
Tasavallan Presidentin Arkistosäätiö sr:n säännöt 

 

1 § 

Säätiön nimi on Tasavallan Presidentin Arkistosäätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 

2 § 

Säätiön tarkoituksena on historian tutkimuksen edistämiseksi perustaa arkisto, joka koostuu 

tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkosen luovuttamasta kirjallisesta aineistosta, ylläpitää 

arkistoa sekä pyrkiä hankkimaan siihen muutakin kirjallista aineistoa. 

3 § 

Säätiön peruspääomana on säätiötä perustettaessa luovutetut kymmenentuhatta (10 000) markkaa. 

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin 

tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiölle kertyvät omaisuuden lisäykset on 

liitettävä säätiön käyttörahastoon, ellei antaja toisin määrää. Säätiö voi myös hankkia ja omistaa 

kiinteistöjä. 

Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja suunnitelmallisesti. 

Peruspääomaa voidaan käyttää säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. 

4 § 

Säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa sen hallitus. Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja 

enintään kuusi (6) jäsentä, joiden toimikausi on kolme (3) vuotta. Erovuorossa oleva jäsen voidaan 

valita uudelleen. Hallitus täydentää itse itseään. 

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

Osallistumisestaan hallituksen kokouksiin voivat sen puheenjohtaja ja jäsenet saada korvausta 

enintään samojen perusteiden mukaan kuin maksetaan valtion komiteoiden jäsenille. 

5 § 

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien 

yli puolet hallituksen jäsenistä. 

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistä on kannattanut tai johon 

puheenjohtaja äänten mennessä tasan on yhtynyt. 

6 § 

Hallitus voi valita säätiölle toimitusjohtajan ja muita toimihenkilöitä.  

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa 

hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito 

on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja 

sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävän hoitamiseksi. Toimitusjohtaja toimii myös 

hallituksen kokousten sihteerinä ja huolehtii hallituksen päätösten toteuttamisesta.  

 



7 § 

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen 

jäsentä yhdessä taikka se tai ne henkilöt, joille hallitus antaa edustamisoikeuden. 

8 § 

Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti taikka sähköpostilla 

kullekin jäsenelle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. 

Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi (2) jäsentä sitä pyytää. 

9 § 

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa valitaan 

puheenjohtajat, esitetään hallituksen toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto sekä 

päätetään niistä mahdollisesti aiheutuvista toimenpiteistä. 

Kokouksessa valitaan niin ikään yksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja. 

Tarpeen vaatiessa hallitus voi pitää ylimääräisiä kokouksia. 

10 § 

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tilikirjat, hallituksen 

toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle ennen maaliskuun 

loppua.  

11 § 

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä kahdessa, vähintään kymmenen (10) päivän 

väliajalla pidettävässä hallituksen kokouksessa, ja on ehdotuksen, tullakseen hyväksytyksi, saatava 

kummassakin kokouksessa vähintään kaksikolmasosaa (2/3) kaikkien hallituksen jäsenten äänistä. 

Säätiön sääntöjen muutos on rekisteröitävä säätiörekisteriin. 

12 § 

Ehdotus säätiön purkamisesta on käsiteltävä kahdessa, vähintään kymmenen (10) päivän väliajalla 

pidettävässä hallituksen kokouksessa, ja on ehdotuksen, tullakseen hyväksytyksi, saatava 

kummassakin kokouksessa vähintään kaksikolmasosaa (2/3) kaikkien hallituksen jäsenten äänistä. 

Säätiön päätettyä purkautua, on sen jäljellä olevat varat luovutettava näiden sääntöjen 2 §:ssä 

mainittuun tarkoitukseen Helsingin yliopistolle. 

13 § 

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa säätiölakia. 

 


