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1 §  Säätiön nimi on ”Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiö – Stiftelsen för 

utrikespolitisk forskning” ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

 

2 §  Säätiön tarkoituksena on edistää kansainvälisen politiikan ja Suomen 
ulkopolitiikan kysymyksiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta sekä siihen 
perustuvaa valistustoimintaa. 

 

3 §  Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi pitää yllä tutkimuslaitosta, 
myöntää apurahoja ja tukea julkaisutoimintaa sekä muutakin säätiön 
tarkoitusta edistävää toimintaa.  

 

4 §  Säätiön omaisuutena on säädekirjassa mainittu sadantuhannen (100 000) 
markan suuruinen pohjarahasto sekä mitä siihen lahjoin, testamentein tai 
rahankeräyksin saatetaan lisätä. Säätiön rahavarat on sijoitettava 
turvaavasti ja tuloa tuottavasti. 

 

5 §  Säätiön asioita hoitaa ja sen päättämisvaltaa käyttää säätiön hallitus, johon 
kuuluu viisi kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen 
jäseniksi määräävät Paasikivi-Seura – Paasikivi-Samfundet ry. kolme sekä 
ulkoasiainministeriö ja Suomalainen Tiedeakatemia kumpikin yhden. 
Määräajaksi nimetyn hallituksen jäsenen kuollessa tai erotessa toimestaan 
kesken toimikautta on hallitukseen vastaavalla tavalla valittava uusi jäsen 
toimikaudesta jäljellä olevaksi ajaksi. Ellei nimeämiseen oikeutettu halua 
oikeuttaan käyttää, täydentää hallitus itse itsensä. 

 
 Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja ja kaksi jäsentä on 

saapuvilla. 

 

6 §  Hallituksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 

 



7 §  Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 
ottaa asiamiehen, joka toimii sihteerinä ja rahavarainhoitajana, ja muut 
säätiölle tarpeelliset toimihenkilöt ja määrää heidän tehtävänsä sekä heille 
tulevan palkkion. 

 

8 §  Säätiön nimen merkitsevät hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä asiamiehen kanssa.  

 

9 §  Hallitus kokoontuu varsinaiseen kokoukseen vuosittain maalis-huhtikuun 
kuluessa. Vuosikokouksessa esitetään vuosikertomus, tilit ja 
tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.  

 
 Tarpeen vaatiessa voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia.  
 
 Kutsun hallituksen kokoukseen toimittaa puheenjohtaja tai asiamies 

kullekin jäsenelle vähintään viikkoa ennen kokousta. 

 

10 §  Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kokouksesta kohtuullinen palkkio, 
jonka hallitus päättää. 

 

11 §  Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi ja sen tilinpäätös on laadittava 
viimeistään helmikuun kuluessa. 

 

12 §  Säätiön hallitus valitsee vuosittain esteettömän tilintarkastajan ja tälle 
varatilintarkastajan tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa. Jos säätiön 
tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse 
valita.  

  
 Jäljennös tilinpäätöksestä, tilintarkastajien lausunnosta ja 

vuosikertomuksesta on vuosittain ennen toukokuun loppua annettava 
Patentti- ja rekisterihallitukselle ja Paasikivi-Seura – Paasikivi-Samfundet 
ry:n valtuuskunnalle. 

 

13 §  Jos säätiö lopettaa toimintansa, on sen varat luovutettava säätiön 
hallituksen päätöksen mukaisesti säätiön toimintaa lähellä olevaan 
yleishyödylliseen tarkoitukseen.  

 

14 §  Säätiön sääntöjen muuttamiseen ja toiminnan lopettamiseen vaaditaan, että 
tehtyjä muutosesityksiä ovat kannattaneet kaikki hallituksen jäsenet.  

 
 Paitsi näitä sääntöjä, noudatetaan mitä säätiöistä laissa on erikseen säädetty 

tai vastedes säädetään.  


