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Säätiön toiminnan tarkoitus ja toteuttaminen
Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan ”edistää teknistä ja luonnontieteellistä tutkimusta veden ja ilman saastumisen välittömäksi ja välilliseksi ehkäisemiseksi, saastuneiden vesistöjen puhdistusmenetelmien aikaansaamiseksi sekä muunkin ympäristönsuojelun kehittämiseksi.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla apurahoja sekä tunnustus- ja muita palkintoja sanotunlaisen teknisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen harjoittajille, hankkimalla ja asettamalla
käytettäväksi tiloja ja apuvälineitä tällaista tutkimusta varten, tukemalla sellaista tiedotus- ja
muuta toimintaa, joka on omiaan saamaan yleisen mielipiteen suosiolliseksi tällaista tutkimusta ja sen päämääriä kohtaan, ynnä muilla tarpeellisilla toimilla.”
Laveasti tulkiten voidaan kiteyttää, että Säätiön tarkoitus on tukea ympäristönsuojelua sekä
sitä edistävää tutkimusta. Säätiön säännöt siis mahdollistavat Säätiön toiminnan suuntaamisen vastaamaan kulloisenkin ajan vaatimuksia. Voimassa olevan strategian mukaisesti Säätiön
rahoituksella tuetaan vuosina 2018–2022 ensisijaisesti tutkimushankkeita, joiden tulokset
vaikuttavat ympäristönsuojeluun systeemisesti ja skaalautuen, ja joista voidaan johtaa käytäntöön sovellettavia ratkaisuja. Ympäristöhaasteet ovat monitieteisiä ilmiöitä, joten mitään
tieteenaloja ei voida poissulkea ratkaisujen etsinnästä. Pikemminkin kannustamme tutkijoita
tieteen rajoja rikkoviin yhteistyömuotoihin. Hankkeiden ei edellytetä liittyvän pelkästään
Suomeen, koska ilmiöpohjainen lähestymistapa on usein lähtökohtaisesti globaalia.
Ratkaisuja vauhdittaakseen Säätiö kannustaa ja auttaa rahoittamiaan tutkijoita etsimään
yhteistyökumppaneita niin elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen kuin julkisten organisaatioiden piiristä. Säätiö tehostaa vaikuttavuuttaan rakentamalla koalitiota ja isoja hankkeita
sekä kehittämällä strategista yhteistyötä muiden säätiöiden (kotimaiset ja mahdollisesti myös
ulkomaiset), yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä myös esimerkiksi kuntien tai
kaupunkien kanssa.
Säätiön apurahoilla tuetaan myös hankkeita, jotka välittävät tehokkaasti ympäristön tilaa ja
suojelua edistäviä tutkimustuloksia yhteiskunnallisten päättäjien, elinkeinoelämän ja suuren yleisön tietoisuuteen. Säätiö kannustaa ja kouluttaa rahoittamiaan tutkijoita aktiiviseen
vaikuttavaan tutkijuuteen, johon kuuluu myös tutkimuksesta viestiminen. Lisäksi Säätiö
edelleen kehittää ja vahvistaa rooliaan tutkimuksen ja muun yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen fasilitoijana. Vuorovaikutuksen alustana toimivat Säätiön ylläpitämä yhteisöllinen
työ- ja verkostoitumistila Nessling Nest sekä tutkijoiden ja päätöksenteon vuorovaikutusta
vahvistava Ympäristötiedon foorumi.
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Säätiö ulottaa ympäristön kannalta kestävien valintojen edistämisen myös omaan toimintaansa esimerkiksi huomioimalla tarjoiluissaan ja toimiston käytänteissä ympäristöystävälliset valinnat sekä kompensoimalla työntekijöiden lentomatkustamisen aiheuttamat
hiilidioksidipäästöt. Säätiö myös jatkaa määrätietoista työtään sijoitussalkun kestävyyden
edistämiseksi yhdessä varainhoitajansa kanssa.

1. Säätiön toiminta vuonna 2019
Säätiön toiminta keskittyi ratkaisuhakuisen ympäristötutkimuksen sekä tutkimustiedon
yhteiskunnallisen käytön tukemiseen. Painotimme yleisen apurahahaun hakukuulutuksessa
ratkaisuhakuisuuden lisäksi hankkeiden tulosten skaalautuvuutta. Aktivoimme hakulomakkeella tutkijoita yhteiskunnalliseen keskusteluun: sekä viestimään tutkimuksestaan eri kanavissa että tekemään yhteistyötä niin eri tieteenalojen kuin sektoreidenkin kanssa. Apurahan
hakijoille tarjottiin tukea hakuvaiheessa, ja apurahansaajia tuettiin tarjoamalla viestintä- ja
vuorovaikutuskoulutusta.
Säätiön tukema tutkimus ja muu toiminta suunnattiin viiteen ympäristönsuojeluun liittyvään
ajankohtaiseen ilmiöön, joiden ratkaisuilla on tiedeyhteisön mukaan kiire.
1.
2.
3.
4.
5.

Ilmastonmuutos
Luonnon monimuotoisuuden väheneminen
Luonnonvarojen käytön kestävyys
Vesiriskit
Elinympäristön kemikalisoituminen ja pilaantuminen

Säätiön tukema hanke voi myös olla systeeminen ja ratkaista useampaa yllä mainituista ilmiöistä.
Säätiö tuki vuoden aikana myös kolmea yleisestä apurahahausta erillistä hanketta osarahoittajan roolissa. Hankkeita yhdistää systeeminen ja skaalautuva lähestymistapa ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen hillitsemiseen. Toimimalla yhteistyössä
lisäämme rahoituksemme vaikuttavuutta.
Säätiön ylläpitämä Nessling Nest -tutkijatila toimi tutkijoiden innostavana yhteistyöpaikkana ja erilaisten tutkimusideoiden törmäyttämisalustana. Säätiön ja Koneen Säätiön yhdessä
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rahoittama Ympäristötiedon foorumi kasvatti vuoden aikana ennestään tutkimustiedon ja
päätöksentekijöiden välistä tiedonvaihtoa. Säätiön omalla viestinnällä, yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa sekä Säätiön järjestämillä tapahtumilla kasvatimme Säätiön tukeman työn
tunnettuutta ja vaikuttavuutta.

1.1. Säätiön yleinen apurahahaku
Säätiön keskeinen toiminnan muoto on vuosittainen apurahahakukierros. Säätiön yleiset
apurahat julistettiin haettaviksi 12.8.2019, ja hakemusten jättämisen määräaika oli 13.9.2019.
Haussa pyysimme ratkaisuja edellä mainittuihin viiteen globaaliin ja toisiinsa linkittyneeseen
ympäristöhaasteeseen.
Rahoituspäätösten keskeisimmät kriteerit vuonna 2019 olivat:
Tutkimushankkeet:

•
•

Tulosten ratkaisuhakuisuus, yhteiskunnallinen relevanssi ja skaalautuvuus

•
•
•

Tutkimuksen innovatiivisuus

•

Koulutusympäristö (jos apurahaa haetaan väitöskirjatyöhön)

Tutkimuksen, tutkijan ja tutkimusryhmän (jos hakija tekee tutkimusta ryhmän jäsenenä) tieteellinen taso
Tutkijoiden/tutkimusryhmien/organisaatioiden välinen yhteistyö
Tutkimuksesta viestiminen ja vuorovaikutus sidosryhmien (erityisesti tiedon hyödyntäjien) kanssa

Muut kuin tutkimushankkeet:

•
•

Hankkeen ratkaisuhakuisuus, yhteiskunnallinen relevanssi ja skaalautuvuus

•
•

Hankkeen innovatiivisuus

Hakijan (yksilö tai ryhmä) hankkeen toteuttamiseen liittyvä osaaminen ja toimintaympäristö
Hankkeessa tehtävä yhteistyö ja vuorovaikutus hankkeelle keskeisten tahojen kanssa
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Vuoden 2019 haussa painotettiin ensisijaisesti ratkaisuhakuisia väitöskirja- ja post doc -hankkeita, joiden tulokset vaikuttavat ympäristönsuojelun edistymiseen skaalautuen. Tuimme
myös tutkitun ympäristötiedon viestintää ja jalkauttamista yhteiskuntaan.
Käsiteltäväksi saapui yhteensä 369 hakemusta. Hallitus myönsi 11.11.2019 järjestetyssä
kokouksessaan yhteensä 2 204 209 euron rahoituksen 38 hankkeelle, eli hakemuksen yhteismäärästä laskettuna myöntöprosentti oli 9. Rahoitus sisältää enintään 4-vuotisten väitöskirjahankkeiden ja 2-vuotisten post doc -hankkeiden jatkovuosien varaukset, koska myönnöt
tehtiin kertamyöntöinä koko hankkeen kestolle. Rahoituspäätös oli asiantuntijalautakunnan
(kts 2.4.) esityksen mukainen. Myöntösumma sisälsi apurahansaajien lakisääteisen eläke- ja
työtapaturmavakuutuksen kustannukset.
Myöntöprosentti väitöskirjahankkeille on 5, post doc -hankkeille 16 ja tutkimustiedon viestintä- ja jalkautushankkeille 9. Eniten hakemuksia saapui väitöskirjatutkimuksen tekemiseen.

Haetut ja myönnetyt apurahahakemukset
(yhteensä 369 hakemusta)

haetut
myönnetyt

Post doc

Tutkimustiedon
viestintä- ja jalkautus

Väitöskirjatyö

0

50

100

150

200

lkm

Säätiön hakuviestintä on tavoittanut hyvin eri tieteenalat sekä yliopistot ja tutkimuslaitokset,
sillä hakemuksia saapui ja rahoitettiin kattavasti eri tieteenaloilta ja ympäri Suomea. Ympäristöhaasteiden ymmärtäminen ja ratkaisut tarvitsevat erilaisia osaajia.
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Myönnetyt apurahat tieteenaloittain
(yhteensä 38 kpl)

Luonnontieteellinen
15 kpl

Monitieteinen
7 kpl

Muu (viestintä)
2 kpl
Kauppa- tai taloustieteellinen
2 kpl
Kasvatustieteellinen
2 kpl

Yhteiskuntatieteellinen
5 kpl

Humanistinen
3 kpl

Myönnetty apurahat tutkimuslaitoksittain
(yhteensä 38 kpl)

Helsingin yliopisto
Ilmatieteen laitos
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Muu organisaatio
VTT
Vaasan yliopisto
LUKE
Yhdistys tai säätiö
Lapin yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Aalto-yliopisto
Vapaa tutkija
0

2

4

6

8

10
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1.2. Post Docs in Companies
Nesslingin Säätiö osallistui vuonna 2019 PoDoCo (Post Docs in Companies) -yhteistyöohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa
Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti ja kunnianhimoisesti. Ohjelmassa
mukana olevat säätiöt sitoutuvat rahoittamaan allokoimallaan summalla valikoituneiden
tohtorien vuoden tutkimustyöskentelyn, jonka jälkeen tohtori siirtyy soveltamaan tutkimustuloksiaan yrityskumppanille. Säätiön tutkimusjohtaja toimi ohjelman johtoryhmässä sekä
osallistui hakemusten arviointiin sekä kevään että syksyn 2019 hakukierroksilla.
Säätiöllä oli vuodelle 2019 budjetoitu kahden post doc -tutkijan rahoitus (yhteensä 56 000
euroa). Hallitus myönsi 28 000 euron apurahan 13.6.2019 filosofian tohtori Henna Fabritiukselle, jonka yhteistyöyritys on Plehat Oy. Samassa kokouksessa siirrettiin edellisenä vuonna
filosofian tohtori Kumar Hemanathanille myönnetty apuraha filosofian tohtori Saleem Ullahille. Hankkeen yhteistyöyritys on UPM-Kymmene Oyj ja hanke kävi läpi uuden arviointiprosessin kevään PoDoCo-haussa. Hallitus myönsi lisäksi 18.12. kokouksessaan 28.000 euron
apurahan filosofian maisteri Maria Filiogloulle, jonka yhteistyöyritys on Vaisala Oyj.

1.3. Muu rahoitus
Säätiö voi erityisen hyvin perustelluista syistä myöntää apurahaa myös muulloin kuin yleisessä apurahahaussa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi akuuttien ympäristöepäkohtien tutkimus
tai muut nopeaa reagointia vaativat ja Säätiön strategisia tavoitteita edistävät hankkeet. Näillä
perustein Säätiö rahoitti vuonna 2019 neljää yleisestä apurahahausta erillistä hanketta: 1)
Carbon Action -hiilipilottia, 2) Landscape Rewilding in Finland -ennallistamisohjelmaa, 3)
Ahvenanmaan ketoverkoston pitkittäisseurantaa ja 4) Helsinki Climate -tapahtumaa. Kaikki
edellä mainitut rahoitukset liittyivät Säätiön strategiseen tavoitteeseen ”kasvattaa vaikuttavuutta rakentamalla koalitiota ja isoja hankkeita sekä kehittää strategista yhteistyötä”. Kolmelle ensimmäiseksi listatulle hankkeelle on yhteistä se, että hankkeissa yhtäaikaisesti pyritään
ymmärtämään tai edistämään luonnon monimuotoisuuden katoamisen ja ilmastonmuutoksen ratkaisuja.
Tämän lisäksi Säätiö myönsi Pohjoismaiselle säätiökonferenssille (kts. 1.8.) 2 500 euron avustuksen. Yhteensä yleisen apurahahaun ulkopuolisia hankkeita rahoitettiin 350 500 eurolla.
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Carbon Action -alustalla etsitään tapoja, joilla vauhditetaan hiilen varastoitumista ilmakehästä peltomaahan ja todennetaan hiilen varastoituminen tieteellisesti. Alustalla toimivat
yhteistyössä tutkijat, viljelijät ja yritykset. Nesslingin Säätiö rahoittaa vuosina 2019–2021 hankealustan keskeistä osuutta luonnon monimuotoisuuden vaikutuksesta peltojen kykyyn varastoida hiiltä. Työn tavoitteena on selvittää, miten viljelymaiden luonnon monimuotoisuutta
lisäämällä voidaan tehostaa hiilen sitoutumista viljelymaiden maaperään. Erityisesti selvitetään sitä, mitkä monimuotoisuuteen liittyvät mekanismit ovat hiilen sitoutumisen kannalta
keskeisiä. Luonnon monimuotoisuuden hiilensidontavaikutuksia tutkitaan kenttä- ja kasvihuonekokeiden avulla, ja tärkeimmät vaikutusmekanismit lisätään viljelymaiden hiilenkiertoa kuvaavaan laskentamalliin kenttäkokeita hyödyntämällä. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi
panostetaan vaikuttamistyöhön. Säätiö rahoittaa hanketta yhteensä 300 000 eurolla.
Landscape Rewilding in Finland -ennallistamisohjelma käynnistettiin kesäkuussa 2018
Osuuskunta Lumimuutoksen, Euroopan investointipankin ja Rewilding Europen toimesta. Ohjelmassa ennallistetaan kotimaista kosteikko-, suo- ja metsäluontoa hiilinieluiksi ja
luonnon monimuotoisuuden kannalta oleellisiksi kohteiksi, joille on tässä ajassa akuutti
tarve. Vuosille 2018–2023 ohjelmassa on varattu 1,2 miljoonaa euroa ennakkoon valituille
pilottikohteille. Ohjelmassa Euroopan investointipankki myöntää lainan Lumimuutokselle,
joka ostaa ja ennallistaa luontoarvonsa menettäneitä alueita asiantuntijaosaamisensa voimin.
Laina maksetaan takaisin muu muassa säätiöiden tuella. Nesslingin Säätiö on lupautunut
osallistumaan lainan takaisinmaksuun vuosina 2018–2022 18 000 eurolla/vuosi, jos hanke
etenee suunnitelmien mukaan. Nesslingin Säätiö osallistui vuonna 2019 lainan takaisinmaksuun 18 000 eurolla.
Ahvenanmaan ketoverkoston pitkittäisseuranta on globaalisti ainutlaatuinen tutkimushanke sen pitkäkestoisuuden, kerätyn aineiston kattavuuden ja sen avaamien tutkimusmahdollisuuksien vuoksi. Tutkimus tuottaa luotettavia ennusteita siitä, kuinka lajit ja yhteisöt
reagoivat ympäristön pirstoutumiseen ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutuksiin luonnossa.
Pitkäaikaisseurannalle ei ole löytynyt pysyvää rahoitusta julkisilta tutkimusrahoittajilta. Jotta
Ahvenanmaalla jo 25 vuotta sitten aloitettu seuranta ei katkeaisi, säätiö päätti rahoittaa hanketta 25 000 eurolla/vuosi neljän vuoden ajan (2019–2022), mikäli toiminta säilyy suunnitellun mukaisena. Säätiö rahoitti Ahvenanmaan ketoverkoston pitkittäistutkimusta vuonna
2019 lahjoittamalla 25 000 euroa Helsingin yliopiston Akateemikko Ilkka Hanskin muistorahastoon, jossa summa on korvamerkitty ketoverkoston seurantatutkimukseen.
Helsinki Climate -tapahtuma järjestettiin Helsingin Bio Rexissä 11.9.2019 kooten yhteen
politiikkoja, yrityksiä, kuntia, tutkijoita, kansalaisjärjestöjä ja nuoria keskustelemaan yhdessä
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siitä, miten Suomen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä toteutetaan käytännössä ja ketkä
sen tekevät. Tapahtumaan osallistui nuoria ilmastoaktivisteja myös Suomen ulkopuolelta.
Tapahtuma herätti voimakasta kiinnostusta, sillä 600 yleisö- ja kutsuvieraspaikkaa varattiin
loppuun alle kahdessa päivässä. 600 osallistujan lisäksi tilaisuus tavoitti striimin välityksellä
noin 3000 seuraajaa. Tapahtuma nousi myös medioihin moninkertaistaen tapahtuman viestien tavoittavuuden. Säätiö tuki tapahtuman tuotantoa 5 000 eurolla, joka oli noin 5 prosenttia
tapahtuman tuotantobudjetista.

1.4. Nessling Nest
Säätiön säännöissä mainitaan, että Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan ”asettamalla käytettäväksi tiloja tällaista tutkimusta varten”. Säätiön toimiston seinänaapurina oleva 224 m2:n
huoneisto Fredrikinkatu 20 A 10 on toiminut 14.3.2016 lähtien yhteisöllisenä Nessling Nesttyötilana ja verkostoitumispaikkana ympäristötutkijoille ja -vaikuttajille.
Tilassa on työskentelytilaa kolmessa huoneessa yhteensä 12 vakituiselle tutkijalle, jotka voivat
varata työhuonepaikan aina 1–12 kuukaudeksi kerrallaan. Tämän lisäksi tilassa on epäsäännölliseen työskentelyyn tarkoitettu ”pop up -tila” ja kaksi kokoushuonetta, joista toiseen mahtuu enintään kuusi henkilöä ja toiseen enintään 30 henkilöä. Työtiloja voivat hakea kaikki
ympäristöhaasteita ratkovat tutkijat rahoittajasta riippumatta. Mikäli hakijoita on paljon,
Nesslingin Säätiön rahoittamat tutkijat ovat etusijalla. Tiloja täytetään sitä mukaa kuin niitä
vapautuu.

Nestin käyttäjät tieteenalojen mukaan
vuoden 2019 lopussa

Yhteiskuntatieteet
34 %

Taloustieteet
25 %
Monitieteellinen
8%
Tekniikan muut alat
8%

Muut
8%

Tiedotus- ja muu toiminta
17 %

9

MAJ JA TOR NESSLINGIN SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2019

Vuoden 2019 aikana tilaa käytti työpaikkanaan säännöllisesti tai satunnaisesti noin 30 tutkijaa tai ympäristönsuojelun parissa työskentelevää muuta toimijaa. Tutkijat tekivät pääsääntöisesti väitöskirja- tai post doc -tutkimusta ja edustivat monipuolisesti eri tieteenaloja.
Tämän lisäksi Säätiö työllisti vuoden 2019 aikana Nestissä kuusi ympäristöalan opiskelijaa,
jotka toimivat lyhytaikaisissa työsuhteissa Nestin tilakapteeneina. Tilakapteenin pääasiallinen
tehtävä on avata ovea Säätiön pop up -tilan käyttäjille sekä Nestin vieraille. Toimenkuvaan
kuuluu myös muita pienimuotoisia järjestyksenpitoon ja tapahtumajärjestelyihin liittyviä
tehtäviä. Työtehtävien osuus paikallaolosta on keskimäärin enintään tunti päivässä. Muun
ajan saa käyttää omaan tutkimus- tai opiskelutoimintaan. Tärkeä tavoite on myös verkottaa
tilakapteenina toimivia ympäristöalan opiskelijoita alan tutkijoihin ja toimijoihin.
Nessling Nestin aamukahvit järjestettiin tutkijayhteisölle kerran viikossa keskiviikkoisin klo
9.15–10.15. Aamukahvien tavoitteena on ajankohtaisen tutkimustiedon sekä yhteisön tutkijoiden osaamisen jakaminen muille yhteisön jäsenille ja myös yhteisön ulkopuolisille aihepiiristä kiinnostuneille sekä erilaisten osaajien verkottaminen. Vuoden 2019 aikana järjestettiin
yhteensä 25 aamukahvitilaisuutta.
Nessling Nestiä käytettiin vuonna 2019 myös Nessling Nestissä työskentelevien ja heidän
sidosryhmiensä yhteisiin tilaisuuksiin.

1.5. Ympäristötiedon foorumi
Tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välisen tiedonkulun ja vuoropuhelun vahvistamiseksi Säätiö on mukana vuonna 2010 perustetussa Ympäristötiedon foorumissa (YTF), joka järjestää
erilaisia tapahtumia ympäristöalan uusimman tieteellisen tiedon välittämiseksi yhteiskunnallisen päätöksenteon ja hallinnon tarpeisiin. Vuonna 2019 Ympäristötiedon foorumi järjesti 14
yleisötapahtumaa (jossa mukana myös Ympäristödialogeja-tapahtumat). Tilaisuudet keräsivät
yhteensä 1530 yksittäistä osallistujaa. Tilaisuuksien lisäksi YTF julkaisi ”Ympäristötiedon
puheenvuoroja”- sarjassa kolme policy brief -julkaisua, joiden viesti ja politiikkasuositukset
suunnattiin päätöksentekijöille ja muille tiedon hyödyntäjille.
Lisäksi YTF järjesti eduskunnassa viisi tutkijoiden ja kansanedustajien välistä Saumakohtia-dialogia. Tilaisuuksissa tavattiin kokoomuksen, vihreiden ja vasemmistoliiton kansanedustajia. Tapaamisia tarjottiin kaikkiin eduskuntapuolueisiin, mutta hallituskriisin vuoksi
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kaksi tapaamista jouduttiin siirtämään alkuvuoteen 2020. Tapaamisia järjestettiin kahdesta
eri teemasta: 1) Hiilinielujen kokonaisuus ja yhteys luonnon monimuotoisuuteen 2) Kiertotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö.
Ympäristötiedon foorumi järjesti Ympäristödialogeja-keskustelusarjan tapahtumia vuoden
2019 aikana kuusi kertaa yhteistyössä Säätiön ja Koneen Säätiön kanssa. Ympäristödialogien
tavoitteena on keskustella ajankohtaisista ympäristökysymyksistä ratkaisuhakuisesti ja tutkijavetoisesti muut keskeiset sektorit keskusteluun mukaan ottaen. Vuoden 2019 Ympäristödialogeja-keskustelujen teemat olivat:

•
•

6.2. Miten lastenhankinnasta tulisi puhua? (Lauttasaaren kartanossa)

•
•

8.5. Luonnontieteilijän suhde luontoon ja eläimeen (Lauttasaaren kartanossa)

•
•

2.10. Ympäristö konfliktien keskellä (Nessling Nestissä)

2.4. Raha pelastaa maailman? Ympäristö investoinnin kohteena
(Lauttasaaren kartanossa)
28.8. Miten suunnitella monimuotoista luontoa?
(Villa Elfvikin luontotalossa Espoossa)
27.11. Jäämerenrata ja arktisen alueen kestävä tulevaisuus
(Arktikumissa Rovaniemellä)

Jokainen vuonna 2019 järjestetty tilaisuus oli täynnä noin 35–50-henkisen asiantuntijayleisön
voimin. Tilaisuudet striimattiin etäkatsojille ja on löydettävissä kiinnostuneille tilaisuuden
jälkeen YouTubesta. Jokaisesta vuoden 2019 Ympäristödialogeja-tapahtumasta järjestettiin
etäkatsomo Jyväskylän yliopistolla.
Säätiö rahoittaa puoliksi Koneen Säätiön kanssa Ympäristötiedon foorumin kokopäiväisen
toiminnanjohtajan sekä koordinaattorin palkka- ja toimintamenot, jotka ovat osa säätiöiden
varsinaista toimintaa. Toiminnanjohtajana toimi vuonna 2019 valtiotieteiden maisteri Outi
Silfverberg ja koordinaattorina 1.3. alkaen filosofian tohtori Kaisa Välimäki, jotka olivat määräaikaisessa työsuhteessa Nesslingin Säätiöön ja työskentelivät Nessling Nest -tutkijatilassa.
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1.6. Viestintä
Säätiön viestinnän tarkoituksena on tehdä sekä Säätiön tavoitteet että Säätiön tukema työ
tunnetuiksi. Säätiö teetti vuoden 2018 alussa viestintäyhteistyökumppanillaan Kaskas Medialla toimintaympäristökartoituksen, jonka pohjalta laadittiin Säätiölle erillinen viestintästrategia. Säätiöllä on kolme ensisijaista tavoitetta viestinnälleen. Tavoitteet tarkistetaan vuosittain.
Tavoitteet vuosille 2018–2019 olivat:
1. Säätiö tuottaa tietoa ja viestii siitä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.
2. Säätiö edistää ympäristötiedon tuottajien ja hyödyntäjien yhteistyötä.
3. Säätiön tunnettuuden nostaminen ja brändääminen vaikuttavana ympäristötoimijana.
Säätiön tärkeimmät viestintäkanavat olivat vuonna 2019 Säätiön verkkosivut ja uutiskirje
sekä Facebook-, Twitter- ja Instagram-tilit. Viestinnästä vastasi Säätiön tutkimusjohtaja, joka
tuotti ja suunnitteli viestintää yhteistyössä viestintätoimisto Kaskas Median kanssa. Tämän
lisäksi Säätiö painottaa viestinnässä ihmisten kohtaamista ja verkottumista, joita edistetään
Säätiön omistamassa yhteisöllisessä työtilassa Nessling Nestissä (1.4.) sekä yhdessä Koneen
Säätiön kanssa rahoittamassa Ympäristötiedon foorumissa (1.5.). Myös Säätiön tekemä sidosryhmäyhteistyö (1.8.) on osa säätiöviestintää.
Vuoden 2019 tärkeimmät viestinnälliset saavutukset

•

Säätiön sosiaalisen median kanavien seuraajamäärät jatkoivat kasvuaan vuonna 2019.
Tällä hetkellä (24.1.2020) Säätiön Twitter-tilillä on 2560 seuraajaa, ja seuraajamäärä on
kasvanut vuodessa 27%. Facebook-tilillä on 1179 seuraajaa ja seuraajamäärä on kasvanut vuodessa 20%. Säätiön Instagram-tilillä on 461 seuraajaa.

•

Säätiön verkkosivujen kävijämäärä kasvoivat edellisestä vuodesta. Säätiön sivuilla oli
vuoden 2019 aikana 39 990 istuntoa ja 25 201 uutta kävijää. Eniten sivukatseluja saivat
sivut, joilla kerrotaan rahoitetuista hankkeista, alkavasta apurahahausta ja apurahamyönnöistä.

•

Vuonna 2019 Säätiön tutkijoita kannustettiin kirjoittamaan Säätiön Ratkaisuja-blogisivulle. Yhteensä 15 Säätiön rahoittamaa tutkijaa kirjoitti yleistajuisen tekstin tutkimustyöstään. Lisäksi blogisivulla ilmestyi 22 Säätiön tiedotetta ajankohtaisista tapahtumista ja Säätiön rahoittamien tutkimushankkeiden esittelyjä. Ratkaisuja-blogissa
julkaistiin myös Ympäristödialogeja-keskustelusarjaan liittyen 7 blogikirjoitusta.
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•

Säätiön apurahahaun markkinointikampanja muodostui ydinviestistä “Ympäristö tarvitsee sinua! Mikä on sinun ratkaisusi?” ja ratkaisuja kuvaavasta visualisoinnista. Kampanjan sisällöt kattoivat Facebookissa 12 392 käyttäjätiliä ja ne saivat Twitterissä 18 467
näyttökertaa. Kampanjaa varten kokeiltiin ensimmäistä kertaa käsikirjoitettuja Instagram Story -sisältöjä, joiden aiheena oli tuleva apurahahaku. Story-sisällöt tavoittivat
yhteensä 93 seuraajaa. Kampanjajaksolla 1.–12.8.2019 verkkosivuilla vieraili yhteensä 3
575 kävijää, joista noin 2000 suomen- tai englanninkielisillä apurahasivuilla.

•

Säätiön sähköisellä uutiskirjeellä on tällä hetkellä (24.1.2020) 1 556 tilaajaa. Tilaajamäärä on noussut vuoden aikana 14 %. Uutiskirje lähetetään noin 2–3 kuukauden
välein ja siihen nostetaan säätiön ajankohtaisia uutisia ja blogikirjoituksia. Viidestä
vuonna 2019 lähetetystä uutiskirjeestä selvästi suosituin on ollut marraskuussa lähetetty uutiskirje apurahojen myöntämisestä. Sen on avannut 52,4% uutiskirjeen tilaajista ja
33,4% heistä on klikannut jotain uutiskirjeen linkkiä (yleensä lukemaan listan myönnetyistä apurahoista).

1.7. Apurahatutkijoiden tukeminen eli
Grant Plus -toiminta
Syksyn yleiseen hakuun liittyvä info- ja koulutustilaisuus järjestettiin 12.8.2019 Nessling
Nestissä, josta tilaisuus striimattiin. Paikan päällä tilaisuutta seurasi 30 apurahanhakijaa ja
striimiä on katsottu 238 kertaa. Tilaisuuden tavoitteena oli auttaa hakijoita paremmin sisäistämään Säätiön hakukriteerit sekä kirjoittamaan parempia hakemuksia.
Henkilökohtaista keskusteluapua oli tarjolla apurahahakijoille sekä hakuaikana että hakupäätösten jälkeen. Kahdenkeskinen konsultointitilaisuus tutkimusjohtajan kanssa oli varattavissa
apurahan hakijoille joko kasvotusten Säätiön toimistolla tai puhelimitse. Tutkimusjohtaja
keskusteli hakuaikana 33 apurahahakijan kanssa. Hakemuspalautetta niille hakijoille, jotka eivät saaneet apurahaa, annettiin ainoastaan puhelimitse. Palautekeskustelu käytiin 34
hakijan kanssa. Henkilökohtainen keskustelumahdollisuus sekä haku- että palauteaikoina sai
paljon kiitosta.
Säätiön rahoittamia tutkijoita kannustettiin kirjoittamaan Säätiön verkkosivujen Ratkaisuja
-blogisarjaan. Säätiö tarjosi tutkijoille Kaskas Median viestintäammattilaisen tukea blogien
hiomiseen. Yhteensä 15 apurahatutkijaa kirjoitti tutkimusaiheistaan yleistajuisen kirjoituksen
vuoden 2019 aikana.

13

MAJ JA TOR NESSLINGIN SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2019

Vuorovaikutuskoulutus ”Tutki ja vaikuta muutoksessa” Nesslingin, Koneen sekä Tiina ja
Antti Herlinin Säätiöiden tutkijoille järjestettiin 21.5.2019 Lauttasaaren kartanolla yhteistyössä viestintätoimisto Ellun Kanojen kanssa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 30 tutkijaa, joista
kymmenen oli Säätiön rahoittamia tutkijoita. Koulutuksen tavoitteena oli harjoituttaa tutkijoita keskustelemaan monitieteisessä tutkijaryhmässä ja valmistella tutkijat osallistumaan
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tilaisuus sai osallistujilta erinomaiset arviot (yleisarvosana
4 kun maksimipistemäärä 5). Erityisesti kiiteltiin alustajien puheenvuoroja sekä mahdollisuutta tavata muita apurahatutkijoita.

Koulutuksesta sanottua:
”Viestintäkoulutukset ovat olleet yksiä parhaimmista paikoista verkostoitua ja luoda kestäviä,
hyödyllisiä, mukavia ja poikkitieteellisiä tutkijaystävyyssuhteita. Se on tavallaan aika ihmeellistäkin.”
“Luennoilta saatu kokeneiden vaikuttajien näkemys suomalaisen poliittisen päätöksenteon toiminnasta ja siihen vaikuttamisesta oli todella valaisevaa. Myös ajatus, että asioita voi kommentoida myös oman erikoisalan ulkopuolelta oli voimaannuttava.”
“Hyvää oli etenkin käytännönläheisyys. Sen sijaan, että vain kerrottaisiin miten pitäisi toimia/
millainen esimerkiksi hissipuheen pitäisi olla, itse tekemällä ja miettimällä oppii enemmän.
Työpaja oli selkeä ja hyvin suunniteltu.”

1.8. Sidosryhmäyhteistyö
Säätiö on jäsenenä sekä suomalaisia säätiöitä ja rahastoja edustavassa Säätiöt ja rahastot
ry:ssä (vuoden 2019 loppuun saakka Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta) että vuoden
2019 syyskuusta alkaen eurooppalaisessa säätiöiden yhteistyö- ja edunvalvontaelimessä European Foundation Centressä (EFC).
Säätiön tutkimusjohtaja edusti vuonna 2019 Säätiötä jäsenenä seuraavissa
luottamustehtävissä:

•

Ympäristötiedon foorumin ohjausryhmässä
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•
•
•

Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelman johtoryhmässä
Säätiöt ja rahastot ry:n hallituksessa
Luontopaneelin (Suomen IPBES -paneeli) jäsenenä

Säätiön tutkimusjohtaja osallistui vuonna 2019 kahteen kansainväliseen säätiökokoukseen:
4.-6.12. Joint Annual meeting for European Foundations for Sustainable Agriculture and
Food & European Environmental Funders Group, Brussels.
Tapaamisen tavoitteena oli tuoda yhteen eurooppalaisia säätiöitä, jotka rahoittavat kestävää
ruuantuotantoa sekä ympäristöaiheita. Tapaamisessa kuultiin ajankohtaisia tutkija-, kansalaisjärjestö- ja politiikkapuheenvuoroja sekä keskusteltiin säätiöiden rooleista kestävämmän
ruuantuotannon ja ympäristökriisien ratkaisujen edistäjinä. Tutkimusjohtaja jakoi muille
osanottajille tietoa Carbon Action -alustasta sekä Säätiön keinoista tukea ympäristötutkimuksen vaikuttavuutta.
14.-15.11. Nordisk stiftelsekonferens 2019, Hanaholmen, Helsinki.
Pohjoismaiset säätiöt tapasivat ensimmäistä kertaa Suomessa. Säätiön tutkimusjohtaja oli
mukana tapahtuman järjestelytoimikunnassa ja fasilitoi kokouksessa rinnakkaissession
nimeltä “Co-operation between foundations”. Tapahtumaan osallistui yhteensä 155 säätiöiden edustajaa Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Suomesta. Nesslingin Säätiö tuki tapahtuman
järjestelykuluja 2 500 eurolla.
Vastuullisen sijoittamisen säätiötapahtuma
Säätiön tutkimusjohtaja oli pohjoismaisen säätiökonferenssin lisäksi mukana organisoimassa
säätiötapahtumaa vastuullisesta sijoittamisesta.
Säätiö järjesti kestävän kehityksen viikolla 4.6.2019 yhdessä Kaute Säätiön sekä Tiina ja Antti
Herlinin Säätiön kanssa muille säätiöille vertaispiirin vastuullisesta sijoittamisesta. Tilaisuuden tavoitteena oli kannustaa suomalaisia säätiöitä konkreettisesti toimimaan varojensa vastuullisemman sijoittamisen puolesta, sillä sijoituspäätöksillä on merkitystä, jos säätiökenttä
yhtenä rintamana osoittaa sijoituskohteidensa valinnoilla pyrkimyksensä rakentaa kestäväm-
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pää maailmaa. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijapuheenvuorot Nesslingin Säätiön hallituksen jäsen Niina Bergringiltä, WWF Suomen Raija-Leena Ojaselta sekä ”Vastuullisuudesta
ylituottoa sijoituksiin” -kirjan kirjoittajilta Tiina Landaulta ja Hanna Silvolalta. Alustusten
jälkeen säätiöt keskustelivat vilkkaasti omista kokemuksistaan, sekä haasteista että mahdollisuuksista, vastuulliseen sijoittamisen liittyen. Tilaisuuteen osallistui 30 säätiön edustajaa,
joukossaan Suomen suurimmat säätiöt. Osanottajat antoivat tilaisuudesta kiittävää palautetta.
Edellä mainittujen lisäksi tutkimusjohtaja edusti Säätiötä useissa eri sidosryhmien tilaisuuksissa Helsingissä, vieraili Rovaniemellä Lapin yliopistossa ja Arktisessa keskuksessa sekä
tapasi eri sidosryhmien edustajia vapaamuotoisissa keskusteluissa.

1.9. Selvitys Säätiön apurahatutkijoiden urapolusta
Säätiö teetti maaliskuussa 2019 kyselytutkimuksen apurahaa vuosina 2000, 2005, 2010 ja
2015 saaneille tutkijoille. Tutkijoita pyydettiin kertomaan kokemuksiaan apurahakaudelta sekä apurahakauden vaikutuksista jatkotyöllistymiseen ja urakehitykseen. Aula Research Oy:n
toteuttamaan kyselyyn vastasi 96 henkilöä ja sen vastausprosentti oli 36. Kyselytutkimuksen
mukaan Säätiöltä apurahaa saneet tutkijat ovat tyytyväisiä työuriinsa, ja apurahakaudella
nähtiin olleen myönteinen vaikutus apurahansaajien urakehitykseen. Keskimääräinen Nesslingin Säätiön alumni on luonnontieteelliseltä tieteenalalta väitellyt keskituloinen, toistaiseksi voimassa olevassa kokoaikaisessa työssä oleva tutkija, joka työskentelee yliopistolla tai
tutkimuslaitoksessa. Tutkimustehtävissä yliopistolla tai tutkimuslaitoksella työskentelevien
osuus kyselyyn vastanneista on yhteensä 60 prosenttia. Ainoastaan 3 prosenttia vastaajista oli
vastaushetkellä työtön.
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2. Säätiön hallinto

2.1. Säätiön hallitus
Toimintavuoden alkaessa Säätiön hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, varapuheenjohtajana Timo Kairesalo sekä jäseninä Jari Niemelä, Tuula Varis,
Kristina Pentti-von Walzel, Niina Bergring ja Simo Honkanen.
Säätiön hallitus päätti vuosikokouksessaan hallituksen jäsenten lukumääräksi edelleen seitsemän. Erovuorossa ollut filosofian tohtori Timo Kairesalo valittiin uudelleen hallitukseen.
Kairesalon uusi kausi tulee sääntöjen mukaisesti päättymään kesken hänen täyttäessään 70
vuotta vuonna 2021.
Hallitus piti toimintavuoden aikana yhdeksän kokousta.
Hallituksen talousvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajana Bergring, sekä jäseninä Kylä-Harakka-Ruonala ja Pentti-von Walzel. Talousvaliokunta piti yhteyttä Evlin salkunhoitajiin
sijoitustoimintaan liittyvissä kysymyksissä ja valmisteli sijoitussuunnitelman päivittämisen
hallituksen vuosikokoukseen. Talousvaliokunnan ehdotuksen pohjalta vuosikokous päätti
yhdistää apurahapolitiikan määrittelyn sijoitussuunnitelmaan.
Hallituksen tutkimusvaliokuntaan kuuluivat Kairesalo puheenjohtajana sekä Niemelä ja Varis
jäseninä. Tutkimusvaliokunta toimi asiantuntijalautakunnan ja hallituksen välisenä yhteistyöelimenä sekä valmisteli hallituksen päätettäviksi tulleita tutkimusasioita. Tutkimusvaliokunta
tapasi vuoden 2019 aikana kerran, ja tämän lisäksi tutkimusjohtaja keskusteli toimintaan
liittyvistä kysymyksistä tutkimusvaliokunnan kanssa sähköpostitse.
Hallituksen puheenjohtajalle maksettiin 7 000 euron ja jäsenille 6 000 euron vuosipalkkio.
Hallituksen palkkioihin käytettiin toimintavuoden aikana yhteensä 37 000 euroa. Yksi hallituksen jäsenistä ei ottanut palkkiota vastaan.
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2.2. Säätiön tilintarkastus
Säätiön tilintarkastajina toimivat KHT Jaana Salmi (PwC) ja HT Miikka Vinnikainen (PwC).
Varalla olivat KHT Petter Lindeman ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Tilintarkastajille maksettiin palkkioita yhteensä 13 673 euroa, joista 7 473 euroa kohdistui
vuoden 2018 tilintarkastukseen.

2.3. Säätiön toimihenkilöt
Säätiön päätoimisena tutkimusjohtajana toimi toimintavuoden aikana filosofian tohtori
Minttumaaria Jaakkola. Sivutoimisena asiamiehenä ja 29.4.2019 tehdyn tehtävänimikkeen
muutoksen jälkeen sivutoimisena hallintojohtajana toimi varatuomari Jarmo Hirvonen. Päätoimisena hallintosihteerinä toimi kauppatieteen maisteri Paula Eriksson. Vakituisen henkilökunnan palkkoihin käytettiin vuonna 2019 yhteensä 147 019 euroa.
Toimintavuoden aikana lyhytaikaisissa työsuhteissa Säätiöön olivat tilakapteenit Sanna
Markkinen, Anna Toikkanen, Laura Mattila, Tytti Pakarinen, Annika Nuotiomäki ja Helmi
Nevalainen.
YTF:n tehtävissä Säätiön palveluksessa toimivat lisäksi valtiotieteiden maisteri Outi Silfverberg ja filosofian tohtori Kaisa Välimäki.
Säätiön kirjanpidon hoiti edelleen Suomen Säätiötilipalvelu Oy. Kirjanpidon kulut olivat
yhteensä 13 532 euroa.
Säätiön hallinnon käytännön toiminnoissa noudatettiin vuosikokouksessa tarkistetun hallinnon työjärjestyksen määräyksiä.
Hallitus vastasi toimintavuoden aikana rekisterinpitäjän tehtävistä. Hallintojohtaja toimi tietosuojavastaavana. Henkilötietojen käsittelijät, mukaan lukien YTF, määriteltiin ja sitoutettiin
tehtäviinsä. Henkilötietojen käsittelyssä ei toimintavuoden aikana ilmennyt tietoturvaloukkauksia.
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2.4. Asiantuntijalautakunta
Säätiön yleisten apurahojen jaosta ja muista mahdollisista tutkimustoimintaa koskevista
asioista tekee esitykset Säätiön tutkimuksen painopistealueita edustava asiantuntijalautakunta. Toimintavuonna 2019 lautakuntaan kuuluivat seuraavat jäsenet (toimikausi suluissa):
Professori Raimo Alén				(2018–20)
Dosentti Eeva Furman				(2019–21)
Dosentti Jenni Hultman				(2018–20)
Professori Janne Hukkinen			
(2019–21)
Dosentti Marko Järvinen			
(2019–21)
Professori Lassi Linnanen			
(2018–20)
Emeritus professori Raimo Lovio		
(2018–20)
Dosentti Johanna Mattila			
(2017–19)
Dosentti Eeva-Stiina Tuittila			
(2017–19)
Professori Annele Virtanen			
(2018–20)
Lautakunnan puheenjohtajana toimi professori Annele Virtanen ja varapuheenjohtajana
dosentti Johanna Mattila. Lautakunta kokoontui neljä kertaa. Merkittävä osa lautakunnan
työstä tehtiin kokousten ulkopuolella lautakunnan jäsenten perehtyessä hakemuksiin ennen
käsittelyä kokouksissa.
Puheenjohtajalle maksettiin asiantuntijalautakunnan kokousten ulkopuolella tehdystä valmistelutyöstä sekä kokouspäivistä vuosipalkkiona 4 000 euroa ja muille jäsenille 3 000 euroa.
Kokoukset kestivät kokonaisen päivän kerrallaan. Kaiken kaikkiaan asiantuntijalautakunnan
palkkioihin käytettiin 31 000 euroa.

2.5. Säätiön retki
Hallitus, asiantuntijalautakunta, tutkimusjohtaja, hallintosihteeri ja hallintojohtaja tekivät
12.–13.6.2019 yhteisen ekskursion Tanskaan, jossa tutustuttiin Kööpenhaminan yliopiston
Sustainability Science Centeriin ja Maersk-torniin, Velux Säätiön rahoitusohjelmiin sekä
Aarhusin yliopiston ympäristötieteiden osaston ajankohtaisiin tutkimushankkeisiin ja tutkijoihin. Ekskursiolla myös järjestettiin hallituksen ja asiantuntijoiden yhteinen vuosittainen aivoriihi, jossa keskusteltiin uuden strategian jalkauttamisesta sekä tulevaan apurahakauteen ja
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säätiön toimintaan liittyvistä linjauksista. Retken kustannukset olivat yhteensä 18 309 euroa.
Retkelle osallistui 16 henkilöä, joten yhden henkilön kustannukset olivat 1 144 euroa.

3. Säätiön talous

3.1. Omaisuusjaottelu
Säätiön omaisuus oli toimintavuoden lopussa sijoitettu kirjanpitoarvojen mukaan seuraavasti:
Pysyvät vastaavat
Muut kiinteistöt				4.204,70
Sijoitukset			
Pörssinoteeratut kotimaiset osakkeet
9.072.683,06
Ulkomaiset osakkeet, rahastot ja jvk:t 71.485.338,85
Kiinteistö- ja asunto-osakkeet
3.568.607,98
						84.126.629,89
Käyttöomaisuusarvopaperit			423.236,88
Muut pitkävaikutteiset menot ja kalusto		

905,28

Vaihtuvat vastaavat				1.140.606,59
./. vieras pääoma				5.130.699,21
Oma pääoma yhteensä				80.564.884,13
Tilikauden ylijäämä oli 2.143.181,49 euroa.
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3.2. Sijoitustoiminnan yleiset olosuhteet
Vuoteen 2019 lähdettiin synkissä tunnelmissa. Osakemarkkinat olivat syöksyneet rajusti marras-joulukuussa 2018 ja talouden näkymät olivat painuneet vaisuiksi.
Vuotta 2019 leimasi USA-Kiina-kauppasodan syveneminen, huoli talouskasvun ja yritysten tulosten kasvun hidastumisesta ja kohonnut riski sopimuksettomasta Ison-Britannian
EU-erosta. Vuoden alkupuoliskolla USA:n korkokäyrä kääntyi yhä selvemmin laskevaksi
pitkien korkojen tippuessa. Pitkien ja lyhyiden korkojen erotuksen painuminen negatiiviseksi
loppukesästä lisäsi taantumapelkoja. Euroalueella korot laskivat historiallisesti poikkeuksellisen mataliksi.
Talouteen liittyvien huolien kasvaessa keskeiset keskuspankit näyttivät kuitenkin valmiutensa
tilanteen pelastamiseksi kriittisellä hetkellä. USA:n keskuspankin suunnanmuutos kiristävästä rahapolitiikasta elvyttävään suuntaan heti vuoden 2019 alussa ja Euroopan keskuspankin
päätös käynnistää määrällinen elvytys, rauhoittivat markkinoita ja tukivat osakkeiden hintoja. Tämän ohella historiallisesti poikkeuksellisen vaatimattomaksi muuttunut tuottopotentiaali koroissa oli omiaan ajamaan rahaa osakkeisiin. Suhteessa korkomarkkinaan osakkeiden
tuottopotentiaali säilyi erittäin hyvänä.
Vuotta 2019 määritti myös se, etteivät synkimmät ennusteet talouskehityksestä ja yritysten
tuloskasvusta toteutuneet. Näiden tekijöiden ansiosta osakekurssit kohosivat ja vuodesta
2019 tuli alkuvuoden tunnelmiin nähden yllättäen yksi vuosikymmenen parhaista osakemarkkinavuosista.

3.3. Säätiön sijoitustoiminta
Säätiön salkunhoitajana toimi Evli Varainhoito Oy (jäljempänä Evli). Arvopaperisijoitukset
oli keskitetty yhteen Evlin salkkuun, minkä lisäksi salkun yhteydessä pidettiin edelleen toimintavuoden päättyessä likvidinä noin 7.000.000 euron erillinen varallisuuserä.
Voimassa oleva varainhoitosopimus on ”täyden valtakirjan” sopimus, kuitenkin niin, että
sopimuksessa määrätään suhteellisen tiukat rajat salkunhoitajan harkintavallalle. Kattavat
salkkuraportit toimitettiin kuukausittain Säätiön toimistoon sekä erikseen kuhunkin hallituksen kokoukseen. Salkunhoitajat olivat kuultavina yhdessä hallituksen kokouksessa. Lisäksi
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hallintojohtaja, tutkimusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja talousvaliokunnan puheenjohtaja tapasivat salkunhoitajia sekä Evlin vastuullisen sijoittamisen koordinaattoria eri yhteyksissä toimintavuoden aikana.
Vuoden lopussa Evlin hoidossa olleen salkun osakepaino oli 61,3 prosenttia. Salkun vuosituotto 2019 oli 17,09 prosenttia. Korkosijoitusten tuotto oli 6,17 prosenttia ja osakesijoitusten
tuotto 25,63 prosenttia. Koko salkun volatiliteetti oli 6,33 prosenttia (korot 1,50 ja osakkeet
10,62 prosenttia). Korkosijoitusten keskimääräinen luottoluokitus oli BB+.
Arvonpaperien arvonalennuksia tehtiin tilikauden aikana vaan 464.643,15 euroa ja arvonpalautuksia 1.787.854,22 euroa.
Arvopapereiden myyntivoittoja saatiin toimintavuoden aikana 2.998.973,43 euroa. Myyntitappioiden määrä oli 258.778,93 euroa. Osinkotuottojen määrä oli 567.018,00 euroa. Vuoden
2019 vuokratuotot olivat 263.240,63 euroa ja maksetut yhtiövastikkeet 178.765,90 euroa.
Vuokratuloja pienensivät normaalista Espoossa Kamreerintie 8:ssa sijaitsevan 1.530 m2:n
toimistotilan vuokrasopimuksen päättyminen Espoon kaupungin kanssa 31.3.2019. Tila oli
koko loppuvuoden tyhjillään. Uuden vuokralaisen löytäminen osoittautui vaikeaksi. Myös
kohteen myyntimahdollisuuksia ja kaavamuutosten (asuinkäyttö) mahdollisuuksia selvitettiin.
Säätiön sivutoiminen asiamies ja päätoiminen hallintosihteeri huolehtivat Säätiön kiinteistö- ja vuokralaishallinnosta. Vuokrattavat huoneistot ovat toimisto- ja liiketiloja ja niiden
kokonaispinta-ala oli vuoden lopussa 3.035 m2.

3.4. Sijoitustoiminnan vastuullisuus
Sijoitustoiminnan vastuullisuuteen, vastuullisuuden mittaamisessa käytettäviin työkaluihin
sekä vastuullisuuden raportointiin kiinnitettiin toimintavuoden aikana edelleen erityistä huomiota Säätiön antaman kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen (”Kohti ekologisesti,
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää sijoitussalkkua”) mukaisesti.
Vastuullinen sijoittaminen merkitsee Säätiössä sitä, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja
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hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät ovat integroitu osaksi salkunhoitoa. Säätiö uskoo, että
vastuullisuustekijöiden huomioon ottaminen sijoituspäätöksissä takaa paremman käsityksen
sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista kuin pelkkä taloudellisten
mittareiden analysointi.
Toimintavuoden aikana Säätiön varainhoitajana toimiva Evli Pankki Oyj toteutti vastuullista sijoittamista systemaattisesti osallistumalla sijoittaja-aloitteisiin ja yhtiökokouksiin sekä
kehittämällä edelleen toimintaansa ja raportointia. Vuoden 2019 aikana erityisesti ilmastonmuutos nousi yhä tärkeämmäksi vastuullisuuteen liittyväksi teemaksi. Tähän liittyen
Evli laati ja julkaisi toimintaansa kuvaavat ilmastoperiaatteet, jotka konkretisoivat Evlin
tekemää työtä ilmastonmuutoksen hillintään liittyen sekä luovat systemaattiset toimintatavat
ilmastonmuutoksen huomioimiselle myös Säätiön sijoituksissa. Evlin ilmastoperiaatteiden
käyttöönotto johti sisällöllisiin muutoksiin myös Säätiön salkussa. Periaatteiden mukaan toimittaessa viisi salkussa ollutta yhtiötä, joiden toimintaa liittyi jäljempänä tarkemmin selostettavin tavoin hiili, poissuljettiin.
Evli raportoi Säätiölle harjoittaneensa aktiivista omistajuutta kuluneen vuoden aikana olemalla yhteydessä yhteensä 14 yhtiöön, osallistumalla 17 yhtiökokoukseen Suomessa sekä
olemalla mukana esimerkiksi seuraavissa sijoittaja-aloitteissa: Climate Action 100+, CDP:n
koordinoimat sijoittajakirjeet ja PRI:n koordinoima vaikuttaminen kohdistuen öljy- ja kaasusektorin yhtiöihin.
Evli raportoi kehittäneensä Säätiön salkun rahastojen vastuullisuutta aktiivisesti ja kertoi
uudistaneensa Evli Osakefaktori Eurooppa ja USA -rahastojen ESG-prosessia. Myös osakefaktorirahastojen poissulkemiskriteerejä tiukennettiin sekä rahastojen sijoitusprosessiin
lisättiin ns. best in class -lähestymistapa, jossa kunkin sektorin sisältä rahastoon valitaan vain
parhaimman ESG-arvosanan saaneet yhtiöt.
Toimintavuoden aikana Säätiön salkun kestävyyden arvioinnissa olivat edelleen käytössä
MSCI:n ESG (environmental, social and governance) -pistetykset, CDP (carbon disclosure
project) -arvosanat sekä YK:n Global Compact -analyysi. Ilmastonmuutokseen liittyvien vaikutusten huomioon ottamisessa oli lisäksi käytössä MSCI:n tietokanta, jonka avulla salkunhoitaja teki hiilijalanjälkilaskelmia sekä fossiilisten varantojen seurantaa ja vertasi kyseisiä
tunnuslukuja vertailuindeksien vastaaviin lukuihin. MSCI:n tietokanta on maailmanlaajuisesti käytetty työkalu yhtiöiden vastuullisuuden arvioimisessa, ja sen kattavuus eri sijoituskohteista globaalisti on suurin tarjolla olevista tietokannoista.
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ESG-analyysin kattavuus Säätiön salkusta oli vuoden 2019 lopussa 84 prosenttia ja YK Global
Compact -analyysin kattavuus 92 prosenttia salkun omistuksista. ESG-analyysi kohdistuu
Säätiön koko salkkuun ja kattaa sekä aktiiviset että passiiviset rahastot. Salkun kokonaisarvosana ESG-analyysissä oli vuoden 2019 lopun analyysissä A, mikä merkitsee, että kokonaisuutena salkussa olevat yhtiöt huomioivat vastuullisuustekijät hyvin omaan toimialaansa
suhteutettuna. Myös CDP-raporttiin vastanneiden yhtiöiden lukumäärä kasvoi ja keskimääräiset arvosanat paranivat kaikilla osa-alueilla. CDP-pisteytykset, jotka ovat olleet jo pitkään
käytössä, tulevat todennäköisesti olemaan tärkeä osatekijä yhtiöiden TCFD-raportoinnissa.
TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) on kansainvälinen ilmastoriskien raportointikehikko, jossa ilmastoriskien taloudelliset vaikutukset tulevat osaksi virallista
taloudellista talousraportointia.
Salkun aktiivirahastojen tekemiä sijoituksia monitoroitiin säännöllisesti mahdollisten YK
Global Compact -rikkomusten osalta. YK:n Global Compact -periaatteet kieltävät yhtiöiltä
lapsityövoiman käytön sekä edellyttävät ihmisoikeuksien noudattamista, korruption vastaisia
toimia ja ympäristöasioiden huomioimista. Mikäli sijoituksia normirikkomusyhtiöihin havaitaan, tilanne analysoidaan yhdessä salkunhoitajan kanssa, minkä jälkeen tehdään päätös jatkotoimista, eli aloitetaan keskustelut yhtiön kanssa tavoitteena vaikuttaa yhtiöön tai poissuljetaan yhtiö. Vuoden 2019 lopussa Säätiön salkun rahastoissa olevista yhtiöistä 0,5 prosenttia
ei noudattanut YK Global Compact –periaatteita ja 4,5 prosenttia oli seurantalistalla. Säätiön
salkun aktiivirahastoissa ei ollut yhtään YK Global Compact -periaatteita rikkovaa yhtiötä.
Säätiön salkun aktiivisista rahastoista suljettiin toimintavuoden aikana pois yhteensä edellä
mainitut viisi yhtiötä. Yhtiöiden poissulkeminen perustui siihen, että niiden liikevaihdosta
merkittävä osa, yli 30%, tuli kivihiileen liittyvästä liiketoiminnasta (kivihiilen louhiminen
tai sen käyttö energiantuotannossa), eikä yhtiöillä ollut uskottavaa suunnitelmaa kivihiileen
liittyvän toiminnan vähentämiseksi. Tämän lisäksi Säätiön sijoituskohteista kuuden yhtiön
kanssa käytiin varainhoitajien toimesta vaikuttamiskeskusteluja. Yhtiöiden kanssa käydyt
keskustelut liittyivät työntekijöiden yleisiin oikeuksiin sekä työntekijöiden oikeuksiin kuulua
ammattiliittoihin, yhtiön hiilellä tuottaman sähkön osuuteen yhtiön liikevaihdosta, yhtiön
syyllistymään päästöhuijaukseen, yhtiöiden vastuullisuusraportointiin ja sen kehittämiseen,
sekä yhtiöiden yhtiökokouskutsussa esittämiin hallituksen palkkioiden korotuksiin.
Säätiön salkun aktiivisissa osakerahastoissa keskimääräinen hiili-intensiteetti (193 tonnia
CO2 e / USD liikevaihto milj.) oli matalampi kuin indeksirahastoissa (243 tonnia CO2 e /
USD liikevaihto milj.). Niiden yhtiöiden osuus, joilla on fossiilisia varantoja (hiili, kaasu, öljy,
öljyhiekka), oli niin ikään matalampi kuin indeksirahastoissa. Sen sijaan yhtiöiden lukumää-
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rä, joilla on päästövähennystavoitteita, oli aktiivisissa osakerahastoissa hieman matalampi
kuin indeksirahastoissa.
Vaikka Säätiön salkun kotimaisten osakkeiden hiili-intensiteetti oli korkeampi kuin muilla
maantieteellisillä alueilla, oli se silti pienempi kuin Helsingin pörssissä keskimäärin. Salkun
korkorahastojen hiili-intensiteetti oli korkeampi kuin indeksirahaston, jossa finanssiala painottuu voimakkaammin. Toisaalta fossiilisia varantoja omistavia yhtiöitä korkorahastoissa oli
suhteessa vähemmän kuin indeksirahastossa.
Sijoitustoiminnan vastuullisuuden, vastuullisuuden mittaamisen ja raportoinnin kehittäminen ovat Säätiön jatkuvia tavoitteita kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2019 lopun tilanteen perusteella Säätiön asettamat tavoitteet
toteutuvat ja aktiivista työtä salkun vastuullisuuden kehittämiseksi jatketaan edelleen.
Säätiön salkun sijoitusten ESG-arvosanat vuoden 2019 lopun tilanteen mukaisesti:

Lähteet: Evli, MSCI ESG Research.
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Säätiön salkun osakerahastojen kohdeyritysten CDP Disclosure -keskimääräiset arvosanat:

Lähteet: Evli, CDP.

3.5. Säätiön taloudellisen aseman todennäköinen
kehitys ja riskien arviointia
Säätiön omaisuus on olemassa säätiön säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamista
varten. Säätiö on perustettu määräämättömäksi ajaksi, jolloin lähtökohtana on pidettävä sitä,
että toiminnan on jatkuttava ”ikuisesti”. Minkään ajankohdan hallituksella ei näin ollen ole
oikeutta päättää varainkäytöstä, joka vaarantaisi säätiön toiminnan jatkuvuuden. Jatkuva
riskien arviointi ja pyrkimys riskien hallintaan ovat keskeinen osa säätiön toimintaa.
Säätiön toiminnan vaikuttavuus muodostuu sen käytössä olevien taloudellisten voimavarojen
kohdentamisesta oikeisiin kohteisiin oikea-aikaisesti. Säätiön toimintaa määräävä peruskysymys on, miten säätiö voi maksimoida vaikuttavuutensa jaksottamalla varojen käytön ajallises-
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ti parhaalla mahdollisella tavalla. On keskeistä pyrkiä löytämään hyvä vastaus siihen, kuinka
paljon säätiön tulee käyttää vuosittain varojaan tarkoituksensa toteuttamiseen ja kuinka
paljon varoja allokoidaan kartuttamaan tulevaisuudessa tarvittavaa rahoitusta.
Pitkälle tulevaisuuteen ulottuva toiminta edellyttää, että varainkäyttö ei saa johtaa säätiön
varojen pysyvään vähenemiseen, mutta ei myöskään omaisuuden arvon itsetarkoitukselliseen kasvattamiseen esimerkiksi liian varovaisen jakopolitiikan vuoksi. Tämän tasapainon
löytäminen on säätiön kestävän varainkäytön tavoite. Apurahoina jaettavien varojen määrä
ei saa olla niin suuri, että se pitkällä aikavälillä ylittää säätiön taloudellisen kestokyvyn. Paitsi
sijoitustoiminnassa, myös jakopolitiikassa on kartettava omaisuuden pysyvyyttä vaarantavia
riskejä.
On mahdotonta harjoittaa sellaista apurahapolitiikkaa, joka toimisi talouden väistämättömissä suhdannevaihteluissa joka vuosi parhaalla mahdollisella tavalla. Kirjanpidollisesti alijäämäisiä vuosia ei voida välttää, mikäli halutaan välttää huomattavia vaihteluja vuosittaisissa
apurahasummissa. Tarkasteluperspektiivin onkin oltava olennaisesti kalenterivuotta pidempi.
Erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina säätiöiden apurahat ja muu säätiöiden myöntämä
tuki ovat arvossaan ja niiden vaikuttavuus suurimmillaan.
Säätiön harjoittaman arvopaperisijoittamisen vuorovaikutteista kytkentää tulevaisuudessa
jaettaviin apurahoihin pyritään hallitsemaan säännöllisesti suoritettavilla strategisen allokaation analyyseillä, joissa tarkasteltavana on seuraava vähintään 10 vuoden ajanjakso. Analyyseillä optimoidaan kestävää jakosummaa ja säätiön omaisuuden reaaliarvon säilymisen
todennäköisyyttä.
Toimintavuoden vuosikokouksessa päätettiin lähteä siitä, että apurahasumma pyritään reaalisesti pitämään toistaiseksi vuoden 2010 tasolla. Tällä ratkaisulla pienennetään olennaisesti
apurahasumman kasvun aiheuttamia riskejä lähivuosien epävarmassa sijoitusympäristössä.
Säätiön harjoittamassa sijoitustoiminnassa kartetaan omaisuuden pysyvyyttä vaarantavia
riskejä, joita ovat äkilliset arvon alentumiset ja toisaalta inflaatiota matalampi tuotto pitkällä
aikavälillä. Riskejä hallitaan ennen muuta sijoitusten riittävällä hajauttamisella.
Sijoitusten kohdentamisessa huomioidaan sijoittamiseen liittyviä riskejä ja rajataan ne
hyväksyttävään määrään varainhoitosopimuksissa. Lisäksi riskien suuruutta ja toteutumista

27

MAJ JA TOR NESSLINGIN SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2019

seurataan aktiivisesti. Säätiön hallitus vahvistaa sijoitustoiminnan pitkän aikavälin allokaation ottaen huomioon tuottotavoitteet, jotka perustuvat markkinoiden vallitseviin tuotto-odotuksiin.
Säätiön varojen sijoittamisessa osake-, joukkolaina- ja rahamarkkinoille noudatetaan korkosijoitusten ja osakesijoitusten välillä voimassa olevassa maisuudenhoitosopimuksessa määriteltyä pitkäaikaista perusallokaatiota: osakkeet 60 % ja korkosijoitukset 40 %. Salkusta 15 %
sijoitetaan perusallokaatiossa Investment Grade -yritysten joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin ja 6 % High Yield -yritysten joukkolainoihin ja muihin korkoinstrumentteihin. Salkusta 15 % sijoitetaan valtionlainoihin. Osakkeiden osuus jakautuu perusallokaatiossa kotimaisiin osakkeisiin (20 %), kehittyviin maihin (10 %) ja globaaleihin osakkeisiin
(30 %). Rahamarkkinasijoitusten osuus on perusallokaatiossa 4 %. Allokaation laskemisessa
käytetään markkina-arvoja.
Säätiön perusallokaatiolle arvioitu pitkän aikavälin reaalinen vuosituotto-odotus on tällä
hetkellä 3,0 - 3,5 %. Alhaisista reaalikoroista johtuen tuotto-odotus on alhaisempi kuin historialliset toteutuneet tuotot. Vuoden 2019 toteutunut tuotto ylitti yllättäen tuottotavoitteen
moninkertaisesti. On epätodennäköistä, että kuluvana yllettäisiin yhtä hyvään tuottoon.
Hallitus saa jokaiseen kokoukseensa Evlin salkkuraportin, joka yleensä sisältää myös kattavan
vastuullisuusarvioinnin. Talousvaliokunnan jäsenet saavat lisäksi kuukausittaisen salkkuraportin. Raportoinnissa seurataan muun ohella Säätiön salkun arvonkehityksen 30 päivän
hajontariskiä eli volatiliteettia (keskihajontaa). Mikäli salkun hajontariski ylittää asetetun 15
prosentin rajan, tulee varainhoitajan ja hallituksen yhdessä arvioida toimenpiteitä hajontariskin vähentämiseksi.
Potentiaaliset taloudelliset riskit liittyvät lähiaikojen sijoitusnäkymiin. On tärkeää, ettei
vuotuisten apurahojen määrää nosteta ilman perusteellista harkintaa. Epävarmuus markkinoilla on vuoden 2020 alkaessa suurta ja heilunta tulee todennäköisesti jatkumaan. Erityisesti
Koronavirusepidemian vaikutukset luovat markkinoille epävarmuutta.
Espoossa Kamreerintie 8:ssa sijaitsevan 1.540 m2:n toimistotilan vuokraamiseen liittyvät
ongelmat pienentänevät edelleen olennaisesti Säätiön vuokratuloja. Vanhenevan toimistorakennuksen kunnossapito edellyttää samanaikaisesti yhtiövastikkeen pitämistä edelleen
suhteellisen korkealla tasolla.
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Säätiön omaisuus on kattavasti vakuutettu. Vuokrattaviin huoneistoihin liittyy myös menetettävän vuokratulon kattava keskeytysvakuutus sen varalta, että vuokrauskohde vahinkotapahtuman johdosta tulee käyttökelvottomaksi.
Säätiön toiminnan jatkuvuus ja mahdollisuus nykyisen apurahatason säilyttämiseen vaikuttavat parhaan käytettävissä olevan tiedon perusteella turvatuilta. Säätiön toiminnan voidaan
olettaa jatkuvan entisellään.

4. Lähipiiritiedot
Toimintavuoden aikana säätiön lähipiiriin kuuluivat edellä mainitut hallituksen jäsenet,
hallintojohtaja ja tutkimusjohtaja sekä edellä mainittujen puolisot, lapset, vanhemmat sekä
sisarukset ja oikeushenkilöt, joissa edellä mainituilla on määräysvalta. Myös säätiön tilintarkastajat kuuluivat lähipiiriin.
Säätiön hallituksen jäsenet, tutkimusjohtaja ja hallintojohtaja antavat vuosittain erityiselle lomakkeella laadittavan sidonnaisuusilmoituksen. Sidonnaisuusilmoitukset säilytetään säätiön
toimistossa.
Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot on eritelty edellä luvussa 2 (Säätiön hallinto). Hallituksen
jäsenet eivät ole palkkionsa lisäksi saaneet säätiöltä rahalainoja, avustuksia taikka muutakaan
taloudellista etua. Hallituksen kokouksissa jäsenille ja kokoukseen osallistuneille tutkimusjohtajalle ja hallintojohtajalle on tarjottu tavanomaiset kokouskahvitukset välipaloineen.
Hallituksen kokoustarjoiluihin on toimintavuoden aikana käytetty 808 euroa. Hallituksen
jäsenten kokouksiin liittyviä matkakuluja on toimintavuoden aikana korvattu yhteensä 959
eurolla. Matkakulut koostuivat kokouksiin liittyneistä taksimatkoista, matkalaskuista ja majoituksista.
Hallituksen jäsenille, säätiön henkilökunnalle ja väistyville asiantuntijalautakunnan jäsenille
tarjottiin toimintavuoden aikana perinteinen rapuillallinen apurahahaun auettua elokuun
puolivälissä. Illallinen järjestettiin vuonna 2019 Ravintola NJK:lla Valkosaaressa. Illallisen
kulut olivat yhteensä 3.667 euroa.
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Säätiö ei ole antanut edellä todetulle lähipiirille tai lähipiiriin kuuluvan ihmisen tai ihmisten
määräysvallassa olevalle yhteisölle tai säätiölle apurahoja, avustuksia tai muutakaan osittain
tai kokonaan vastikkeetonta taloudellista etua eikä säätiön ja mainittujen tahojen välillä
ole tehty sopimuksia tai muitakaan taloudellisia toimia lukuun ottamatta sitä, että säätiön
hallituksen jäsenistä Niina Bergring on toimintavuoden aikana toiminut Eläkevakuutusyhtiö
Veritaksen toimitusjohtajan sijaisena ja johtoryhmän jäsenenä. Säätiön eläkevakuutusyhtiönä
on 1970-luvulta lähtien ollut Eläkevakuutusyhtiö Veritas.
Niina Bergring on nimitetty Aktia Pankki Oyj:n Varainhoito-liiketoiminta-alueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.1.2020 alkaen. Säätiöllä ei ole pankkisuhdetta tai muutakaan
yhteistyötä Aktian kanssa. Bergring on heti nimityksensä jälkeen ilmoittanut jättäytyvänsä säätiössä kaiken Aktiaa koskevan päätöksenteon sekä asioiden valmistelun ja käsittelyn
ulkopuolelle, mikäli Aktiaan liittyviä kysymyksiä nousisi säätiössä esille. Bergring ei osallistu
säätiössä mihinkään Aktiaa koskevaan keskusteluun eikä ole läsnä tällaisessa keskustelussa tai
ota vastaan tällaiseen keskusteluun liittyviä viestejä tai materiaalia.
Säätiön maksamat apurahat myönnetään objektiivisin tieteellisin kriteerein. Mahdollisuutta
hakea apurahaa ei ole ennakolta rajoitettu tiettyyn tutkijaryhmään tai tiettyihin tutkimuslaitoksiin. Rahoitettavan tutkimuksen tulee kuulua Säätiön säännöissä määriteltyihin tutkimusalueisiin (ks. sivut 1-2). Mikäli tutkimuksen rahoittamiselle asetetut kriteerit täyttyvät, myös
Säätiön lähipiiriin kuuluvan henkilön on mahdollista saada rahoitusta tutkimukselleen.
Apurahahakemukset käsitellään asiantuntijalautakunnassa, jolle on vahvistettu työjärjestys.
Työjärjestys sisältää asiantuntijalautakuntaa koskevat esteellisyyssäännökset. Työjärjestyksen
mukaan asiantuntijan on ilmoitettava ennen apurahahakemusten aloittamista tutkimusjohtajalle työjärjestyksessä erikseen määritellyt esteellisyyttä aiheuttavat sidonnaisuutensa.
Asiantuntijalautakunnan esitys myönnettäviksi apurahoiksi käsitellään hallituksessa. Ne
hallituksen jäsenet, joilla on yhteyksiä tutkimusryhmään, apurahanhakijaan tai tutkimuslaitokseen, jossa tutkimus suoritetaan, eivät osallistu tällaisen hakemuksen käsittelyyn Säätiön
hallituksessa.
Säätiö on myöntänyt apurahoja tutkijoille Helsingin yliopistossa tehtävään tutkimukseen.
Säätiön hallituksen jäsenistä Jari Niemelä toimii Helsingin yliopiston rehtorina. Hän ei ole
osallistunut Helsingin yliopistossa tehtävää tutkimusta koskevien apurahahakemusten käsittelyyn Säätiön hallituksessa.
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Helsingissä maaliskuun 3. päivänä 2020
Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala

Timo Kairesalo

Jari Niemelä

Tuula Varis

Kristina Pentti-von Walzel

Niina Bergring

Simo Honkanen

Jarmo Hirvonen

Minttumaaria Jaakkola

5. Yhteystiedot
JARMO HIRVONEN

MINTTU JAAKKOLA

PAULA ERIKSSON

HALLINTOJOHTAJA

TUTKIMUSJOHTAJA

HALLINTOSIHTEERI

0500 811 521

040 169 6325

050 502 7537

jarmo.hirvonen@nessling.fi

minttu.jaakkola@nessling.fi

paula.eriksson@nessling.fi

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö sr
Fredrinkinkatu 20 B 16
00120 HELSINKI
PUH. 09 4342 550
toimisto@nessling.fi
WWW.NESSLING.FI
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