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HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOJEN JOHTOSÄÄNTÖ 

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön 9.12.2010. 
 
Helsingin yliopiston hallitus on tehnyt johtosääntöön seuraavat muutokset ja lisäykset: 
12.10.2011  2 § muutettu, muutos tulee voimaan 1.1.2012 lukien  
5.12.2012  1 § 1. mom. ja 2 § 1. mom. muutettu  
15.4.2015  2 § muutettu 
11.12.2019  2 § muutettu ja yhdistetty siihen 6 §, muutoin tehty johtosääntöön teknisiä 

muutoksia, muutokset tulevat voimaan 1.1.2020 lukien.  
 

1 § Helsingin yliopiston rahastojen asema ja tehtävät 

Helsingin yliopiston rahastot on Helsingin yliopisto -konserniin kuuluva itsenäinen oikeushenkilö. 
 
Helsingin yliopiston rahastojen tehtävänä on tukea Helsingin yliopiston tutkimusta, opetusta ja 
opiskelijoita sekä muutenkin edistää yliopiston toimintaa. Helsingin yliopistolle tehdytlahjoitukset  
rahastoidaan lyhentämättöminä lahjoittajan nimeä kantavaan nimikkorahastoon tai ohjataan 
käytettäväksi suoraan lahjoittajan valitsemaan kohteeseen. 
 
Helsingin yliopiston rahastot -konserniin kuuluu apteekkitoimintaa harjoittava Yliopiston 
Apteekki. 
 
Helsingin yliopiston rahastot voivat omistaa yrityksiä, jotka tukevat yliopiston perustehtävän 
toteutumista. 

2 § Helsingin yliopiston rahastojen johto ja hallinto 

Helsingin yliopiston hallitus päättää rahastojen varojen hoidosta. 
Rehtori johtaa ja valvoo rahastojen toimintaa sekä päättää rahastojen hallinnollisten tehtävien 
hoitamisesta. Rehtori voi päättää oikeustoimesta, jonka yhteenlaskettu arvo on enintään 
kymmenen miljoonaa euroa. 
 
Rehtori tai hänen määräämänsä raportoi rahastojen toiminnasta tarkastusvaliokunnalle. 
Merkittävimmät asiat raportoidaan yliopiston hallitukselle.  
 
Yliopiston hallitus ja rehtori voivat nimetä valmistelutoimikuntia, joista määrätään tarkemmin 
näiden toimikuntien nimityspäätöksissä. 
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3 § Helsingin yliopiston rahastojen edustaminen 

Helsingin yliopiston rahastoja edustavat Helsingin yliopiston rehtori ja hallitus kumpikin yksin.  
Rehtori voi lisäksi antaa Helsingin yliopiston palveluksessa olevalle henkilölle oikeuden edustaa 
Helsingin yliopiston rahastoja. 
 

4 § Helsingin yliopiston rahastojen kirjanpito 

Kirjanpito toteutetaan kirjanpitolain (1336/1997) säännösten mukaisesti. Helsingin yliopiston 
rahastojen kirjanpito pidetään erillään Helsingin yliopiston kirjanpidosta.  
 

5 § Helsingin yliopiston rahastojen tilinpäätös ja vastuuvapaus 

Helsingin yliopiston rahastojen tilikausi on kalenterivuosi.  
 
Helsingin yliopiston rahastojen hallinnon ja tilit tarkastaa yliopistokollegion valitsema 
tilintarkastaja, jonka tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Rahastojen tilintarkastaja valitaan 
samalla kertaa kuin Helsingin yliopiston tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee jättää lausuntonsa 
huhtikuun loppuun mennessä. 
 
Helsingin yliopiston hallitus allekirjoittaa Helsingin yliopiston rahastojen tilinpäätöksen. 
Yliopistokollegio päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 
 

6 § Voimaantulo 

Tämä johtosääntö tulee voimaan 9.10.2010. Ennen johtosäännön voimaantuloa voidaan ryhtyä 
toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi. 
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