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KIOSin säännöt  
 
Säätiön nimi ja kotipaikka  

1§  

Säätiön nimi on Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS sr. Säätiön nimi ruotsiksi on 
’Medborgarorganisationernas stiftelse för mänskliga rättigheter KIOS sr’. Säätiön nimi englanniksi on ’The 
Non-Governmental Organisations’ Foundation for Human Rights KIOS sr’ ja ranskaksi ’La Fondation des 
organisations non-gouvernementales sur les droits de l’homme KIOS sr’. Säätiön nimestä käytetään 
englanninkielistä lyhennettä ’KIOS Foundation’ ja ranskankielistä lyhennettä ’Fondation KIOS’. Säätiön 
kotipaikka on Helsinki. 

Tarkoitus 

2§ 

Säätiön tarkoituksena on edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja niihin liittyvää tietoisuutta niin ulkomailla 
kuin Suomessa sen mukaisesti, kun ihmisoikeudet on määritetty Yhdistyneiden kansakuntien sekä 
Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksissa ja -asiakirjoissa sekä muissa vastaavissa alueellisissa 
ihmisoikeusasiakirjoissa. 

Tarkoituksen toteuttaminen 

3§ 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla ja avustamalla kansalaisyhteiskunnan ja muiden toimijoiden työtä 
ihmisoikeuksien puolustamiseksi ja toimeenpanemiseksi Suomen ulkopuolella ja erityisesti kehittyvissä 
maissa sekä harjoittamalla viestintää, koulutusta ja julkaisutoimintaa. Säätiö voi toimia tarkoituksensa 
toteuttamiseksi myös kaikin muin laillisin keinoin. 

Varainhoito  

4§  

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista. Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa 
toimintansa rahoittamiseksi.  

Säätiön hallinto 

5§ 

Säätiön toimielin on hallitus. Säätiöllä on toiminnanjohtaja, joka toimii säätiön asiamiehenä. Säätiö voi 
päättää myös muun henkilön toimimisesta sen asiamiehenä toiminnanjohtajan sijasta. 

Hallitus 

6§ 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Säätiön hallituksessa on kuusi varsinaista jäsentä, ja yksi 
varajäsen. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja varajäsenen toimikausi 
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yhden vuoden siten, että joka vuosi kolme hallituksen jäsenistä ja varajäsen on erovuorossa.  Ensimmäistä 
kertaa hallitusta muodostettaessa tämän sääntömuutoksen tultua voimaan arpa ratkaisee ne kolme 
varsinaista jäsentä, joiden ensimmäinen toimikausi on vuoden mittainen. Henkilö voi olla hallituksen vara- 
tai varsinainen jäsen yhteensä 6 vuotta peräkkäin. 

 
Hallituksen valinta 

7§ 

Tässä pykälässä mainitut yhdistykset ja säätiö (seuraavassa: Perustajajärjestöt) valitsevat hallituksen 
varsinaiset jäsenet ja varajäsenen Perustajajärjestöjen kokouksessa, jonka hallitus kutsuu koolle vuosittain:   

- Amnesty International Suomen osasto ry 
- Ihmisoikeusliitto ry 
- Kepa ry (Fingo ry) 
- Kirkon Ulkomaanavun säätiö 
- Suomen Pakolaisapu ry 
- Suomen Rauhanpuolustajat ry 
- Suomen Sadankomitea ry 
- Suomen UNICEF ry 
- Suomen UN Women ry 
- Suomen YK-liitto - Finlands FN-förbund ry 
- Vammaiskumppanuus ry. 

Hallitus tekee esityksen Perustajajärjestöjen kokoukselle, joka valitsee hallituksen jäsenet niiden tilalle 
joiden toimikausi loppuu. Perustajajärjestöjen kokouskutsu tulee lähettää vähintään kaksi viikkoa ennen 
kokousta. Perustajajärjestöjen kokous on mahdollista järjestää kokonaan tai osittain etäosallistumisen 
kautta. 

Hallituksen jäsen voi erota kesken toimikauden.  Jos enemmän kuin kaksi jäsentä eroaa kesken kauden, 
pitää Perustajajärjestöjen kokous kutsua koolle kahden kuukauden kuluessa. 

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

8§ 

Hallitus valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessaan varsinaisten jäsentensä keskuudesta  
puheenjohtajan, jota kutsutaan myös säätiön puheenjohtajaksi, sekä varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan toimikausi on vuoden kerrallaan.  

Hallituksen kokoukset 

9§ 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 
Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille ja varajäsenille todisteellisesti viimeistään seitsemän 
päivää ennen kokousta. Myönnettävästä merkittävästä tuesta päätettäessä asiasta on ilmoitettava erikseen 
kutsussa.  

Hallitus päättää viimeistään huhtikuussa pidettävässä kokouksessaan seuraavista asioista:  
- hallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus  
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- talousarvio kulumassa olevalle vuodelle  
- valittava tilintarkastajan tai tilintarkastajat ja näille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tarkastamaan 
kuluvan vuoden kirjanpitoa ja hallintoa. 

Päätösvalta ja vaadittavat määräenemmistöt 

10§ 

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet hallituksen jäsenistä. Päätökset tehdään 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa 
asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja tapahtuneet 
äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen 
valitsema jäsen. 

Pöytäkirja tarkistetaan säätiön hallituksen seuraavassa kokouksessa, jollei toisin päätetä.  

Säätiön edustaminen  

11§ 

Hallitus voi oikeuttaa nimetyn henkilön edustamaan säätiötä. 

Tarkemmat ohjeistukset 

12§ 

Säätiön hallinnosta voidaan laatia tarkempia ohjeistuksia hallintosäännössä ja muissa asiakirjoissa, jotka 
säätiön hallitus hyväksyy. 

Sääntöjen muuttaminen 

13§ 

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen läsnä olevista jäsenistä sitä kannattaa. 
Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. 

 
Säätiön purkaminen 

13§ 

Päätös säätiön purkamisesta voidaan tehdä, jos hallitus tekee päätöksen säätiön purkamisesta kahdessa 
peräkkäisessä kokouksessaan. Säätiön purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Jos säätiö puretaan, sen 
varat käytetään 2§:ssä määriteltyihin tarkoituksiin. 

Säätiön lakkauttaminen 

14§ 

Jos säätiö lakkautetaan, sen varat käytetään 2§:ssä määriteltyihin tarkoituksiin. 


