
 

 

Nuorten Tiedeakatemia 

Young Academy Finland (YAF) 

 

Hyväksytty Suomalaisen Tiedeakatemian (STA) hallituksen kokouksessa 6.2.2017 

 

1§   Tarkoitus 

Nuorten Tiedeakatemia (YAF) on nuorten tutkijoiden yhteisö, joka toimii Suomalaisessa 
Tiedeakatemiassa.  

Nuorten Tiedeakatemia on perustettu 2017 ja sen tarkoituksena on edistää tiedettä, 
erityisesti nuorten tutkijoiden näkökulmasta. 

Tarkoitusta toteutetaan parhaaksi katsotulla tavalla järjestämällä esimerkiksi 
esitelmätilaisuuksia, tieteellisiä kokouksia, osallistumalla tieteen tilaa koskevaan 
keskusteluun, antaen lausuntoja ja pitäen yhteyttä kansainvälisiin sisar- ja kattojärjestöihin. 

Kannanotoissaan Nuorten Tiedeakatemiaon Suomalaisesta Tiedeakatemiasta itsenäinen. 

2 §   Jäsenet 

Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus kutsuu vuosittain toukokuun kokouksessaan 
Nuorten Tiedeakatemian jäseniksi nuoria tieteenharjoittajia. 

Jäsenyys Nuorten Tiedeakatemiassa alkaa 1.9. ja päättyy neljän vuoden kuluttua 31.8.  
Jäseneksi voidaan valita vain kerran. 

Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus voi erottaa Nuorten Tiedeakatemian jäsenen kesken 
toimikauden samalla perusteella, millä Suomalainen Tiedeakatemia voi erottaa jäsenensä 
yhdistyksen jäsenyydestä.  

Nuorten Tiedeakatemian jäsenyydestä ei kanneta jäsenmaksuja.  

Entisistä Nuorten Tiedeakatemian jäsenistä muodostuu Nuorten Tiedeakatemian alumni. 

3 §   Hallinto ja toimihenkilöt 

Nuorten Tiedeakatemian jäsenistö valitsee vuosittain toimintaansa johtamaan hallituksen, 
johon kuuluu neljästä kahdeksaan (4–8) jäsentä siten, että jokaisesta vuosikerrasta on 
vähintään yksi edustaja. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen samasta 
vuosikerrasta.  

Hallituksen jäsenet valitaan Nuorten Tiedeakatemian jäsenkokouksessa, joka pidetään 
viimeistään 30.9. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättymisestä ja 
päättyy vuoden kuluttua valintakokouksen päättymiseen. 

Hallituksen jäseniä valittaessa tulee huomioida eri tieteenalojen kirjo.  

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.   

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.  



 

 

Nuorten Tiedeakatemian nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja sihteeri, kaksi yhdessä. 

4 §   Osasto- ja ryhmäjako 

Nuorten Tiedeakatemia voi jakautua osastoiksi ja ryhmiksi siten kuin Nuorten 
Tiedeakatemian jäsenkokous päättää. 

5 §   Talous 

Nuorten Tiedeakatemia laatii vuosittain ehdotuksen toimintasuunnitelmasta ja 
rahoitussuunnitelmasta Suomalaiselle Tiedeakatemialle. Seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelma ja rahoitussuunnitelma on toimitettava Suomalaisen Tiedeakatemian 
hallitukselle viimeistään kuukausi ennen Suomalaisen Tiedeakatemian syyskokousta. 

Suomalainen Tiedeakatemia tukee Nuorten Tiedeakatemian toimintaa hyväksyttyihin 
suunnitelmiin perustuen. Nuorten Tiedeakatemian hallitus on varojen käytöstä 
tilivelvollinen Suomalaiselle Tiedeakatemialle. 

Nuorten Tiedeakatemia voi tehdä ehdotuksia erillisestä varainhankinnastaan Suomalaisen 
Tiedeakatemian hallitukselle. 

Nuorten Tiedeakatemian on toimitettava kertomus toiminnastaan Suomalaisen 
Tiedeakatemian hallitukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. 

6 §   Kokoustekniikka 

Nuorten Tiedeakatemian jäsenten ja hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee ehdotus, 
jota on kannattanut enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä. 

Vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jollei henkilövalinta tapahdu yksimielisesti. 
Vaalit toimitetaan vaadittaessa umpilipuin.  

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 

7 §   Nuorten Tiedeakatemian jäsenkokoukset ja kokouskutsut 

Nuorten Tiedeakatemian jäsenkokous on kutsuttava koolle, jos jäsenkokous tai Nuorten 
Tiedeakatemian hallitus niin päättää tai vähintään 1/10 jäsenistä vaatii kokouksen koolle 
kutsumista. 

Kutsu Nuorten Tiedeakatemian jäsenkokoukseen on lähetettävä vähintään 10 päivää 
ennen kokousta jäsenen Nuorten Tiedeakatemialle toimittamaan osoitteeseen. 
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Asia, jota ei ole mainittu 
kokouskutsussa, voidaan ottaa päätettäväksi, jos vähintään 3/4 läsnä olevista jäsenistä sitä 
kannattaa. 

8 §   Sääntöjen muuttaminen 

Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus päättää näiden sääntöjen muuttamisesta kuultuaan 
Suomalaisen Tiedeakatemian Emil Aaltosen rahaston hoitokuntaa. 

Nuorten Tiedeakatemia voi tehdä esityksen sääntöjen muuttamisesta Suomalaisen 
Tiedeakatemian hallitukselle.  



 

 

9 §  Nuorten Tiedeakatemian lakkauttaminen 

Nuorten Tiedeakatemian lakkauttamisesta päättää Suomalaisen Tiedeakatemian 
jäsenkokous Suomalaisen Tiedeakatemian Emil Aaltosen rahaston säännöissä määrätyn 
mukaisesti.  

10 § Siirtymäkauden määräykset 

Nuorten Akatemian toiminnan käynnistymiseen liittyvä siirtymäkausi päättyy 31.8.2021. 

Nuorten Akatemian jäsenyys voi siirtymäkauden aikana olla alle neljä vuotta.  

Siirtymäkauden aikana voidaan poiketa näiden sääntöjen 3 §:n 1 momentissa olevasta 
hallituksen jäsenten vuosikertoja koskevasta määräyksestä. 


