
Verksamhetsberättelse 2007 
 
Jane och Aatos Erkkos stiftelse grundades år 2002 för att stöda högklassig internationell forskning 
inom medicin, teknik och ekonomi. Stiftelsens syfte är dessutom att främja konsten och kulturen 
samt det psykiska och fysiska välmåendet i enlighet med de finländska nationella intressena. 

År 2007 var Jane och Aatos Erkkos stiftelsens femte verksamhetsår under vilket verksamheten har 
visat en fortsatt tillväxt. Under verksamhetsåret låg totalsumman för de beviljade bidragen på 
samma nivå som året innan. De beviljade bidragen har till största delen riktats till stora objekt. 

Under året har stiftelsens verksamhet koncentrerat sig på behandligen av bidrag: beredningen av 
framtida bidrag, uppföljningen av de bidrag som beviljats under de föregående åren, 
kartläggningen av nya objekt för bidrag samt bakgrundsutredningar. 

År 2007 ökade kontakterna till stiftelsen betydligt. År 2006 fick stiftelsen 36 ansökningar om bidrag 
och år 2007 var antalet ansökningar 62. Därutöver fick stiftelsen många kontakter och 
förfrågningar per telefon och e-post. Antalet ansökningar och kontakter påverkas av att stiftelsen 
har blivit mer känd i och med att besluten om bidrag har offentliggjorts. Dessutom har stiftelsen 
blivit mer känd till följd av kontakterna till universitet, högskolor och andra stiftelser. Stiftelsens 
webbsidor har visat sig vara viktiga när det gäller information om stiftelsens verksamhet. 
Dessutom är webbsidorna den huvudsakliga informationskällan för sökandena av stipendier och 
bidrag. 

 

ADMINISTRATION 
 
Styrelsen 
 
År 2007 var stiftelsens styrelse sammansättning följande: ordförande Aatos Erkko, vice ordförande 
Jane Erkko samt medlemmarna Jaakko Rauramo, Marja Leskinen, Sakari Alhopuro och Nils Ittonen. 
Styrelsen sammanträdde tre gånger under verksamhetsåret. 

Finansutskottet 
 
Stiftelsens styrelse utsåg ett finansutskott vid sitt årsmöte 28.5.2007. Utskottes ordförande var 
Nils Ittonen och medlemmarna var Heli Rahka och Karl Tujulin. Tujulin också var utskottets 
sekreterare. Finansutskottet sammanträdde fyra gånger under verksamhetsåret. 

Ombud 
 
Stiftelsens ombud var Heli Rahka. 

 

PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET 
 
Under verksamhetsåret fortskred förmögenhetsplaceringen av i enlighet med placeringsplanen. I 
aktieplaceringen satsades mest på europeiska och nordamerikanska aktier och på 
ränteplaceringarna på penningmarknaden i euro. 



Under verksamhetsåret gav stiftelsens placeringar en nettoavkastning på 2 745 635,57 euro (2006: 
1 185 177,73 euro). Merparten av avkastningen bestod av vinstandelar från fonder, dvs. 1 727 
698,98 euro (1 252 419,70 euro), och av försäljningsvinster från placeringarna, dvs. 1 082 123,88 
euro (försäljningsförlust 124 497,68 euro). Räkenskapsperiodens underskott uppgick till 825 
712,70 euro (överskott 17 594 234,96 euro). 

Stiftelsens förmögenhet hade ett marknadsvärde på 43,3 miljoner euro vid utgången av året (42,6 
miljoner euro). Aktieplaceringarnas andel av förmögenheten uppgick till 73 % (69 %) och 
ränteplaceringarnas andel till 27 % (31 %). Beräknat enligt marknadsvärden gav placeringarna en 
avkastning på 2,3 % eller 1,0 miljoner euro år 2007 (12,4 % eller 4,6 miljoner euro). 

Skötseln av penningtillgångarna samt placeringsverksamheten har bedrivits i enlighet med 
placeringspolicyn, som har godkänts av styrelsen, och ärendena angående 
placeringsverksamheten har behandlats av stiftelsens finansutskott. 

 
EGENTLIG VERKSAMHET 
 
Under verksamhetsåret utdelade stiftelsen bidrag till ett belopp av 3 541 339,42 euro (2006: 3 563 
718,86 euro). Verksamhetskostnaderna uppgick till 30 008,85 euro (27 223,91 euro). 

Följande bidrag utdelades: 

Akademiforskare Hannes Lohi och forskningsgruppen för hundgenetik, 190 000 euro. 

Arkitekturbyrån Valvomo Oy, utställning i New York, 6 000 euro. 

Erkko-stipendierna till Erkko-gymnasiet i Orimattila, 4 500 euro 

Docent Sara Heinämaas forskarbesök i Japan och USA, 5 120 euro. 

Inrättandet av Jane och Aatos Erkkos professur i nyorienterad samhällsforskning, Helsingfors 
Universitets forskarkollegium, 2 920 000 euro. 

K.J. Ståhlbergs stiftelse, forskningsprojektet Republikens president i Finlands 
beslutsfattandeprocess, 76 835 euro. 

Kymmenedalens yrkeshögskola, projektet Sökö II, verksamhetsmodell för hur en stor 
oljebekämpningsoperation skall koordineras, 32 000 euro. 

Projekt för restaurering av hamnisbrytaren S/S Turso, 80 000 euro. 

The Friends of Sibelius Academy (FSA) som grundats av Sibelius-Akademin, 40 000 euro. 

Krigsinvalidernas Brödraförbunds stöd- och traditionsstiftelse Eljas Erkkos fond, 10 000 euro. 

Finlands Youth For Understanding, forskningsprojektet “Hemma i världen – Youth For 
Understanding – organisationen som föregångare för internationalisering i Finland 1958-2008″, 
80.000 euro. 

Tero Saarinen Company, konstnärlig verksamhet i utlandet, 50 000 euro. 

The American Scandinavian Foundation, stöd för verksamheten USD 40 000. 



World Childhood Foundation, stöd för verksamheten, USD 25 000. 

 
REVISION 
 
Stiftelsens styrelse utsåg vid sitt årsmöte 28.5.2007 följande revisorer: ekonomie magister, CGR 
Johanna Perälä och ekonomie magister, CGR Samuli Perälä. Till revisorssuppleanter utsågs 
ekonomie magister, CGR Sari Airola och ekonomie magister, CGR Henrik Sormunen. 

 
VERKSAMHET UNDER DET KOMMANDE ÅRET 
 
Stiftelsen fortsätter att arbeta i enlighet med de riktlinjer som den fastställt och söker nya objekt 
för att stödja den internationella vetenskapliga forskningen. Verksamheten utgår från val av större 
understödsobjekt i enlighet med stiftelsen ändamål. Med stöd av en donation på 20 miljoner euro, 
som stiftelsen fick i början av år 2008, koncentrerar sig stiftelsen fortfarande på att stärka 
finansieringsunderlaget så att stiftelsens verksamhet kan utvecklas och att bidrag kan beviljas i 
enlighet med reglerna. 

Denna verksamhetsberättelse är en verksamhetsberättelse som lagen om stiftelser förutsätter. 
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