3 faktaa säätiöistä
Mitä jokaisen pitäisi tietää
säätiöistä vuonna 2020?
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1.

Suomalaiset luottavat
apurahasäätiöihin

2.

Säätiöt reagoivat nopeasti
koronakriisiin

3.

Puoli miljardia euroa
vuodessa yhteiseen
hyvään

1. Suomalaiset luottavat apurahasäätiöihin
Säätiöbarometri 2020: Enemmistö suomalaisista pitää
apurahoja jakavien säätiöiden mainetta hyvänä ja luottaa
säätiöiden noudattavan tarkoitustaan. Säätiöiden maine on
hieman parantunut vuodesta 2018.
Vakaana säilyvä arvostuksen taso kertoo, että apurahasäätiöt
toimivat läpinäkyvästi ja noudattavat hyvää hallintotapaa.
Myös säätiöiden vastuullisuus vahvistaa niiden arvostusta.
Apurahasäätiöiden linjauksia ja parhaita esimerkkejä
vastuullisesta sijoittamisesta voi lukea tuoreesta Säätiön
vastuullinen sijoittaminen -oppaasta.
Olkaa ylpeitä vastuullisista säätiöistänne ja
tekemästänne työstä! Ja kertokaa siitä muillekin.

2. Säätiöt reagoivat nopeasti koronakriisiin
Säätiöt reagoivat nopeasti koronakriisiin, mikä on vahvistanut
säätiöiden yhteiskunnallista näkyvyyttä ja asemaa. Säätiöt
jakoivat mm. ylimääräistä tukea hätäapuna kulttuurialan
ahdinkoon ja lääketieteelle koronavirus-tutkimukseen sekä
lavensivat rahoituksensa käyttöehtoja.
Kriisissä yleishyödyllisyyden arvo on konkretisoinut medialle ja
kansalaisille. Toivomme – ja työskentelemme sen puolesta, että
tämä näkyy myös tulevaisuudessa, kun säätiöiden veroasemaa ja
sääntelyä tarkastellaan.
Veronäkemyksistämme suhteessa hallitusohjelmaan tiiviisti
täällä.
Lisää koronasta ja säätiöistä verkkosivuiltamme
https://saatiotrahastot.fi/koronakriisi-ja-saatiot/.

3. 500.000.000 euroa yhteiseksi hyväksi
Vuonna 2018 jäsenemme rahoittivat tiedettä 223 miljoonalla
eurolla, taidetta 63 miljoonalla eurolla ja muuta
yhteiskunnan kehittämistä ja kansalaisten hankkeita
164 miljoonalla eurolla.
Tämän lisäksi säätiöt tekivät kertaluonteisia investointeja
kuten rakennuskustannuksia sekä maksoivat palkkoja
työntekijöilleen, jotka mahdollistivat säätiön tarkoituksen
toteuttamisen.
Tieteessä ylivoimaisesti eniten tukea säätiöiltä saivat lääkeja terveystieteet, yli 86 miljoonaa euroa. Summa on todella
merkittävä, noin 30 % alan kaikista tutkimusmenoista.
Tarkemmat luvut ja säätiötuen vaikuttavuus suhteessa muuhun
rahoitukseen käyvät ilmi Gaia Consultingin selvityksestä, joka
on levinnyt kevään mittaan hyvin niin perinteisessä kuin
sosiaalisessa mediassa.

Miksi säätiöt ja rahastot ovat tärkeitä?
•

Tutkijoiden, taiteilijoiden, kulttuurin ja kansalaisten
hyvinvointi on yhteiskunnan hyvinvoinnin ja demokratian kannalta keskeistä
> säätiöt rahoittavat tätä hyvinvointia.

•

Säätiöt voivat itsenäisesti arvioida rahoituksen tarpeista ja päättää
oman tukensa suuntaamisesta pitkäjänteisesti.

•

Säätiöt rahoittavat hankkeita rajapinnoilla ja marginaaleissa, joihin
julkinen raha ei riitä tai uskalla mennä.

•

Säätiöt ovat moniäänisiä ja tukevat kaikkien osallisuutta.
Säätiöt tuovat vaihtoehtoja; joillekin aloille säätiötuki
on ratkaisevaa.

•

Säätiöt asettavat yleisen edun yksityisen edelle.

Strategiamme mukaan
Säätiöt ja rahastot ry:
• vahvistaa yleistä mielikuvaa
säätiöiden merkityksestä
yhteiskunnassa, selkeyttää
asiatiedoin säätiöiden
asemaa julkisessa
keskustelussa sekä vaikuttaa
lainsäädäntöön ja muuhun
säätelyyn säätiöiden eduksi
ja toimintamahdollisuuksien
turvaamiseksi.
• viestii monipuolisesti ja
ajankohtaisesti, kehittää
säätiöiden keskinäistä
yhteistyötä ja luo säätiöille
mahdollisuuksia
vuorovaikutukseen
sidosryhmien kanssa.

