Suomalainen strategisen tutkimuksen ja seurannan tukisäätiö
SÄÄNNÖT

1§
Säätiön nimi on ”Suomalainen strategisen tutkimuksen ja seurannan tukisäätiö”, ruotsiksi ”Stiftelsen för
stödjandet av strategisk forskning i Finland” ja englanniksi ”Finnish Foundation for the Support of Strategic
Research”. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2§
Säätiön tarkoituksena on tukea Suomen maanpuolustukseen liittyvää maailmanlaajuista
turvallisuuspoliittisen ja sotilaallisen tilanteen ja niiden kehityksen tutkimusta ja seurantaa.
3§
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, matka‐apurahoja, tutkimusapurahoja sekä muuta
taloudellista tukea tutkimus‐ ja seurantatyötä, teknisiä ja muita kehittämishankkeita, julkaisuja sekä
kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvia opintoja varten.
4§
Säätiön peruspääomana ovat seuraavat osakkeet:
‐
‐

UNITAS OY 576 kpl
Kansallis‐Osake‐Pankki 13 800 kpl

sekä käteistä rahaa mk 60 000,00.
Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja säätiön tarkoituksen tukemiseen. Säätiön taloutta hoidetaan hallituksen
hyväksymän sijoitusstrategian mukaisesti.
5§
Säätiön hallitus voi halutessaan lisätä viidenneksen (1/5) säätiön varojen vuosituotosta pääomaan. Jos
säätiön hallituksella ei ole tiedossa kohteita, joiden tukeminen näiden sääntöjen 2§:n mukaan olisi
tarkoituksenmukaista, lisätään kyseisen vuoden tuotto kokonaisuudessaan tai osa siitä säätiön pääomaan,
tai seuraavan vuoden tuottoon edelleen käytettäväksi sääntöjen 3§:n edellyttämällä tavalla. Sanotunlainen
menettely on mahdollista toteuttaa kahtena peräkkäisenä vuotena.

1

6§
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu viisi (5) jäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme
(3) vuotta. Yhden hallituksen jäsenen tulee edustaa aktiivipalveluksessa olevaa, 2§:ssä tarkoitetulla
toimialalla toimivaa upseeristoa ja yhden talouselämää. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
7§
Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään 14 vuorokautta ennen
kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.
Puheenjohtajan ollessa saapuvilla toinen saapuvilla olevista jäsenistä voi olla varapuheenjohtaja. Päätökset
tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä
tasan henkilövaalit ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt.
Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet
äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään yksi
kokouksessa pöytäkirjantarkastajaksi valittu henkilö.
8§
Säätiön nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
9§
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
10§
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen viimeistään kunkin vuoden huhtikuussa.
Vuosikokouksessa valitaan mahdollisesti eronneiden tilalle sekä aina asianomaisen kolmivuotisen
toimikauden päättyessä hallituksen uudet jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, tilintarkastaja ja
hänelle varamies, kukin kolmeksi vuodeksi, esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
tilintarkastajan lausunto sekä päätetään niistä aiheutuvista toimenpiteistä. Niin ikään vahvistetaan
talousarvio kulumassa olevalle vuodelle ja määrätään tilintarkastajien palkkion suuruus. Mikäli
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
11§
Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus on viimeistään helmikuun
loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajalle, jonka on annettava lausuntonsa viimeistään maaliskuun
loppuun mennessä.
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Oikeaksi todistetut jäljennöksen tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase‐erittelystä sekä toiminta‐ ja
tilintarkastuskertomuksesta on viimeistään kesäkuun loppuun mennessä toimitettava asianomaiselle
rekisteriviranomaiselle.
12§
Sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli hallitus yksimielisesti sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava
asianomaisen rekisteriviranomaisen vahvistus.
Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.
13§
Säätiön lopettaessa toimintansa käytetään varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla 2§:ssä mainitun
tarkoitusperän tukemiseen.
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