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Tieteen tiedotus r.y:n säännöt 

 

 

 

1 § Nimi 

 

 Yhdistyksen nimi o Tieteen tiedotus r.y., ruotsiksi Forskningsinformation r.f. 

 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 

 

2 § Tarkoitus 

 

 Yhdistyksen tarkoituksena on tieteellisestä tutkimuksesta ja sen tuloksista 

 tiedottaminen ja saattaminen yleisön tietoisuuteen. 

 

 Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta  

 taloudellista ansiota eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti 

 taloudelliseksi. 

 

3 § Toiminta 

 

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

  

 1) kerää, käsittelee ja julkaisee toimialaansa liittyvää aineistoa. 

 2) pyrkii käynnistämään laajempaa tieteellistä tutkimusta ja sen tuloksista  

 tiedottamiseen liittyvää keskustelua, 

 3) julkaisee lehtiä, joiden tarkoituksena on tieteellisestä tutkimuksesta ja se tuloksista 

 tiedottaminen, 

 4) toimii kiinteässä yhteistyössä tieteellistä tutkimustyötä harjoittavien laitosten ja 

 tutkijoiden sekä tutkimustyötä rahoittavien virastojen, laitosten, järjestöjen ja 

 säätiöiden kanssa, 

 5) osallistuu alansa kansainväliseen ja erityisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä 

 6) järjestää mahdollisuuksiensa mukaan kokouksia ja yleisötilaisuuksia, jotka 

 edistävät tieteellisen tutkimuksen ja sen tulosten saattamista yleisön tietoisuuteen. 

 

 Yhdistys voi omistaa toimintaansa varte tarpeellista aineellista ja aineetonta 

 omaisuutta. 

 

4 § Jäsenet 

 

 Yhdistyksen jäsenenä voi olla suomalainen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen 

 tarkoituksen saavuttamista. 

 

5 § Yhteistoiminta 

 

 Yhdistys toimi aktiivisesti yhteistyössä perustajayhteisöjensä Suomen Akatemian, 

 Suomen Kulttuurirahaston, Suomen tiedeakatemiain valtuuskunnan, Suomen 

 itsenäisyyden juhlarahaston sekä muiden yhdistyksen tarkoitusta tukevien yhteisöjen 

 kanssa.  

 

6 § Päätäntävalta 
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 Yhdistyksen jäsenten päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, johon jokainen 

 henkilöjäsen on oikeutettu ottamaan osaa ja jossa jokaisella on yksi ääni. Jokainen 

 jäsenyhteisö on oikeutettu nimeämään kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan. 

 

7 § Yhdistyksen kokoukset 

 

 Yhdistys kokoontuu vuosittain loka-marraskuussa vaalikokoukseen ja huhtikuussa 

 vuosikokoukseen sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. 

 

 Hallitus kutsuu yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset koolle viimeistään yhtä 

 kuukautta ja ylimääräiset kokoukset vähintään (10) päivää ennen kullekin jäsenelle 

 lähetetyllä kirjallisella kutsulla, jossa mainitaan kokouksessa käsiteltäväksi tulevat 

 asiat. 

 

8 § Vaalikokous 

 

 Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

 1) yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi, 

 2) seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus, 

 3) hallituksen puheenjohtajan valinta, 

 4) hallituksen jäsenten valinta, 

 5) kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten valinta sekä 

 6) muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

9 § Vuosikokous 

 

 Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

 1) hallituksen kertomus yhdistyksen ja lehtien toiminnasta edelliseltä vuodelta, 

 2) tilit, tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden 

 myöntäminen hallitukselle, 

 3) muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

10 § Hallitus 

 

 Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Puheenjohtajan 

 ja muiden jäsenten toimikausi on yksi vuosi, 

 

 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa itselleen sihteerin. 

 

 Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot ja korvaukset enintään valtion komiteoita 

 koskevien säännösten mukaisina. 

 

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen olleessaan estyneenä varapuheenjohtajan 

 kutsusta päättäminään aikoina sekä lisäksi tarvittaessa. Hallituksen päätökseksi tulee 

 se ehdotus, jota vähintään kolme jäsentä kannattaa. Yhdistyksen julkaisemien lehtien 

 päätoimittajilla on kokouksissa läsnäolo-oikeus ja puhevalta. 
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11 § Hallituksen tehtävät 

 

 Hallituksen tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa yleisesti 

 sekä erityisesti: 

 

 1) asettaa tarpeen vaatiessa avukseen toimikuntia tai vastaavia toimielimiä toistaiseksi 

 tai määräajaksi sekä päättää niiden erityistehtävät, kokoonpano ja palkkiot, 

 2) hyväksyä jäsenet kahden jäsenen suosituksen perustella sekä erottaa jäsenet, 

 3) ottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkansa sekä tehtävänsä sekä 

 4) yhdistystä koskevien sopimusten ja sitoumusten kehittäminen. 

 

12 § Nimen kirjoittaminen 

 

 Yhdistyksen nimen kirjoittavat 

 - hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä 

 - jompikumpi heistä yhdessä hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai 

 hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa 

 - tai kaksi hallituksen määräämää jäsentä yhdessä 

 - tai hallituksen määräämä hallituksen jäsen yhdessä hallituksen määräämän 

 toimihenkilön kanssa. 

 

13 § Toimintakertomus ja tilinpäätös 

 

 Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

 

 Hallituksen on jätettävä toimintakertomuksensa ja tilinpäätös tilintarkastajien 

 tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. 

 

 Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa, joka on osoitettu yhdistyksen 

 vuosikokoukselle, viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

  

14 § Sääntöjen muuttaminen 

 

 Ehdotus sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä hallitukselle joka esittää sen 

 lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 

 kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. 

 

15 § Yhdistyksen purkaminen 

 

 Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden välein 

 pidettävässä kokouksessa ja tukee tällöin kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 

 annetuista äänistä kannattaa purkamista. 

 

 Mahdollisesti jäljelle jääneet varat luovutetaan yhdistyksen viimeisen kokouksen 

 päätöksen mukaisesti käytettäväksi tieteellisestä tutkimuksesta tiedottamisen 

 edistämiseksi. 


