SÄÄTIÖBAROMETRI 2018
Johdanto
Säätiötutkimuksessa selvitettiin kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä.
Tutkimusaineisto on koottu Kantar TNS Oy:n internetpaneelissa 20.- 26.4.2018 välisenä aikana. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.036. Vastaajat edustavat maamme 18 - 74 vuotta täyttänyttä väestöä pl.
Ahvenanmaan maakunnassa asuvat.
Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Tämä tutkimus on jatkoa vuonna 2014 ja 2016 toteutetuille vastaaville töille.
Kantar TNS Oy on toteuttanut tutkimuksen Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n toimeksiannosta.
Kysymykset
Tutkimuksessa vastaajille esitettiin mm. seuraavat kysymykset.
”Millainen mielikuva sinulla on suomalaisista apurahoja jakavista säätiöistä; millaiseksi arvioit niiden
maineen yleisesti ottaen?”
”Luotatko apurahoja jakavien säätiöiden toimivan tarkoituksensa mukaisesti?”
”Seuraavassa on joukko apurahoja jakavia suomalaisia säätiöitä. Mitkä kaikki ovat tuttuja jostakin yhteydestä tai olet kuullut tai lukenut niistä jotakin?”
Säätiöiden maine on hyvä, joskin hieman heikentynyt
Enemmistö (57 %) suomalaisista arvioi apurahoja jakavien säätiöiden maineen yleisesti ottaen erittäin
tai melko hyväksi. Tämän lisäksi enemmistö (61 %) myös luottaa siihen, että apurahoja jakavat säätiöt
maassamme toimivat tarkoituksensa mukaisesti.
Vain vajaa kymmenesosa (9 %) pitää säätiöiden mainetta heikkona. Runsas neljännes (28 %) suomalaisista ei luota kovinkaan paljon tai ei lainkaan siihen, että säätiöt toimisivat tarkoituksensa mukaisesti.
Tuloksista käy ilmi, että luottamus säätiöiden toimintaan on yhteydessä vastaajien koulutustasoon. Mitä
korkeammin koulutetusta henkilöstä on kyse, sitä todennäköisemmin tämä arvioi säätiöitä myönteiseen
sävyyn. Vähiten muodollista koulutusta saaneista yli kolmannes ei näytä luottavan siihen, että säätiöt
toimivat tarkoituksensa mukaisesti. Ylempään keskiluokkaan kuuluvat luottavat säätiöihin keskimääräistä enemmän. Työväestöstä pienempi osa kertoo yleismielikuvansa olevan hyvä tai uskoo säätiöiden
toimivan tarkoituksenmukaisesti.
Apurahoja jakavien säätiöiden yleinen maine on hieman heikompi kuin kaksi vuotta sitten. Sekä erittäin
että melko hyvän arvosanan antaneiden osuus on vähentynyt. Toisaalta suoraa kritiikkiä esittävien
osuus ei käytännössä ole kasvanut, vaan aiempaa useampi suhtautuu säätiöihin neutraalisti.
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Koneen Säätiön, Folkhälsanin sekä Alfred Kordelinin säätiön tunnettuus on lisääntynyt
Säätiöistä tunnetuimmat ovat väestön keskuudessa Suomen Kulttuurirahasto, Jane ja Aatos Erkon säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Suomalaisten enemmistö on kuullut, nähnyt tai lukenut niistä
jotakin.
Säätiöiden tunnettuus on yhteydessä vastaajien koulutustasoon. Kun koulutustaso nousee, melkeinpä
mikä tahansa säätiö tunnetaan paremmin. Tällä on heijastusvaikutuksia. Esim. itsensä ylempään keskiluokkaan sijoittavat tunnistavat eri säätiöt paremmin kuin työväenluokkaan lukeutuvat. Myös joukon
nuorimmilla eli alle 30-vuotiailla on vaikeuksia tunnistaa monia säätiöitä.
Useimpien säätiöiden tunnettuus on käytännössä samalla tasolla kuin kaksi vuotta sitten. Eräät säätiöt
kuitenkin tunnetaan aiempaa paremmin. Sellaisia ovat Koneen Säätiö, Samfundet Folkhälsan sekä Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto.
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