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200 MILJOONAA EUROA TIETEELLE JA KULTTUURILLE 

 
Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt avustuksia kaikkiaan 200 miljoonaa euroa. Säätiö 

on yksi suurimpia tieteen – tekniikan sekä talous- ja lääketieteiden – ja kulttuurin 

tukijoita. 

Jane ja Aatos Erkon vuonna 2002 perustama säätiö ylitti 200 miljoonan euron rajapyykin 

toukokuussa 2019 tehtyjen avustuspäätösten myötä.  

– Saavutettu avustussumma ja tuetut tutkimusteemat sekä kulttuurikohteet ovat osoitus säätiön 

perustajien henkisestä perinnöstä ja arvomaailmasta, kamppailusta koulutukseen ja sivistykseen 

perustuvan yhteiskunnan puolesta, toteaa Jane ja Aatos Erkon säätiön asiamies Marja Leskinen. 

Historiansa aikana säätiö on myöntänyt tieteen eri aloille avustuksia kaikkiaan 134 miljoonaa euroa, 

joka on 66 % kaikista avustuksista. Esimerkiksi puutiais- eli punkkipankin aineiston avulla tutkijoilla 

on mahdollisuus tuottaa uutta tietoa puutiaisvälitteisistä infektioista. Kasvavalle maapallon väestölle 

tärkeä aihe puolestaan on uusiutuvan energian tallentaminen ja siihen tähtäävä hanke, jossa 

aurinkoenergiaa sidotaan kemialliseksi sidosenergiaksi kuljettamisen mahdollistamiseksi.  

Kulttuurin osuus avustuksista on 45 miljoonaa euroa eli 22 %. Säätiön hallitus jatkaa perustajien 

luomaa käytäntöä painottaen suurempia, kansainvälisestikin korkeatasoisia hankkeita, kuten Tanssin 

talon rakentamista ja Helsinki Biennaali 2020 -tapahtuman perustamista. Myös lahjakkaiden nuorten 

tukeminen on säätiölle tärkeää; muun muassa Suomen Kansallisbaletin Nuorisoryhmä on saanut 

säätiöltä tukea jo pitkään ja nuorten sinfoniaorkesteri Vivo pystyy rahoituksen turvin jatkamaan 

toimintaansa. 

Tieteen ja taiteen opetuksen kehittämiseksi ja edistämiseksi säätiö on myöntänyt suomalaisten 

korkeakoulujen ja yliopistojen varainhankintaan kaikkiaan 24 miljoonaa euroa, osuus kaikista 

avustuksista 12 %. Pääomitusta on myönnetty Helsingin ja Oulun yliopistoille, Sibelius-Akatemialle 

sekä Hanken Svenska handelshögskolanille. Avustuksen saaneiden oppilaitosten joukossa on myös 

Yrkeshögskolan Arcada. 

– Perustajien henkilökohtaiset lahjoitukset ja testamentit ovat luoneet säätiölle taloudellisesti 

vakaan ja vahvan perustan, mikä on mahdollistanut säätiön kunnianhimoisen toiminnan tieteen ja 

kulttuurin tukijana, toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Nils Ittonen. 

Jane ja Aatos Erkon säätiö vastaanottaa hakemuksia ympäri vuoden, joten ennalta määriteltyä 

hakuaikaa ei ole. Avustuksista päättää säätiön hallitus, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. 

Lisätietoja säätiöstä ja hakemisesta osoitteesta www.jaes.fi. 

 



 
 

 

      (Luvut sisältävät myönnettyjä avustuksia, jotka eivät ole toteutuneet.) 

 

 

Lisätietoja: 

Marja Leskinen, asiamies, Jane ja Aatos Erkon säätiö, mkl@jaes.fi, p. 09 6120 6210, www.jaes.fi 
 

 

Jane ja Aatos Erkon säätiö sr on vuonna 2002 perustettu yksityinen säätiö, jonka ensisijaisena tarkoituksena on 

tekniikan ja taloustieteiden sekä lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiön 

tarkoituksena on myös taiteen ja kulttuurin sekä urheilutoiminnan ja ruumiillisen kasvatuksen ja hyvinvoinnin 

edistäminen. Säätiö on yksi suomalaisen tieteen suurimmista tukijoista. 
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