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Stiftelsen
Det primära syftet med Jane och Aatos Erkkos stiftelse är att främja och stödja forskning 
och utbildning inom teknik, ekonomi och medicin. Stiftelsen har därtill som syfte att främja 
konst och kultur samt idrottsverksamhet, fysisk fostran och välbefinnande i enlighet med 
den finska nationens intressen. Tack vare grundarnas arbete och personliga donationer 
genomför stiftelsen syftet att stödja forskning, konst och kultur som uppges i stadgarna.

Förverkligande av stiftelsens syfte
Under verksamhetsåret beviljade stiftelsen 28 miljoner euro i bidrag till vetenskap, konst 
och social verksamhet.

Till medicin beviljades 15 miljoner euro i bidrag. Bidrag beviljades bl.a. för utveckling av 
behandling av leukemi hos barn och för forskning i ett vaccin mot malariaparasiten. 

Till teknologiprojekt beviljades 3 miljoner euro. Bidrag beviljades t.ex. till projekt som ut-
nyttjar artificiell intelligens samt till utveckling av virologiska och lasertekniska metoder för 
att förbättra kvaliteten på dricksvatten.

Till kulturverksamhet beviljades 6 miljoner euro och till annan social verksamhet 3 miljoner 
euro. De mest betydande bidragen tillföll Konstuniversitetet Sibelius-Akademins interna-
tionella besöksprogram och operahuset La Scalas, Milano, besök på Nyslotts Operafestival 
2019. 

För yrkeshögskolornas medelinsamling som berättigar till motfinansiering av staten bevilja-
des Yrkeshögskolan Arcada Ab en miljon euro.

En förteckning över samtliga beviljade bidrag samt statistik om stiftelsen finns som bilaga 
till verksamhetsberättelsen.

Utvidning av stiftelsens styrelses verksamhet
Till stiftelsens styrelse har från 1.10.2018 utsetts verkställande direktör Antti Vasara och 
verkställande direktör Jussi Pesonen. En mer utvidgad sammansättning av styrelsen är 
motiverad, eftersom stiftelsens tillgångar och bidragsverksamhet har ökat.     
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Stiftelsens placeringsverksamhet
Marknadsvärdet för stiftelsekoncernens tillgångar var 1 035 miljoner euro (2017: 1 203 miljoner 
euro). Aktieplaceringarnas andel av tillgångarna uppgick till 94,5 % (90,6 %), ränteplace-
ringarna till 5,3 % (8,7 %) och bostadsaktierna till 0,2 % (0,7 %).

Avkastningen på placeringarna år 2018, med beaktande av icke-realiserade marknadsvär-
deförändringar, var -11,2 % (16,3 %). Den stora korrigeringsrörelsen på aktiemarknaden 
under årets sista kvartal ledde till att hela årets resultat blev klart negativt.

Underskottet för räkenskapsperioden 2018 var 13,6 miljoner euro (överskott 5,2 miljoner euro). 

Stitelsens
bidrags-
verksamhet
Bidragsmottagarna har 
valts i enlighet med mål-
sättningarna i stiftelseur-
kunden och det omfattande 
syftet i stiftelseurkunden 
har beaktats vid besluts-
fattandet. Styrelsen har 
hållit fast vid grundarnas 
praxis och beviljat bidrag 
till större och tidsmässigt 
mer långvariga, internatio-
nellt framstående projekt. 

Antalet ansökningar som 
stiftelsen mottagit har 
minskat ytterligare till an-
talet. Stiftelsen har mål-
medvetet preciserat an-
sökningsanvisningarna och 
strävat efter att informera 
ansökarna om kriterierna 
för beviljande, för att slip-
pa ansökningar som inte 
uppfyller kriterierna för be-
viljande.
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Under verksamhetsåret fattades 58 stycken beslut om att bevilja finansiering (2017/58 st.), 
varav 31 beslut gällde vetenskaplig forskning (2017/34 st.), 17 beslut kultur (2017/16 st.) samt 
övrigt 10 st. (2017/16 st.). Tio stycken forskningsbidrag har beviljats för stora, fleråriga 
projekt samt flera (10 st.) forskningsbidrag med ett belopp på 500 000–1 000 000 euro.

Stöd till vetenskaplig forskning
Stiftelsen har beviljat bidrag till framstående och ambitiös forskning. Av den beviljade forsk-
ningsfinansieringen har största delen beviljats för grundforskning. 

Forskningsprojekten har kunnat vara förknippade med risk, eftersom resultaten kan vara 
osignifikanta, utan betydande risktagning. Ett projekt med hög risk är ofta vetenskapligt av 
stor betydelse då det lyckas, men även ett misslyckande leder ofta till nya forskningsämnen 
och större kunskap. 

Urvalskriterierna för forskningsprojekten har varit projektets mål, forskarens yrkeskunnig-
het och prestationer, genomförandeplanen för projektet och hur betydelsefulla resultaten är. 
Finansieringsbesluten har huvudsakligen tilldelats forskningsgrupper och postdoc-forskare 
och bidrag har inte beviljats för enskilda avhandlingar. Man har heller inte beviljat bidrag för 
kortare resor eller kongresser. 

Fortsatt finansiering har varit möjlig om forskningen har varit innovativ och resultaten upp-
visar stort vetenskapligt värde som öppnar för ny forskning.
 
Stiftelsen anlitar efter egen prövning externa rådgivare som stöd vid beslutsfattande.

Medicin
Forskning inom medicin har fått en betydande andel av den beviljade finansieringen. Medicinsk 
forskning är dyr och ett effektivt genomförande av forskningen kräver personalresurser och 
tillräckligt lång tid. Dessutom tillämpar stiftelsen vid finansieringen en dyrare lönemodell 
som ger forskarna ett mer gynnsamt socialskydd. 

Styrelsen har, på samma sätt som tidigare år, tilldelat bidrag för internationellt konkurrens-
kraftig grundforskning, klinisk forskning och biomedicinsk forskning. Forskningsprojektens 
mål har till exempel varit medicinska uppfinningar, nya vårdmetoder samt medicintekniska 
uppfinningar. Stiftelsen har särskilt försökt stöda klinikforskares projekt, eftersom man är 
medveten om bristen på klinikforskare.

Stiftelsen har endast i undantagsfall beviljat stöd till läkemedelsforskning och vårdjämfö-
relser. Inte heller långa epidemiologiska projekt eller ramprojekt, där finansieringen skulle 
rikta sig till finansiering av delar i något större projekt, har inte finansierats. Besluten om 



5

bidrag har fokuserats på enskilda forskningsprojekt, i vilka den vetenskapliga betydelsen 
och effekten direkt kan bedömas av stiftelsens styrelse.

Det största bidraget (1 285 000 euro) inom medicin har beviljats Johanna Schleutker, 
professor inom medicinsk genetik vid Åbo universitet för forskning av aggressiv prostata-
cancer. Schleutkers team undersöker gener och varianter av dem som utsätter bäraren för 
aggressiv prostatacancer. 

Professor Matti Nykters forskning (1 000 000 euro) representerar utveckling av en metod 
för medicinsk teknologisk diagnosticering, där forskningsobjektet är användning av cellfritt 
DNA som cirkulerar i blodet för diagnosticering av cancer. Det här är ett av de mest lovande 
områdena inom cancerforskning, där man siktar på ett tidigt konstaterande av cancer ur ett 
enkelt blodprov.  

Teknologi
Stiftelsen fortsatte sitt samarbete med Teknikindustriella 100-årsstiftelsen. Programmet 
Framtidens skapare har som mål att universiteten utvecklar sin strategiska kompetens och 
samarbetet med företag på lång sikt. Programmets centrala tyngdpunkter har varit digita-
lisering och hållbar tillväxt. Nya ämnesområden har varit projekt med koppling till artificiell 
intelligens och informationssäkerhet. Forskarna utvecklar bland annat verktyg för utnyttjande 
av artificiell intelligens, förbättrar medicinsk avbildning och söker effektivare lösningar på 
uppföljning av vattenkvaliteten.    

Finansieringsprogrammet har samlat cirka 80 ansökningar under våren, varav sju projekt 
har finansierats av Jane och Aatos Erkkos stiftelse (1 812 000 euro). Styrelserna för båda 
stiftelserna har självständigt fattat besluten om finansiering.

Den största forskningsfinansieringen (1 000 000 euro) fick Finlands center för artificiell intel-
ligens FCAI (Finnish Center for Artificial Intelligence, FCAI), som sammanför finsk forskning 
inom artificiell intelligens. Centret för artificiell intelligens bygger en programvaruverktygs-
låda, vars syfte är att sänka tröskeln för tillämpning av artificiell intelligens. Forskningen 
leds av Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och VATT.

Professor Miika Nieminen vid Uleåborgs universitet utvecklar medicinsk avbildning i kombi-
nation med artificiell intelligens (525 000 euro), tillsammans med Samuli Siltanen, som är 
professor i industrimatematik vid Helsingfors universitet. Med den nya tekniken kan man 
till exempel minska på de strålningsportioner som patienter får vid röntgenundersökningar.
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Övrig forskningsverksamhet
Päivi Onkamo är professor i evolutionär genomik vid Åbo universitet och fick av stiftelsen 
fortsatt finansiering för ett projekt där man undersöker det forntida finsk-ugriska genomet 
(947 000 euro). Onkamos grupp har forskat i vilka de forntida invånarna i nordöstra Europa 
var genetiskt och när har de finsk-ugriska människorna kommit till området. Gruppen har 
från områden i Finland och det nuvarande Ryssland samlat in prov från totalt 300 människor, 
som tidsmässigt omfattar en period på över 8 000 år. Onkamos molekylgenetiska forskning 
som utreder Finlands befolkningshistoria under förhistorisk tid generar mycket ny, unik 
kunskap om vårt förflutna.

Undervisningsverksamhet
Yrkeshögskolornas medelsanskaffning
Stiftelsen har donerat till Yrkeshögskolan Arcada en miljon euro, som berättigar till den mot-
finansiering som staten beviljar yrkeshögskolor. Med donationen vill stiftelsen uppmuntra 
Arcada till att utveckla kvaliteten i undervisningen och utbildningen. Vid övervägandet har 
också beaktats att Arcada är den enda svenskspråkiga yrkeshögskolan som verkar inom 
huvudstadsregionen, och som drivs med privat kapital utan offentligt stöd.

Kulturell och övrig social verksamhet
Vid valet av konst- och kulturprojekt har stiftelsens styrelse förutsatt en hög konstnärlig 
kvalitet och internationell nivå. Urvalskriterierna har varierat från fall till fall, och det som 
stiftelsens grundare har varit intresserade av har beaktats inom ramarna för stiftelseurkunden.

Musik 
Nyslotts operafestival har beviljats finansiering för ett premiärbesök av operahuset La Scala, 
Milano, (1 095 000 euro) i Finland sommaren 2019. La Scala är ett av de mest kända opera-
husen i världen och med en lång historia ända sedan 1788. På programmet finns La Scalas 
nyhetsproduktion I Masnadieri (Rövarna) av Verdi och en festkonsert. Besöket ger publiken 
en möjlighet att se det historiska italienska operahusets uppträda i det medeltida Nyslott.

Finlands nationalopera och balett sr har beviljats finansiering (1 070 000 euro) för ett 
projekt med virtuell utveckling av operan i samarbete med Aalto-universitetet för åren 
2019–2022. Målet med samarbetet är att i Finland skapas ett internationellt nätverk av 
personer med spetskompetens inom operateknik, som Nationaloperan kan utnyttja inom 
andra produktioner och använda som exportprodukt.
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Vivo är en nationell symfoniorkester för ungdomar. Vivo grundades 1986 och har fått ett 
bidrag (300 000 euro) för sin verksamhet för åren 2018–2021. Vivo är den enda fullskaliga, 
regelbundet fungerande symfoniorkestern för ungdomar i vårt land som tränar under ledning 
av yrkeskapellmästare och -musiker. I Vivos orkester spelar nästan tusen ungdomar, och 
Vivos roll som fostrare av finländska orkestermusiker är obestridlig. Den finansiering som 
stiftelsen beviljar säkerställer att verksamheten i Vivo fortsätter och utvecklas.  

Dans 
Verksamheten hos Finlands Nationaloperas Ungdomsgrupp fortsätter med finansiering av 
stiftelsen under åren 2019–2022 (900 000 euro). Verksamheten i Ungdomsgruppen följer 
internationell praxis och främjar den professionella utvecklingen hos begåvade ungdomar 
och dansarnas sysselsättning. Med den finansiering som stiftelsen beviljar betalas de unga 
dansarnas löner.  

För produktion av det internationella programmet i festivalen Kuopio Tanssii ja Soi beviljade 
stiftelsen 2017 en treårig finansiering (140 000 euro) som också omfattar 2019, då festiva-
len fyller 50 år. Med stiftelsens bidrag uppträdde under verksamhetsåret 2018 i Kuopio Les 
Ballets Jazz De Montreal och under 2019 fås med stiftelsens bidrag Sydney Dance Company 
som gäst. Kuopio Tanssii jaSoi har etablerat sin ställning som en framstående aktör inom 
dansbranschen och organisationen har bevisat sin förmåga att anordna internationellt högt-
stående besök.

Bildkonst
Museet för nutidskonst Kiasma har beviljats finansiering till Venedigbiennalen som kurator 
och producent för Nordiska paviljongen 2019 (250 000 euro) i samarbete med Moderna 
Museet och Office for Contemporary Art Norway. Utställningens tyngdpunkt ligger på hante-
ringen av framtiden och utställningen visas i utvidgad version på Kiasma 2020. Kiasma har 
i Venedig en unik möjlighet att nå en utländsk professionell publik och göra Kiasma känt på 
internationellt plan. 

Helsingfors Konsthall har tillsammans med Helsingfors Festspel producerat en utställning 
med den aktuella konstnären David Hockney. Helsingfors Konsthall har ett utmärkt rykte 
som global samarbetspartner och har Helsingfors vackraste utställningslokaler, men har 
varit beroende av externt stöd då man anordnar betydande internationella utställningar. 
       
Royal Academy of Arts i London har beviljats finansiering (114 000 euro) för att genomföra 
en utställning med Helene Schjerfbeck. Förhoppningen är att utställningen väcker intresse 
för och ökar den internationella medvetenheten om finländsk bildkonst. Stiftelsen finansierar 
också den film om Schjerfbeck som Antti J. Jokinen kommer att regissera.
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Specialprojekt
Dansens Hus
Stiftelsen beviljade till projektet Dansens Hus 15 miljoner euro år 2014, vilket i bokslutet 
har bokförts som en reservering. Husets arkitektoniska uttryck ”Leija” har offentliggjorts 
17.8.2017 och avsikten var att byggandet skulle inledas sommaren 2018, varvid huset skulle 
ha öppnat sina dörrar 2020. 
  
Stadsplaneändringen för Dansens Hus godkändes i Helsingfors stadsfullmäktige 16.5.2018. 
Eftersom ett besvär inlämnats om stadsplanen, har inledningen av byggarbetena flyttats 
till 2019, och det slutliga tidsschemat beror på handläggningen av besväret. Byggandet av 
Dansens Hus tar cirka 24 månader från det att schaktningsarbetena inletts. Om arbetena 
inleds i mars 2019, blir huset färdigt våren 2021, och den fösta föreställningen har preliminärt 
planerats till augusti 2021.
 
Avsikten är att Dansens Hus ska bli ett öppet, mångkulturellt, fördomsfritt, kreativt och 
modigt hus, som sammanför olika samhällsgrupper genom dans. Målet är en så högtstående 
och intressant repertoar att biljettintäkterna täcker en stor del av verksamhetskostnaderna 
för huset.

Beredning av bidragsbeslut, utbetalning och
rapportering om besluten
Beslut om bidrag behandlas kontinuerligt av stiftelsen, men styrelsen fattar beslut om bidrag 
ungefär fyra till fem gånger om året. Beredningen av ansökningar är flexibel. 

I behandlingen av bidrags- och stipendiefrågor beaktas jävsfrågor samt eventuella intres-
sekonflikters effekter på beredning och beslutsfattande. Jäviga personer ska i första hand 
själva meddela om sin jävighet och grunderna för denna. Medlemmarna i styrelsen och 
organen samt experterna och tjänstemännen anmäler bindningar och intressekonflikter 
som påverkar beslut om bidrag och deltar inte vid en intressekonflikt i beslutsfattandet om 
ansökningen eller i den föregående processen. 

Utbetalningen av bidrag har skett enligt bidragsmottagarens betalningstidtabell. Med tanke 
på förutsägbarheten av stiftelsens kassaflöde och effektiv planering av kassahanteringen 
sker utbetalningarna i regel tre gånger per år, i januari, maj och september. Avvikelser 
i betalningstidtabeller är även möjliga av motiverad anledning. Forskningsbidrag utbetalas 
i regel via universitetet eller motsvarande forskarsamfund.
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Stiftelsen förutsätter att bidragsmottagaren avger en rapport om hur det projekt som mot-
tagit bidrag framskrider och om resultaten. Om det i ett godkänt projekt sker väsentliga 
ändringar ifråga om innehåll eller ekonomi, förutsätts ett nytt beslut av styrelsen. 

Bidrags- eller stipendiemottagaren ska avge en rapport över användningen av medlen och 
resultaten av projektet vanligtvis en gång om året vid långfristigare bidrag med mellan-
rapporter om projektets ekonomi och innehåll. Rapporten med information om ekonomi och 
projektets innehåll är en förutsättning innan följande utbetalning görs. Vidare förutsätts en 
slutrapport, då projektet har slutförts. Vid kortare projekt avges en rapport då projektet har 
slutförts. Av rapporten ska framgå hur man lyckats förverkliga målen för projektet och problem 
som eventuellt förekommit. Även en bedömning om projektets effektivitet förutsätts.

När en bidrags- eller stipendieansökan sänds till Jane och Aatos Erkkos stiftelse lämnar 
den sökande sina uppgifter till stiftelsen och dessa bildar ett register med personuppgifter 
hos stiftelsen. Under verksamhetsåret trädde dataskyddsförordningen (GDPR, General Data 
Protection Regulation) i kraft 25.5.2018 och de ändringar som krävdes har genomförts. 
Stiftelsen mål är att i så stor utsträckning som möjligt beakta sökandenas rättigheter och 
att skapa ett så genomskinligt förfarande som möjligt.

Kommunikation
Stiftelsen strävar efter öppen och tydlig kommunikation. Stiftelsens primära verktyg för 
kommunikation är dess egna webbsidor. På webbsidorna ges detaljerad information så att 
bidragssökande, men även andra intresserade, får omfattande och innehållsrik information 
om stiftelsen, dess syfte och verksamhet.

På webbplatsen finns den väsentliga informationen om stiftelsen, såsom stiftelseurkunden, 
stadgarna, styrelseledamöter och medlemmar i finans- och arbetsutskottet samt stiftelsens 
verksamhetsberättelse och ekonomiska uppgifter med nyckeltal. På webbplatsen finns också 
anvisningar om ansökningsförfarandet samt av styrelsen godkända urvalskriterier för veten-
skaplig forskning och för kulturprojekt.

Information om de beviljade bidragen publiceras på webbplatsen snarast möjligt efter 
styrelsemöten. Bidragsförteckningen kompletteras med de projekt vars genomförande 
säkerställs senare. Väsentliga förändringar i stiftelsens verksamhet, tillgångar eller förvaltning 
meddelas vid behov. 

Grunderna till godkännande av eller avslag på bidragsbeslut publiceras inte och experternas 
namn är inte offentliga.

Stiftelsen skickar regelbundet pressmeddelanden om sina bidrag. 
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Stiftelsens ekonomi 
Allmänt
Stiftelsens tillgångar har gradvis ökat sedan 2002 efter grundarnas penningdonationer samt 
tack vare de stora testamentdonationerna 2012 och 2014.

Stiftelsens tillgångar mätt enligt marknadsvärdet var vid årsskiftet 1 035 miljoner euro, och 
bestod av den direktägda värdepappersportföljen (202 miljoner euro), aktier i Sanoma Abp 
(338 miljoner euro) och värdepappersportföljen i Asipex-koncernen (495 miljoner euro). 
Hemort för av stiftelsen helägda Oy Asipex Ab är Helsingfors och bolaget har ett helägt dotter-
bolag i Schweiz, Asipex AG. 

Vid årsskiftet utgjorde aktieplaceringarnas andel av stiftelsens tillgångar 94,5 %, ränteplace-
ringarnas 5,3 % och bostadsaktiernas 0,2 %.

Resultaträkning
Koncernen
Överskottet för den egentliga verksamheten uppgick till 27,8 miljoner euro (2017: 29,3 mil-
joner euro). Bidragsbesluten under verksamhetsåret uppgick under verksamhetsåret till 
27,8 miljoner euro (29,7 miljoner euro). För 2018 bokfördes 27,2 miljoner euro i bidrag 
(28,8 miljoner euro). Skillnaden mellan de bidrag som man fattat beslut om och de bidrag 
som bokfördes beror på projekt som ställts in. De övriga verksamhetsutgifterna uppgick till 
0,5 miljoner euro (0,5 miljoner euro). 

Den bokföringsmässiga avkastningen för stiftelsens direktägda placeringar uppgick till 14,1 
miljoner euro (34,0 miljoner euro). Av detta utgjorde dotterbolagskoncernens nettointäkter 
0,5 miljoner euro (22,3 miljoner euro), dividendavkastning 17,2 miljoner euro (10,5 miljoner 
euro), nedskrivningar av aktier och fonder -9,1 miljoner euro (-2,6 miljoner euro) vinstandelar 
för fonder 1,8 miljoner euro (2,4 miljoner euro), försäljningsvinster för placeringar 2,5 mil-
joner euro (3,6 miljoner euro), vinstandelar för fonder 1,8 miljoner euro (1,8 miljoner euro), 
ränteintäkter och -kostnader 0,2 miljoner euro (0,0 miljoner euro) och övriga finansiella intäk-
ter och finansiella kostnader 1,0 miljoner euro (-1,6 miljoner euro).

Underskottet för räkenskapsperioden 2018 var 13,6 miljoner euro (överskott 5,2 miljoner euro).

Moderstiftelse
Moderstiftelsens underskott för 2018 uppgick till 14,2 miljoner euro (underskott 17,2 miljoner euro).
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Närståendetransaktioner
Stiftelsens styrelses arvoden och ombudets förskottsinnehållning av lön har under verksam-
hetsåret uppgått till totalt 251 688 euro. 

Styrelsens medlemmar har fått ett månatligt arvode samt mötesarvoden för styrelse- och 
utskottsarbete. Styrelseordförandens månadsarvode har varit 1 200 euro per månad och 
medlemmarnas samt suppleantens arvoden 1 000 euro per månad. I mötesarvode har 500 
euro utbetalats till styrelse- och utskottsordförandena och 400 euro till medlemmarna. Några 
höjningar av arvoden har inte skett under verksamhetsåret. Med tanke på stiftelsens om-
fattande verksamhet och stora enskilda bidragsbeslut är arvodena rimliga i förhållande till 
verksamhetens omfattning.

Utöver revisorernas arvoden har stiftelsen inte haft andra transaktioner med eller utan vederlag 
bland närstående. Stiftelsen har heller inte beviljat lån eller säkerheter till närstående.  

Placeringsverksamhet
Avkastningen på stiftelsekoncernens placeringar år 2018, med beaktande av icke-realiserade 
marknadsvärdeförändringar, var -11,2 % (2017 16,3 %). Efter flera utmärkta placeringsår 
blev intäkterna för det innevarande året klart negativt på grund av den svaga utvecklingen 
på aktiemarknaden. På grund av att Sanoma-aktien hade en sämre utveckling än markna-
den stannade totalintäkterna under marknadsintäkterna räknat med en motsvarande geo-
grafisk allokering. Utan att beakta Sanoma Abp:s aktier uppgick den totala avkastningen 
med beaktande av icke-realiserade marknadsvärdeförändringar till -6,9 % (7,9 %), vilket 
motsvarade avkastningen på marknaden räknat med en motsvarande allokering. 

Vid bedömning av stiftelsens dåliga resultat 2018 bör man beakta de föregående årens ex-
ceptionellt goda avkastning. Den totala avkastningen för stiftelsens aktieplaceringar var vid 
utgången av räkenskapsperioden cirka 10 % p.a.

Marknadsvärdet för stiftelsens tillgångar (inklusive Asipex-koncernen) uppgick vid årsskiftet till 
1 035 miljoner euro (1 203 miljoner euro). Aktieplaceringarnas andel av tillgångarna uppgick till 
94,5 % (90,6 %), ränteplaceringarna till 5,3 % (8,7 %) och bostadsaktierna till 0,2 % (0,7 %).

Aktier i Sanoma Abp
Stiftelsen äger 39 820 286 aktier i Sanoma Abp, vilket representerar 24,35 procent av aktierna 
och rösterna i Sanoma Abp. 

Sanoma Abp:s totala avkastning från aktier med beaktande av icke-realiserade värdeför-
ändringar var -19,1 % (35,1 %). Sanoma Abp:s dividendavkastning till stiftelsen uppgick 
2018 till 13,9 miljoner euro (2017 till 8,0 miljoner euro).



12

Riskhantering
Stiftelsen verkar genom sina placeringstillgångar, och den egentliga placeringsverksam-
heten är etablerad. Därigenom hänför sig de största riskerna i stiftelsen till den planmässiga 
skötseln av placeringstillgångarna.

Det primära målet för placeringsverksamheten är att bevara och utöka tillgångarnas reala 
värde på lång sikt. Stiftelsens mål är även ett stabilt kassaflöde och tillräcklig likviditet, vilket 
säkerställer kontinuiteten i den egentliga verksamheten. Eftersom placeringshorisonten är 
lång är placeringsstrategin aktieinriktad (aktievikten uppgick i slutet av året till 94,5 %) och 
allmänt taget skyddas inte placeringsportföljen. Kursförändringar på kort sikt saknar bety-
delse, eftersom stiftelsen strävar efter god real avkastning och gott kassaflöde på lång sikt.

Enligt placeringsstrategin har placeringarna spritts geografiskt, branschvis, företagsmässigt 
och valutamässigt. Placeringarna består huvudsakligen av likvida värdepapper och fonder 
som snabbt kan realiseras, dvs. stiftelsens finansierings- och likviditetsrisk är ytterst liten. 

Det finländska och internationella ekonomiska läget avspeglar sig i stiftelsens placeringar. 
Riskerna i placeringsverksamheten är främst beroende av den allmänna marknadsrisken, 
dvs. den internationella aktiemarknadens och utdelningarnas långsiktiga utveckling. 

Dessutom består över 33 % av stiftelsens tillgångar av aktier i Sanoma Abp, vilka utgör den 
största enskilda prisrisken. 

Förvaltningen av penningtillgångarna och placeringsverksamheten har skötts i enlighet med 
den av styrelsen godkända placeringspolicyn, och ärendena i anslutning till placeringsverk-
samheten har behandlats av stiftelsens finansutskott.

Asipex-koncernens placeringsverksamhet och riskhantering stämmer överens med den av 
bolagets styrelse godkända placeringspolitiken, som är i linje med den ovan beskrivna pla-
ceringspolitiken för Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Förvaltning
Styrelse
Styrelseordförande har varit Nils Ittonen och vice ordförande Juhani Mäkinen. Deras mandat-
period sträcker sig till nästa årsmöte.
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Vid årsmötet 23.3.2018 omvaldes Heli Rahka, Reetta Meriläinen, Kerstin Rinne, Mikko Mursula 
och Marianne Heikkilä som styrelsemedlemmar. Dessutom valdes verkställande direktör Antti 
Vasara och verkställande direktör Jussi Pesonen till styrelsemedlemmar från 1.10.2018. 
Samtliga styrelsemedlemmars mandatperiod sträcker sig till nästa årsmöte. Styrelsen sam-
manträdde fyra gånger under verksamhetsåret, men styrelsen handlägger stiftelsens ärenden 
också utanför möten. 

Finansutskottet
Vid årsmötet utsåg stiftelsens styrelse Mikko Mursula till ordförande och Nils Ittonen, Marja 
Leskinen och Karl Tujulin till medlemmar i finansutskottet. 

Finansutskottet följer finansmarknadernas utveckling och den allmänna ekonomiska utveck-
lingen och verkar inom ramen för den placeringsstrategi som styrelsen har stadfäst. Finans-
utskottet sammanträdde fyra gånger under verksamhetsåret.

Arbetsutskottet
Vid årsmötet utsåg stiftelsens styrelse Nils Ittonen till ordförande och Juhani Mäkinen och 
Marja Leskinen till medlemmar i arbetsutskottet.

Arbetsutskottet bereder ärenden för beslut i styrelsen. Arbetsutskottet sammanträdde fyra 
gånger under verksamhetsåret.

Delegationen för stiftelser och fonder
Jane och Aatos Erkkos stiftelse är medlem i Delegationen för stiftelser och fonder. Delegatio-
nens syfte är att driva de finländska allmännyttiga, bidragsutdelande stiftelsernas, fondernas 
och föreningarnas allmänna och gemensamma intressen samt främja och utveckla god praxis 
och yrkeskunnighet bland medlemmarna.

Stiftelsens ombudsman under verksamhetsåret var ordföranden för föreningens nomine-
ringsutskott. 

Tjänstemän
VH Marja Leskinen har varit stiftelsens ombudsman och Dita Eklund har varit tjänsteman 
på deltid fram till 10.8.2018. Jenni Hietala började som ny tjänsteman på heltid 1.10.2018.

Personalen hos stiftelsens koncern uppgick under räkenskapsperioden till i genomsnitt sju 
personer, varav fem var anställda inom dotterbolagskoncernen. 
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Revision
Vid sitt årsmöte 23 mars 2018 utsåg stiftelsens styrelse till granskare av stiftelsens räken-
skaper revisionssamfund PricewaterhouseCoopers Oy med CGR Samuli Perälä som huvud-
ansvarig revisor och till revisorssuppleant CGR Valtteri Helenius.

Verksamhet under det innevarande året 
Efter räkenskapsperiodens slut har inga betydande förändringar ägt rum inom stiftelsens 
verksamhet eller ekonomi. Under verksamhetsåret utreder, bereder och fattar man bidrags-
beslut samt följer upp och övervakar genomförandet av de projekt som beviljats bidrag. 

Bidragsmottagare väljs i enlighet med målen i stiftelseurkunden och man riktar fortsätt-
ningsvis in bidragsbesluten på större biståndsobjekt. Stiftelsen fortsätter på sina grundares 
linje och beviljar bidrag för högklassig vetenskaplig forskning samt till konst- och kultur-
projekt.

Samarbetet med Teknikindustriella 100-årsstiftelsen fortsätter (programmet Framtidens 
skapare). Dessutom är målet att öka finansieringen för forskning som inriktar sig på den 
teknologiska branschen, under förutsättning att det lämnas in ansökningar som uppfyller 
stiftelsens kriterier.

Inom medicin införs en ny projektfinansieringsform, koncepttest, proof of concept, vars 
syfte är att uppmuntra riskfyllda forskningsprojekt i inledningsskedet. Ett framgångsrikt 
koncepttest kan leda till en mer omfattande forskningshelhet, som kan beviljas fortsatt 
finansiering. 

Bidragsbeloppet som delas ut årligen av stiftelsen har vuxit sedan 2012. Hittills har bidrags-
beloppet som delas ut av stiftelsen överskridit 190 miljoner euro. För en eventuell ökning av 
bidragsverksamheten eller nya stora öppningar ska man därför beakta de ekonomiska och 
administrativa begränsningarna och investeringsbeslutet gällande den betydande finansie-
ringen av Dansens Hus. 

Den förverkligade avkastningen på stiftelsens placeringsverksamhet på kort och längre sikt 
samt förväntad avkastning och den rådande ekonomiska situationen tas i beaktande vid 
beslut om bidrag.
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Beviljade bidrag 2018

Jane och Aatos Erkkos stiftelse och Technology Industries of Finland Centennial, 
gemensamt projekt ”The Future Makers Program”

 • Aalto universitet, professor Samuel Kaski. Interactive Artificial 
  Intelligence for Driving R&D (670.000€)
 • Uleåborgs universitet, professor Miika Nieminen. Artificial 
  intelligence guided diagnostics in medical imaging (AIDMEI) (262.500€)
 • Tammerfors tekniska universitet, biträdande professor Juha Toivonen. 
  Rapid early warning of bacterial and viral contamination in drinking 
  water by laser analytics (245.000€)
 • Tammerfors tekniska universitet, professor Pasi Kallio. 
  Revolution in Data-based Fibre Material Science using 
  Microrobotics and Computational Modeling (FibDat) (230.000€)
 • University of Eastern Finland, professor Jyrki Saarinen. Optics 4.0 (190.000€)
 • Lappeenranta University of Technology, professor Aki Mikkola. 
  Predictive simulation and control for mobile machines  (115.000€)
 • Aalto universitet, professor Katja Hölttä-Otto. Empathic 
  Engineering – Measuring and increasing empathy and 
  impact in product development and digital transformation (100.000€)

   1.812.500€

American-Scandinavian Foundation, USA
Projektet Scandinavia House 2020 750.000USD

Professor Johanna Schleutker, Åbo universitet
Ärftliga genmutationer i aggressiv prostata cancer 1.285.000€

Professor Karl Lemström, Helsingfors universitet
Genom- och precisionsmedicin vid organtransplantationer 1.250.000€

Docent Olli Lohi, Tammerfors universitet
Genomiska verktyg för utvärdering av terapisvar och 
läkemedelsresistens vid barnleukemi för att förebygga återfall 1.177.000€

Konstuniversitetet/Sibelius-Akademin
Sibelius-Akademins internationella gästprogram och sommarakademi  1.155.000€

MD Seppo Meri
För malariavaccinforskning 1.144.000€
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Savonlinna Opera Festival
La Scala operabesök, 2019 1.095.000€

Stiftelsen för Finlands Nationalopera
Immersive opera project 2019-2022 1.070.000€

Docent Mataleena Parikka, Tammerfors universitet 1.055.000€

Akademiprofessor, MD Eero Castrén, 
Forskningscentret för neurovetenskap
Bidrag till forskningsprojekt 1.000.000€

Professor Matti Nykter, Tammerfors universitet
Cellfri DNA i behandling av cancer 1.000.000€

Yrkeshögskolan Arcada Ab
Kapitalisering, statens medfinansiering 1.000.000€
 
Docent, professor Päivi Onkamo, Helsingfors universitet, 
Max Planck-institutet, Tyskland och Åbo universitet
Det forntida finsk-ugriska genomet. 947.000€

Stiftelsen för Finlands Nationalopera
Youth Company, 2019–2022 900.000€

Professor Tom Böhling, Helsingfors universitet
Nya prognostiska faktorer och mål för specifik läkemedelsbehandling 
vid sällsynta cancerformer 887.000€

Docent Maija Vihinen-Ranta, Jyväskylä universitet
Finding a way out: herpesvirus egress from the nucleus 665.000€

Docent Frederic Michon, Helsingfors universitet
A new vision through stem cell rejuvenation 640.000€

Professor, MD Matti Lehtinen, Tammerfors universitet
Bidrag till forskningsprojekt 625.000€

FD Mikko Frilander, Helsingfors universitet
Engineered RNA switches for regulating cellular growth and differentiation 621.000€

Utrikespolitiska institutet
Program för forskarutbyte inom studiet av USAs globala roll 
och transatlantiska relationer 580.000€
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Docent Peter Hackman, Folkhälsans forskningscenter, 
Helsingfors universitet
Användning av heltranskriptom RNA sekvensering för forskning och 
diagnostik av ärftliga neuromuskulära sjukdomar 532.000€

FD, professor Taina Pihlajaniemi, Uleåborgs universitet
Interaktioner mellan celler och extracellulärmatrix i cancer 
– nya perspektiv och vårdmöjligheter 485.000€
 
Docent Heli Salmela, Helsinfors universitet
Lipoproteinernas roll vid hälsoverkningar förmedlade av tarmbakterier 445.000€

Agronomie- och forstdoktor, docent Taina Lundell, 
Helsingfors universitet
Biofungi – öppning av händelser i vednedbrytande svamparnas 
metabolism under avskraps fermentering och biokonvertering till 
bioetanol och nya naturella föreningar 430.000€

Professor Mart Saarma, Helsingfors universitet
CDNF33-peptid vid behandling av Parkinsons sjukdom 390.000€

FD Michael Laakasuo, Helsingfors universitet
Moralities of Intelligent Machines 377.000€

FD, docent Kirsi Rilla, Itä-Suomen yliopisto
Grundläggande biologi av extracellulära vesiklar 362.000€

De ungas pianoakademi
Internationellt sammarbete 360.000€

Museiverket / Finlands sjöhistoriska museum
För uppvisning av det andra sjöslaget i Svensksund genom nya tekniska lösningar 349.000€

Finlands Olympiska Kommitté rf
Olympiska Kommitténs ledarskapsutbildning för kvinnor (Johtaa kuin nainen) 344.000€

Docent Johanna Virkki, Tammerfors tekniska universitet
Användargränssnitt integrerat i kläder 320.000€

Sinfoniaorkesteri Vivon Tuki ry (Symfoniorkester Vivos stöd rf).
Symfoniorkesterns ungdomsversksamhet 2018–2021 300.000€

Helsingfors Barockorkester
Tre operaproduktioner 2019–2021 280.000€
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Moderna museet Kiasma, Finlands nationalgalleri
Venedigbiennalens Skandinaviska paviljong 2019 250.000€

Medicine doktor Hannele Laivuori, 
Tammerfors universitet, Helsingfors universitet
Finnpec The Finnish Genetics of Pre-eclampsia Consortium 246.000€

Docent Filip Ekholm, Helsingfors universitet
Synthesis of Novel Carbohydrate Delivery Agents 
for Boron Neutron Capture Therapy 230.000€

Docent Jari Haukka, Helsinfors universitet
Hormonal prevention: för- och nackdelar i Finland 
– en prospektiv nationell registerundersökning 230.000€

Christine och Göran Schildts stiftelse sr
Villa Skeppet-projektet. Beviljandet förknippas med villkor 200.000€

Professor Heikki Huikuri, Uleåborg universitet
Bidrag till forskningsprojekt 200.000€

The Royal Academy of Arts
Exhibition of Helene Schjerfbeck in the UK in 2019 114.000€

Finland Cinematic Oy
Fiktionsfilm om Helene Schjerfbeck 100.000€

FD Miina Ojansivu, Karolinska Institutet
Lipids and lipid signaling as regulators of mesenchymal stem 
cell osteogenic differentiation 100.000€

Stiftelsen för tekniska museet sr
Inlärningsutrymme för vetenskap- och teknologiuppfostran för 
barn från förskoleåldern till 1:a och 2:a 100.000€

Försvarsgillenas förbund rf, 
Kvinnornas Beredskapsförbund rf, 
Reservistförbundet, Finlands Reservofficersförbund 
och Försvarsutbildningsföreningen (MPK)
Aktivering av utbildningsorganisationernas regionala och lokala 
samararbetsnätverk för beredskap 93.000€
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Docent Taina Nieminen, Ohio State University, USA
Sköldkörtelcancer hos unga kvinnor och hos patienter med familjar 
colonpolypos: den molekylärgenetiska bakgrunden 64.000€

PhD Xiaoyu Sun, University of Oxford, UK
Nucleation process as a potential antiviral target in assembly 
pathway of viral replication complex 52.000€

PhD Xing Wan, KU Leuven, Belgien
Toxiska föreningar för bakterier som produceras av bakteriofager, 
föreningarnas mål och verkningsmekanismer 41.000€
 
Den internationella Uuno Klami- komposotionsföreningen
IV Internationella Uuno Klami-kompositionstävlingen 2018 – 2019 40.000€

Lahden kaupunginorkesteri (Sinfonia Lahti)
Konsert med Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm 
på Sibeliushuset i Lahtis 6.9.2019 40.000€

Helsingfors Konsthall
Utställingen av David Hockney 30.000€

Fiction Finland
Restaureringen av Kahdeksan surmanluotia -filmen för global distribution 
via World Cinema Project 30.000€

Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry.
Vi läser tillsammans- nätverk, inlärningsmaterial 2018 – 2019 30.000€

Finska barockorkesterns stödförening rf.
Concerto Grosso – Viking Barokk, 2018–2019 30.000€

Ung Företagsamhet rf
För ett projekt inom företagarfostran för unga 30.000€

PhD Sahu Biswajyoti, University of Cambridge, UK
Global enhancer activity maps of human genome using massively 
parallel reporter assays 25.000€

Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys
J.H.Erkko Litteraturtävling 2018 7.000€

Erkko-gymnasiet i Orimattila
Stipendier 4.900€
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Beviljade bidrag 2018 (euro)
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Koncernen Jane och Aatos Erkkos stiftelse
Resultaträkning

   1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017

EGENTLIG VERKSAMHET  

Bidrag   -27 246 193,46 -28 779 654,06

Verksamhetskostnader 

  Personalkostnader -356 189,43 -350 879,05

  Avskrivningar -2 357,76 -2 148,82

  Övriga kostnader  -166 510,61  -170 196,94

   -525 057,80 -523 224,81

ÖVERSKOTT FÖR DEN EGENTLIGA VERKSAMHETEN -27 771 251,26 -29 302 878,87

ANSKAFFNING  

Intäkter och kostnader för medelanskaffning  0,00  448 173,42

   0,00 448 173,42

ÖVERSKOTT -27 771 251,26 -28 854 705,45

PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET  

Intäkter 

  Ränteintäkter 151 178,61 2 151,37

  Dividendavkastning 19 008 313,98 12 357 147,87

  Hyresintäkter 14 000,00 30 000,00

  Försäljningsvinster 2 534 228,61 3 578 593,94

  Övriga intäkter 1 573 240,87 273 706,27

  Asipex-koncernens intäkter  135 416 769,97  156 559 299,19

Totala intäkter 158 697 732,04 172 800 898,64

Kostnader  

  Räntekostnader -20,77 -70,55

  Vederlag -43 160,56 -55 510,44

  Värdeminskningar -9 070 971,03 -2 630 737,48

  Övriga kostnader -572 213,04 -1 892 051,58

  Asipex-koncernens kostnader  -134 874 330,74  -134 212 663,80

   -144 560 696,14  -138 791 033,85

   14 137 035,90 34 009 864,79

UNDER-/ÖVERSKOTT -13 634 215,36 5 155 159,34

RÄKENSKAPSPERIODENS UNDER-/ÖVERSKOTT -13 634 215,36 5 155 159,34
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Koncernen Jane och Aatos Erkkos stiftelse
Balansräkning

AKTIVA 31.12.2018 31.12.2017

BESTÅENDE AKTIVA 

Immateriella tillgångar    

  Immateriella rättigheter 13 019,33 18 457,76

Materiella tillgångar 50 609,65 53 392,21

Placeringar  274 550 868,17  280 450 868,17

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 274 614 497,15 280 522 718,14

RÖRLIGA AKTIVA   

Kortsiktiga fordningar 4 860 146,74 254 429,84

Finansiella värdepapper 518 976 395,54 492 916 280,25

Kassa och bank  42 099 272,72  68 978 519,45

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 565 935 815,00 562 149 229,54

AKTIVA TOTALT  840 550 312,15  842 671 947,68

PASSIVA 31.12.2018 31.12.2017

EGET KAPITAL 

Grundkapital 1 000 000,00 1 000 000,00

Reservfond 8 052 051,86 8 052 051,86

Överskott från tidigare räkenskapsperioder 778 711 157,41 760 786 390,23

Räkenskapsperiodens under-/överskott  -13 634 215,36  5 155 159,34

TOTALT EGET KAPITAL 774 128 993,91 774 993 601,43

FRÄMMANDE KAPITAL   

Kortsiktigt främmande kapital  66 421 318,24 67 678 346,25

TOTALT FRÄMMANDE KAPITAL 66 421 318,24 67 678 346,25

PASSIVA TOTALT  840 550 312,15  842 671 947,68


