Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Helsingin kaupungista olevat Helsingin Yliopiston
Ylioppilaskunta ja Lääketieteeenkandidaattiseura r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 2. päivänä joulukuuta
1965 allekirjoitetun säädekirjan mukaisesti perustaa Lääketieteen Opiskelijoiden Asuntola- ja Tukisäätiö
nimisen säätiön ja samalla anoneet vahvistusta säätiölle hyväksytyille säännöille; mikä säädekirja sekä
säätiölle laaditut säännöt kuuluvat näin:
Säädekirja
Tällä säädekirjalla Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkadidaattiseura r.y. perustavat
Lääketieteen Opiskelijoiden Asuntola- ja Tukisäätiö nimisen säätiön, jonka tarkoituksena on tukea
lääketieteen opiskelijoiden kehittymistä yhteiskunnan vastuuntuntoisiksi jäseniksi ja kypsymistä
velvoittavaan lääkärin ammattiin, parantaa heidän asunto- ja muita sosiaalisia olojaan sekä tarjota
heidän aatteelliselle ja järjestötoiminnalleen suotuisat mahdollisuudet.
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle
peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa.
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. ovat hyväksyneet säätiölle
oheisen liitteen mukaiset säännöt.
Helsingissä, joulukuun 2. päivänä 1965.

1 §.
Säätiön nimi on Lääketieteen Opiskelijoiden Asuntola- ja Tukisäätiö ja sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki.
2 §.
Säätiön tarkoituksena on Helsingin Yliopistossa opiskelevien lääketieteen ylioppilaiden ja kandidaattien
opintojen, asunto- ja muiden sosisiaalisten olojen sekä aatteellisen ja järjestötoiminnan kehittäminen ja
tukeminen.
3 §.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan taloudellisten mahdollisuuksien mukaan hankkimalla asuntolan, muuta
lääketieteen opiskelijoiden opintojen, sosiaalisten olojen, aatteellisen ja järjestötoiminnan kehittämiseen
ja tukemiseen liittyvää kiinteätä ja irtainta omaisuutta, myöntämällä opiskelu- ja matka-apurahoja sekä
edistämällä muutoinkin 2 §:ssä mainittua tarkoitusta.
4 §.
Säätiön peruspääoma on 10.000 markkaa, mikä on säilytettävä vähentymättömänä.
5 §.
Peruspääomasta kertyvät tulot käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen tai liitetään säätiön
käyttörahastoon.
Säätiön varat on sijoitettava järkevää taloudellista harkintaa käyttäen turvallisesti ja tuloa tuottavasti.
6 §.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin laillisella tavalla
hankkia omaisuutta. Säätiö voi harjoittaa lääketieteen opiskelijoiden tarvitsemien opintovälineiden
välitystä, opiskelijaruokalan ja -kahvilan pitoa sekä muuta opintojen edistämiseen tehtävää toimintaa.
Tällöin on otettava huomioon niin suuressa määrin kuin mahdollista 2 §:ssä mainitun tarkoituksen kanssa
sopusoinnussa oleva opiskelijoiden palvelu ja tukeminen.
Näin saatava omaisuus lisätään käyttörahastoon, ellei toisin määrätä.
7 §.
Säätiöllä on oikeus omistaa kiinteätä omaisuutta kuten 3 §:ssä mainitaan.
8 §.
Säätiön hallintoeliminä ovat valtuuskunta ja hallitus.
9 §.
Valtuuskuntaan kuuluu Lääketieteenkandidaattiseura r.y.:n kokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan
valitsemina 
kaksikymmentä (20)jäsentä
(kolmekymmentäkaksi (32) jäsentä ja Helsingin Yliopiston

Ylioppilaskunnan hallituksen valitsemana yksi (1) jäsen)
. Valituista jäsenistä on vuosittain erovuorossa

kolmannes, aluksi arvan ja sitten vuoron mukaan. Jos jäsen eroaa kesken toimikauttaan, uusi jäsen
valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
10 §.
Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu vuodeksi
kerrallaan sihteerin. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
vähintään 
kymmenen (10)muuta jäsentä on saapuvilla
(kuusitoista (16) muuta jäsentä on saapuvilla)

.
11 §.
Valtuuskunta kokoontuu kevätkokoukseensa 
maaliskuun-toukokuun aikana
(maaliskuussa)

ja
syyskokoukseensa marraskuussa sekä muulloinkin puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on
kutsuttava valtuuskunta kokoukseen myös 
viiden (5)
( seitsemän (7)) 
jäsenen sitä kirjallisesti vaatiessa
ilmoittamaansa asiaa varten.
Kokouskutsu on lähetettävä postitse 
tai muulla luotettavalla tavalla
kullekin valtuuskunnan jäsenelle
vähintään viikkoa ennen kokouspäivää.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Päätetään hallituksen toimintakertomuksen vahvistamisesta.
2. Vahvistetaan hallituksen laatima tilinpäätös tai päätetään mahdollisista tilintarkastajien
kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaa vuotta varten.
2. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.
3. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali.
4. Valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet, joista ainakin toisen ja hänen
varamiehensä on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai hyväksytty tilimies.
Lisäksi kokouksissa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen
mukaan on oikeutettu päättämään.
12 §.
Valtuuskunnan tehtävänä on lisäksi hallituksen esityksestä:
1. Päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta ja myymisestä sekä kiinnityksen myöntämisestä
säätiön omaisuuteen.
2. Vahvistaa toimihenkilöiden ohjesäännöt.
13 §.

Säätiön asioita hoitaa hallitus, jonka tehtävänä on edustaa säätiötä ja päättää niistä säätiön asioista, joita
ei ole näissä säännöissä pidätetty valtuuskunnalle.
Hallitukseen kuuluu valtuuskunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemina yhdeksän (9) jäsentä, joista
vähintään kolmen (3) on oltava Lääketieteenkandidaattiseura r.y.:n jäseniä ja yhden (1)
Medicinarklubben Thorax r.f:n jäsen tai entinen jäsen. Valituista jäsenistä on kolmannes vuosittain
erovuorossa, aluksi arvan ja sitten vuoron mukaan. Jos jäsen eroaa kesken toimikauttaan, uusi jäsen
valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu vuodeksi kerrallaan
sihteerin. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4)
muuta jäsentä on saapuvilla. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan jäsenille toimittamasta kutsusta. Kolmen (3) jäsenen kirjallisesti sitä vaatiessa,
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on velvollinen kutsumaan hallituksen
koolle. Kokouskutsu on toimitettava todisteellisesti vähintään 2 päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle
hallituksen vahvistamalla tavalla.
14 §.
Valtuuskunnassa ja hallituksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Mikäli näissä säännöissä ei toisin
määrätä, ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se
mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.
15 §.
Säätiön palvelukseen voidaan ottaa asiamies ja muita toimihenkilöitä sen mukaan kuin säätiön
talousarviossa on osoitettu varoja heidän palkkaamiseensa.
16 §.
Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
17 §.
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, taikka jompikumpi
yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen siihen valtuuttamana säätiön
toimihenkilö tai toimihenkilöt.
18 §.
Säätiön tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi ja sen tilinpäätös on laadittava ja toimitettava
tilintarkastajille viimeistään 
helmikuun loppuun mennessä
(helmikuun 15. päivänä)

ja tilintarkastajien on
annettava tarkastuskertomuksensa viimeistään 
maaliskuun loppuun mennessä
(maaliskuun 1. päivänä)

.
19 §.
Muuttuneiden olojen vuoksi tai muusta syystä valtuuskunta voi muuttaa näitä sääntöjä, milloin se
havaitaan tarpeelliseksi. Tämä päätös on tehtävä kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Säätiön
tarkoituksen muuttamista tai sen lakkauttamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään yhden
kuukauden väliajoin pidettävässä valtuuskunnan kokouksessa ja hyväksymisen edellytyksenä on

vähintään kolmen neljäsosan äänten enemmistö. Näille päätöksille on saatava oikeusministeriön
vahvistus.

20 §.
Jos säätiö lopettaa toimintansa, sen varat on luovutettava valtuuskunnan päätöksen mukaisesti säätiön
toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.
21 §.
Säätiön toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus on tili- ja toimintavuotta seuraavana
kalenterivuonna ennen kesäkuun loppua toimitettava oikeusministeriöön, Lääketieteenkandidaattiseura
r.y.:lle ja Medicinarklubben Thorax r.f.:lle.
22 §.
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan niitä määräyksiä, mitä säätiöistä on laissa erikseen säädetty tai
tullaan vast’edes säätämään.

Annettu Helsingissä, oikeusministeriössä 21. päivänä tammikuuta 1966.
Tänään tapahtuneessa esittelyssä oikeusministeriö on harkinnut oikeaksi antaa luvan Lääketieteen
Opiskelijoiden Asuntola- ja Tukisäätiö nimisen säätiön perustamiseen sekä vahvistaa sen edellä olevat
säännöt.
Säätiö on ilmoitettava oikeusministeriön säätiörekisteriin.

