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Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan ”edistää teknistä ja luonnontieteellistä tutkimusta

veden ja ilman saastumisen välittömäksi ja välilliseksi ehkäisemiseksi, saastuneiden vesistöjen
puhdistusmenetelmien aikaansaamiseksi sekä muunkin ympäristönsuojelun kehittämiseksi. Säätiö
toteuttaa tarkoitustaan antamalla apurahoja sekä tunnustus- ja muita palkintoja sanotunlaisen
teknisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen harjoittajille, hankkimalla ja asettamalla käytettäväksi
tiloja ja apuvälineitä tällaista tutkimusta varten, tukemalla sellaista tiedotus- ja muuta toimintaa,
joka on omiaan saamaan yleisen mielipiteen suosiolliseksi tällaista tutkimusta ja sen päämääriä
kohtaan, ynnä muilla tarpeellisilla toimilla.”
Laveasti tulkiten voidaan kiteyttää, että Säätiön tarkoitus on tukea ympäristönsuojelua sekä sitä
edistävää tutkimusta. Säätiön säännöt siis mahdollistavat Säätiön toiminnan suuntaamisen
vastaamaan kulloisenkin ajan vaatimuksia. Kun Säätiö perustettiin 1972, tarvittiin
ympäristötutkimuksen osaamiskentän laajentamista ja lisää tutkijoita. Säätiö on ollut
vaikuttamassa voimakkaasti kummankin tavoitteen toteutumiseen. Säätiön yli 45 toimintavuoden
aikana paikallisista ympäristöhaasteista on loikattu globaaliin mittakaavaan. Ihmiskuntaa ja
maapallon ekosysteemejä haastavat toisiinsa kytkeytyneet megatrendit: ilmastonmuutos,
elinympäristöjen ja lajien katoaminen, ympäristön kemikalisoituminen ja pilaantuminen,
luonnonvarojen kestämätön käyttö, väestönkasvu ja kaupungistuminen. Kaikki edellä mainitut ovat
haasteita, joihin tarvitaan ratkaisuja nyt.
Säätiön rahoituksella tuetaan vuosina 2018–2022 ensisijaisesti tutkimushankkeita, joiden tulokset
vaikuttavat ympäristönsuojeluun systeemisesti ja skaalautuen, ja joista voidaan johtaa käytäntöön
sovellettavia ratkaisuja. Ympäristöhaasteet ovat monitieteisiä ilmiöitä, joten mitään tieteenaloja ei
voi poissulkea ratkaisujen etsinnästä. Pikemminkin kannustamme tutkijoita tieteen rajoja rikkoviin
yhteistyömuotoihin. Hankkeiden ei edellytetä liittyvän pelkästään Suomeen, koska ilmiöpohjainen
lähestymistapa on usein lähtökohtaisesti globaalia.
Ratkaisuja vauhdittaakseen Säätiö kannustaa ja auttaa rahoittamiaan tutkijoita etsimään
yhteistyökumppaneita niin elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen kuin julkisten organisaatioiden
piiristä. Säätiö tehostaa vaikuttavuuttaan rakentamalla koalitiota ja isoja hankkeita, sekä
kehittämällä strategista yhteistyötä muiden säätiöiden (kotimaiset ja mahdollisesti myös
ulkomaiset), yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten, sekä myös esimerkiksi kuntien tai
kaupunkien kanssa. Hankerahoituksessa Säätiö suuntaa rahoitusta säätiölähtöiseen
ongelmanasetteluun, johon tutkijat vastaavat ehdotuksillaan. Myös Säätiön ympäristösymposiot
linkitetään tähän toimintamalliin.
Säätiön apurahoilla tuetaan myös hankkeita, jotka välittävät tehokkaasti ympäristön tilaa ja
suojelua edistäviä tutkimustuloksia yhteiskunnallisten päättäjien, elinkeinoelämän ja suuren yleisön
tietoisuuteen. Säätiö kannustaa ja kouluttaa rahoittamiaan tutkijoita aktiiviseen vaikuttavaan

tutkijuuteen, johon kuuluu myös tutkimuksesta viestiminen. Lisäksi Säätiö edelleen kehittää ja
vahvistaa rooliaan tutkimuksen ja muun yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen fasilitoijana.
Vuorovaikutuksen alustana toimivat Säätiön ylläpitämä yhteisöllinen työ- ja verkostoitumistila
Nessling Nest sekä tutkijoiden ja päätöksenteon vuorovaikutusta vahvistava Ympäristötiedon
foorumi.
Säätiö ulottaa ympäristön kannalta kestävien valintojen edistämisen myös omaan toimintaansa
esimerkiksi huomioimalla tarjoiluissaan ja toimiston käytänteissä ympäristöystävälliset valinnat
sekä kompensoimalla työntekijöiden lentomatkustamisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Säätiö
myös jatkaa määrätietoista työtään sijoitussalkun kestävyyden edistämiseksi yhdessä
varainhoitajansa kanssa.
Strategian toimeenpano määritellään toimintasuunnitelmassa ja sen toteutumista seurataan
jatkuvasti. Strategia on laadittu, jotta on olemassa jaettu näkemys sitä, mitä Säätiön säännöissä
määrättyä tarkoitusta toteutetaan tässä ajassa. Strategia mahdollistaa hallituksen määrätietoisen
päätöksenteon, ja se on henkilökunnan sekä asiantuntijalautakunnan työn ohjenuora.
Tämän strategian rinnalle on laadittu Säätiön erilliset sijoitus- ja viestintästrategiat.

