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SÄÄTIÖT JA RAHASTOT RY
STIFTELSER OCH FONDER

SÄÄTIÖT JA RAHASTOT RY.
MITÄ YHDISTYS TEKEE?

MITÄ SÄÄTIÖT TEKEVÄT?

MITEN SÄÄTIÖT JA RAHASTOT TOIMII?

Säätiöt ja rahastot on suomalaisten apurahan
jakajien yhdistys, Suomen ainoa säätiöiden edun
valvoja. Olemme säätiökentän yhdistäjä ja opas
taja. Edistämme säätiömyönteisyyttä kertomalla
suomalaisten säätiöiden toiminnasta, vaikutta
vuudesta ja arvoista. Haluamme myös parantaa
apurahansaajien asemaa.

Yleishyödyllisten säätiöiden merkitys yhteis
kunnallemme on huomattava: vuonna 2018
Neuvottelukunnan 197 jäsentä tuki suomalaista
tiedettä, taidetta, kulttuuria ja sosiaalisia tarkoi
tuksia puolella miljardilla eurolla. Jäsenemme
toimivat yhteiseksi hyväksi avoimesti, joustavasti
ja pitkäjänteisesti.

Säätiöt ja rahastot pitää huolta jäsentensä
eduista, kouluttaa ja neuvoo, tarjoaa tietoa ja
keskustelualustan sekä tukee ja julkaisee alan
tutkimusta.
Yhdistys toimii yhdessä eri sidosryhmien kanssa
verkostomaisesti ja proaktiivisesti tukien säätiö
kentän myönteistä kehitystä.
Kansainvälinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat
tärkeä osa kaikkea toimintaa: yhdistys välittää
ulkomaisten verkostojensa parhaita ideoita,
osaamista, asiantuntijatietoa ja käytäntöjä jäsen
kunnalle ja sidosryhmille.
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Medialle ja muulle yleisölle Säätiöt ja rahastot
tarjoaa ajantasaista, tutkimukseen perustuvaa
tietoa ja kiinnostavia näkökulmia säätiöistä. Apu
rahanhakijat tuntevat yhdistyksen opastajana
apurahakysymyksissä.

YHDISTYKSEN VAIKUTTAMINEN
Säätiöiden kuunteleminen ja tulevien tarpeiden ennakointi

Säätiötiedon tuottaminen ja jalostaminen < sisällöt jäseniltä

Säätiönäkökulman tuominen julkiseen keskusteluun ja
päätöksentekoon sekä säätiötietoisuuden levittäminen

Säätiöiden ja niiden sidosryhmien verkottaminen ja
yhteistyön mahdollistaminen

Uusien toimintamallien kokeileminen, arviointi ja
vakiinnuttaminen

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET
JA VAIKUTUKSET SÄÄTIÖIHIN
n Maailmanlaajuiset poliittiset, taloudelliset ja
ekologiset muutokset vaikuttavat yleishyödyllis
ten säätiöiden ja rahastojen toimintaan monin
tavoin. Julkisen sektorin vaikeudet merkitsevät
säätiöille kasvavia paineita lisätä ja fokusoida
omaa rahoitustaan. Demografinen muutos,
kestävyysvaje ja eriarvoistuminen korostavat
säätiöiden merkitystä osallisuuden kasvattajina
ja yksilöiden voimauttajina. Yhteiskunnallinen
kehitys velvoittaa säätiöitä toimimaan entistä
tavoitteellisemmin ja osoittamaan vaikuttavuut
taan yhä selkeämmin.
n Arvokkaista päämääristään huolimatta kiris
tynyt sääntely mm. terrorismin ja rahanpesun
torjunnaksi saattaa johtaa siihen, että sääntelyä
käytetään poliittisena keinona – tämä korostaa
entisestään tarvetta säätiöiden toiminnan avoi
muuteen ja läpinäkyvyyteen. Kansalaisyhteis
kunnan ja säätiöiden aseman heikentäminen
on eräissä Euroopan maissa valtiojohdon poliit
tinen tavoite. Nämä trendit synkentävät globaalia
säätiöilmapiiriä.

n Säätiöt ovat ominaisia kehittyneille, varakkaille
ja korruptoitumattomille yhteiskunnille, joissa
yksittäinen säätiömuoto ei dominoi ja joissa ar
vostetaan hyvää mainetta. Suomi on vakaa demo
kratia, jossa kolmannen sektorin merkitys kasvaa
jatkuvasti. Tehokkuuden ja mitattavuuden odo
tukset kohdistuvat myös säätiöihin mutta ne pitää
osata valjastaa rengeiksi, ei toimintaa ohjaaviksi
pelotteiksi. Säännöllisten itsearviointien kriittisen
tarkastelun ja aktiivisten toimenpiteiden kautta
koko säätiökenttä vahvistuu.
n Maailma ja Suomi tarvitsevat säätiöitä, jotka
asettavat yleisen edun yksityisen edelle, ja teke
vät niitä päätöksiä, jotka pitää tehdä.
n Henkilökohtaisen varallisuuden karttuminen
ja pääomien kasautuminen haastavat Säätiöitä
ja rahastoja tekemään lahjoittamisesta ja säätiö
muodosta ymmärrettäviä ja kiinnostavia. Yhdistys
perustelee ja osoittaa toiminnallaan, että lahjoit
taminen ja varallisuuden säätiöiminen yhteiseksi
hyväksi on järkevää ja lisää yhteiskunnan hyvin
vointia.
n Yleishyödyllisten yhteisöjen veroaseman
uudelleenarviointiin tähtäävä hallitusohjelma
ja yhä lisääntyvä sääntely korostavat tarvetta
yhdistyksen vaikuttamistyölle. Vuonna 2015 voi
maan tullut säätiölaki on tulkintojen ja käytäntö
jen osalta edelleen kehittymisvaiheessa, ja odo
tettavissa on sen päivittäminen strategiakaudella.

n Digitalisaatio ja tiedon avoimuus ovat säätiöille
tärkeä reflektointi- ja kehittämiskohde. Hyvin toi
miva säätiö hyödyntää sähköisiä haku-, arviointija maksatusjärjestelmiä ja pyrkii kehittämään niitä
yhä toimivammiksi myös hakijoiden näkökulmas
ta. Uudet valtakunnalliset ja kansainväliset tieto
varannot avaavat mahdollisuuksia, joiden kokeili
joiksi joustavat ja ketterät säätiöt sopivat luonte
vasti.
n Monipuolisen ja avoimen yhteistyön tukeminen
niin säätiöiden kesken kuin säätiöiden ja muun
yhteiskunnan välilläkin ovat Säätiöiden ja rahasto
jen pysyvä tavoite.
n Säätiöiden toiminnan strategisessa suunnit
telussa pätevät muussakin kehitystyössä sovellet
tavat linjaukset: megatrendeihin reagointi, keino
jen päivittäminen nykyisiä ongelmia vastaaviksi ja
vakiintuneiden tapojen terve kyseenalaistaminen.
Säätiöissä ja niiden etuja ajavassa yhdistyksessä
tulevaisuudessa tarvittavia ominaisuuksia ovat
kyvyt muuntautua ja kehittyä, halu yhteistyöhön
ja kriittiseen ajatteluun sekä tiedonjano.

Säätiöt ja rahastot hyödyttää tutkimustiedolla
säätiöitä itseään ja julkista päätöksentekoa.
Tutkimustarpeiden kartoittaminen ja tutkimus
ten toteuttaminen tapahtuu yhteistyössä jäsen
kunnan ja sidosryhmien kanssa.

Säätiöt ja rahastot vahvistaa yleistä mielikuvaa säätiöiden merkityksestä yhteiskunnassa,
selkeyttää asiatiedoin säätiöiden asemaa
julkisessa keskustelussa sekä vaikuttaa lain
säädäntöön ja muuhun säätelyyn säätiöiden
eduksi ja toimintamahdollisuuksien turvaa
miseksi.
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JÄSENTENSÄ ETUJEN AJAJA

MAH

YHDISTYKSEN
ROOLIT

TUTKIMUKSEN TUKIJA JA JULKAISIJA

VUOROVAIKUTTAJA JA
KESKUSTELUFOORUMI
Säätiöt ja rahastot viestii monipuolisesti ja
ajankohtaisesti, kehittää säätiöiden keskinäis
tä yhteistyötä ja luo säätiöille mahdollisuuksia
vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa. Yhdis
tys on Euroopan kansallisten säätiöyhdistysten
liiton DAFNE:n ja maailmanlaajuisen WINGS:n
jäsen sekä tekee yhteistyötä Euroopan säätiö
keskuksen EFC:n kanssa.

KOULUTTAJA JA ASIANTUNTIJA
Säätiöt ja rahastot tukee, neuvoo ja kouluttaa
jäsenistöä monipuolisesti, ennakoiden, jousta
vasti ja ammattimaisesti. Yhdistys tarjoaa
säätiöille mahdollisuuksia uudelleenajatteluun
ja tuo esiin säätiöiden luomia roolimalleja
muutokselle.

SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN
AIKAANSAAMA MUUTOS
n Säätiöiden ja niiden tukemien apurahansaajien
toimintaedellytykset paranevat.
n Kansalaisten tieto ja hyvä käsitys säätiöistä
lisääntyvät. Apurahasäätiö-sanan yhteydessä
ihmisille tulee myönteinen mielleyhtymä. Vuonna
2024 Säätiöbarometri osoittaa ihmisten käsitys
ten säätiöistä parantuneen.

n Autamme säätiöitä niiden tärkeässä työssä
ja mahdollistamme myönteisen muutoksen.
Ilman yhdistystä säätiöt olisivat kuormittu
neempia, yksinäisempiä ja näkymättömämpiä.
Jäsenet saavat tukea ja opastusta toimin
nalleen, uusia ideoita ja toimintatapoja sekä
yhteistyömahdollisuuksia muiden säätiöiden
ja sidosryhmien kanssa. Hyötyjinä ovat kaikki
kansalaiset ja suomalainen yhteiskunta.

MIKSI ONNISTUMME?
Jäsenyyden hyödyt ja erinomainen jäsenkokemus
heijastuvat säätiöiden hyvänä toimintana ja
aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttamisena.
Meillä on tietoa, taitoa ja tahtoa kehittää
säätiöiden toimintaa ja siten yhteiskuntaa
entistä paremmaksi.
Olemme tunnettuja ja luotettuja säätiöasian
tuntijoita, joiden osaamisella ja näkemyksillä
on kysyntää ja vaikutusta.

SÄÄTIÖIDEN KÄRKITAVOITTEET

Säätiöiden
relevanssin
osoittaminen
vaikuttavuuden
kautta

Yleishyödyllisyyden
yhteiskunnallisen
merkityksen tekeminen
näkyväksi

Yhteistyön kehittäminen
säätiöiden ja sidosryhmien kanssa
> nuorten mukaan
saaminen säätiöiden
asiantuntijatyöhön

Kevätseminaarin 2019 yhteenveto säätiöiden tulevaisuuskeskustelusta.

TOIMINTA VUONNA

2020

JÄSENTENSÄ ETUJEN AJAJANA
SÄÄTIÖT JA RAHASTOT
n

n

n

n

edistää säätiöiden toimintaa turvaavaa verokohtelua kuten
– torjuu säätiöille ja rahastoille suunnitellun osinkojen lähdeveron.
– vaikuttaa ky-muotoisten pääomasijoitusten veroneutralointiin laissa.
ajaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtyjen lahjoitusten verovähennys
kelpoisuuden laajentamista ja ylärajojen nostamista.
tukee apurahansaajien edullista verokohtelua ja verovapaan apurahan
maksimisumman irrottamista valtion vuotuisesta taiteilija-apurahasta.

Näiden tueksi yhdistys:
n

n

n

n

etsii entistä parempia säätiönäkökulmia (kansalais)yhteiskunnallisen
keskustelun uudistamiseen.

vaikuttaa julkisen päätöksenteon säätiömyönteisyyteen, ottaa kantaa ja
tekee uusia keskustelunavauksia säätiökenttää koskevista lainsäädäntöja viranomaistoimista.
kasvattaa yhdistyksen edustavuutta ja painoarvoa lisäämällä jäsen
määräänsä.
verkostoituu ja verkottaa sekä tekee laajaa vaikuttamistyötä sidos
ryhmien parissa.
osallistuu kansainväliseen säätiöiden aseman parantamista ja työn
helpottamista koskevaan keskusteluun ja yhteistyöhön.

VUOROVAIKUTTAJANA JA KESKUSTELUFOORUMINA
SÄÄTIÖT JA RAHASTOT
n

n
n

n

n

viettää 50-vuotisjuhlavuottaan vahvistaen
tapahtumilla ja viestinnällä jäsentensä ja säätiötoiminnan tunnettuutta.
juhlii 15.12.2020 yhdistyksen 50-vuotistaivalta.

Näiden tueksi yhdistys:
n

n

kirkastaa yhdistyskuvaansa julkistamalla uuden nimensä uudistetulla
ilmeellä ja kasvattamalla viestintänsä kanavia ja laatua.
kehittää jäsentoimintaa vuorovaikutteisemmaksi ja temaattisemmaksi
vertaispiirien ja sähköisten keskustelualustojen avulla. Tavoitteena on
verkosto, jossa tieto kulkee moneen suuntaan ja joka mahdollistaa myös
jäsenten omaehtoisen ryhmäytymisen, tiedonvaihdon ja yhteistyön.
sitouttaa jäsentensä luottamushenkilöitä vahvemmin säätiökentän
puolestapuhujiksi mm. tarjoamalla entistä paremmin oleellista tietoa
alasta.

n

järjestää sääntömääräiset kokoukset ja ajankohtaisseminaarit kahdesti
vuodessa toukokuussa ja marraskuussa.
pitää hallituksen kokouksia 5–6 kertaa vuoden aikana ja lisäksi tarpeen
mukaan sähköpostikokouksia. Hallituksen temaattiset toimikunnat ko
koontuvat lisäksi 3–6 kertaa vuodessa. Toimikunnissa on edustettuna
Neuvottelukunnan toimihenkilöitä, ja kutsuttuina jäseninä voi olla myös
hallituksen ulkopuolisia asiantuntijoita.
edistää, seuraa ja arvioi jäsenten välisiä uusia yhteistyöhankkeita ja
verkostoja sekä toimii jäsenten esittämien hankkeiden foorumina,
joista meneillään ovat mm. Säätiöiden post doc -pooli, vaikuttavuudenarviointipilotti ja ”Vuosisadan rakentajat”.

TUTKIMUKSEN TUKIJANA JA UUDEN TIEDON JULKAISIJANA
SÄÄTIÖT JA RAHASTOT
n

n

n

julkaisee
– selvityksen jäsentensä tuen kohdentumisesta
– Esimerkkejä säätiön vastuullisesta sijoittamisesta
– Esimerkkejä säätiön viestinnästä
– päivitetyn Hyvän säätiötavan.
kehittää jäsensäätiöiden toiminnan perustilastointia. Tavoitteena
on mm. kerätä jatkuvasti ajantasaista tietoa säätiöiden rahoituksen
jakautumisesta eri tarkoituksiin.

Näiden tueksi yhdistys:
n

n

n

n

teettää 2020 säätiöbarometrin kansalaisten säätiönäkemyksistä.

teettää vuotuisen jäsenkyselyn erikseen valittavasta ajankohtaisesta
aiheesta.
julkaisee säätiöaiheista verkkolehteä ja ilmenevien tarpeiden mukaisia
oppaita ja suosituksia.
on osapuoli keskeisissä suomalaisia säätiöitä koskevissa tutkimus
hankkeissa ja edistää aktiivisesti säätiöitä koskevan tiedon saantia.
osallistuu kaikille avoimen ja maksuttoman kansallisen tieteen,
taiteen ja kulttuurin rahoitustietokannan Auroran ylläpitoon yhteis
työkumppaniensa kanssa.

KOULUTTAJANA JA SÄÄTIÖASIANTUNTIJANA
Näiden tueksi yhdistys:

SÄÄTIÖT JA RAHASTOT
n

n

n

tarjoaa jäsenkunnalle ajankohtaisiin aihepiireihin liittyvää koulutusta.
Perehdytämme uusien jäsenten toimi- ja luottamushenkilöitä eri
tarpeiden mukaisesti ja annamme säännöllisesti säätiön hyvän
hallinnon koulutusta.
vahvistaa apurahatutkijoiden asemaa yliopistoissa jatkamalla parannus
keinojen etsimistä yhdessä yliopistojen ja tutkijaliittojen kanssa.

n
n

n

antaa juridista neuvontaa säätiöitä koskevissa kysymyksissä.
n

n

puntaroi apurahajärjestelmän radikaaleja kehitystoimia

pitää alustuksia ja puheenvuoroja jäsenten ja sidosryhmien tilaisuuksissa.
pitää jäsenistöä ajan tasalla tiede- ja taideyhteisöön vaikuttavista
kysymyksistä. Tärkeitä kokonaisuuksia ovat mm. datan ja julkaisemisen
avoimuus sekä kansainväliset kehityskulut.
kehittää organisaatiotaan palvelemaan jäsenkuntaa entistä monipuoli
semmin, osaavammin ja tehokkaammin.
on hyvä työyhteisö ja työnantaja, joka tukee ja kouluttaa henkilöstöään
ja toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

