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YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT
1 § Nimi ja kotipaikka
Säätiön nimi on Yrjö Jahnssonin säätiö sr ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Säätiön perusti kouluneuvos Hilma Jahnsson.
2 § Tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on suomalaisen taloustieteellisen ja lääketieteellisen tutkimuksen edistäminen
sekä suomenkielisten oppi‐ ja tutkimuslaitosten ylläpitäminen ja tukeminen.
3 § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö stipendeillä tai muuten avustaa ja tukee yksityisiä tutkijoita tai
laitoksia ja yhteisöjä tai ylläpitää tai avustaa perustamiaan ja muita säätiön tarkoitusperiä toteuttavia
laitoksia.
Taloustieteellisellä tutkimusalalla on etusijalle asetettava rahateoriaa ja palkanmuodostusta sekä niiden
jälkeen julkistaloutta ja muuta talouspolitiikkaa käsittelevät tutkimukset.
Lääketieteessä voidaan tukea tärkeää perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta.
Oppi‐ ja tutkimuslaitoksista on etusijalle asetettava lukiot ja taloudelliset tutkimuslaitokset.
Säätiö voi ylläpitää tai tukea sellaisia oppilaitoksia, jotka edistävät valmistautumista taloustieteen ja
lääketieteen opiskeluun. Näiden oppilaitosten lahjakkaille oppilaille, joista voidaan toivoa
tieteenharjoittajia, voidaan antaa stipendejä jo kouluaikana. Samoin voidaan näistä oppilaitoksista
valmistuneille kyseisiä tieteitä opiskeleville lahjakkaille ylioppilaille antaa stipendejä yliopistossa
opiskelua varten.
Säätiö voi myös järjestää tieteellisiä luento‐ ja koulutustilaisuuksia.
Säätiön hallituksen toimesta on professori Yrjö Jahnssonin jälkeen jättämät käsikirjoitukset järjestettävä
ja säilytettävä niin, että tutkijoilla on mahdollisuus niitä käyttää. Niiden ja muiden käytettävissä olevien
lähteiden perusteella säätiön toimeksiannosta laaditaan ja julkaistaan selonteko hänen
tutkimuksistaan, niiden tuloksista ja hänen mielipiteidensä kehityksestä.
Stipendien ja avustusten suuruuden ja käyttötarkoituksen määrää säätiön hallitus. Stipendit ja
avustukset jaetaan hallituksen harkinnan mukaan joko niitä hakeneille tai hallituksen harkinnan mukaan
hakemuksettakin.
4 § Peruspääoma ja rahastot
Säätiön peruspääomaksi on sitä perustettaessa vuonna 1954 asetettu 500 000 markkaa.
Peruspääoman lisäksi säätiöllä on käyttörahasto, josta maksetaan stipendit, avustukset ja säätiön muut
menot. Käyttörahastoon liitetään se osa säätiön omaisuuden vuotuisesta tuotosta, jota ei lisätä
peruspääomaan.
Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia. Ellei säätiön saamista
omaisuuden lisäyksistä ole muuten määrätty, lisätään ne säätiön käyttörahastoon.
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Säätiön peruspääoma on säilytettävä vähentämättömänä, paitsi milloin sen varoja säätiön tarkoituksen
toteuttamiseksi sijoitetaan edellä mainittuihin oppi‐ ja tutkimuslaitoksiin.
Säätiö voi vastaanottaa myös erikoisia rahastoja, jotka luovutetaan säätiölle erikoisehdoin käytettäväksi
tarkoituksiin, jotka ovat sopusoinnussa säätiön oman tarkoituksen kanssa.
Säätiön peruspääoma ja muu säätiön saama tuotto, sitten kun siitä säätiön hallituksen harkinnan
mukaan enintään yksi viidesosa on liitetty peruspääomaan, siirretään käyttörahastoon.
Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.
5 § Liiketoiminta
Säätiö voi harjoittaa liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi.
6 § Hallitus
Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on viisi kalenterivuotta, ellei
jäljempänä toisin määrätä.
Hallituksen jäsen voidaan hänen toimikautensa päätyttyä valita uudelleen kuitenkin niin, että
hallituksessa on ainakin yksi jäsen, joka on valittu ensimmäiseksi toimikaudekseen.
Säätiön hallituksen jäsenen vaali toimitetaan seuraavalla tavalla:
1.
2.

3.
4.

Säätiön hallitus valitsee kolme hallituksen jäsenistä harkintansa mukaan.
Muut kaksi hallituksen jäsentä valitaan siten, että Taloustieteellisen yhdistyksen johtokunnan
ehdottamasta kolmesta taloustieteen harjoittajasta säätiön hallitus valitsee yhden jäsenen ja
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallituksen ehdottamasta kolmesta talouselämän
tuntemusta omaavasta henkilöstä säätiön hallitus valitsee yhden jäsenen.
Kun hallituksen jäsenen toimikausi päättyy, sovelletaan hänen tilalleen valittavan hallituksen
jäsenen vaaliin samaa menettelyä kuin edeltäjän vaaliin.
Jos hallituksen jäsenen jäsenyys kuoleman, eroamisen tai muusta syystä lakkaa kesken
toimikauden, valitaan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi hallituksen jäsen
noudattaen samaa menettelyä, jota hänen edeltäjäänsä nähden edellä olevien määräysten mukaan
oli noudatettava.

Ellei jompikumpi näin määrätyistä ehdolle panijoista toimita ehdollepanoa tai mainittu yhdistys tai
tukisäätiö lakkaavat, säätiön hallituksen on sovittava ehdollepanon suorittamisesta jonkun muun
sellaisen yhteisön tai säätiön kanssa, jonka hallitus katsoo toimintansa puolesta vastaavan ehdolle
panijoiden joukosta pois jäänyttä. Ellei sopivaa yhteisöä tai säätiötä siihen tehtävään syystä tai toisesta
saataisi, säätiön hallitus suorittaa harkintansa mukaan vapaaksi tulleen paikan täyttämisen.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Säätiön hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille voidaan maksaa tavanomainen
palkkio ja korvaus säätiön hyväksi tehdystä työstä.
7 § Hallituksen kokoukset
Säätiön hallitus kokoontuu vuosikokoukseen ennen kesäkuun loppua, jolloin käsitellään muun muassa
seuraavat asiat:
1.
2.

Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus.
Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös.
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Todetaan hallituksen jäsenet, joiden toimikausi päättyy kuluvan vuoden päättyessä.

Säätiön hallitus kokoontuu syyskokoukseen viimeistään joulukuun 16. päivänä, jolloin käsitellään muun
muassa seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valitaan hallituksen jäsenet kulumassa olevan vuoden päättyessä erovuorossa olevien jäsenten
tilalle.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
Päätetään hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kokous‐ ja
muista palkkioista ja korvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista.
Päätetään stipendien, avustusten ja säätiön tarkoituksiin muulla tavoin käytettävien varojen jaosta
sekä käsitellään siihen liittyvät kysymykset.
Päätetään seuraavan vuoden talousarviosta ja sijoitussuunnitelmasta.
Valitaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan yksi tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja.

Hallitus kokoontuu muulloinkin, jos hallituksen puheenjohtaja katsoo siihen syytä olevan tai jos kaksi
hallituksen jäsentä sitä pyytää. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään kolme
hallituksen jäsentä on läsnä. Hallituksen päätös edellyttää aina, että vähintään kolme hallituksen jäsentä
kannattaa sitä.
8 § Toimitusjohtaja
Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.
Jos säätiöllä ei ole toimitusjohtajaa, hallitus nimittää säätiölle työsuhteisen asiamiehen tai
toiminnanjohtajan huolehtimaan säätiön juoksevien asioiden hoidosta hallituksen antamien ohjeiden
mukaisesti.
9 § Hallituksen asettamat työryhmät
Hallitus voi asettaa apunaan toimivia työryhmiä. Tällaisia työryhmiä voivat olla muiden muassa
työvaliokunta, varainhoitokunta ja tieteellinen valiokunta.
Hallitus antaa työryhmille toimintaohjeet ja määräykset sekä valvoo niiden toimintaa.
10 § Säätiön edustaminen
Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen kaksi
jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa asiamiehelle tai toiminnanjohtajalle oikeuden edustaa säätiötä yksin
tai yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.
11 § Tilintarkastajat
Säätiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan säätiön hallitus valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden
varatilintarkastajan.
Tilintarkastajien toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta ja päättyy, kun
tilintarkastuskertomus on annettu säätiön hallitukselle.
12 § Tilinpäätös ja tilintarkastus
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.
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Tilintarkastus on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
13 § Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain, jos sääntöjen muutosta kannattaa säätiön hallituksen enemmistö.
Säätiön nimeä älköön milloinkaan muutettako eikä myöskään säätiön luonnetta itsenäisenä säätiönä.
Jos lain mukaan säätiön tarkoitusta on muutettava, uusi tarkoitus ei saa olennaisesti erota
alkuperäisestä. Muussa tapauksessa älköön säätiön tarkoitusta muutettako.
14 § Selvitystila ja jäljellä olevien varojen käyttäminen
Päätös säätiön asettamisesta selvitystilaan edellyttää, että kaikki hallituksen jäsenet sitä kannattavat.
Jos säätiö purkautuu tai se lakkautetaan, jäljellä olevat varat on luovutettava sellaiselle suomalaiselle
säätiölle, joka edistää taloustieteellistä tai lääketieteellistä tutkimusta.
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