opiskelijat. Syksyn haku 
oli avoin kaikille taloustieteen, lääketieteen ja 
terveys taloustieteen jatko-opiskelijoille ja tutki-
joille.

Kevään kohdennetussa haussa kaikki yksi-
köiden esittämät hakijat saivat apurahan. Kai-
kille avoimessa syksyn haussa hakijoista 18 %:lle 
myönnettiin apuraha.

Apurahahakemusten tieteellisen tason arvioi-
vat noin kolmen vuoden välein vaihtuvat säätiön 
tieteelliset asiantuntijat. Lopulliset päätökset apu-
rahoista tekee säätiön hallitus. Yksittäisten apura-
hojen arvioita ei julkaista, eikä erikseen perustella.

Apurahahakemusten käsittelyssä noudatetaan 
säätiölain mukaista lähipiiriohjetta ja hyvän hallin-
totavan mukaista esteellisyysohjetta.

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

TALOUSTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
TUKEMINEN
Taloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen käy-
tettiin yhteensä 776 190 euroa (2 119 733 euroa 
vuonna 2018). Apurahoja ja palkintoja myönnet-
tiin yhteensä 45 kpl.

Taloustieteellisellä tutkimusalalla säätiön 
sääntöjen mukaan etusijalle asetetaan raha-
teoriaa ja palkanmuodostusta sekä niiden jälkeen 
julkistaloutta ja muuta talouspolitiikkaa käsittele-
vät tutkimukset.

LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
TUKEMINEN
Lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen käytet-
tiin yhteensä 576 922 euroa (408 800 euroa vuonna 
2018). Apurahoja myönnettiin yhteensä 30 kpl.

Lääketieteen tuki on keskitetty hallituksen 
päättämiin painoalueisiin. Säätiö tukee tutkimuk-
sia, jotka käsittelevät:
1. elintapojen ja ympäristötekijöiden terveysvai-

kutuksia,
2. kansanterveydellisesti merkittävien sairauk-

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

tyisongelmia

Yrjö Jahnssonin säätiö tilasi yhdessä muiden lää-
ketiedettä tukevien säätiöiden kanssa selvityksen 
lääketieteen tutkimusrahoituksesta Suomessa. 
Lisäksi säätiö luovutti yhdessä muiden säätiöi-
den kanssa uudelle eduskunnalle vetoomuksen 
kliinisen tutkimuksen vahvistamiseksi.

TERVEYSTALOUSTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
TUKEMINEN
Terveystaloustieteellisen tutkimuksen tuke-
miseen käytettiin yhteensä 164 000 euroa  

(137 000 euroa vuonna 2018). Apurahoja myön-
nettiin yhteensä 8 kpl.

Terveystaloustieteen tuki on keskitetty hal-
lituksen päättämiin painoalueisiin. Säätiö tukee 
tutkimuksia, jotka käsittelevät:
1. terveyskäyttäytymistä terveystaloustieteen 

näkökulmasta tai
2. terveysjärjestelmien analyysiä terveystaloustie-

teen näkökulmasta

JAHNSSONIN PARISKUNNAN PERUSTAMIEN 
KOULUJEN TUKEMINEN
Töölön yhteiskoulun aikuislukion, Espoonlahden 
lukion ja koulun oppilaita tuettiin 21 300 eurolla, 
yhteensä 24 stipendillä.

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.

APURAHATOIMINTA
(OSUUS JAETUSTA EUROMÄÄRÄSTÄ)

TALOUSTIEDE 50 % / LÄÄKETIEDE 38 %
TERVEYSTALOUSTIEDE 11 % / MUUT 1 %

TOHTORIOPINNOT 50 %
POST DOC -TUTKIMUS JA HANKKEET 44 %

SEMINAARIEN TUKEMINEN 6 % 

APURAHOJEN JAKAUTUMINEN
(OSUUS JAETUSTA KAPPALEMÄÄRÄSTÄ)
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Yrjö Jahnssonin säätiön gradupalkinto 
vuonna 1977 kannusti osaltaan 

Pekka Ilmakunnasta tutkijan uralle. 

Kansainvälinen taloustiedepalkinto Yrjö Jahnsson Award 
in Economics 2019 myönnettiin jaettuna professori Oria-
na Bandieralle (London School of Economics) ja professo-
ri Imran Rasulille (University College London).  

PALKINTO jaettiin Oriana Bandieran ja Imran Rasulin yhteistutkimuk-
sesta, joka on keskittynyt soveltavaan mikrotaloustieteeseen, kuten 
työpaikoilla suoritettaviin kenttäkokeisiin. Heidän yhteistutkimuk-
sellaan on ollut vahva kontribuutio erityisesti henkilöstön talous-
tieteen (personnel economics) alalla. Palkintokomitean perustelui-
den mukaan heidän tutkimustensa ansiosta ymmärretään parem-
min esimerkiksi sosiaalisten suhteiden vaikutuksista kannustimiin.

Yrjö Jahnssonin säätiö valitsee Yrjö Jahnsson Award in Economics 
-palkinnonsaajan yhteistyössä EEA:n (European Economics Associa-
tion) kanssa. Palkinnon valintakomitean jäseninä vuonna 2019 oli-
vat taloustieteen professorit Orazio Attanasio, Armin Falk, Eliana la 
Ferrara, Kjetil Storesletten ja Hannu Vartiainen. Palkinto ojennettiin 
EEA:n vuosikokouksessa Manchesterissä elokuussa. 

Palkinto myönnetään enintään 45-vuotiaalle taloustieteilijälle, 
jonka panos eurooppalaisessa taloustieteessä on merkittävä. Ikä-

pykälästä voidaan joustaa erityistapauksissa. Palkinnon 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
2019  Oriana Bandiera ja Imran Rasul

Nokian ja F-Securen hallituksen puheenjohtaja Risto 
Siilasmaa oli järjestyksessä 10. Jaakko Honko –luentojen 
luennoitsija.

RISTO Siilasmaa luennoi aiheesta ”Disruptiot ja muutosjohtaminen”. 
Puheessaan hän korosti tarvetta uudistaa johtamista, johdon kykyä 
oppia uutta ja muuttua sekä epäonnistumisen ja kokeilukulttuurin 
sallimista. 

Kansleri Jaakko Hongon nimeä kantava avoin luento järjestettiin 
kesäkuussa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun uudessa raken-
nuksessa Otaniemessä yhdessä Aalto-yliopiston kauppakorkea-
koulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön kanssa.

Jaakko Honko –mitalit jaettiin seuraaville yhteiskunnallisille vai-
kuttajille: kauppaneuvos, Helsingin kauppakorkeakoulun tukisää-
tiön valtuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho, Yrjö Jahnssonin 
säätiön toiminnanjohtaja Elli Dahl, taloustieteen emeritusprofessori 
Pertti Haaparanta, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijoh-
taja Anni Huhtala, Liikesivistysrahaston hallituksen puheenjohtaja, 
vuorineuvos Reijo Karhinen, rahoituksen professori Matti Keloharju, 
opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja 
Helsinki GSE:n hallituksen puheenjohtaja Erkki Liikanen.

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
2019 Risto Siilasmaa: Disruptiot ja muutosjohtaminen

JAAKKO HONKO -LUENNOT YRJÖ JAHNSSON AWARD IN ECONOMICS 

Henkilöt vasemmalta oikealle: Terhi Maczulskij, Antti Suvanto, Elli Dahl, Oriana Bandiera ja Imran Rasul.

Risto Siilasmaa luennoi Otaniemessä kesäkuussa.
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Daron Acemoglun luentojen aiheena oli ”The Future 
of Work”. Luennot koostuivat kolmesta sessiosta: 1. 
Labor Demand through the Ages: Automation, New 
Tasks and Work, 2. Robots and Jobs ja 3. Demo-
graphics, Automation and the Future of Work.

Acemoglulla on laaja tutkimusnäyttö monilta 
alueilta alkaen poliittisesta taloustieteestä ja kehitystutkimuksesta 
ja päättyen työn taloustieteeseen sekä taloudellisen kasvun, tek-
nologian ja innovaatioverkostojen tutkimukseen. Acemoglu tunne-
taan paitsi eturivin tutkijana myös aktiivisena kolumnistina ja kes-
kustelijana. Hänen tunnetuin teoksensa on yleistajuinen tietokirja 
”Why Nations Fail? The Origins of Power, Prosperity, and Poverty”, 
jonka hän on kirjoittanut yhdessä brittiläisen politiikantutkija James 
A. Robinsonin kanssa. 

Acemoglun vierailu Suomeen järjestettiin yhteistyössä Etlan 
kanssa. 

YRJÖ JAHNSSON LECTURES:
1963  Kenneth J. Arrow, Aspects of the Theory of Risk-Bearing
1967  Assar Lindbeck, Monetary-Fiscal Analysis and General  
 Equilibrium
1968  L.R. Klein, An Essay on the Theory of Economic Prediction
1970  Harry G. Johnson, The Two-Sector Model of General  
 Equilibrium
1973  John Hicks, The Crisis in Keynesian Economics
1976  Edmond Malinvaud, The Theory of Unemployment  
 Reconsidered
1978  James Tobin, Asset Accumulation and Economic Activity
1980  János Kornai, Growth, Shortage and Efficiency
1983  Jacques H. Drèze, Labour Management, Contracts and  
 Capital Markets
1985  Robert E. Lucas, Models of Business Cycles
1987  Amartya Sen, Rational Behaviour
1990  A.B. Atkinson, Poverty in Europe
1992  Bengt Holmström, Models of the Firm
1996  Paul R. Krugman, Economic Theory and the East Asia Miracle
1999  Hans-Werner Sinn, The New Systems Competition
2002  Alvin Roth, The Timing of Transactions: Strategic behavior,  
 and market performance
2005  Ricardo Caballero, Macroeconomics and Restructuring in the  
 Global Economy

2007  Peter Diamond, Thinking about Taxes
2010  Tim Besley, Torsten Persson, Pillars of Prosperity:  
 The political economics of state building
2012  John A. List, Field Experiments in Economics
2015  Nicholas Bloom, John van Reenen, Management and the  
 Wealth of Nations
2019  Daron Acemoglu, The Future of Work Laura Karavirran tutkimuksen aiheena on fyysinen aktii-

visuus ja sen mittaaminen iäkkäillä. ”Fyysinen aktiivi-
suus tarkoittaa kaikkea lihastyön aikaansaamaa kehon 
liikettä. Lukemattomat tavat liikkua ja liikuttaa kehoa 
tekee fyysisen aktiivisuuden mittaamisesta haastavaa. 
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten puetta-

van teknologian mittaamaa syke- ja liiketietoa tulisi analysoida, jotta 
iäkkäiden ihmisten fyysisestä aktiivisuudesta saataisiin aiempaa tar-
kempaa ja monipuolisempaa tietoa”, kertoo Karavirta.

”Pyrin selvittämään, miten iäkkäiden yksilöllinen fyysinen suori-
tuskyky voidaan ottaa huomioon liikkumisen tehoa ja määrää arvi-
oitaessa. Nykyisin iäkkäiden liikkumista arvioidaan samoilla kri-
teereillä kuin nuorien ja hyväkuntoisten ihmisten. Jokainen pystyy 
kuitenkin liikkumaan vain omien kykyjensä mukaan ja siksi suori-
tuskyky tulisi ottaa huomioon fyysistä aktiivisuutta mitattaessa”, tut-
kija jatkaa. 

Karavirran tutkimuksen aineisto on kerätty vuosien 2017-2018 
aikana Gerontologian tutkimuskeskuksessa Jyväskylän yliopistossa. 
Jyväskyläläiset 75-, 80- ja 85-vuotiaat tutkittavat käyttivät tuolloin 
puettavia liike- ja sykemittareita viikon ajan ja suorittivat erilaisia 
suorituskykytestejä laboratoriossa.

”Liikunnallinen ja fyysisesti aktiivinen elämäntapa on toistuvasti 
havaittu yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä. Johtopäätöksemme liikkumisen terveysvaikutuk-
sista nojaavat siihen, miten hyvin pystymme mittaamaan yksilön 
liikkumista. Siksi uusia mittausteknologioita ja menetelmiä on jat-
kuvasti tutkittava ja kehitettävä”, kertoo Karavirta tutkimusaiheen 
tärkeydestä.

Tutkimusryhmä on kehittänyt uuden mittarin, joka mittaa yksilön 
pyrkimystä aktiivisuuteen keskeisillä elämän osa-alueilla, joista fyy-
sinen aktiivisuus on vain yksi. ”Fyysisen aktiivisuuden osalta olemme 
mm. osoittaneet, että liikkumisen vähäinen määrä on yhteydessä 
korkeampaan ikään ja hitaampaan kävelynopeuteen. Siten abso-
luuttisesti eniten liikkuvat ne iäkkäät, joiden fyysinen suorituskyky 
on hyvä. Fyysiseen suorituskykyyn suhteutettua liikkumista oli kui-
tenkin tutkimissamme 75-, 80- ja 85-vuotiaiden ikäryhmissä yhtä 
paljon. Näyttääkin siltä, että pienillä muutoksilla, kuten vauh-
tia hidastamalla, apuvälineitä käyttämällä ja pysähtymällä välillä 
levähtämään, aktiivista elämäntapaa voidaan ylläpitää suoritusky-
vyn heikkenemisestä huolimatta.”

YRJÖ JAHNSSON LECTURES  APURAHALLA CAMBRIDGEN 
YLIOPISTOONProfessori Daron Acemoglu (MIT) kutsuttiin pitämään 22. Yrjö Jahnsson Lectures 

-luennot Helsinkiin huhtikuussa. 
Yrjö Jahnssonin säätiö myönsi liikuntatieteiden tohtori Laura Karavirralle 37 500 
euron apurahan, jonka avulla hän tekee tutkimustyötä Cambridgen ja Jyväskylän 
yliopistoissa.

TUTKIJAN oma elämäntapa on aktiivinen: ”Vietän vapaa-aikaa per-
heen kanssa. Minulla on 4-vuotias poika, jonka kanssa leikimme ja 
liikumme. Säännöllisen liikunnan lisäksi yritän pitää yllä myös jota-
kin monista musiikkiharrastuksistani. Pääinstrumenttini on viulu, 
mutta pidän myös laulamisesta, ja tällä hetkellä käyn säännölli-
sesti laulutunneilla. Soitan ja laulan myös Liikuntatieteellisen tie-
dekunnan erilaisissa kokoonpanoissa. Olen aina pitänyt lukemisesta 
ja viime vuosina olen innostunut äänikirjoista, koska näin kirjat voi 
yhdistää lenkkeilyyn, mikä sopii silloin, kun aikaa lukemiseen on 
muuten vähän.”

Karavirta toivoo, että tulevaisuudessa hän voi jatkaa tutkimus-
työtä: ”Toivon saavani jatkaa työtä kiinnostavien ja merkityksellis-
ten tutkimusaiheiden parissa. Suunnitelmani ulottuvat tällä hetkellä 
siihen saakka, johon rahoitus riittää.” 
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Laura Karavirta ehtii tutkimustöidensä ohella harrastaa monipuolisesti 
liikuntaa, lukemista ja laulamista.

Daron Acemoglun pitämät luennot olivat yleisömenestys.
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Yrjö Jahnssonin säätiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä 
huolehtii hallitus, varoja hoitaa varainhoitokunta ja tieteellistä neuvontaa antavat 
tieteelliseen valiokuntaan kuuluvat asiantuntijat. Päivittäisestä hallinnosta vastaa 
toiminnanjohtaja apunaan talous- ja hallintoasiantuntija sekä kaksi päätoimensa 
ohella työskentelevää tutkimusjohtajaa.

KTM 
ASMO KALPALA
Hallituksen jäsen

JOHTAJA
JAAKKO KIANDER

Hallituksen jäsen

PROFESSORI
KATRIINA AALTO-SETÄLÄ

Hallituksen jäsen

PROFESSORI 
MATTI POHJOLA

Hallituksen varapuheenjohtaja

VTT
ANTTI SUVANTO 

Hallituksen puheenjohtaja

HALLITUS 
Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2019 
on toiminut professori Kimmo Kontula, 
varapuheenjohtajana VTT Antti Suvanto, 
jäseninä KTM Asmo Kalpala, professori 
Matti Pohjola ja VTL Suvi-Anne Siimes. Hal-
litus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. 
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 
kesäkuussa ja syyskokous marraskuussa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on ker-
rallaan viisi kalenterivuotta. Taloustieteel-
linen yhdistys ehdottaa kolmea kansan-
taloustieteen harjoittajaa, joista hallitus 
valitsee yhden jäsenen. Helsingin kauppa-
korkeakoulun tukisäätiö ehdottaa kolmea 
talouselämän tuntemusta omaavaa henki-
löä, joista hallitus valitsee yhden jäsenen. 
Muut jäsenet hallitus valitsee harkintansa 
mukaan. Matti Pohjola on Helsingin kaup-
pakorkeakoulun tukisäätiön ehdottama ja 
Antti Suvanto Taloustieteellisen yhdistyk-
sen ehdottama jäsen. 

Hallituksessa kautensa päättivät 
Kimmo Kontula ja Suvi-Anne Siimes. Syys-
kokouksessa professori Katriina Aalto-Se-
tälä ja dosentti Jaakko Kiander valit-
tiin uusiksi hallituksen jäseniksi. Uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin Antti Suvanto ja 
varapuheenjohtajaksi Matti Pohjola.

VARAINHOITOKUNTA
Varainhoitokunnan puheenjohtajana on 
ollut Kimmo Kontula, säätiön hallituk-
sen valitsemana jäsenenä Antti Suvanto 
ja virkansa puolesta jäsenenä säätiön toi-
minnanjohtaja Elli Dahl. Varainhoitokunta 
kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

Varainhoitokunnan tehtävänä on mm. 
tehdä hallitukselle ehdotukset säätiön 
varojen hoidosta ja toteuttaa ne, laatia 

hallitukselle talousarvio ja tilinpäätös sekä 
valvoa säätiön myöntämien apurahojen 
asianmukaista käyttöä.

TIETEELLINEN VALIOKUNTA 
Tieteellisen valiokunnan puheenjohta-
jana on toiminut hallituksen puheenjoh-
taja Kimmo Kontula. Taloustieteen jaoston 
puheenjohtajana on toiminut Matti Poh-
jola, lääketieteen jaoston puheenjohtajana 
Kimmo Kontula ja terveystaloustieteen 
jaoston puheenjohtajana Suvi-Anne Siimes.

Yrjö Jahnssonin säätiön asiantuntijoina 
eli jäseninä taloustieteen jaostossa oli-
vat professorit Antti Kauhanen, Jukka Pirt-
tilä ja Antti Ripatti. Jäseninä lääketieteen 
jaostossa olivat professorit Jussi Huttu-
nen, Minna Kaila ja Matti Tikkanen. Profes-
sori Kaisa Kotakorpi, PhD Lauri Sääksvuori 
ja apulaisprofessori Jutta Viinikainen olivat 
terveystaloustieteen jaoston jäsenet.

Asiantuntijoiksi tieteelliseen valiokun-
taan valitaan professoreita tai muita vas-
taavan pätevyyden omaavia henkilöitä. Asi-
antuntijat valitaan yleensä kolmen vuoden 
kausiksi kerrallaan. 

Tieteellisen valiokunnan tehtävänä on 
arvioida apurahahakemukset, tehdä esityk-
siä säätiön hallitukselle säätiön apuraha-
politiikan tavoitteiden ja niiden toteutus-
linjojen määrittelemiseksi sekä hallituksen 
muu tieteellinen neuvonta. Tieteellinen 
valiokunta toimii sekä täysistuntona että 
taloustieteen, lääketieteen ja terveysta-
loustieteen jaostoihin jakaantuneena. Tie-
teellisen valiokunnan täysistunto kokoon-
tui kerran ja kukin jaosto kerran.

HENKILÖKUNTA
Palveluksessa ovat olleet toiminnanjoh-

taja Elli Dahl, lääketieteen tutkimusjohtaja 
Timo Hiltunen, taloustieteen tutkimusjoh-
taja Terhi Maczulskij ja talous- ja hallinto-
asiantuntija Tiina Lämsä.

TILINTARKASTAJAT
Vuoden 2019 tilejä tarkastamaan on valittu 
Nexia Oy:stä KHT Johanna Hilden varamie-
henään KHT Katja Hanski.

TOIMINNAN RISKIT JA NÄKYMÄT
Vuonna 2019 Yrjö Jahnssonin säätiössä teh-
tiin toiminnan jatkuvuussuunnitelma, jossa 
kartoitettiin laajasti säätiön hallinto, toimin-
tatavat ja niihin liittyvät riskit. Suunnitelmaan 
kirjattiin riskienhallinnan toimintaohjeet. 

Sijoitustoiminnan riskejä hallitaan hal-
lituksen vuosittain hyväksymän sijoitus-
suunnitelman ja varainhoidon ohjeiden 
mukaisesti. Riskejä hallitaan sijoittamalla 
suunnitelmallisesti ja hajautetusti. Säätiön 
toiminta rahoitetaan sijoitusten tuotoilla. 

Maailmantalouden kasvun odotetaan 
supistuvan voimakkaasti koronavirusti-
lanteen vuoksi. Tällä hetkellä on vaikeaa 
arvioida, miten pitkään poikkeustilanne 
jatkuu ja mitkä ovat sen lopulliset vaiku-
tukset säätiön koko vuoden 2020 toimin-
taan ja säätiön omaisuuden arvoon. Sää-
tiön salkulle ei kuitenkaan odoteta positii-
vista tuottoa vuodelle 2020. 

Vuoden 2020 budjetissa on varauduttu 
jakamaan apurahoja kesäkuussa ja joulu-
kuussa kuten edellisenäkin vuonna. Tam-
mikuussa järjestettiin Yrjö Jahnsson Award 
-palkintoluennot. Mikäli poikkeustilanne 
on lyhytaikainen, niin elokuussa järjeste-
tään kansainvälinen lääketieteen sym-
posium yhdessä Paavo Nurmen säätiön 
kanssa. 

HALLINTO
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TALOUS

VARAINHOITO
Vuoden aikana yleisiä talous- ja tuloskasvuennus-
teita korjattiin alaspäin ja Brexit sekä Yhdysval-
tain ja Kiinan välinen kauppakiista loivat poliittista 
epävarmuutta. Vuonna 2019 sijoitusmarkkinat kui-
tenkin ylsivät uusiin ennätyksiin, ja kaikista omai-
suuslajeista saatiin odotuksia parempia tuottoja. 
Kurssinousua voidaan paljolti selittää keskus-
pankkien tukitoimilla. Valtiolainojen korot painui-
vat ennätyksellisen alas ja sijoittajat jatkoivat tuo-
tonmetsästystä lisäämällä riskiä. Osakkeiden ja 
vaihtoehtoisten sijoitusten kysyntä oli korkealla. 
Hyvät osaketuotot tehtiin lähinnä arvostuksen 
kiristymisellä eikä yritysten tuloskasvun paran-
tumisella.

Vuonna 2019 Yrjö Jahnssonin säätiön varal-
lisuuden tuotto oli 20,7 % (-1,2 % vuonna 2018). 
Varallisuuden arvo vuoden lopussa oli 80,6 mil-
joonaa euroa (68,4 miljoonaa euroa).

Sijoituksista vuoden lopussa 58,7 % (56,2 %) oli 
osakkeissa. Osakkeet kokonaisuudessaan tuottivat 
31,9 % (-7,8 %). Osakkeista suurin osa on suoria sijoi-
tuksia pohjoismaisiin pörssinoteerattuihin yhtiöi-
hin. Muut eurooppalaiset, yhdysvaltalaiset ja kehit-
tyvien markkinoiden omaisuusluokat on katettu 
pääosin kustannustehokkailla indeksirahastoilla.

Korkosijoituksia salkusta oli 6,1 % (6,2 %), ja 
niiden tuotto oli 0,3 % (0,2 %). Omaisuusluokka 
koostuu suorista suomalaisista luokittelematto-
mista alhaisen duraation vaihtuvakorkoisista yri-
tyslainoista ja talletuksista.

Kiinteistöt muodostivat 26,6 % (31,3 %) säätiön 
sijoituksista ja tuottivat 7,2 % (10,4 %). Yli puolet 
kiinteistöomaisuudesta koostuu rahastoista ja 
yhtiöistä, jotka rakentavat ja omistavat hajaute-
tusti liiketiloja, toimistoja, asuntoja ja hoivakiin-
teistöjä Suomessa. Loput on Helsingissä sijaitse-
via liike- ja toimistohuoneistoja, joiden vuokraus-
aste on 93 %. Nykyisiin salkussa oleviin epäsuoriin 
kohteisiin tehtiin lisäsijoituksia. 

Muita sijoituksia salkussa oli vuoden lopussa 
8,6 % (6,3 %), ja niiden tuotto oli 10,7 % (5,9 %). Sijoi-
tukset koostuvat private credit, private equity ja 
infrastruktuurisijoituksista, joiden osuutta kasva-
tettiin vuoden aikana.

Säätiön sijoitustoimintaa hoidetaan hallituk-
sen vuosittain hyväksymän sijoitussuunnitelman 
ja varainhoidon ohjeiden mukaisesti. Sijoituspää-
töksiä tehtäessä säätiö pyrkii taloudellisten teki-
jöiden lisäksi ottamaan huomioon ESG-näkö-
kulman (environmental, social, governance) eli 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintota-
paan liittyvät seikat. Yhteistyökumppaneilta edel-
lytetään vastuullisuutta ja vastuullisuuden aktii-
vista edistämistä.

VARAINKÄYTTÖASTE
Varoja säätiön toimintaan käytettiin vuonna 2019 
yhteensä 1 992 209,42 euroa (3 146 898,42 euroa). 
Varainkäyttöaste oli 2,5 % (4,6 %). Varainkäyttöaste 
kertoo, montako prosenttia säätiö käyttää varal-
lisuutensa markkina-arvosta apurahoihin, semi-
naareihin, omaan toimintaan ja hallintoon. Viimei-
sen viiden vuoden varainkäyttöaste on keskimää-
rin 3,2 % (3,6 %) ja viimeisen kymmenen vuoden 
3,6 % (3,9 %).

KIRJANPIDOLLINEN TULOS
Tilikauden tulos on 1 632 604,66 euroa (1 603 
163,83 euroa). Ylijäämä liitetään käyttörahastoon, 
josta maksetaan apurahat ja muut menot. Ylijää-
mää kasvattivat myyntivoitot, joita kirjattiin eri-
tyisesti kotimaisen osakesalkun kohdalle. Myyn-
tivoittoja kirjautui osakkeista, jotka olivat olleet 
alhaisella hankintahinnalla kirjanpidossa. Sijoi-
tukset on kirjattu taseeseen lähtökohtaisesti han-
kinta-arvoonsa, joten myyntitilanteessa voi rea-
lisoitua vuosien arvonnousu kerralla. Toiminnan 
tulos ilman sijoitusten myyntivoittoja/-tappioita 
ja arvonalennuksia/-palautuksia on 1 042 898,91 

euroa (330 590,01 euroa).
Säätiö omistaa kahden osakeyhtiön osake-

pääoman: Helsingin Talotoimisto Oy:n ja Jaaloi-
nen Oy:n. Konsernitilinpäätöstä hallituksen pää-
töksellä ei ole katsottu tarpeelliseksi laatia oikean 
ja riittävän kuvan saamiseksi, sillä yhtiöissä ei ole 
mitään toimintaa. 

LÄHIPIIRIN TALOUDELLISET EDUT 
Vuonna 2019 säätiölain mukaiseen suppeaan lähi-
piiriin kuuluville hallituksen jäsenille, toiminnan-
johtajalle ja tilintarkastajalle on maksettu säätiön 
hyväksi tehdystä työstä tavanomaisia palkkoja, 
palkkioita, työsuhde-etuja, eläkesitoumuksia, 
joululahjoja ja merkkipäivämuistamisia yhteensä 
160 206,61 euroa. Säätiö ei ole antanut lähipiiriin 

kuuluville lainoja, myöntänyt heille apurahoja tai 
tehnyt vuokra- tai konsultointisopimuksia heidän 
kanssaan. 

Toiminnassa noudatetaan Yrjö Jahnssonin sää-
tiön hallituksen hyväksymää säätiölain mukaista 
lähipiiriohjetta ja hyvän hallintotavan mukaista 
apurahojen käsittelyyn liittyvää tarkempaa esteel-
lisyysohjetta.

SAADUT LAHJOITUKSET
Verohallitus on nimennyt Yrjö Jahnssonin sää-
tiön vuosiksi 2015 - 2020 sellaiseksi säätiöksi, 
jolle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 
000 euron suuruisen rahalahjoituksen lahjoit-
tava yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa. 
Vuonna 2019 ei lahjoituksia ole saatu. 

Yrjö Jahnssonin säätiön varallisuus tuotti toimintavuonna 20,7 %. 
Salkku on hajautettu: pörssiosakkeita salkusta on 58,7 %, 
kiinteistöjä 26,6 %, korkosijoituksia 6,1 % ja muita sijoituksia 8,6 %.

OSAKKEET 59 %
KIINTEISTÖT 26 % / KORKOSIJOITUKSET 6 %

MUUT 9 %

SIJOITUSTEN JAKAUMA
(31.12.2019)

VARALLISUUDEN ARVO
(MILJOONAA EUROA)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

72
68

81

66
69

59
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TASE
€ liite 1.1.- 31.12.2019 1.1.- 31.12.2018
VARSINAINEN TOIMINTA

Tieteen ja tutkimuksen tuki
Tuotot

Rojaltit kirjoista 250,76 139,17
Kulut

Luentopalkkiot -15 000,00 0,00
Myönnetyt apurahat ja palkinnot -1 538 412,00 -2 676 833,00
Apurahojen peruutukset 24 000,00 0,00
Seminaarit -19 978,42 -25,20
Muut apurahakulut -13 753,45 -10 203,86

-1 563 143,87 -2 687 062,06

Henkilöstökulut (4) -284 861,80 -319 728,36

Poistot -12 190,83 -7 994,02

Muut kulut -132 263,68 -132 253,15

Tuotto-/kulujäämä -1 992 209,42 -3 146 898,42

VARAINHANKINTA

Tuotot
Saadut lahjoitukset 0,00 19 000,00

Tuotto-/kulujäämä -1 992 209,42 -3 127 898,42

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot
Osinkotuotot 1 909 074,11 1 848 230,94
Korkotuotot 455 002,07 930 263,45
Vuokratuotot 892 561,68 888 876,64
Sijoitusten myyntivoitot 788 996,85 1 284 974,06
Arvonalennusten palautukset 56 732,99 410 918,11

4 102 367,70 5 363 263,20
Kulut

Huoneistojen kulut -205 944,07 -191 693,98
Muut sijoitustoiminnan kulut -15 585,46 -17 188,62
Sijoitusten myyntitappiot -24 329,10 -238 976,47
Arvonalennukset -231 694,99 -184 341,88

-477 553,62 -632 200,95

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 3 624 814,08 4 731 062,25

Tuotto-/kulujäämä 1 632 604,66 1 603 163,83

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ (6) 1 632 604,66 1 603 163,83

€ liite 31.12.2019 31.12.2018
VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet 9 559,94 5 727,98

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 27 980,35 15 390,14
Muut aineelliset hyödykkeet 1 261,41 1 261,41

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 29 241,76 16 651,55

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet (7) 45 538 072,06 45 764 986,00
Saamiset (7, 8) 3 535 593,52 2 239 226,43

Sijoitukset yhteensä 49 073 665,58 48 004 212,43

Pysyvät vastaavat yhteensä 49 112 467,28 48 026 591,96

Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset

Vuokrasaamiset 7 720,20 1 761,52
Muut saamiset 8 026,31 10 861,43
Siirtosaamiset 353 802,79 205 617,76

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 369 549,30 218 240,71

Rahat ja pankkisaamiset 4 618 202,92 3 836 944,82

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 4 987 752,22 4 055 185,53

VASTAAVAA YHTEENSÄ 54 100 219,50 52 081 777,49

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Peruspääoma 1 000 000,00 1 000 000,00
Käyttörahasto 49 489 566,34 47 722 066,18
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 632 604,66 1 603 163,83

Oma pääoma yhteensä (9) 52 122 171,00 50 325 230,01

Vieras pääoma
Lyhytaikainen 

Saadut ennakot 868,77 0,00
Ostovelat 29 527,81 19 423,64
Maksamattomat apurahat 1 815 878,00 1 573 042,00
Muut velat 75 292,88 75 654,54
Siirtovelat 56 481,04 88 427,30

Vieras pääoma yhteensä 1 978 048,50 1 756 547,48

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 54 100 219,50 52 081 777,49
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2019
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-ohjel-
ma ja kotisivut) poistetaan tasapoistoin kolmessa vuodessa. Aineellisten hyödykkeiden (toimistokalusto ja moottori-
ajoneuvot) suunnitelmapoistoissa on käytetty 25 %:n menojäännöspoistoja. Pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudes-
saan hankintatilikauden kuluksi.

3. Sijoitusten arvostus
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 pa-
lauttaen tilinpäätöshetken käypään arvoon mutta korkeintaan hankintahintaan saakka. Arvostuksissa on huomioitu 
tilinpäätöksen laatimishetken tilanne per 31.1.2020.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

4. Henkilöstökulut 2019 2018
Palkat henkilöstölle 188 740,59 222 915,14
Palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille 26 625,00 26 625,00
Palkat ja palkkiot asiantuntijoille 20 025,00 18 450,00
Eläkekulut 45 827,25 47 459,76
Muut henkilösivukulut 3 643,96 4 278,46
Yhteensä 284 861,80 319 728,36

5. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2019 2018
2,1 2,7

6. Tilikauden ylijäämän erittely 2019 2018
Toiminnan ylijäämä 1 042 898,91 330 590,01
Myyntivoitot ja -tappiot 764 667,75 1 045 997,59
Arvonalentumiset ja niiden palautukset -174 962,00 226 576,23
Yhteensä 1 632 604,66 1 603 163,83

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

7. Sijoitukset per 31.12.2019 Kirjanpitoarvo Markkina-arvo
Huoneisto-osakkeet 9 545 000,00 9 545 000,00
Pörssiosakkeet 9 881 180,13 29 316 959,56
Muut osakkeet ja osuudet 510 816,82 744 114,88
Kapitalisaatiosijoitukset 2 073 421,86 2 284 495,62
Sijoitusrahasto-osuudet 23 021 221,25 29 767 116,68
Joukkovelkakirjalainat 506 432,00 526 565,17
Pääomalainasaamiset 737 000,00 737 000,00
Voitonjakolainat 2 798 593,52 2 780 310,55
Yhteensä 49 073 665,58 75 701 562,46

8. Pääomalainasaamisten ehdot 2019 2018
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) 2019 2018
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. 47 722 066,18 44 142 005,82
Edellisen vuoden ylijäämä/alijäämä 1 603 163,83 3 485 804,72
Apurahamäärärahojen palautukset 164 336,33 94 255,64
Käyttörahasto 31.12. 49 489 566,34 47 722 066,18

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 632 604,66 1 603 163,83
Oma pääoma yhteensä 52 122 171,00 50 325 230,01

TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET JA VASTUUT 

10. Sijoitussitoumukset 2019 2018
Sijoitussitoumukset / kpl 9 7
Kutsumatta tilinpäätöshetkellä 7 262 930,40 5 616 907,64

11. Eläkevastuut (PMA 3.7) 2019 2018
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 4 481,76 4 428,60
Myöhemmin maksettavat 8 963,52 8 857,20
Yhteensä 13 445,28 13 285,80

12. Leasing-vastuut 2019 2018
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 0,00 331,08
Myöhemmin maksettavat 0,00 0,00
Yhteensä 0,00 331,08
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YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ SR:N HALLITUKSELLE

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS

LAUSUNTO 
Olen tilintarkastanut Yrjö Jahnssonin säätiö sr:n (Y-tun-
nus 0118411-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. 
Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riit-
tävän kuvan säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudelli-
sesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätök-
sen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyt-
tää lakisääteiset vaatimukset.

LAUSUNNON PERUSTELUT 
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatet-
tavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilin-
tarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan 
tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilin-
päätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton sääti-
östä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaati-
musten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilin-
tarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten 
mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan 
olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen mää-
rän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

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. 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 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 varmuustaso, 
mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina 
havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritet-
tavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua 
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan ole-
van olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuu-
della odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita 
käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastuk-
seen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säi-
lytän 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 2019

LÄÄKETIEDE

Lääketiede työskentelyapurahat

26.11.2019

Aatsinki, Anna-Katariina LL 12 000,00 €
Äidin maidon ja lapsen ulosteen aineenvaihduntatuotteiden yhtey-
det lapsen aivojen ja käyttäytymisen kehitykseen sekä yhteys ras-
kaudenaikana äidin mielialaoireisiin

Backman, Heidi FM, PsM 4 000,00 €
Nuorten psykopatiapiirteet – suojaavat ja riskitekijät

Härma, Mari-Anne MSc 24 000,00 €
Plasma kallikrein-kinin system -The silent guardian of the vascula-
ture system

Jalo, Elli Elintarviketieteiden maisteri 24 000,00 €
Väitöskirjatyö: Syömiskäyttäytymispiirteet, koettu stressi ja ruoka-
valio - kohti tehokkaampaa ruokavalio- ja painonhallintaohjausta

Kananen, Laura Filosofian tohtori 34 000,00 €
Soluvapaan DNA:n merkitys kardiovaskulaarisairauksien markkerina 

Karavirta, Laura Liikuntatieteiden tohtori 37 500,00 €
Fyysisen aktiivisuuden mittaaminen iäkkäillä – yksilöllinen ja 
moniulotteinen tarkastelu

Karjalainen, Piia KM 8 000,00 €
Group-based parenting program to improve parenting and children's 
behavioral problems in families using special services

Kaseva, Nina LT, lastentautien erikoislääkäri 16 000,00 €
Keskosena syntyneiden sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät 
aikuisiällä – sisarustutkimus

Kettunen, Sanna  Filosofian maisteri 6 000,00 €
Sepelvaltimotaudin geneettisen riskitekijän tutkimus

Kolehmainen, Laura TtM 12 000,00 €
Falls and frailty syndrome in older people at increased risk for cogni-
tive impairment

Korhonen, Laura LL 6 000,00 €
Äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutus lapsen immuniteettiin

Korhonen, Marko LitT, Liikuntafysiologian dosentti 16 000,00 €
Fyysisesti aktiivisen elämäntavan pitkäaikaisvaikutukset terveyteen 
ja toimintakykyyn ikääntyessä: 44-vuoden seurantatutkimus

Korpela, Nelli LL 4 000,00 €
Miten sikiöaikainen ja varhaislapsuuden kasvu sekä elinikäiset elä-
mäntavat vaikuttavat sydämen rakenteeseen ja autonomiseen sää-
telyyn keski-ikäisessä normaaliväestössä

Koskinen, Juhani LL 8 000,00 €
Lapsuuden riskitekijöiden ja aikuisuuden elintapaintervention vaiku-
tukset kaulavaltimoplakkiin sekä kaulavaltimomuutokset kolmessa 
sukupolvessa – LASERI- ja STRIP-tutkimus

Kuokkanen, Mikko Filosofian tohtori 40 000,00 €
Yksityiskohtainen rasvamaksataudin etiologinen selvitystyö ja 
ympäristön riskitekijöiden arviointi

Kytövuori, Laura FT 16 000,00 €
Parkinsonin taudin tutkimusprojekti: Parkinsonin tauti - mitokon-
drioiden toimintahäiriöistä suomalaiseen tautiperintöön

Laiho, Jutta Filosofian tohtori, Virologia 21 336,00 €
Isolation and characterization of type 1 diabetes -associated ente-
roviruses for vaccine development

Linna-Kuosmanen, Suvi FT 30 000,00 €
Elucidating the Molecular Mechanisms of Heart Failure at Single-cell 
Resolution

Metsälä, Johanna Filosofian tohtori 16 000,00 €
Ilmansaasteiden ja säätekijöiden merkitys lapsuusiän tyypin 1 diabe-
teksen synnyssä

Oikarinen, Maarit Filosofian tohtori 21 336,00  €
Suoliston virusinfektioiden merkitys tyypin 1 diabeteksessa ja 
keliakiassa

Pussinen, Pirkko FT 9 000,00 €
Suun mikrobisto terveydessä ja sairaudessa: prospektiivinen multi- 
omic -tutkimus

Pöllänen, Petra Maria Lääketieteen lisensiaatti 10 000,00 €
Tyypin 1 diabeteksen sairastumisnopeuden geneettinen ja immu-
nologinen luonnehdinta lapsilla, joilla on HLA-geenien määräämä 
alttius taudille

Raitoharju, Emma Tohtorin tutkinto/dosentti 32 000,00 €
Proteiinia koodaamattomien RNA:iden elinikäinen stabiilisuus, periy-
tyvyys ja muutosvaste veressä, seerumissa ja spermassa suhteessa 
kardiometabolisiin tauteihin

Räisänen, Ismo DI, hammaslääketieteen kandidaatti 24 000,00 €
Nuorten alkavan parodontiitin riskitekijät ja diagnostiikka

Lääketiede hankeapurahat

26.11.2019

Isolauri, Erika LT lastentautiopin erikoislääkäri 21 120,00 €
Varhainen mikrobisto: sairauden riskin tunnistamisesta kohti teho-
kasta ehkäisyä

Mykkänen, Juha FT 28 750,00 €
20-vuotisen ravinto- ja elämäntapaintervention molekulaariset 
mekanismit

Ollila, Hanna PhD 25 000,00 €
Narkolepsian ja vakavien unihäiriöiden geneettiset tekijät ja solu-
tason mekanismit

Räikkönen, Katri PsT 20 880,00 €
Implementation of prevention and intervention of maternal perinatal 
depression to strengthen maternal and child health (imprint)

Schwab, Ursula FT 20 000,00 €
Elämäntapaintervention vaikutus tyypin 2 diabetekseen sairastu-
miseen henkilöillä, joilla on kohonnut paastoglukoosi ja korkea tai 
matala perinnöllinen riski tyypin 2 diabetekseen

Solomon, Alina MD, PhD, Dosentti 30 000,00 €
Lifestyle, genetic and epigenetic determinants of cognitive and phy-
sical health in the oldest old: a life-course approach

Lääketiede yhteensä 30 576 922,00 €

TALOUSTIEDE

Taloustiede työskentelyapurahat

10.6.2019

Hirvonen, Joonas Kauppatieteiden maisteri 12 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Honkanen, Jussi VTK 12 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Kahelin, Arttu KTM 24 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Kalin, Salla KTK 24 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Kauhanen, Arttu VTM 24 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Kiviholma, Sanni KTM (taloustiede) 12 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Markkanen, Jaakko kauppatieteiden kandidaatti 12 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Mäenpää, Eero VTM 12 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Nissilä, Wilma Kauppatieteiden kandidaatti 12 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Salo, Jussipekka KTM 24 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Snellman, Oliver Taloustieteen maisteri 24 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

Wang, Maria VTM, FM 24 000,00 €
1. vuoden jatko-opinnot

26.11.2019

Buri, Riku KTM 24 000,00 €
Essays on Empirical Industrial Organization

Crescenzi, Michele D.Soc.Sc. (Economics) 16 000,00 €
Policy tools for boundedly rational consumers

Hohenthal, Michael Valtiotieteiden lisensiaatti 24 000,00 €
Viidennen/kuudennen vuoden tutkimustyötä varten

Jokinen, Jere-Pekka VTM 5 000,00 €
Väitöskirjatutkimus riskiasenteista kokeellista menetelmää hyö-
dyntäen

Juvonen, Petteri Kauppatieteiden tohtori 5 000,00 €
Tutkimusvierailu Uppsalan yliopistoon

Jysmä, Sami KTM 24 060,00 €
Tutkimusvierailu Yhdysvalloissa
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Jääskeläinen, Jan Kauppatieteiden maisteri 13 940,00 €
Väitöskirjatutkimus julkisen sektorin tekemien hankintojen tehok-
kuudesta ja vaikutuksista

Kansikas, Carolina MRes./PhD in Economics 12 000,00 €
Ensimmäisen vuoden jatko-opinnot Warwickin yliopistossa

Kitti, Mitri Tekniikan tohtori 36 000,00 €
Julkisten hankintojen kilpailullisuus ja tehokkuus: teoriaa ja käyt-
täytymiskokeita

Miettinen, Topi PhD 10 000,00 €
Apuraha tutkijavierailua varten Michiganin Yliopistolla Ann Arborissa 
Yhdysvalloissa

Mäkinen, Juuso Kauppatieteiden maisteri 24 000,00 €
Väitöskirjatyöskentely

Neselevska, Olga MSc (Econ) 24 000,00 €
Competition and efficiency in public procurement: Evidence from 
Ukraine

Nurminen, Tuomas Valtiotieteiden maisteri 8 000,00 €
Käyttäytymis- ja kokeellisen taloustieteen alaan kuuluvan väitös-
kirjatutkimuksen viimeistelyyn

Remes, Sami KTM 24 000,00 €
Väitöskirjan artikkeli tuloliikkuvuudesta Suomessa

Roukka, Tomi Valtiotieteiden maisteri 24 000,00 €
Väitöskirjan viimeistely

Silliman, Mikko Ph.D. 24 000,00 €
The YJS grant will be used to support my doctoral research at Har-
vard University, making possible collaboration between Finland and 
the United States

Suhonen, Tuomo kauppatieteiden tohtori (taloustiede)  6 500,00 €
Tutkijavierailu University of Economics Ho Chi Minh City -yliopistoon

Tervonen, Lassi VTM 12 000,00 €
Väitöskirjatutkimus, Essays on Labor Economics

Vanhapelto, Tuuli KTM, YTM 26 390,00 €
Väitöskirjatutkimukseen asuntomarkkinoiden rakenteellisesta mal-
lintamisesta

Taloustiede hankeapurahat

9.4.2019

Kansantaloustieteen opiskelijat ry 500,00 €
60-vuotisjuhlakirjan kulujen kattamiseksi

26.11.2019

Heimonen, Kari Kauppatieteiden tohtori 5 000,00 €
Allecon seminaariyhteistyö Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yli-
opiston välillä 

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

Honkapohja, Seppo VTT 9 000,00 €
Tutkimuksia finanssi- ja rahapolitiikan kysymyksistä

Huttunen, Kristiina Valtiotieteiden tohtori 26 500,00 €
Rikostaloustieteen konferenssin järjestäminen

Hyytinen, Ari KTT 30 000,00 €
Julkisten hankintojen kilpailullisuus ja tehokkuus

Kari, Tuomas, M.Sc. in Economics 12 300,00 €
The Military as a Melting Pot: Effects of Military Service on Immigrant 
Integration in Finland

Määttänen, Niku Phd (Economics) 40 000,00 €
Nordic Summer Symposium in Macroeconomics -konferenssin jär-
jestäminen Suomessa

Taloustieteellinen yhdistys ry 7 000,00 €
Taloustieteellisen yhdistyksen julkaisutoimintaan

Tukiainen, Janne VTT 5 000,00 €
TSE Economics Research Seminar

Tuomala, Matti VTT 7 000,00 €
Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaisaineiston hankinta vuosille 
2015-2018 ja tietosisällön laajentaminen

Vartiainen, Hannu VTT 50 000,00 €
Pohjoismainen munuaisten vaihdantamekanismi

Palkinnot

9.4.2019

Bandiera, Oriana 10 000,00 €
Yrjö Jahnsson Award in Economics -2019

Rasul, Imran 10 000,00 €
Yrjö Jahnsson Award in Economics -2019

Taloustiede yhteensä 45  776 190,00 €

TERVEYSTALOUSTIEDE

Terveystaloustiede työskentelyapurahat

26.11.2019

Ahomäki, Iiro Kauppatieteiden maisteri 24 000,00 €
Väitöskirjatyö: Kelan lääkemääräyspalautteen vaikutusten tutkimi-
seen

Baulia, Susmita M.Sc. 32 000,00 €
Public Healthcare Investments: The Cost of Information Frictions

Lavaste, Konsta Kauppatieteiden maisteri 10 000,00 €
Taloustieteen jatko-opintojen tutkimusvierailu Yorkin yliopistoon

Mäkynen, Eero VTM 24 000,00 €
Public Healthcare Investments: The Cost of Information Frictions

Terveystaloustiede hankeapurahat

26.11.2019

Huttunen, Kristiina PhD Social Sciences (Economics) 10 000,00 €
The effect of very short height on educational and socio-econo-
mic outcomes – Evidence from growth hormone therapy treatments

Peltola, Mikko VTM, FT 25 000,00 €
Asiakasmaksut, lääkärillä käynti ja eriarvoisuus

Saaritsa, Sakari Doctor of History and Civilization 25 000,00 €
Helsingin suomenkielisten kansakoululaisten terveyskorttien (1910-
1932) digitointiin ja antropometriseen analyysiin erityisesti vuoden 
1918 sisällissodan vaikutusten osalta

Toivanen, Otto PhD 14 000,00 €
Lääkkeiden hinnat, lääkkeiden markkinoille tulo ja lääkemarkkinoi-
den sääntely 

Terveystaloustiede yhteensä 8 164 000,00 €

KOULUT

Espoonlahden koulu

Järvinen, Pinja 300,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Espoonlahden lukio

Antikainen, Juho Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Elomaa, Aino Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Fellman, Kaisa Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Järnefelt, Joel Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Neulasalmi, Oona Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Norrkniivilä, Antti Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Nylen, Miro Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Nylund, Sonja Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Virkki, Erika Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Walls, Kaisla Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

D´Allura, Nadia Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Harno, Jani Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Hedenstam, Katri Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Hermunen, Hilda Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Jokela, Rasmus Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Mukkala, Janika Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Orenius, Miriam Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Rautiainen, Aleksi Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten
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Virtanen, Sissi Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Vitikka, Laura Ylioppilas 400,00 €
Jatko-opintojen aloittamista varten

Espoonlahden koulu ja lukio 10 000,00 €
100-vuotisjuhlavuoden kuluihin

Espoonlahden lukio 1 500,00 €
Opintomatka Winchendon School, USA

Espoonlahden lukio 1 500,00 €
Tiedeleiri CERN, Sveitsi

Koulut yhteensä 24 21 300,00 €

Apurahat yhteensä 107 1 538 412,00  €
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