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Stiftelsens mål 
 

• Stiftelsens främsta mål är att främja högkvalitativ forskning inom medicin, 
teknik/teknologi, ekonomi och naturvetenskap samt högkvalitativ konst 

och kultur. Stiftelsen stöder med eftertanke också andra projekt som 
främjar välbefinnandet i Finland. 
 

Stiftelsens verksamhetsprinciper 
 

• Stiftelsen arbetar i sina grundares anda: fördomsfritt och övergripande, 
med beaktande av Finlands intressen, utan att glömma internationella 
aspekter. 

• Stiftelsen finansierar inte verksamhet som omfattas av den offentliga 
serviceproduktionen och beviljar inte stipendier för doktorsavhandlingar 

eller kortvariga resestipendier annat än som en del av ett större 
forskningsprojekt. Utgångspunkten är att stiftelsens bidrag är så stora att 

de har en betydande inverkan på genomförandet av projektet. 
 

Förverkligande av stiftelsens mål 

 
• Stiftelsen förverkligar sitt mål genom att stödja internationellt 

betydelsefull forskning som strävar efter vetenskapliga genombrott samt 
konst och kultur, som har förutsättningar att uppfylla krävande 
internationella kriterier. Dessutom stöder stiftelsen selektivt projekt som 

gäller bl.a. högskoleundervisning, motion och verksamhet inom den tredje 
sektorn. 

• Stiftelsens mål är att möjliggöra långvariga projekt. Fortsatt finansiering 
förutsätter att forskningen eller annan verksamhet har infriat de mål som 
uppställts för den i det första skedet. 

• Stiftelsen anlitar sakkunniga vid bedömningen av projekten. Stiftelsen kan 
för att uppnå sina mål samarbeta med andra sammanslutningar, förutsatt 

att detta ger ett betydande mervärde och att stiftelsen behåller sin 
beslutanderätt i fråga om beslut om beviljande av understöd som beviljas 
av dess medel. 

• Stiftelsen delar årligen ut en betydande del av sin avkastning i form av 
bidrag. Målet är att öka större spetsprojekts andel av bidragen. 

• För att förverkliga sitt huvudmål placerar stiftelsen sitt kapital så att det 
är räntabelt på lång sikt och så att kapitalets reella värde inte bara 
bevaras utan egendomen också ökar. I denna verksamhet, liksom i den 

övriga verksamheten, siktar stiftelsen på internationellt 
konkurrenskraftiga resultat. 



 

• Stiftelsens bidragsverksamhet och placeringsverksamhet fungerar som 

enheter som separat rapporterar till stiftelsens styrelse. Stiftelsen verkar 
ansvarsfullt inom alla sina verksamhetsområden. 

 


