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PRH:n hyväksymä 27.3.2017
Päätös 2017/619495

HELSINGIN YLIOPISTON TIEDESÄÄTIÖN SÄÄNNÖT
Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin 28.11.2017.

1 § Säätiön nimi on Helsingin yliopiston tiedesäätiö sr, ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön nimi
on ruotsiksi Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse ja englanniksi University of Helsinki
Research Foundation.

2 § Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää ensisijaisesti nuorten tieteenharjoittajien tekemää
tutkimustyötä Helsingin yliopistossa. Säätiö voi tukea myös muuta tutkimustyötä Helsingin
yliopistossa.

Säätiön tarkoituksena ei ole liiketoiminnan harjoittaminen.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää rahoitusta nuorille ja lahjakkaille tutkijoille
sekä avustaa muutenkin tieteellistä tutkimusta.

Säätiö voi tuottaa tarkoituksensa mukaisesti etua Helsingin yliopistolle.

4 § Säätiön peruspääoma on 1 681 879 euroa (10 000 000 markkaa), jonka Helsingin yliopisto
luovutti keräämästään 350-vuotisrahastosta.

5 § Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan
muillakin säätiöille sallituilla keinoilla.

Säätiö voi omistaa kiinteistöjä.

6 § Säätiöllä on valtuuskunta, johon kuuluu 20-30 jäsentä, joiden tulee edustaa Helsingin
yliopistoa sekä tieteellistä tutkimusta, tiedehallintoa ja talouselämää.

Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä pyritään valitsemaan vuosittain
noin kolmasosa. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
kolmivuotiskaudeksi. Valtuuskunnan jäsenenä voi olla yhtäjaksoisesti enintään kolme
toimikautta. Valtuuskunta täydentää itse itseään.

7 § Valtuuskunta kokoontuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä vuosikokoukseen sekä
muutoinkin tärkeästä syystä puheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava
valtuuskunnan jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava
kokouksessa käsiteltävät asiat.

Valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet valtuuskunnan läsnä
olevista jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

Valtuuskunta on päätösvaltainen kun vähintään kolmasosa sen jäsenistä on paikalla.
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8 § Valtuuskunnan vuosikokouksessa

1) esitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
2) esitellään tilintarkastuskertomus,
3) esitellään tulo- ja menoarvio kuluvaa vuotta varten,
4) valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet,
5) valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle,
6) valitaan tarvittaessa tilintarkastuksesta vastaava tilintarkastusyhteisö ja
7) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Helsingin yliopiston rehtori tai hänen nimeämänsä vararehtori toimii hallituksen
puheenjohtajana. Tämän lisäksi säätiön valtuuskunta valitsee hallitukseen kuusi (6) jäsentä,
joista neljä (4) valitaan Helsingin yliopiston esityksestä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja kutsuu itselleen sihteerin.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on voimassa toistaiseksi. Hallituksen jäsenen
toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenistä kaksi (2) on vuosittain erovuorossa.

10 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan
kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta.
Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet hallituksen läsnä olevista jäsenistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme
jäsentä on paikalla.

11 § Tilintarkastuksesta vastaa tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön valitsee säätiön
valtuuskunta.

12 § Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa.

Hallitus voi antaa oikeuden edustaa säätiötä yksin puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai
jäsenelleen yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

13 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee toimittaa tilinpäätös ja toimintakertomus
tilintarkastajalle viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava
tarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen valtuuskunnan vuosikokousta.

14 § Säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää säätiön hallitus. Säätiön sääntöjen muuttamiseen
tarvitaan säätiön valtuuskunnan suostumus. Säätiön valtuuskunnan on annettava suostumus
vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

15 § Säätiön purkaminen edellyttää, että ehdotusta on kannattanut vähintään kuusi seitsemäsosaa
(6/7) hallituksen jäsenistä. Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat
Helsingin yliopistossa tehtävän tieteellisen tutkimuksen tukemiseen.


