Miten jäseneksi?
n

n

n

Lähettäkää yhdistyksen hallitukselle osoitettu
vapaamuotoinen kirjallinen hakemus.
Hakemuksessa tai sen liitteessä voitte halutessanne
esitellä toimintaanne.
Oheistakaa lisäksi kahtena kappaleena sääntönne
sekä viimeisin toimintakertomuksenne ja
tilinpäätöksenne.

Yhteistyössä

säätiöiden
puolesta

Mikäli teillä on varaus Hyvään säätiötapaan,
pyydämme ilmoittamaan siitä hakemuksessanne.

Yhteystiedot

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. –
Delegationen för stiftelser och fonder rf.
www.saatiopalvelu.fi
info@saatiopalvelu.fi
Fredrikinkatu 61a, 00100 Helsinki
puhelin 09 6818 949

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta
Delegationen för stiftelser och fonder

Palvelut jäsenille
n Neuvontaa Neuvottelukunta opastaa säätiöihin liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa

jäsenistölleen ja muille säätiöistä kiinnostuneille monipuolisesti tietoa alasta.
n Säätiökoulutusta Jäsenten toimi- ja luottamushenkilöille suunnattuja koulutuksia

järjestetään ajankohtaisista aiheista säätiön hallinnosta sosiaalisen median käyttöön.
Koulutukset järjestetään omakustannushintaan, eli ne ovat huomattavasti kaupallisten
tarjoajien koulutuksia edullisempia.
n Seminaareja ja muita tilaisuuksia Neuvottelukunta järjestää vuosittain kaksi

säätiöalan ajankohtaisseminaaria, joissa puhujina on alan parhaita asiantuntijoita. Tarpeen
mukaan järjestetään myös muita seminaareja ja tilaisuuksia.
n Keskusteluja ja kohtaamisia Neuvottelukunnan tilaisuuksissa tapaa kollegoita ja

pääsee vaihtamaan mielipiteitä ja saamaan uusia ideoita. Vireä vapaa keskustelu on tärkeä osa
jäsenkunnan tapaamisia.
n Selvityksiä ja jäsenkyselyitä Neuvottelukunta laatii jäsenten käyttöön säätiöiden

toimintaan, hallintoon ja julkisuuskuvaan liittyviä selvityksiä sekä tekee kyselyjä erilaisista
hallintokäytännöistä kuten palkkioiden perusteista ja tasoista.

Säätiöiden ja rahastojen
neuvottelukunta
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on suomalaisten apurahanjakajien edunvalvontaja yhteistyöjärjestö. Sen jäsenet tukivat vuonna 2015 tiedettä, taidetta ja suomalaista
kulttuuria yli 450 miljoonalla eurolla. Tulonsa Neuvottelukunnan jäsenet saavat omien
pääomiensa tuotosta. Neuvottelukunta on suomalaisen säätiökentän ääni, jota myös
kuunnellaan.
Säätiöt ovat tärkeä osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Säätiöiden ja rahastojen
neuvottelukunta on toiminut jo yli 40 vuotta apurahoja jakavien säätiöiden ja yhdistysten
yhteistyöelimenä. Vuonna 2017 Neuvottelukuntaan kuuluu jo yli 180 jäsentä.

Hyvän säätiöhallinnon ohjeet
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on laatinut alalle eettisen ohjeiston – Hyvän säätiötavan,
johon sen jäsenet ovat sitoutuneet. Ohjeiston kantavia ajatuksia ovat avoimuus ja toiminnan
läpinäkyvyys. Ohjeistuksen soveltamisesta on laadittu oma julkaisu Säätiön hyvä hallinto.
Ohjeet ovat saatavilla Säätiöpalvelun sivuilta www.saatiopalvelu.fi

Jäsenten etujen ajaminen
Säätiökentän etujen ajaminen on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan ensisijainen
tehtävä. Neuvottelukunta on lausunnonantaja kaikissa säätiökenttää koskevissa
lainsäädäntöhankkeissa.
n säätiölain uudistaminen 1.12.2015 voimaan astunut uusi säätiölaki

valmisteluprosesseineen on ollut edunvalvonnan tärkein kohde. Lakimuutoksiin liittyvät
ohjeet ja koulutukset ovat jäsenkunnan piirissä erittäin arvostettuja.
n YleishYödYllisten Yhteisöjen verotus Neuvottelukunta seuraa aktiivisesti

verotuksesta käytävää keskustelua niin kotimaassa kuin EU:nkin tasolla voidakseen
mahdollisimman nopeasti informoida jäsenkuntaa tulevasta kehityksestä. Seurannassa ovat
verolakien lisäksi myös verotusohjeet ja käytännöt.
n muu toimintaYmpäristö Neuvottelukunta seuraa tarkasti myös muun

toimintaympäristön muutoksia ja toimii yhteistyössä muun muassa tieteen ja taiteen
järjestöjen sekä median kanssa.

n Julkaisutoiminta Neuvottelukunta julkaisee säännöllisesti erilaisia ohjeita ja

suosituksia. Kaikki julkaisut ovat maksuttomia jäsenille myös painettuina.
n
n
n
n
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Säätiön hyvä hallinto -ohje
Säätiön kestävä varainkäyttö -ohje
Vaikuttava säätiö -ohje
Apurahatutkijan aseman parantaminen -ohje
Säätiön viestintäohje

n jäsen- ja uutiskirjeet Neuvottelukunta viestii jäsenilleen säännöllisesti sähköisellä

jäsenkirjeellä. Neuvottelukunta seuraa myös aktiivisesti säätiöitä koskevia uutisia ja julkaisee
niitä verkkosivuillaan. Näistä uutisista laadittu kooste lähetetään tilaajille viikoittain.
n www.saatiopalvelu.fi Neuvottelukunnan verkkosivuilla julkaistaan säätiöasioista

kertovaa verkkolehti Saranaa sekä neuvotaan säätiöitä ja apurahoja koskevissa asioissa.

Neuvottelukunnan jäsenenä
Yhdistyksen jäseneksi otetaan suomalaisia yleishyödyllisiä säätiöitä, rahastoja tai
yhdistyksiä, jotka jakavat säännöllisesti apurahoja tai muuten toimivat vastaavalla
tavalla. Perinteisten apurahan jakajien lisäksi mukaan voivat liittyä myös tukisäätiöt
tai -yhdistykset, jotka toteuttavat tarkoitustaan pääosin tukemalla muita toimijoita.
Jäsenet sitoutuvat noudattamaan Hyvä säätiötapa -ohjeistusta. Ohjeistuksen
noudattamiseen voi jättää varauksen, mikäli säätiön säännöt, testamentti- tai
lahjakirjamääräykset tai jokin muu perusteltu syy estää tietyn ohjekohdan
noudattamisen.

Yhdistyksen jäsenmaksun perusteena on sääntöjen mukaan ”se rahamäärä, jonka jäsen
on edellisenä tilikautena myöntänyt apurahoina, avustuksina ja palkintoina sekä muutoin
käyttänyt sääntöjensä mukaiseen toimintaan.” Tämä tarkoittaa kaikkea varsinaiseen
toimintaan käytettyä rahamäärää (netto) mukaan lukien hallinnon kulut.
Maksuluokka
1
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Yhdistyksen säännöt ja Hyvä säätiötapa löytyvät: www.saatiopalvelu.fi.
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n www.aurora -tietokanta.fi Neuvottelukunta tukee apurahanhakijoille

tarkoitettua Aurora-tietokantaa, josta hakijat voivat etsiä itselleen sopivaa rahoitusta tieteen,
taiteen ja kulttuurin aloilta.

Jäsenmaksut 2017
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Lisätietoja antavat mielellään:
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Lakimies Martin Löfman
martin.lofman@saatiopalvelu.fi

p. 040 766 5681

Toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu
liisa.suvikumpu@saatiopalvelu.fi
p. 040 513 9400
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Jäsenmaksu / vuosi:

100 000€e ja alle

750€e

Ohje jäsenmaksun
laskemiseen löytyy
osoitteesta:
www.saatiopalvelu.fi

100 001– 300 000€e 1 100€e
300 001–  600 000€e 1 850€e
600 001–1 200 000€e 2 550€e
1 200 001–2 400 000€e 3 300€e
2 400 001–  6 000 000€e 4 900€e
6 000 001–10 000 000€e 6 000€e
yli 10 000 000€e 7 500€e

