
Vi bidrar till att göra 
Österbotten livskraftigt



Vi jobbar aktivt med att hitta nya 
donatorer för att kunna utvidga vår 
verksamhet i framtiden

Stiftelsens beslutsfattande är stadigt 
förankrat i Österbotten

• Vi är oberoende från andra 
stiftelser och organisationer 

• Kapitalet är främst investerat i 
inhemska börsaktier och 
fastigheter i Vasa

• Stiftelsen förvaltar egna medel 
samt sköter förvaltningen av 
Österholms fond och Ann-Mari 
Finniläs fond 

EN UNG, AKTIV OCH INITIATIVRIK STIFTELSE

Högskolestiftelsen i Österbotten föddes ur den 
regionala entusiasmen som under 1980-talet drev 
frågan om ett finlandssvenskt universitet
Stiftelsen grundades 1990, men fick en rejäl skjuts 
framåt tio år senare då apotekaren Ann-Mari Finnilä 
donerade en förmögenhet på nio miljoner euro till 
stiftelsen

Stiftelsens uppgift är att främja högre utbildning på 
svenska i Österbotten 

• Vi är unika som den enda stiftelsen med det 
uppdraget 

• Vi stöder alla högskolor och yrkeshögskolor som 
verkar på svenska i Österbotten

• Eftersom vår största donator Ann-Mari Finnilä har vikt 
sin donation till Åbo akademi, så har också största 
delen av våra bidrag tillsvidare gått till ÅA

• Utöver Åbo Akademi i Vasa, stöder vi t.ex. Novia, 
Svenska handelshögskolan Hanken och Helsingfors 
universitets juristutbildning i Vasa



Aktiv utvecklare
• Stiftelsen är en aktiv utvecklare 

av regionen, som inte bara stöder 
utan också tar initiativ till olika 
projekt

• Vi var t.ex. en av de drivande 
krafterna bakom DI-utbildningen i 
Energiteknik vid ÅA i Vasa

• Vårt mål är att se till att det finns 
en högklassig högre utbildning i 
Österbotten så att regionen är 
attraktiv både för näringslivet och 
för studerande

Effektiv förvaltning
• Med en liten och kostnadseffektiv 

organisation förvaltar vi vårt kapital 
på ett effektivt och transparent
sätt

• År 2000 fick vi en större donation av 
apotekaren Ann-Mari Finnilä på 9 
miljoner euro, som idag vuxit till ett 
kapital på över 30 miljoner euro

• Under samma tid har vi kunnat dela 
ut ca 13 miljoner i bidrag, till gagn 
för vetenskaplig forskning och 
högskoleutbildning i regionen

AKTIV OCH EFFEKTIV



”Utan stiftelsen skulle 
utbildningen helt enkelt inte ha 
blivit av. Förutom det direkta 
ekonomiska bidraget har stiftelsen 
också drivit frågan på det politiska 
planet och hjälpt oss med 
medelanskaffning från andra 
aktörer”

Margareta Björklund-Sänkiaho
professor för Energitekniken i Vasa

DI-UTBILDNINGEN VID 
ÅA EN FRAMGÅNGSSAGA



De första åren hade DI-linjen fem studieplatser per år och år 2017 var det 
fjorton. Strävan är att 20 studerande ska antas varje år. Studerande har haft 
lätt att hitta jobb efter studierna. Så gott som alltid görs diplomarbetena i 
samarbete med energiteknologiföretagen i regionen.

Sanna-Sofia Skog 

Första diplomingenjören 
i energiteknik,

hösten 2013

Högskolestiftelsen i Österbotten var den 
drivande kraften när ÅA började utbilda 
diplomingenjörer i Vasa år 2011. 

I Vasa finns Nordens största energikluster med 
företag som Wärtsilä, VEO och ABB. Företagen 
har ett ständigt behov av kunnig arbetskraft och det 
var en av orsakerna till att Åbo akademi beslöt att 
starta en diplomingenjörsutbildning i Vasa. 

Utbildningen kunde köras igång tack vare bidrag 
från en rad olika stiftelser, däribland 
Högskolestiftelsen i Österbotten. 

Stiftelsen har under de fem första fem åren stött 
utbildningen med sammanlagt en halv miljon euro.

År 2017 tog ÅA över finansieringen för professuren, 
verksamheten i Vasa blev därmed permanent. 
Utomstående bidragen riktas nu främst till 
forskningsverksamhet.



• En robot som läser av människor. Experience Lab 
vid ÅA har införskaffat en humanoid robot som kan 
konversera med människor och avläsa deras 
sinnesstämning. Labbet ska bl.a. forska i hur roboten 
kunde användas som assistent i skolor.

• Teknik vid Novia. År 2018 beslöt stiftelsen att ge ett 
större bidrag till teknikutbildningen vid Novia. Novia har 
cirka tusen teknikstuderande i Vasa, som är 
efterfrågade bland företagen i regionen. Enligt rektor 
Örjan Andersson på Novia hjälper bidraget att utveckla 
teknikutbildningen så att den ännu bättre matchar 
företagens behov.

• Politik via mobilen. Vid Åbo akademi pågår ett projekt 
där man har idéat fram en mobilapplikation, som ska 
göra det möjligt för folk att följa med lokalpolitiken via 
sin mobiltelefon. Väljarna skulle t.ex. via sin mobil 
kunna se hur en politiker röstat i vissa frågor. 
Forskarna kallar konceptet för “Fickdemokrati”.

• Hanken samarbetar med gymnasium i unikt 
projekt. Under våren 2018 kunde studerande från 
Korsholms gymnasium delta i en kurs om sociala 
medier på Hanken. Projektet är unikt, eftersom 
gymnasieeleverna deltog i kursen på samma villkor 
som Hankens ordinarie studerande.

• Musikteori på nytt sätt. Många unga gillar att spela 
och skapa musik, men tycker att musikteori är trist. Ett 
forskningsprojekt där ÅA, Novia och New York 
University Steinhardt samarbetar ska ta fram digitala 
verktyg som gör musikundervisningen roligare och 
effektivare.

• Digitala verktyg botar ensamhet. Ett 
forskningsprojekt i hälsovetenskap vid ÅA försöker 
hitta nya digitala lösningar på ett stort 
samhällsproblem, nämligen ensamhet bland äldre 
personer. Projektet @geing Online involverar också 
regionala IT-företag för att hitta nya tekniska lösningar.

NÅGRA EXEMPEL PÅ FINANSIERADE PROJEKT



Högskolestiftelsens ändamål 
är att ekonomiskt bidra till att 
upprätthålla och utveckla 
högskoleverksamhet i svenska 
Österbotten,
och att i anslutning härtill stöda 
och främja vetenskaplig forskning 
och utbildning.



Högskolestiftelsen i Österbotten har 20.2.2019 
tagit beslut om 2019 års utdelning. För 2019 delar 
stiftelsen ut 850.500 euro:

• Ann-Mari Finniläs fond, 800.000 euro
• Iris och Thor Österholms sitipendiefond, 500 euro
• Stiftelsens egna medel, 50.000 euro

HÖGSKOLESTIFTELSEN 
I ÖSTERBOTTEN 

DELAR ÅR 2019 UT 
850.500 EURO 

Stiftelsen finansierar forskningsprojekt och delar ut 
stipendier och bidrag. 

Prioriterade mål för de medel som delas ut:

• Framtidens lärande i det digitala samhället

• Högre teknikutbildning

• Välfärd i Svenskfinland

Utdelningen sker ur två olika fonder och från 
stiftelsens egna medel: 

• Medel från Ann-Mari Finniläs fond går till Åbo 
Akademi i Vasa

• Stipendier från Iris och Thor Österholms 
stipendiefond går till Vasa Övningsskola eller 
Pedagogiska enheten vid Åbo Akademi i Vasa

• Bidrag från Stiftelsens egna medel går till 
svenskspråkig högskoleverksamhet i Vasaregionen



ANN-MARI FINNILÄ – DONATION ÅR 2000 

Ann-Mari Finnilä föddes i Vasa år 1910 i en välbärgad företagarfamilj och 
började som 17-åring jobba på Gamla Apoteket vid Nedre torget. Hon 
startade som farmaceutelev men kunde efter några decennier ta över hela 
apoteket som ägare år 1963, då hon blev Finlands första kvinnliga 
apotekare.

Finnilä beslöt tidigt att det överskott som apoteket gav skulle investeras i 
aktier och fastigheter. Vid millennieskiftet hade avkastningen vuxit till en 
betydande förmögenhet, som i hög grad bestod av Nokia-aktier. 

Vid millennieskiftet hade Ann-Mari Finnilä kommit fram till att hon ville att en 
stor del av hennes förmögenhet skulle tillfalla Högskolestiftelsen i 
Österbotten, eftersom hon var övertygad om att en god utbildning är 
nyckeln till framgång i livet. 

En fond grundades i hennes namn, med uppdrag att stöda Åbo 
Akademis verksamhet i Vasa. Då Finniläs Nokia-aktier tillföll stiftelsen år 
2000 var de värda drygt 9 miljoner euro. Idag är kapitalet som Finnilä 
lämnade efter sig värt över 30 miljoner euro.

Ann-Mari Finnilä avled 2002, 92 år gammal. Drygt 16 år senare hade arvet 
hon lämnade efter sig till stiftelsen redan genererat ca 12 miljoner euro i 
stöd till högskolor och forskning. 



IRIS OCH THOR ÖSTERHOLMS FOND

Iris och Thor Österholms fond har som ändamål att stöda och utveckla svensk 
högskoleundervisning i svenska Österbotten
När undervisningsrådet Thor Österholm år 1996 fyllde 70 år önskade han sig donationer 
till stiftelsen istället för presenter

• Grundkapitalet var 2.120 euro 
• Efter hand har tillskott till fonden gjorts vid senare bemärkelsedagar och vid utgången av 

2018 hade fonden en balans på 24.748 euro samtidigt som 7.677 euro utdelats i form av 
stipendier

Österholm hade önskan om att noggrant precisera vad fondens avkastning skulle gå till: 
• vartannat år delar fonden ut stipendier till en eller flera elever i Vasa övningsskola, och 

vartannat år till pedagogikstuderande på ÅA
• Vid utdelning av personstipendier bör egenskaper som ”redbar, omtänksam, energisk, positiv 

och samhällsinriktad beaktas”



HJÖRDIS HÖGLUNDS DONATION ÅR 2014*

Hjördis Höglunds (1930-2014) högsta 
önskan i livet var att få studera, men krig och 
sjukdom kom emellan. 

Eftersom Hjördis och hennes man Lars aldrig 
fick några barn, så föll det sig naturligt att 
testamentera arvet till Hjördis hjärtebarn, det 
vill säga den högre utbildningen. 

Så kom det sig att stiftelsen år 2014 fick ta 
emot ett arv på drygt 36 000 euro av Hjördis 
Höglund från Snåre i Purmo.

*Exempel på donation till stiftelsens allmänna medel



Vill du vara med 
och göra Österbotten 
livskraftigt?

Är du övertygad om att ett 
välfungerande högskoleväsende 
är viktigt för att göra regionen 
attraktiv och framgångsrik? 



Högskolestiftelsen i Österbotten önskar 
utvidga verksamheten så att stiftelsens 
ändamål tillgodoses på en bredare front

• Stiftelsen tar gärna emot såväl stora som 

små donationer, såväl av privatpersoner 

som av företag

Du lämnar ditt bidrag i goda händer
• Historien har visat att stiftelsen har lyckats 

mycket bra med att få sitt kapital att växa 

Som donator har du möjlighet att 
bestämma vilket ändamål ditt bidrag 
går till 

• Du kan donera till en viss högskola eller till 

en viss typ av utbildning, eller också kan 

du välja att ge ditt bidrag till stiftelsens 

allmänna medel

Att donera är enkelt och stiftelsens personal 
hjälper dig genom hela processen

• Donationer och testamenten
• Ta kontakt om du funderar på att göra upp ett 

gåvobrev eller testamente till förmån för stiftelsen

• Företagsdonationer
• Vi tar också gärna emot donationer från företag, 

som vill stöda högre utbildning i Österbotten

• Medlen kan även öronmärkas för specifika 

ändamål och utbildningar

• Donationer på 850 – 50 000 euro är avdragbara 

i beskattningen

• Bemärkelsedagar
• På senare år har det blivit populärt att i samband 

med bemärkelsedagar istället för presenter önska 

sig donationer till stiftelsen

• Det här är ett enkelt och effektivt sätt att samla in 

pengar för en sak man tror på

DONATIONER



Vill du vara med och bidra till ett 
livskraftigt Österbotten?

Kontakta oss

Högskolestiftelsen i Österbotten
Vasaesplanaden 16, vån. 6

65100 Vasa

Tf vd Kjell Blomqvist
Tel. 050 5575 180

E-post: kjell.blomqvist@abo.fi

www.hogskolestiftelsen.fi Tillstånd för penninginsamling RA/2018/1137 
Tilläggsinfo: www.hogskolestiftelsen.fi


