Suomen Saksan Instituutin Säätiön strategia 2019–2021

Intohimo – Rohkeus – Vapaus - Vastuu
MISSIO
Suomen Saksan Instituutin Säätiö edistää vuoropuhelua sekä yhteistyötä Suomen ja saksankielisen
Euroopan kulttuurin, tieteen ja talouden toimijoiden välillä. Säätiö ylläpitää Saksan ja Suomen
välisiä vuosisataisia kulttuuriyhteyksiä ja päivittää niitä luovasti nykypäivän ja tulevaisuuden
haasteita vastaaviksi.
Säätiön ydintoimintaa on Berliinissä sijaitsevan Suomen Saksan-instituutin ylläpitäminen.
Instituutin kautta tehdään inhimillistä pääomaa, suomalaisia luovia aloja, koulutusta ja tutkimusta
tunnetuksi. Lisäksi instituutti verkottaa näitä pitkäaikaisesti keskenään ja mahdollistaa uusia
yhteistyömuotoja Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa.
VISIO 2021
Olemme arvostettu, tavoiteltu ja kiinnostava instituutio niin taiteilijoille, tutkijoille, medialle kuin
suurelle yleisöllekin niin Suomessa kuin saksankielisessä Euroopassakin. Toimintamme on
ajankohtaista ja pitkäjänteistä. Edistämme kulttuurien vuoropuhelua, diversiteettiä, kulttuurista
ymmärrystä ja dialogia. Tuomme esille ajankohtaisia aiheita: Kulttuurin ja luovien alojen

nykytila ja kehitys, ajankohtaiset tutkimus- ja yhteiskunnalliset kysymykset kuten kansainvälinen
yhteistyö ja rajat ylittävä vuorovaikutus, koulutus ja yhteiskunnan muutokset. Ylläpidämme ja
kehitämme edelleen Suomen ja saksankielisen Euroopan välisiä suhteita.

ARVOT
Ammattimaisuus & Vastuu: Mukaudumme toimintaympäristömme muutoksiin proaktiivisesti tai
niiden mahdollistamana. Toimintamme on ammattimaista, vastuullista, kestävää ja
kustannustehokasta. Panostamme henkilöstömme osaamiseen.
Osallistaminen ja saavutettavuus: Toimintamme tavoittelee laajaa saavutettavuutta ja
esteettömyyttä. Olemme läsnä. Haastamme hyödyntämään myös digitalisaation mahdollisuuksia
taiteen ja menetelmiltään uudenlaisen tutkimuksen aloilla.
Rohkeus & Vapaus: Kokeilemme ja etsimme proaktiivisesti uusia toimintamalleja ja kumppaneita.
Tavoitamme laaja-alaisesti yhteiskunnallisia sekä tieteen, talouden ja kulttuurialojen
päätöksentekijöitä, vaikuttajia, asiantuntijoita ja harrastajia sekä kulttuurin ja tieteen popularisoinnin
kautta myös laajempaa yleisöä. Lisäämme ja vahvistamme instituutin näkyvyyttä ja vaikuttavuutta
saksankielisessä Euroopassa ja Suomessa.

TOIMINTAMUODOT
Viestintä: Tavoitamme laajan määrän ihmisiä ja instituutioita niin Suomessa kuin saksankielisissä maissa
yhteiskunnan eri sektoreilta. Meillä on vahva sosiaalinen viestintä, jonka avulla vahvistamme pitkäkestoisia
kumppanuuksia.
Verkostot: Laajennamme aktiivisesti ja systemaattisesti sekä institutionalisoiden verkostojamme.
Painopisteet: Valitsemme toimintamme painopisteen kahdeksi vuodeksi. Alueellisen ja temaattisen
painopisteen valinta ei estä tunnistamasta muita ajankohtaisia tarpeita ja tarttumista niihin.
Toiminta: Tuomme ihmisiä yhteen ja institutionalisoimme kumppanuuksia niin Suomessa kuin
saksankielisessä Euroopassakin.

TOIMINTAEDELLYTYKSET
Säätiö & instituutti: Säätiö on itsenäinen yleishyödyllinen organisaatio, jonka perustajia ovat
suomalaiset yliopistot ja muut yhteisöt. Säätiö on osa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n
verkostoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää instituuttia.
Rahoitus
Säätiö ylläpitää yleishyödyllisenä organisaationa instituuttia Suomen valtion avustuksella sekä
säätiön että instituutin muulla varainhankinnalla. Tavoittelemme rahoituspohjan laajentamista ja
lisääntymistä yhteistyökumppanien avulla. Paikallinen kumppani osallistuu aina kustannuksiin.
Toimitilat
Toimitilat mahdollistavat instituutille uusia ja erilaisia toimintamuotoja. Instituutissa on myös
työpiste vieraileville tutkijoille.
Mitattavuus:
Strategian toteutumista valvoo säätiön hallitus. Säätiöllä ja instituutilla on kummallakin
menestyksensä tukena oma neuvoa-antava valtuuskunta.
Strategia toimeenpannaan instituutin vuosittain tehtävässä toimintasuunnitelmassa, joka sisältää
myös tavoitteet. Strategia on hyväksytty säätiön hallituksen kokouksessa 15.10.2018.
Strategian vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain.
Strategia astuu voimaan 1.1.2019.

