
Suomen Saksan Instituutin Säätiön strategia 2016–2018 

1. Lähtökohdat 

Suomen Saksan Instituutin säätiön tehtävänä on edistää Suomen ja saksankielisten maiden välisiä 

kulttuuri-, tiede ja taloussuhteita. Säätiö on itsenäinen yleishyödyllinen organisaatio, jonka perustajia 

ovat suomalaiset yliopistot ja muut yhteisöt. Säätiö kuuluu Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n 

verkostoon. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Suomen Saksan-instituuttia Berliinissä ja 

edistää sen toimintaa. 

Säätiö rahoittaa instituutin toimintaa valtionavustuksella, kulttuurivientirahoituksella sekä omalla 

että instituutin varainhankinnalla. Instituutti toimii yleishyödyllisenä yhteisönä Saksassa. Instituutilla 

on omat tilat Berliinissä, jotka tarjoavat korkealaatuisen toimintaympäristön. 

Instituutti  

– ylläpitää Suomen tunnettuutta ja näkyvyyttä saksankielisissä maissa kulttuurin, tieteen, 

tutkimuksen ja korkeakoulutuksen aloilla 

– rakentaa ja ylläpitää yhteistyötä kulttuuri- ja taidelaitosten, korkeakoulujen ja tiedeyhteisöjen 

sekä valtioiden, osavaltioiden, kaupunkien ja kansalaisjärjestöjen kuten ystävyysseurojen ja 

muiden mahdollisten toimijoiden kanssa Suomessa ja saksankielisissä maissa 

– toimii yhteistyössä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n verkostoon kuuluvien instituuttien 

sekä Team Finland -toimijoiden kanssa 

2. Missio ja visio 

Säätiö ja instituutti ovat sekä Suomessa että toiminta-alueellaan tunnettuja, luotettavia ja 

kustannustehokkaita toimijoita, jotka vahvistavat suomalais-saksalaisia kulttuuri-, tiede- ja 

taloussuhteita. Toiminta on taloudellisesti kestävällä pohjalla. 

3. Instituutin toiminnan linjaukset  

Instituutin ydintoimintaa on suomalaisten luovien alojen, koulutuksen, tutkimuksen ja oppimisen 

tunnetuksi tekeminen, sekä niiden keskinäinen verkottaminen ja toimialojen uusien 

yhteistyömuotojen mahdollistaminen saksankielisessä Euroopassa. 

Toiminta 

–  tavoittaa yhteiskunnallisia, tieteen ja kulttuurialojen päätöksentekijöitä, vaikuttajia, 

asiantuntijoita ja harrastajia sekä kulttuurin ja tieteen popularisoinnin kautta myös laajempaa 

yleisöä 

– luo uusia yhteyksiä 

– fokusoituu ajankohtaisiin aiheisiin ja pitkäaikaisiin vaikutuksiin 



– suuntautuu pääasiassa Saksan liittotasavaltaan, mutta toimii myös Sveitsissä ja Itävallassa  

– mahdollistaa kouluttamaan suomalaisia nuoria kulttuuri- ja tiedeyhteistyöhön harjoittelun 

keinoin 

4. Toimenpiteet 2016–2018 

– Toiminnassa huomioidaan kansalliset suurtapahtumat, sekä ajankohtaiset tutkimus- ja 

yhteiskunnalliset kysymykset, kuten maahanmuuton ja siirtolaisuuden mahdollisuudet, 

vaikutukset ja haasteet, luovien alojen kehitys ja nykytila, koulutuksen ja yhteiskunnan muutokset 

– Toiminnan erityisenä painopisteenä on osallistuminen Suomen itsenäisyyden 100-

vuotistapahtumiin sekä omalla että yhteistyökumppaneiden tuottamalla ohjelmalla.  

– Lisätään instituutin näkyvyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa ja saksankielisissä maissa tukeutuen 

Saksan vahvaan rooliin Euroopassa  

– Panostetaan sosiaaliseen viestintään ja vahvistetaan yhteistyökumppanien verkostoa. 

Kehitetään yhteistyötä ja instituutin roolia Team Finland-verkostossa  

– Lisätään hankkeiden projektirahoitusta yhteistyökumppanien avulla 

– Pyritään pitämään harjoittelijamäärä tasaisena instituutissa 

– Säätiön hallintoa kehitetään uuden säätiölain mukaisesti ja hyviä käytäntöjä noudattamalla 

yhteistyössä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n kanssa 

5. Toimeenpano ja arviointi 

Strategia toimeenpannaan instituutin kolmivuotisen tavoitesuunnitelman ja vuosittaisen 

toimintasuunnitelman avulla. Strategian toteutumista valvoo säätiön hallitus. Toiminnan 

vaikuttavuutta arvioidaan yhteistyössä instituuttiyhdistyksen kanssa. Vuosittain Suomessa 

kokoontuva valtuuskunta ja Berliinissä kokoontuva neuvottelukunta (Beirat) ovat säätiön ja 

instituutin toiminnan suunnittelun ja arvioinnin kannalta tärkeitä foorumeja. 

Strategia on hyväksytty säätiön hallituksen kokouksessa 28.10.2015. Strategia astuu voimaan 

1.1.2016. 


