
PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR –NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT  
 
 
1.  Säätiön nimi ja kotipaikka 
 

Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för 
Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish Foundation for Psychiatric 
Research sr ja kotipaikka Helsinki. 

 
 
2.  Säätiön tarkoitus 
 

Säätiön tarkoituksena on psykiatrisen tieteellisen tutkimustyön edistäminen, 
psykiatristen sairauksien aiheuttamien haittojen torjuminen, näiden tautien 
ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen Suomessa. 
 

  
3.  Säätiön toimintamuodot sen tarkoituksen toteuttamiseksi 
 
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi: 

 
- myöntää apurahoja 
- antaa palkintoja 
- tukea eri tavoin tieteellistä tutkimustoimintaa 
- tukea ja harjoittaa koulutustoimintaa 
- tukea ja harjoittaa julkaisutoimintaa 
- edistää eri tavoin mielenterveyttä sekä mielenterveyden häiriöiden 

ehkäisyä ja niiden hoitoa 
- hankkia varoja toiminnan rahoittamiseksi 
- toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla säätiön tarkoitusta 

hyödyttävillä toimintamuodoilla. 
 
 
4.  Peruspääoma 
  

Säätiön peruspääomana on säädekirjassa mainittu pohjarahasto, yhteensä 
22.000,00 markkaa eli 3 700,13 euroa rahaa. 

   
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia 
sekä harjoittaa sijoitustoimintaa ja kaikkea liiketoimintaa toimintamuotojen 
rahoittamiseksi.  

 
 Ellei lahjoituksissa, testamenteissa tai avustuksissa ole nimenomaan 
             toisin määrätty, liitetään tällainen ja sen tuotto säätiön käyttövaroihin. 

 
 
 



5.  Toimielimet 
 
 Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään  

kuusi ja enintään yhdeksän hallituksen kolmeksi tilivuodeksi kerrallaan 
valitsemaa jäsentä.  
 
Säätiöllä voi olla asiamies tai toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Hallitus 
valitsee säätiön asiamiehen tai toimitusjohtajan ja päättää palkkaus- ja 
muista sopimusehdoista. Asiamies tai toimitusjohtaja voi olla päätoiminen tai 
sivutoiminen. Kaikilla säätiön toimihenkilöillä on oltava riittävä 
asiantuntemus säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. 
 
Hallitus voi asettaa työvaliokunnan, tieteellisen valiokunnan tai muita 
valiokuntia. Valiokuntien puheenjohtajana toimii joku puheenjohtajistoon 
kuuluva. Valiokuntiin tulee kuulua vähintään kolme jäsentä. 

   
 
6.  Hallituksen valinta 

 
Säätiön ensimmäisen hallituksen ovat nimenneet säätäjät. Säätäjät ovat 
ainaisjäseniä. Säätiön hallitus täydentää itse itsensä.  

  
 Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen  
            ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessaan.  
  
 
7. Hallituksen jäsenten palkkio ja korvaus 
 
 Hallituksen jäsenille saadaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja  

korvaus säätiön hyväksi tehdystä työstä. Hallitus päättää palkkioiden ja 
korvausten suuruuden. 

 
 
8. Hallituksen kokoontuminen 
 
 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan  

varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsutavasta ja muiden tiedonantojen  
toimittamisesta hallituksen jäsenille päättää hallitus toimintakautensa  
ensimmäisessä kokouksessa.  
 
Puhetta hallituksen kokouksessa johtaa hallituksen puheenjohtaja tai     
hänen estyneenä ollessaan ensimmäinen varapuheenjohtaja ja   
hänenkin estyneenä ollessa toinen varapuheenjohtaja.  

 
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä, 
joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varanpuheenjohtaja.  



Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se 
mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

  
Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka kokouksen 
puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen 
allekirjoittavat sekä kaksi siihen tehtävään valittua, kokouksessa läsnä ollutta 
hallituksen jäsentä tarkastaa. 

 
 
9. Vuosikokous 

 
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden marraskuun loppuun 
mennessä. Vuosikokouksessa on: 
 
- vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös  
- päätettävä kuluvan tilikauden talousarviosta 
- päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista  
- valittava hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
- valittava hallituksen puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen 

varapuheenjohtaja 
- valittava valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat 
- valittava tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja. 

   
 
10.  Tilintarkastaja 

 
Säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli 
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse 
valita.  
 
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-
tilintarkastaja. 
 
Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan vuosikokouksen päättyessä. 
  

 
11. Tilikausi ja tilintarkastus 
 

Säätiön tilikausi alkaa vuosittain 1.7. ja päättyy seuraavana kalenterivuonna 
30.6.  
 
Tilit sekä hallituksen ehdotus tilinpäätökseksi ja toimintakertomus säätiön 
toiminnasta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta on annettava vuosikokouksen 
jälkeen tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa marraskuun 
loppuun mennessä. 



12. Säätiön edustaminen 
 

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kaksi yhdessä 
tai kumpikin heistä erikseen yhdessä hallituksen siihen oikeuttaman henkilön 
kanssa. 

 
 
13. Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen 
 

Säätiön sääntöjen muuttaminen on mahdollista sellaisessa hallituksen 
kokouksessa, jossa vähintään kaksi kolmannesta (2/3) hallituksen jäsenistä on 
läsnä ja hyväksyvien äänten lukumäärä on suurempi kuin puolet koko 
hallituksen jäsenmäärästä puheenjohtajisto mukaan laskettuna. 
Sääntömuutos tulee voimaan, kun se on rekisteröity.  

 
 Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä. 
 

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, säätiölle velkojen maksun jälkeen jäävä 
omaisuus on annettava Suomen Psykiatriyhdistys ry:lle käytettäväksi 
sääntöjen 2 –kohdassa mainitun tarkoituksen toteuttamiseen. 
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