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SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORINEUVOSTO UNIFI RY
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, Finlands
universitetsrektorers råd UNIFI rf. ja sen kotipaikka on Helsinki.
2§
Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tavoitteena on yliopisto-, tiede- ja koulutuspolitiikkaan vaikuttamalla edistää
yliopistojen yhteistoimintaa ja valvoa yliopistojen yhteisiä etuja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys järjestää kokouksia ja keskustelutilaisuuksia, tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa
lausuntoja ja harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys voi päättää yhteisten tehtävien
koordinoinnista.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna
rahankeräyksiä hankittuaan asianomaisen luvan.
3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yliopistolaissa mainittu yliopisto sekä
Maanpuolustuskorkeakoulu.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
4§
Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.

2
5 § Talous
Yhdistyksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset peitetään varoilla, jotka saadaan
liittymismaksuina, vuotuisina jäsenmaksuina sekä ulkopuolisina avustuksina. Yhdistys voi
myös hakea ulkopuolista rahoitusta.
Jäseniltä peritään liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta päättää
valtuutettujen syyskokous.
6§
Valtuutetut
Yhdistyksen ylin päätösvalta on valtuutetuilla. Valtuutetut muodostavat valtuuston, johon
kuuluu jokaisesta jäsenyliopistosta yliopiston valitsema edustaja. Valtuuston toimikausi on
kaksi kalenterivuotta.
Valtuutetut valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Valtuutetut pitävät kaksi varsinaista kokousta vuodessa. Valtuutettujen kokous on
päätösvaltainen, kun se on laillisesti ja sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
Valtuutetut päättävät
1) yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta;
2) kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta
huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta;
3) Yhdistyslain 30 §:ssä tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyksestä;
4) hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta;
5) tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä
6) yhdistyksen purkamisesta.
7§
Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat valtuutettujen syysvuosikokouksen
valitsema puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.
Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle jäsenyliopistojen rehtorien kokouksia asioiden
valmistelemiseksi.
Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Sama
henkilö voidaan valita hallitukseen enintään kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
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Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
8§
Toiminnanjohtaja
Hallitus voi palkata toiminnanjohtajan ja määrätä hänen toimikautensa, toimipaikkansa ja
palkkionsa. Toiminnanjohtaja toimii hallituksen sihteerinä ja edustaa puheenjohtajien ohella
yhdistystä tehtyjen päätösten puitteissa.
Hallitus voi palkata myös muuta henkilökuntaa toiminnanjohtajan esityksestä.
9§
Toimikunnat
Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa toimikuntia, joihin voidaan kutsua myös ulkopuolisia
jäseniä.
10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus voi
antaa nimenkirjoitusoikeuden toiminnanjohtajalle.
11 §
Tilintarkastajat
Yhdistyksellä on syysvuosikokouksen valitsema auktorisoitu tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
tai tilintarkastajayhteisö.
12 §
Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
viimeistään kolme viikkoa ennen kevätvuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätvuosikokousta hallitukselle.
13 §
Valtuutettujen kokoukset
Yhdistyksen valtuutettujen varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä loka-joulukuussa (syysvuosikokous) ja tammi-toukokuussa (kevätvuosikokous).
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen valtuutettujen kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
valtuutetuista sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
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Valtuutettujen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai valtuutettujen niin päättäessä myös
postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai
ennen kokousta. Päätös voi koskea myös vain osaa kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Valtuutettujen kokouksissa on jokaisella valtuutetulla yksi ääni.
Valtuutettujen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
14 §
Valtuutettujen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava valtuutettujen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi
mainittava, jos kokoukseen postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.
15 §
Valtuutettujen varsinaiset kokoukset
Varsinaisiin kokouksiin kutsutaan valtuutettujen lisäksi ne jäsenyliopistojen hallitusten
puheenjohtajat ja rehtorit, joita ei ole valittu valtuutetuiksi. Näillä on kokouksessa puheoikeus.
Syysvuosikokouksessa
- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenten liittymismaksujen ja
vuotuisten jäsenmaksujen suuruus ja aika, jolloin maksut on maksettava.
- valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. Hallituksen jäseniä
valittaessa on otettava huomioon, että hallituksessa ovat edustettuina erityyppiset yliopistot
sekä eri paikkakunnat.
- valitaan auktorisoitu tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastajayhteisö.
Kevätvuosikokouksessa
- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syysvuosikokouksen
käsiteltäväksi, on sen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
16 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään
kuukauden väliajoin pidettävässä valtuutettujen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

