God
stiftelsepraxis
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godkänd vid stiftelser och
fonder rf:s höstmöte 11.11.2019

Medvetna om sin position som specialgrupp och om sitt
ansvar i samhället gentemot sina intressenter har medlemmarna i Säätiöt ja rahastot ry – Stiftelser och fonder rf den
godkänt detta reviderade direktiv om god stiftelsepraxis,
som första gången togs i bruk år 2006.
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Stiftelser och fonder rf är
de finländska stipendieutdelarnas förening,
Finlands enda intresseoch stödorganisation för
detta ändamål. Dess uppgift
är att förbättra verksamhetsmöjligheterna för stipendieutdelande allmännyttiga
samfund samt erbjuda sina
medlemmar aktuell information och användbara
nätverk.
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Inledning
Allmännyttiga stiftelser och föreningar befrämjar effektivt det allmänna goda. Dessa samfund har beviljats vissa
skattelättnader på grund av sin betydande samhälleliga
verksamhet.
Stiftelselagen och föreningslagen utgör den civilrättsliga
grunden för en stor mängd juridiska personer som fungerar på mycket olika sätt. Dessa lagar och de stadgar som
baserar sig på dem och som fastställts av myndigheterna
skapar grunden och normerna för den verksamhet som
stipendieutdelande stiftelser och föreningar idkar.
Skattelagstiftningen innehåller bestämmelser för allmännyttiga samfund som tillämpas på allt från t.ex. idrottsföreningar till fonder som upprätthåller anstalter och stiftelser
samt föreningar som delar ut stipendier.
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Stiftelse och förening
definieras som allmännyttig ifall dess stadgar och
verksamhet uppfyller alla
följande förutsättningar:

1. Den verkar enbart och omedelbart för allmän fördel i
materiell, andlig, sedlig eller samhällelig bemärkelse.
2. Dess verksamhet gäller inte enbart begränsade
personkategorier.
3. Genom sin verksamhet bereder den inte dem som är
delaktiga i stiftelsen eller föreningen ekonomisk förmån
i form av dividend eller vinstandel eller i form av sådan
lön eller annan gottgörelse som är större än skäligt.
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Allmännyttiga stiftelser och föreningar som delar ut stipendier har inte definierats i lagstiftningen och behandlas inte
heller som en grupp för sig. De utgör dock en egen specialgrupp, trots att de inbördes är av olika slag: tillkomsten har
kunnat ske genom en donation, ett testamentsförordnande
eller en insamling och de bestämmelser om ändamål som
fastställts i samband med stiftandet är högst varierande.
Gemensamt är att förmögenheten har erhållits för att
främja ett eller flera specifika, i stadgarna angivna allmännyttiga ändamål och att syftena förverkligas i huvudsak
genom utdelning av understöd, stipendier och pris. Denna
verksamhet styrs av bestämmelser i stadgarna men därutöver även av mångahanda av donator utfärdade bestämmelser som ibland utsträcker sig till att utöver stipendieutdelning omfatta även förvaltningen av förmögenheten.
Bestämmelserna är inte dispositiva utan de iakttas och
respekteras.
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God stiftelsepraxis
Stiftelser och fonder rf:s medlemmar respekterar varandras särart och självständighet. Eftersom medlemmarna
även representerar många olika branscher, kan inte här
nedtecknad god stiftelsepraxis alltid som sådan tillämpas
på varje stiftelse eller förening som är medlem. Direktivet
är bindande för medlemmarna förutom i de fall att stiftelsens eller föreningens stadgar eller bestämmelserna i testamente eller gåvobrev eller något annat giltigt skäl utgör ett
hinder för tillämpningen av någon punkt i direktivet.
Föreningens styrelse kan från föreningen utesluta en
medlem, som trots uppmaning, bryter mot principerna om
god stiftelsepraxis.
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Understöd, stipendier och pris
Föreningens medlemmar delar i enlighet med sina respektive stadgar regelbundet och kontinuerligt ut stipendier,
andra understöd och pris. Beloppet av stipendier, understöd och pris utgör en betydande del av förmögenhetens
avkastning. Medlemmarna bör dock vinnlägga sig om att
det allmännyttiga syftet är möjligt att förverkliga även i
framtiden.
Medlemmarna har klara interna procedurer för sättet
att bevilja understöd. Särskild uppmärksamhet fästs vid
jävsfrågor.
Till skattemyndigheterna och Mela inlämnas erforderliga
kontrolluppgifter.

Information ges i behörig ordning om förfarandet vid
ansökan om stipendium och andra understöd, behandlingen av ansökningarna samt tillkännagivandet av beslut.
Härvid fästs särskild uppmärksamhet vid att
• information om ansökningsmöjligheterna når de
potentiella sökandena
• ansökningsblanketter och instruktioner om hur
de ska ifyllas är klara och lättillgängliga
• sökandena får information om handläggningssättet
och tidtabellen;
• information om beviljade stipendier och andra understöd ges utan dröjsmål och samtidigt ges klara direktiv
till mottagarna om hur de ska förfara för att lyfta understödet och hur de ska rapportera om arbetets framskridande
• såvida utbetalningen av ett stipendium kan avbrytas eller ett utbetalat stipendium kan återkrävas, ges
information om detta senast i meddelandet om beviljat
stipendium, liksom även om de grunder som gäller för
avbrott eller återkrav.
• behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med de
krav som ställts i regleringen gällande dataskydd.
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Kommunikation

Förvaltning

Föreningens medlemmar är öppna i sin verksamhet. De
informerar aktivt om sin verksamhet och dess genomslagskraft även utöver det lagstadgade bokslutet. Kontakten
med massmedier och myndigheter präglas av öppenhet.

Föreningens medlemmar har i sin förvaltning den
sakkunskap som förutsätts för skötseln av verksamheten
och förmögenheten.

Acceptabelt undantag från denna transparens kan anses
föreligga i fråga om
• balansspecifikationer
• motiveringar för beslut om stipendier och
• uppgifter om de sakkunniga som anlitas
vid beredningen av besluten om stipendier.

En förutsättning för medlemskap i Stiftelser och fonder
rf är att varje medlem årligen till föreningen inlämnar
basuppgifter angående de beviljade understödens fördelning till olika sektorer för uppföljning av genomslagskraften och för intressebevakning.
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Medlemmarna har interna direktiv för arbetsordning,
stipendieverksamhet, dataskydd och förmögenhetsförvaltning.
Sakkunniga och andra personer med förtroendeuppdrag
sköter sina uppgifter på ett opartiskt sätt.
Protokoll förs över styrelsens och andra stadgeenliga organs
möten. Protokollen inklusive bilagor förvaras permanent.
Dokument över beviljade stipendier och motsvarande
förvaras minst tio år.
All verksamhet sker i enlighet med ikraftvarande
dataskyddslagstiftning.
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Ledamöterna i styrelsen och övriga ansvariga inom förvaltningen deltar inte i behandlingen av och beslut i ärenden
där de objektivt sett är att betrakta som jäviga. Dessa
personer informerar samfundets ledning utan dröjsmål
om sådana intressekonflikter som kan påverka beslutsfattandet.
Kostnaderna för förvaltningen är skäliga och står i proportion till de medel som används för stiftelsens allmännyttiga
ändamål. Arvoden som betalas till sakkunniga och andra
personer i förtroendeuppdrag bör vara skäliga, i enlighet
med ovanstående.
Föreningens medlemmar beviljar inte ledamöterna i
styrelsen, sin personal, medlemmarna i sina förvaltningsorgan, sina sakkunniga, sina övriga förtroendevalda eller
dem närstående stipendium eller därmed jämförbara
förmåner.
För revisionen av räkenskaperna och förvaltningen svarar
i lag förutsatta auktoriserade GR-, CGR- och OFGRrevisorer. Bokföringen sköts och bokslutshandlingarna
upprättas enligt bokföringsbestämmelserna och däri
stipulerade scheman.
Styrelsen svarar för att uppgifter enligt stadganden om
tillsyn över stiftelser och föreningar inlämnas till övervakande myndighet inom utsatt tid.
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Förmögenhetsförvaltning
Avsikten med förmögenhetsförvaltningen är att trygga en
ostörd stadgeenlig verksamhet nu och i framtiden. Förmögenhetsförvaltningen är planmässig och uppfyller de krav
på allmännyttighet som anges i lagstiftningen samt följer
de ansvarsprinciper som stiftelsen uppställt.
Medlemmens styrelse styr och övervakar förmögenhetsförvaltningen tillräckligt och vederbörligt.
Förmögenhetsförvaltningen styrs av förtänksamhet samt
långsiktighet.
Vid förvaltningen av förmögenheten respekteras de
bestämmelser i testamente eller gåvobrev som hänför sig
till den donerade egendomen.
Styrelseledamöter eller anställda är inte motpart i medlemmens värdepappershandel eller i andra uppdrag förknippade med förmögenhetsförvaltningen. Beslutsordningen
som rör enskilda placeringar arrangeras på ett sådant sätt
att insiderinformation inte utnyttjas.
Ledamöter i styrelsen, anställda eller andra personer som
är involverade i verksamheten utnyttjar inte på ett klandervärt sätt information om stiftelsen eller föreningen i andra
sammanhang.
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En stiftelse får för finansiering av verksamhetsformerna
bedriva endast sådan affärsverksamhet som har ett omedelbart samband med stiftelsens verksamhetsformer samt
annan i stadgarna nämnd affärsverksamhet. Idkande av
affärsverksamhet kan även inverka på stiftelsens ställning
som allmännyttig.

Samarbete
Föreningens medlemmar samarbetar aktivt med övriga
stipendieutdelare och intressegrupper samt bevakar
beredningen av sådana beslut som påverkar deras verksamhetsmiljö för att garantera den bästa möjliga genomslagskraften.
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hösten 1970 grundade 23 stiftelser
d e l e g at i o n e n f ö r s t i f t e l s e r o c h
fonder som ett inofficiellt samarbetsorgan.

Delegationen blev en registrerad förening i slutet av 2003
när 52 grundande aktörer undertecknade föreningens
officiella stiftelseurkund. Under jubileumsåret 2020, när
föreningen fyllde 50 år, förkortades dess namn till Säätiöt
ja rahastot ry. – Stiftelser och fonder rf. Föreningen har
tvåhundra medlemmar, Finlands viktigaste privata stipendieutdelare.
Föreningen stärker den allmänna bilden av stiftelsernas
betydelse i samhället, klargör genom faktauppgifter stiftelsernas ställning i den allmänna debatten och påverkar
lagstiftningen samt annan reglering till stiftelsernas fördel
och för tryggandet av verksamhetsmöjligheterna. Den
informerar mångsidigt och aktuellt, utvecklar stiftelsernas
samarbete sinsemellan och möjliggör för stiftelser att växelverka med intressegrupper. Därtill erbjuder föreningen sina
medlemmar stöd, rådgivning och utbildning på ett mångsidigt, proaktivt, flexibelt och professionellt sätt.
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