
 

 
 

HELSINGIN SANOMAIN SÄÄTIÖ 
 
SÄÄNNÖT: 
 
 

1 § Säätiön nimi on Helsingin Sanomain Säätiö ja kotipaikka Helsinki. 
 

2 § Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea korkeatasoista tieteellis-
tä tutkimustyötä, erityisesti pitäen silmällä suomalaisen tutkimus-
työn laaja-alaisuuden, itsenäisyyden ja jatkuvuuden turvaamista. 
Säätiön tarkoituksena on myös edistää ja tukea sananvapauden 
toteutumista ja sananvapauden historiaan liittyvää tutkimustoimin-
taa sekä kansanvalistus- ja kulttuuritoimintaa Suomessa. 

 
Ensisijaisesti edistetään ja tuetaan seuraavia painopistealueita: 

 
- tulevaisuuden ennakointiin tähtäävä poikkitieteellinen 

tutkimus, 
- viestintään tai viestintäteollisuuteen liittyvä tutkimus, 
- muu suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin, kehityk-

sen tai kansainvälisen aseman kannalta tärkeä tutki-
mus. 

 
Säätiö voi myös tukea ja edistää tutkimustyöhön liittyvää valistus-
toimintaa.  
 

3 § Tarkoituksensa saavuttamiseksi säätiö:  
  

a) avustaa apurahoin ja tukee välittömin ja välillisin kei-
noin säätiön tarkoituksen mukaista tutkimusta, koulu-
tusta ja julkaisutoimintaa sekä niihin liittyvää valistus-
työtä sekä viestintäalan museotoimintaa, 

 
b)  toimii säätiön tarkoitusta edistävän suomalaisen kor-

kean tason tieteellisen tutkimuslaitoksen aikaansaa-
miseksi ja ylläpitää mahdollisuuksiensa mukaan yksin 
tai yhdessä muiden kanssa sanottua tutkimuslaitosta, 

 
c) edistää ja tukee sananvapauden toteutumista ja sa-

nanvapauden historiaan liittyvää tutkimustoimintaa 
sekä kansanvalistus- ja kulttuuritoimintaa maassam-
me, 

 
d)  ylläpitää Päivälehden - Helsingin Sanomain ja Lehti-

kuvan historiallista arkistoa Sanoma Osakeyhtiön (su-
lautumisen 1.5.1999 jälkeen jatkajana SanomaWSOY 
Oyj, 1.10.2008 lukien nimenmuutoksen myötä Sano-
ma Oyj tytärkonserneineen) ja sen perustajain toi-



       
 

mintaan liittyvän asiakirja- ja valokuva-aineiston ko-
koamiseksi, säilyttämiseksi, järjestämiseksi ja luette-
loimiseksi, asettamiseksi tutkijoiden ja muiden tarvitsi-
joiden käyttöön sekä valikoiden esillä pitämiseksi mu-
seo-, näyttely- tai muun vastaavan toiminnan avulla 
sekä 

 
e) hankkii hallintaansa ja omistukseensa tarkoituksensa 

toteuttamiseksi tarvittavia kuva-aineistoja, kirjallisuut-
ta, museoesineitä, kiinteistöjä ja muuta toiminnassaan 
tarpeellista omaisuutta.  

 
4 § Säätiön peruspääoma on miljoona (1.000.000) euroa.  

 
Säätiö voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin tavoin, ei kuitenkaan har-
joittamalla liiketoimintaa. 
 
Säätiön peruspääoma on säilytettävä koskemattomana. Hallitus 
voi käyttää säätiön muita varoja säätiön tarkoituksen toteuttami-
seen, ellei varoja säätiölle luovutettaessa ole toisin määrätty. 
 
Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. 
 

5 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähin-
tään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä 
kaksi (2) varajäsentä. 
 
Hallituksella tulee olla säätiön laatuun ja laajuuteen nähden riittä-
vä taloudellis-hallinnollinen asiantuntemus. 

 
 Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitsee säätiön hal-

litus toimikaudeksi, joka alkaa sen kokouksen jälkeen, jossa vaali 
on toimitettu ja päättyy valintakokousta seuraavan vuosikokouk-
sen päättyessä. Samalla hallitus määrittelee varajäsenten kutsu-
misjärjestyksen. Jäsen voidaan valita enintään yhdeksäksi peräk-
käiseksi toimikaudeksi. Hallitukseen älköön valittako jäsentä tai 
varajäsentä, joka toimikautensa aikana täyttäisi 70 vuotta. 

 
 Mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eivät jatka hallituksen 

jäseninä, hallitus valitsee keskuudestaan uuden puheenjohtajan ja 
vähintään yhden (1), enintään kaksi (2) varapuheenjohtajaa. 

 
 Mikäli varsinainen jäsen ilmoittaa olevansa estynyt osallistumasta 

hallituksen kokoukseen, puheenjohtaja kutsuu varajäsenen osal-
listumaan hallituksen työhön, mikäli mahdollista. 

 
 Estyneen tilalle on valittava uusi varsinainen jäsen, mikäli varsi-

nainen jäsen on kuoleman tms. syyn johdosta pysyvästi estynyt ja 



       
 

hallituksen jäsenmäärä on estynyt jäsen poislukien vähemmän 
kuin kolme. 
 

6 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta. 
 
Ellei muuta ole yksimielisesti päätetty tai näistä säännöistä johdu, 
kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille heidän 
ilmoittamaansa osoitteeseen viimeistään 10 päivää ennen koko-
usta. Tarkemmasta kutsutavasta päättää hallitus. 
 
Mikäli kokouksessa on tarkoitus käsitellä sääntömuutosta tai lak-
kauttamista, on tämä aina kutsussa erikseen mainittava ja kutsu 
on lähetettävä kirjallisena hallituksen jäsenille heidän ilmoitta-
maansa osoitteeseen vähintään 30 päivää ennen kokousta. 
 

7 § Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet hallituk-
sen jäsenistä, joista yksi on hallituksen puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja. 
 
Täysilukuisen hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ään-
tenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Muu-
toin päätökset edellyttävät, että yli puolet kaikista hallituksen jäse-
nistä ovat päätöstä kannattaneet. Äänten mennessä tasan rat-
kaisee puheenjohtajan ääni. 
 
Hallituksen kokouksesta on viivytyksettä laadittava pöytäkirja, jon-
ka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja ainakin yksi halli-
tuksen siihen valitsema jäsen. 

 
8 § Hallitus ottaa ja vapauttaa yliasiamiehen, jonka tulee omata sääti-

ön laatuun ja laajuuteen nähden riittävä taloudellis-hallinnollinen 
asiantuntemus ja olla Suomessa asuva Suomen kansalainen, ja 
muut säätiön juoksevien asioiden hoitamisen kannalta tarpeelliset 
toimihenkilöt ottaa ja vapauttaa hallitus. Hallitus myös määrää 
heidän tehtävänsä ja palkkaetunsa. 

 
9 § Hallituksella on työvaliokunta, jolla on vähintään kolme (3) ja enin-

tään viisi (5) jäsentä. Työvaliokunnan jäseniä ovat hallituksen pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja(t) ja yliasiamies.  

 
 Hallitus voi asettaa talousvaliokunnan ja muita tarpeelliseksi kat-

somiaan valiokuntia erikseen määriteltävien tehtävien hoitamista 
varten. Ellei hallituksen valiokunnalle vahvistamasta työjärjestyk-
sestä muuta ilmene, valiokunnalla on vähintään kolme (3) ja enin-
tään viisi (5) jäsentä. 

 
10 § Hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksetaan kohtuullinen vuosi-

palkkio ja korvataan mahdolliset matkakulut. 
 



       
 

11 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai halli-
tuksen jäsenet kaksi yhdessä sekä hallituksen määräämällä taval-
la se tai ne säätiön toimihenkilöt, jotka hallitus on siihen oikeutta-
nut. 

 
12 § Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden helmi - maa-

liskuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1) vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpää-
tös, 

 
2) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kulu-

massa olevalle vuodelle, 
 
3) määrätään tilintarkastajien palkkion ja hallituksen jä-

senten kokouspalkkion suuruus, 
 
4) päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan halli-

tuksen jäsenet,  
 
5) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille varamiehet. 

Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen 
tulee olla KHT-tilintarkastaja. 

 
13 § Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. 
 

Tilinpäätös ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä 
vuonna on annettava heti vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, 
joiden on annettava kertomuksensa huhtikuun kuluessa. 
 
Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen ko-
koonnuttava toukokuun kuluessa päättämään tarvittavista toimen-
piteistä. 

 
14 § Oikeaksi todistetut jäljennökset tilinpäätöksestä, tase-erittelyistä, 

tilintarkastajien lausunnosta ja toimintakertomuksesta sekä ilmoi-
tukset hallituksen jäsenten ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on 
toimitettava viivytyksettä kulloinkin voimassa olevan lainsäädän-
nön edellyttämälle viranomaiselle. 

 
15 § Hallituksen tulee huolehtia siitä, että arkisto-aineisto säilytetään 

turvassa palon vaaralta, kosteudelta ja muilta pilaantumista aihe-
uttavilta tekijöiltä. 

 
16 § Asettaessaan arkistoaineiston tutkijain ja muiden tarvitsijain käyt-

töön voi säätiö periä käyttäjiltä tästä aiheutuvat todelliset kustan-
nukset. 

 
17 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kaksi kolmas-

osaa (2/3) hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa ja sääntö-



       
 

muutokselle saadaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön 
mahdollisesti edellyttämä vahvistus. 
 
Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä. 
 

18 § Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituk-
sen päättämällä tavalla säätiön tarkoituksen mukaisesti. 

 
 

 
 


