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1. Johdanto
• Säätiöt ja rahastot ry. on suomalaisten apurahasäätiöiden yhteistyöelin, jolla oli 8.10.2020 jäseninä 206
merkittävää säätiötä ja rahastoa.
• V. 2019 Säätiöt ja rahastot ry. ja Gaia selvittivät ensimmäistä kertaa miten jäsensäätiöiden tuki
kohdentui tieteen, taiteen ja yhteiskunnan tukemiseen vuonna 2018.
• Tätä varten muodostettiin tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnan tukemisen jaottelu laajapohjaisessa
yhteistyössä jäsenkentän kanssa.
• Tässä työssä selvitys on toistettu 2019 apurahatiedoilla
• Työssä on huomioitu kaikkien haettavissa oleva suora apurahatuki, säädekirjan tai vastaavan
mukainen tuki tietyille organisaatioille (esim. säätiöt, joiden tehtävä on tukea tiettyä yliopistoa) sekä
säätiöiden oma toiminta (museot, päiväkodit, residenssit ja vastaavat).
• Keskeisin tiedonhankintamuoto on kysely.
• Edellisen vuoden jaottelua on hieman korjattu ja kyselyn teknisiä vastausmahdollisuuksia parannettu.
• Tavoitteena on vakioida kysely vuosittain toistettavaksi.
CONFIDENTIAL

2. Taustaa
•

Rahoituskentän jaottelu perustui vuonna 2019 tehtyyn
luokitteluun jota muokattiin kyselypalautteen perusteella.
Luokittelu on esitetty kalvoilla 5-10.
• Tieteen luokittelu perustuu OECD:n Frascati-manuaaliin
• Taiteen luokittelu perustuu TAIKE:n käyttämään jaotteluun
• Muu yhteiskunnan kehittäminen -osion luokittelu perustuu
2019 tehtyyn klusterianalyysiin säätiöiden tyypillisistä
myönnöistä
• Keskeiset muutokset luokittelussa olivat seuraavat:
• ”Muut tieteenalat” muutettiin muotoon ”Tieteen monialainen
tuki”
• ”Muut taiteenalat” muutettiin muotoon ”Taiteen monialainen
tuki”
• ”Teoshankinnat” muutetiin muotoon ”Teoshankinnat ja muut
kertaluontoiset investoinnit”
• ”Kestävä kehitys” poistettiin jossain määrin
yhteismitattomana
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3. Käytetty luokittelu
TIEDE

MUU
YHTEISKUNNAN
KEHITTÄMINEN

TAIDE

1. HUMANISTISET TIETEET

1. ARKKITEHTUURI JA RAKENNUSTAIDE

1.

MUSEO- JA KULTTUURIPERINTÖTYÖ

2. LUONNONTIETEET

2. KIRJALLISUUS

2.

KULTTUURITYÖ

3. LÄÄKE- JA TERVEYSTIETEET

3. VISUAALISET TAITEET

3.

TIEDEKASVATUS JA SIVISTYSTYÖ

4. TEKNISET TIETEET

4. MUOTOILU JA TAIDEKÄSITYÖ

4.

OPINTOJEN JA OPPIMISEN TUKEMINEN

5. MAATALOUS- JA METSÄTIETEET

5. ESITTÄVÄT TAITEET

5.

TOIMIALAN KEHITTÄMINEN, KOULUTUS JA
VIESTINTÄ

6. YHTEISKUNTA- JA TALOUSTIETEET

6. MUSIIKKI

6.

YLEINEN TALOUDELLINEN TOIMINTA

7. TIETEEN MUU TUKEMINEN

7. ELOKUVA- JA MEDIATAITEET

7.

YHDISTYSTOIMINTA

8. TIETEEN MONIALAINEN TUKI10,53

8. TAITEEN MUU TUKEMINEN

8.

MAANPUOLUSTUS JA RAUHAN EDISTÄMINEN

9. TAITEEN MONIALAINEN TUKI

9.

KASVATUS

10.

SOSIAALITYÖ SEKÄ TERVEYDEN- JA
SAIRAANHOITO

11.

LIIKUNTA JA URHEILU

12.

MUU TOIMINTA

10. TEOSHANKINNAT JA MUUT KERTALUONTOISET
INVESTOINNIT
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Tiede: Luokat ja sisältökuvaukset
TIEDE
1. HUMANISTISET
TIETEET

2. LUONNONTIETEET

3. LÄÄKE- JA
TERVEYSTIETEET

4. TEKNISET TIETEET

• Filosofia
• Teologia
• Historia
• Kasvatustieteet
• Kulttuurin ja taiteen
historia
• Arkeologia
• Kulttuurintutkimus
• Kielitieteet ja
kielentutkimus
• Logopedia
• Taiteiden (sis.
kaikki taidemuodot)
tutkimus
• Muut humanistiset
tieteet

• Ekologia
• Evoluutiobiologia
• Ympäristötiede
• Kasvibiologia
• Mikrobiologia
• Virologia
• Fysiikka
• Geotieteet
• Avaruustieteet ja
tähtitiede;
ilmakehätieteet
• Matematiikka
• Tilastotiede
• Kemia
• Maantiede
• Muut luonnontieteet

• Biolääketiede
• Biokemia
• Solubiologia
• Molekyylibiologia
• Genetiikka
• Kehitysbiologia
• Fysiologia
• Neurotieteet
• Farmasia
• Lääketieteen
bioteknologia
• Kliiniset lääketieteet
• Hammaslääketiede
• Oikeuslääketiede
• Terveystiede
• Kansanterveystiede
• Hoitotiede
• Liikunta(lääke)tiede
• Ympäristö- ja
työterveys
• Muut lääketieteet

• Tietojenkäsittelytiede
• Informaatiotieteet
• Sähkö-, automaatioja tietoliikennetekniikka
• Elektroniikka
• Ympäristötekniikka
• Teknillinen kemia
• Kemian
prosessitekniikka
• Materiaalitekniikka
• Lääketieteellinen
tekniikka
• Nanoteknologia
• Rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka
• Kone- ja
valmistustekniikka
• Teollinen
bioteknologia
• Ympäristön
bioteknologia
• Ympäristötekniikka
• Arkkitehtuuri
• Muu tekniikka
• Sotatieteet

5. MAATALOUS- JA
METSÄTIETEET

• Maataloustiede
• Metsätiede
• Kotieläintiede,
maitotaloustiede
• Kotieläintiede,
maitotaloustiede
• Eläinlääketiede
• Maatalouden
bioteknologia
• Elintarviketieteet
• Muut
maataloustieteet

6. YHTEISKUNTAJA
TALOUSTIETEET
• Liiketaloustiede
• Oikeustiede
• Sosiaalitieteet
• Sosiologia
• Sosiaali- ja
yhteiskuntapolitiikka
• Psykologia
• Kasvatustieteet
• Valtio-oppi,
hallintotiede
• Media- ja
viestintätieteet
• Yhteiskuntamaantiede,
talousmaan-tiede
• Muut yhteiskuntatieteet

7. TIETEEN MUU
TUKEMINEN

• Kaikki tieteen tekemisen yleinen
tukeminen, esim.
residenssitoiminta
• Yliopistojen, tutkimuslaitosten
tukeminen: esim. toimitilat,
hallinto, ict,
tutkimusinfrastruktuurit (joita ei
voida kohdentaa tiettyyn
luokkaan)
• Tieteellinen kirjastotoiminta
• Muu tieteen tukeminen
• Säätiöiden oma tutkimustyö
• investoinnit
tiedeinfrastruktuureihin esim.
tutkimuslaitteistoihin
Huom. taiteellinen tutkimus kuuluu
vastaavan taiteenalaan

8. TIETEEN MONIALAINEN
TUKI
• Tuki rajat ylittävälle tieteelle
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Taide: Luokat ja sisältökuvaukset
TAIDE

1. ARKKITEHTUURI
JA RAKENNUSTAIDE

• Arkkitehtuuri
• Rakennustaide
• Muut vastaavat

2. KIRJALLISUUS

• Kirjallisuus
• Sarjakuva
• Sanataide
• Kaunokirjallinen
käännöstyö
• Muu kirjallinen
taide

3. VISUAALISET
TAITEET

• Maalaustaide
• Valokuvataide
• Grafiikka
• Kuvanveisto
• Kuvitus
• Muut
kuvataiteen
alat
• Muu
visuaalinen
taide

4. MUOTOILU JA
TAIDEKÄSITYÖ

• Muotoilu
• Taideteollisuus
• Taidekäsityö
• Muu muotoilu
ja käsityöt

5. ESITTÄVÄT
TAITEET

• Sirkustaide
• Tanssitaide
• Teatteritaide
• Performanssit
• Nukketeatteri
• Muut esittävät
taiteet

6. MUSIIKKI

• Kaikki
musiikin lajit
• Kaikki
ammattimaise
n musiikin
tekemisen tuki
konserttitoiminnasta
sävellys- ja
kirjastoapurahoihin sekä
soitinlainoihin
• Tilausteokset

7. ELOKUVA- JA
MEDIATAITEET

8. TAITEEN MUU
TUKEMINEN

• Elokuvataide
• Pelit
• Mediataide
• Ääni- ja
valotaide
• Muu elokuvaja mediataide

• Taidetutkimuksen ja
-opetuksen
tuki,
residenssitoiminta
• Taidekritiikki
ja -journalismi

9. TAITEEN
MONIALAINEN
TUKI
• Tuki
ensisijaisesti
rajat ylittävälle
taiteelle
10. TEOSHANKINNAT JA
MUUT KERTALUONTOISET
INVESTOINNIT
• Sisältää esim.
museo- tai
vastaavat
investoinnit

Taiteenalat sisältävät alansa taiteellisen tutkimuksen
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Muu yhteiskunnan kehittäminen: luokat ja
sisältökuvaukset
MUU YHTEISKUNNAN KEHITTÄMINEN

1. MUSEO- JA KULTTUURIPERINTÖTYÖ
• Aineellisen kulttuuriperinnön
ylläpito: Museoiden ylläpito ja
näyttelytoiminta, arkistokokoelmat
• Aineettoman kulttuuriperinnön
ylläpito (esim. metsäkulttuuri,
kansantanhut)
• Kulttuuriympäristön hoito
• Kotiseututyö
• Alan opetus
• Muu kulttuuriperinnön
säilyttämiseen ja esillä pitämiseen
keskittyvä toiminta

2. KULTTUURITYÖ

3. TIEDEKASVATUS JA
SIVISTYSTYÖ

4. OPINTOJEN JA OPPIMISEN
TUKEMINEN

• Luova ilmaisu ja toiminta (esim.
moottorisahauksen SM-kisat)
• Kulttuurin ja taiteen kokeminen,
niiden harrastamisen ja
koulutuksen edistäminen (esim.
tanssiharrastus, musiikkiharrastus,
festivaalit, kulttuurikoulutus)
• Taide- ja kulttuurikasvatus (esim.
päiväkotivierailut museossa,
taidetestaajat, taidetta sairaaloihin)
• Taidelahjoitukset (teoshankinnat
esim. julkisiin tiloihin)
• Kirjastotyö ja sen tukeminen
• Muu kulttuurityö
HUOM! Niiltä osin kuin kyse ei ole
ammattimaisesta taiteesta tai
tieteestä

• Tiedeosaamisen vahvistaminen
(kaikissa ikäluokissa)
• Tieteen kehityksen ymmärtäminen
ja seuraaminen sekä Suomen
osaamisperustan kasvu
• Tiedekasvatuksen kerhotoiminta
• Tiedekeskustoiminta
• Tiedekilpailut
• Tieteellisten seurojen toiminta
• Yhteiskunnallinen keskustelu ja
toiminta
• Vapaa sivistystyö
• Muu tiedekasvatus ja sivistystyö
HUOM! Historiallisista syistä tieteen
popularisointi luokitellaan vastaavan
tieteenalan alle, ei tähän luokkaan

• Yleisluonteinen toisen asteen,
aikuis- ja korkeakouluopintojen
tukeminen, joka ei kohdistu tiettyyn
toimialaan
• Kv. opiskelijavaihdon tukeminen
• Stipendit
• Arkioppiminen, epäformaali
oppiminen
• Ammattikorkeakoulujen tuki
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Muu yhteiskunnan kehittäminen: luokat ja
sisältökuvaukset
MUU YHTEISKUNNAN KEHITTÄMINEN

5. TOIMIALAN KEHITTÄMINEN,
KOULUTUS JA VIESTINTÄ

• Tietyn sektorin (esim. merenkulku,
kunnallisala, maa- ja vesitekniikka,
(kuva-) journalismi, meripelastus)
tai työyhteisöjen selvitys-, kehitys-,
koulutus ja viestintätoiminta niiltä
osin kuin kyse ei ole tieteellisestä
tai taiteellisesta työstä

6. YLEINEN TALOUDELLINEN
TOIMINTA
• Säästäminen
• Sijoittaminen
• Yrittäjyys
• Yrittäjien toimintaedellytyksien
parantaminen

7. YHDISTYSTOIMINTA
• Yhdistystoiminnan ylläpito ja
kehittäminen niiltä osin kuin kyse
ei ole kulttuurityöstä,
kulttuuriperintötyöstä tai
tiedekasvatuksesta ja sivistyksestä (esim. partiotoiminta,
marttatoiminta, 4Hyhdistystoiminta)

8. MAANPUOLUSTUS JA RAUHAN
EDISTÄMINEN
• Maanpuolustukseen ja rauhan
edistämiseen liittyvä työ ja toiminta
ml. isänmaallinen toiminta

Muu yhteiskunnan kehittäminen: luokat ja
sisältökuvaukset
MUU YHTEISKUNNAN KEHITTÄMINEN

9. KASVATUS
• Päiväkotien ja peruskoulujen
toiminnan ja henkilöstön
toimintaedellytykset (esim.
koulujen iltapäiväkerhotoiminta,
yksityisten päiväkotien
liiketoiminnan tukeminen,
kesäleirit, rahoitetut kesälomat
henkilöstölle)
• Vakiintuneet kasvatuksen eiviralliset yhteiskunnalliset
instituutiot (esim. Yrityskylä)

10. SOSIAALITYÖ SEKÄ
TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO
• Sosiaalinen kehittäminen
• Lapsi-, nuoriso- ja vanhustyö
(esim. syrjäytymisen
ehkäiseminen ja muut
ennaltaehkäisevät ja osallistavat
toimet lapsille ja nuorille)
• Turvakoti- ja palvelutalotoiminta
• Sairaalat, terveydenhoito ja
sairaanhoito

11. LIIKUNTA JA URHEILU
• Liikuntaan ja urheiluun liittyvä
toiminta, liikunnan ja urheilun
opetus ja harrastustoiminta

12. MUU TOIMINTA
• Testamentti-määräysten tai
muiden syiden takia vaikeasti
edellisiin luokkiin lankeavat
toiminnot
• Muu toiminta
• HUOM! HARKITSE VOISIKO
TUKENNE OLLA KUITENKIN
JOSSAIN MUUSSA LUOKASSA!

HUOM! Niiltä osin kuin kyse ei ole
kulttuurityöstä tai
tiedekasvatuksesta ja -sivistyksestä
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4. Tiedonkeruu

CONFIDENTIAL

Kysely
•
•
•
•
•

Keskeisin tiedonkeruumenetelmä oli kysely
Kysely toteutettiin yhdistyksen jäsenkyselynä loka-marraskuussa 2020
Kyselyssä kysyttiin säätiön apurahojen jakautumista luokittain v. 2019
Lisäksi pyydettiin arvio määrällisten vastausten luotettavuudesta
Keskeiset muutokset kyselyyn 2019 verrattuna:
• Muihin kuin tämän hankkeen tiedonhankintaan liittyneet kysymykset poistettiin
• Kyselyyn täytettiin oletusvastaukseksi säätiön edellisenä vuonna ilmoittamat myönnöt
• Vastaaminen muutettiin keskeytettäväksi ja myöhemmin palattavaksi
• Yhdistyksen 206 jäsenestä 131 (64%) vastasi kyselyyn ja vastanneiden säätiöiden apurahojen ja muun tuen
myöntömäärät olivat arviolta yli 75 % koko arvioidusta säätiötuesta 2019
• n. 88% vastaajista kuvaili vastauksensa tarkoiksi tai suhteellisen tarkoiksi
• Lukumääräinen vastausprosentti kasvoi 2019 selvitykseen verrattuna 27 %-yksikköä, vuonna 2018 kyselyyn
vastasi 71/197 säätiöstä, 37%
• Euromääräinen kattavuus kasvoi 25 %-yksikköä (vuonna 2018 kyselyyn vastanneiden myöntömäärät olivat
50% koko arvioidusta säätiötuesta)
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Kyselydatan tarkentaminen ja täydentäminen
•

•

Kyselyn vastaukset tarkistettiin systemaattisten virheiden poistamiseksi ja ilmeiset epäkohdat selvitettiin vastaajien kanssa.
•

Vertailukohtana toimi säätiöiden Säätiöt ja Rahastot ry:lle jäsenmaksun määräytymisen pohjaksi toimittama tieto

•

16 säätiöllä nähtiin kyselyssä ilmoitetuissa luvuissa merkittävä poikkeama, jonka syyt selvitettiin säätiön tilinpäätöksen
2019 perusteella ja tarvittaessa kontaktoiden säätiötä

•

Säätiöön otettiin yhteyttä myös mikäli kyselyssä ilmoitetut jaotellut myönnöt eivät oleellisesti summanneet ilmoitettuun
kokonaismyöntöön

Vastauskadon (arviolta n. 90M€) käsittely:
•

Kymmenen myönnöiltään 2018 suurimman säätiön (arvioitu kattavuus noin 80% vastauskadosta euromääräisesti)
myöntöjen kokonaismäärä selvitettiin niiden tilinpäätösten perusteella. Samalla tarkastettiin, että toiminnassa ei ole
tapahtunut merkittäviä muutoksia.
•

Todettiin esim. että ME-säätiö on muuttumassa toiminnalliseksi säätiöksi ja Metsämiesten säätiö oli jakanut ensimmäisen kerran
apurahat uuden strategiansa perusteella

•

Näistä kolmen suurimman säätiön apurahajaottelu selvitettiin tilinpäätösten perusteella

•

Loppujen 7 säätiön sekä pienempien vastaamatta jääneiden säätiöiden myöntöjen jakautuminen arvioitiin skaalaamalla
myöntöjakauma 2018 Säätiöt ja rahastot ry:lle 2019 ja ja 2018 jäsenmaksuperusteeksi ilmoitetun säätiön kokonaiskulun
suhteella
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Yhteenveto tiedonhankinnasta
•

•

•

•

2020 hankkeessa selvitetystä vuoden 2019
apurahamyönnöistä euromääräisesti arviolta
• 94 % perustuu säätiöiden omaan ilmoitukseen tai
kirjallisiin lähteisiin
• 6 % perustuu toimistolle ilmoitettuun dataan
Jaottelusta euromääräisesti arviolta
• 90% perustuu säätiöiden omaan ilmoitukseen
kyselyssä tai kirjallisiin lähteisiin.
• 10% perustuu vuoden 2019 selvityksen vastausten
skaalaamiseen kokonaiskulujen 2018 ja 2019 suhteella
Mainitusta 6%:sta noin puolet perustuu säätiön omaan
ilmoitukseen 2018 tai kirjallisuuteen, neljännes on 2018
arvioitu säätiön tarkoituksen perusteella ja neljännes
skaalattu muiden säätiöiden suhteessa
Mainitusta 10%:sta 3%-yks perustuu säätiön ilmoitukseen
2018 tai kirjallisuuteen, 6 %-yks säätiön tarkoitukseen ja
1%-yks jakoon muiden suhteessa

Euromäärän lähde
Säätiöt itse ilmoittaneet
2020 94%

Jakauman lähde
Säätiöt itse ilmoittaneet
2020 90%

Arvioitu aiemmin oman ilmoituksen/kirjallisuuden perusteella
Arvioitu aiemmin säätiön tarkoituksen perusteella
Arvioitu aiemmin muiden säätiöiden suhteessa

2018 vastauskatoa hallittiin a) selvittämällä kirjallisista lähteistä myönnöt ja niiden jakaumat b) jakamalla tiinpäätökset mukainen summa säätiön tarkoituksen perusteella ja c) arvioimalla säätiöiden myönnöt muiden säätiöiden myöntöjen
suhteessa
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Tiedonhankinnan luotettavuusarvio
• 2020 datassa suurehko osa 2019 datan vastauskadosta on korvautunut säätiön vastauksella ja puuttuvat
suuret säätiöt on käsitelty manuaalisesti, joten arvioimme, että tämän hankkeen tulokset ovat vähintään yhtä
luotettavia kuin 2019 hankkeen tulokset
• Suuria euromääräisiä poikkeamia voisivat aiheuttaa
• Puuttuvat suuret säätiöt tai suuri määrä pieniä puuttuvia säätiöitä (hyvin epätodennäköistä - yhdistyksen jäsensäätiöt tunnetaan ja
suuret säätiöt on käsitelty tarkasti)
• Merkittävät systemaattiset virheet erityisesti suurten säätiöiden tukien jaottelussa
• Keskeisimmät virhelähteet datassa ovat todennäköisesti toimistolle ilmoitetun datan jaottelun (jota on osin jouduttu käyttämään)
epätarkkuus sekä osin se, onko kaikki säätiöiden toiminta- ja tukimuodot huomioitu

• Lähes 500 M€ kokonaismäärän takia suurtenkin yksittäisten euromääräisten poikkeamien prosentuaalinen vaikutus on
kuitenkin pieni
• Datassa voi luonnollisesti olla pieniä poikkeamia
• On esim. täysin mahdollista, että säätiö on ymmärtänyt jaottelun toisin kuin on tarkoitettu (tästä lähemmin johtopäätöksissä)
• Kun systemaattisista virheistä on huolehdittu, pienet poikkeamat kuitenkin todennäköisemmin kumoavat toisiaan kuin kertautuvat
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5. Tulokset

CONFIDENTIAL

5. TULOKSET

Kokonaiskuva
• Hankkeessa kartoitettu kokonaistuki tieteelle,
taiteelle ja yhteiskunnan muulle kehittämiselle
oli 471 000 000 €
• Tieteiden osuus oli 245 000 000 M€ eli 52%
• Taiteiden osuus oli 68 400 000 M€ eli 15 %
• Muun yhteiskunnan kehittämisen osuus oli
157 400 000 M€ eli 33%
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5. TULOKSET

Säätiöiden tuki tieteelle 2019
Tuki yhteensä 245 200 000 €
Tieteenala
Humanistiset tieteet
Luonnontieteet
Lääke- ja terveystieteet
Tekniset tieteet
Maatalous- ja metsätieteet
Yhteiskunta- ja taloustieteet
Tieteen muu tukeminen
Tieteen monialainen tuki
YHTEENSÄ

Euroa 2019
28 600 000
24 300 000
80 500 000
14 800 000
5 100 000
44 600 000
27 700 000
19 600 000
245 200 000
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5. TULOKSET

Säätiöiden tuki taiteelle 2019
Tuki yhteensä 68 400 000 €
Taiteenala
Arkkitehtuuri ja rakennustaide
Kirjallisuus
Visuaaliset taiteet
Muotoilu ja taidekäsityö
Esittävät taiteet
Musiikki
Elokuva- ja mediataiteet
Taiteen muu tukeminen
Taiteen monialainen tuki
Teoshankinnat ja muut
kertaluontoiset investoinnit
YHTEENSÄ

Euroa 2019
800 000
9 600 000
11 800 000
2 200 000
12 000 000
17 800 000
5 600 000
3 300 000
3 400 000
1 900 000
68 400 000

Tuki yhteensä 222 760 000 €
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5. TULOKSET

Säätiöiden tuki muulle yhteiskunnan kehittämiselle 2019
Tuki yhteensä 157 400 000 €
Rahoituskohde
Museo- ja kulttuuriperintotyö
Kulttuurityö
Tiedekasvatus ja sivistystyö
Opintojen ja oppimisen tukeminen
Toimialan kehittäminen, koulutus ja
viestintä
Yleinen taloudellinen toiminta
Yhdistystoiminta
Maanpuolustus ja rauhan
edistäminen
Kasvatus
Sosiaalityö sekä terveyden- ja
sairaanhoito
Liikunta ja urheilu
Muu toiminta
YHTEENSÄ

Euroa 2019
20 100 000
18 900 000
5 200 000
35 300 000
8 400 000
3 300 000
9 000 000
1 500 000
12 200 000
27 600 000
4 800 000
11 100 000
157 400 000

Tuki yhteensä 222 760 000 €
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Vertailu 2018 tuloksiin
SÄÄTIÖIDEN KOKONAISTUKI
471 000 000 M€, 2019

Taiteet 15% 68
M€ , +9%

Tieteet 52%
245 M€
+ 10%

2019

Muut 33%
157 M€
-4 %

2018

Säätiöiden tuki tieteelle 2019 ja 2018, yht. +22M€
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Säätiöiden tuki taiteelle 2019 ja 2018, yht. +6 M€
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Säätiöiden tuki muulle yhteiskunnan kehittämiselle 2019
ja 2018, yht. -7M€
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Tekijöitä muutosten takana
• Tieteen ja taiteen tukeminen on ilmeisesti kasvanut vuoden aikana
• Tieteen alaluokkien välisiä muutoksia selittävät kuitenkin myös tulkinnanvaraisuudet luokkien välillä
(esim. luonnontieteet vs. lääketiede)
• Monialainen tuki on ilmeisesti kasvanut merkittävästi vuodesta 2018
• Musiikki ja kirjallisuus ovat saaneet tukea 2019 selkeästi enemmän kuin 2018
• Muun yhteiskunnan kehittämisen osalta kyse on todennäköisesti paitsi joistakin muutoksista myös
luokittelun opettelemisesta
• Kokonaisuutena tukea on ilmeisesti jossain määrin siirtynyt tieteen ja taiteen puolelle
• Tietyt alat, kuten museo- ja kulttuuriperintötyö ja toimialojen kehittäminen ovat pysyneet suhteellisen
vakioina, kun taas kasvatuksessa ja sosiaalityössä on tapahtunut suuria muutoksia
• Mainitut muutokset johtuvat yksittäisten suurien säätiöiden kirjausmuutoksista eikä niitä voida
välttämättä pitää merkkeinä todellisesta muutoksesta
• Olisikin perusteltua selvittää erikseen säätiökohtaisesti eräiden luokittelun kannalta hankalien
tukitapojen käsittelemistä

6. Yhteenveto
• Tässä työssä on selvitetty Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenten tukea tieteelle, taiteelle ja muulle yhteiskunnan
kehittämiselle vuonna 2019.
• Tuki on kategorisoitu yhteensä 30 luokkaan (tiede 8, taide 10 ja muu yhteiskunnan tukeminen 12).
• Tukien jakautuminen selvitettiin kyselyllä ja asiantuntijatyönä.
• V. 2019 säätiöt tukivat tiedettä yhteensä 245 M€:lla, taidetta 68 M€:lla ja muuta yhteiskunnan kehittämistä 157
M€:lla, tämän lisäksi säätiöillä oli joitakin kertaluonteisia investointeja ja hallintokuluja, joita kuitenkaan ei
tarkemmin selvitetty tässä
• Osa tuesta on tieteidenvälistä tai poikkitieteellistä tai yhdistelee taiteita, tiedettä ja taidetta sekä tiedettä,
taidetta ja muuta yhteiskunnan kehittämistä.
• Kokonaisuutena tuki kasvoi noin 5% ja suurinta kasvu oli taiteessa ja tieteessä
• Lopputuloksen tarkkuutta on arvioitu ja sitä voidaan pitää suhteellisen tarkkana, joskin eräät kirjaukset muun
yhteiskunnan kehittämisessä ovat selvästi vakiintumattomia
• Vastausprosentin ilahduttavasta kasvusta huolimatta vastauskato on jonkinasteinen haaste edelleen
• Lisäksi oman toiminnan, tilinpäätösjärjestelyillä siirretyn tuen ja kertaluonteisten investointien huomioiminen ei
ole täysin vakiintunutta
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