YHTEISKUNNALLISEN ARKISTOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1§
Säätiön nimi on Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2§
Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea tutkimus-, kansanvalistus- ja kulttuuritoimintaa
maassamme ja erityisesti maamme työväestön keskuudessa.
3§
Tarkoituksensa saavuttamiseksi säätiön tehtävänä on:
a) ylläpitää Kansan Arkistoa Suomen työväenliikkeen ja muiden kansalaisjärjestöjen toimintaan
liittyvän asiakirja-aineiston kokoamiseksi, säilyttämiseksi, järjestämiseksi sekä tutkijain ja
muiden tarvitsijain käyttöön asettamiseksi.
b) harjoittaa ja taloudellisesti avustaa tutkimus-, luento-, koulutus-, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä valistustyötä, joka välittömästi tai välillisesti palvelee sen tarkoitusta.
c) hankkia hallintaansa ja omistukseensa asiakirjoja, kirjallisuutta, museoesineitä, kiinteistöjä ja
muuta toiminnassaan tarpeellista omaisuutta.
4§
Säätiön peruspääoma on sille perustettaessa luovutettu tuhat (1000) markkaa. Jos peruspääoma on jonakin vuonna vähentynyt, on siihen lisättävä viidennes seuraavien vuosien voitosta,
kunnes peruspääoma on noussut niin suureksi kuin se oli ennen vähentymistä tehdyn tilinpäätöksen mukaan.
5§
Säätiön tarkoituksen toteuttamiseen käytetään ensi sijassa sen vuosivoittoa sekä käyttörahastossa olevia varoja. Peruspääomasta voidaan vuosittain käyttää säätiön tarkoituksiin enintään
50 %.
Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoja, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin
laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan. Säätiön saamat lahjoitukset ja muut omaisuuden
lisäykset liitetään käyttörahastoon, ellei nimenomaan ole toisin määrätty.
Omaisuutta säätiölle luovutettaessa voidaan määrätä, että se on käytettävä määrättyjen
toivomusten mukaan näiden sääntöjen pohjalla.
Säätiön varat on sijoitettava tuloa tuottavasti ja turvatusti, ellei niitä välittömästi käytetä
säätiön tarkoituksiin.
6§
Säätiön eliminä ovat hallintoneuvosto ja hallitus.
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7§
Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu yhdeksäntoista (19) jäsentä.
Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallintoneuvoston jäsenistä on
vuosittain erovuorossa kuusi (6), kolmantena vuonna seitsemän (7). Ensimmäisellä kerralla
erovuorot arvotaan.

Kun hallintoneuvoston jäsenen paikka tulee avoimeksi, valitsee hallintoneuvosto tämän tilalle
uuden jäsenen työväen tai edistyksellisten järjestöjen piiristä.

8§
Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa
itselleen sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään yhdeksän muuta jäsentä on paikalla.

9§
Hallintoneuvosto kokoontuu vuosikokoukseensa kerran vuodessa sekä ylimääräisiin kokouksiin,
kun säätiön hallitus tai vähintään kuusi (6) hallintoneuvoston jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta pyytää. Pyynnössä on mainittava se tai ne asiat, joita varten kokous halutaan
kutsuttavaksi koolle.
Hallintoneuvosto kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

10 §
Hallintoneuvoston vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan
lausunto.
2. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten.
3. Toimenpiteet, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpito saattavat antaa aihetta.
4. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja uusien jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
5. Hallituksen puheenjohtajan ja erovuoroisten jäsenten valinta sillä tavoin, kuin näiden
sääntöjen 11 §:ssä määrätään.
6. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja
hallintoa.
7. Muut kokouskutsussa mainitut ja hallintoneuvoston jäsenten esittämät asiat.
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11 §
Säätiön asioita hoitaa hallintoneuvoston jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja
ja kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että kaksi
jäsentä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorot arvotaan.
12 §
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja on oikeutettu asettamaan juoksevien
asioiden hoitamista varten työvaliokunnan sekä ottamaan muun tarvittavan henkilökunnan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa ja on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme hallituksen
jäsenistä on paikalla.
Asiat ratkaistaan hallituksen ja hallintoneuvoston kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kanta.
Säätiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet eivät saa korvausta toimestaan.
13 §
Yhteiskunnallisen arkistosäätiön toimitusjohtajana toimii hallituksen valitsema Kansan Arkiston
arkistonjohtaja. Toimitusjohtaja valmistelee ja esittelee hallitukselle Kansan Arkistoa koskevat
asiat.

14 §
Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai muut hallituksen erikseen
nimeämät edustajat.

15 §
Säätiön tilit päätetään vuosittain joulukuun viimeisenä päivänä ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto on annettava hallintoneuvoston puheenjohtajalle neljä viikkoa ennen hallintoneuvoston kokousta.

16 §
Säätiön sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä tai säätiön toiminta lopettaa ainoastaan näiden sääntöjen perusteella kokoon kutsutussa säätiön hallintoneuvoston kokouksessa ¾
äänten enemmistöllä. Päätös säätiön tarkoituksen muuttamisesta tai esitys säätiön purkamisesta tehdään kun ¾ enemmistö kaikista toimielimen jäsenistä kannattaa päätöstä.
17 §
Säätiön purkaminen tapahtuu selvitystilamenettelyn kautta ja säätiön lakkauttamisesta päättää
Helsingin käräjäoikeus. Purkamisen jälkeen säätiön hallussa oleva arkistoaineisto säilytetään ja
sen varat käytetään säätiön kokouksen päättämällä tavalla työväenperinteen vaalimiseksi.
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YAS:n hallintoneuvosto hyväksyi säännöt 24.4.2019.

