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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag 
till lag om De vetenskapliga samfundens delegation 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att det stiftas 

en lag om De vetenskapliga samfundens de-
legation. Uppgifterna och ställningen för De 
vetenskapliga samfundens delegation, som är 
ett gemensamt organ för samfunden, föreslås 
genom lagen bli ordnad så att den nivå som 
den nya grundlagen förutsätter uppnås och att 
delegationens ställning som juridisk person 

blir klar. Delegationen skall bli ett offentlig-
rättsligt samfund, på vars verksamhet dock 
till stora delar bestämmelserna i förenings-
lagen skall tillämpas. Delegationens uppgif-
ter skall kvarstå oförändrade. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2007. 

————— 
 

 
 

ALLMÄN MOTIVERING 

 
1 Nuläge 

1.1 Bakgrund och nuläge 

De äldsta vetenskapliga samfunden i Fin-
land uppstod redan före mitten av 1800-talet 
och en mängd samfund inom olika veten-
skapsområden inrättades under århundradets 
senare del. Samfunden bedrev vetenskaplig 
publikationsverksamhet, ordnade föredrag 
och organiserade insamling av forskningsma-
terial, genomförde forskningsprojekt och 
skaffade internationell forskningslitteratur. 
På 1890-talet hade verksamheten och bok-
samlingarna expanderat så mycket att man 
ansåg det nödvändigt att intensifiera samar-
betet mellan de vetenskapliga samfunden. 
Även statsmakten ansåg det så viktigt med 
oavhängig forskning och främjande av natio-
nella vetenskaper att den var redo att ekono-
miskt stödja den sammanslutning som höll på 
att bildas. 

De vetenskapliga samfundens delegation, 
inrättades 1899, då tsaren på förslag av sena-
tens ekonomiedepartement bestämde att det 
hus (s.k. Pöllölä) som skulle byggas för än-
damålet i Helsingfors skulle ställas till de ve-
tenskapliga samfundens förfogande och att 
det för skötseln av huset och de gemensam-
ma ärendena för de i huset verksamma sam-
funden skulle inrättas en delegation och att 
senaten skulle ha rätt att utfärda närmare be-
stämmelser om delegationens sammansätt-
ning. I beslutet ingick dessutom vissa be-
stämmelser om anslag som beviljas delega-
tionen ur allmänna medel. Med stöd av detta 
fattade senaten den 19 augusti 1899 ett beslut 
där det bestämdes om de vetenskapliga sam-
fundens delegations sammansättning och 
verksamhet. 

Till delegationen hörde till en början nio 
vetenskapliga samfund. Delegationens pri-
mära uppgift var att förvalta de lokaler som 
genom senatens beslut hade anvisats sam-
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funden. År 1931 blev samfunden anvisade 
Ständerhuset, som inte längre användes av 
riksdagen. När Ständerhuset på 1980-talet 
blev mötes- och festlokal för statsrådet, anvi-
sades de vetenskapliga samfunden andra lo-
kaler i Kronohagen i Helsingfors, bl.a. Ve-
tenskapernas hus, där medlemssamfunden 
fick mötes- och kontorslokaler 1997. Sam-
funden kan fortfarande hålla möten också i 
Ständerhuset. 

Delegationens medlemsantal växte till en 
början långsamt, men under de senaste årti-
ondena har antalet medlemssamfund vuxit 
kraftigt. För närvarande har delegationen 236 
medlemmar. Som medlemmar godkänns 
samfund vars verksamhet huvudsakligen är 
inriktad på vetenskap. Dessutom förutsätts att 
forskarna inom området är väl representerade 
bland samfundens medlemmar och förtroen-
deorgan. Enligt delegationens stadgar har 
undervisningsministeriet fastställt förteck-
ningen över delegationens medlemssamfund. 

Delegationens verksamhet regleras av 
stadgar som godkändes av delegationsmötet 
den 27 maj 1990 och fastställdes av under-
visningsministeriet den 14 juni 1990. De vik-
tigaste organen vid delegationen är mötet och 
styrelsen. Vid mötet har varje medlemssam-
fund en representant. Till styrelsen hör 15 
medlemmar, av vilka Finska Vetenskapsaka-
demin och Finska Vetenskaps-Societeten 
vardera utser två representanter och Akade-
min för tekniska vetenskaper en representant. 
De övriga medlemmarna utses av årsmötet 
bland de övriga medlemssamfunden. Verk-
samheten vid den publikationscentral som 
delegationen driver leds av en fristående di-
rektion.  

Delegationen är ett riksomfattande samar-
betsorgan för de vetenskapliga samfunden i 
Finland. Dess uppgifter är enligt stadgarna 
att övervaka och främja samfundens verk-
samhetsbetingelser, utveckla det vetenskapli-
ga samarbetet och den vetenskapliga infor-
mationen på nationell och internationell nivå 
genom att ta initiativ och ge utlåtanden och 
ställningstaganden. Delegationen svarar för 
användningen av de medel som anvisats 
verksamheten och för förvaltningen och 
skötseln av de gemensamma lokaler som 
ställts till samfundens förfogande. Delegatio-
nen har också i uppgift att främja samfun-
dens publikationsverksamhet. 

Delegationen har en central ställning i det 
internationella utbytet av vetenskapliga pub-
likationer för Finlands del. Verksamheten ba-
serar sig på en Unescokonvention om detta 
från år 1958. Enligt den fungerar Bytescen-
tralen för vetenskaplig litteratur, som drivs 
av delegationen, som en nationell central för 
utbytesverksamhet i vårt land. Centralen skö-
ter distributionen av finländska vetenskapliga 
publikationer, främst de vetenskapliga sam-
fundens publikationer, till utländska abon-
nenter och bibliotek och tar emot och för-
medlar den i utbyte erhållna internationella 
litteraturen till universitetens och forsknings-
institutens bibliotek i hemlandet. 

Delegationen spelar även annars en bety-
dande roll när det gäller att stödja vetenskap-
lig publikationsverksamhet. Delegationen 
driver en publikationscentral, som ger råd 
och hjälper medlemssamfunden vid produk-
tionen och marknadsföringen av publikatio-
ner. Delegationen driver också försäljnings-
utställningen Tiedekirja (Vetenskapsbokhan-
deln), som koncentrerar sig på marknadsfö-
ring av vetenskaplig litteratur. 

Delegationens verksamhet har under de se-
naste åren också särskilt fokuserat på att göra 
vetenskapen känd och utveckla vetenskaps-
kommunikationen för den stora allmänheten. 
Delegationen ger ut tidningen Tieteessä ta-
pahtuu (Aktuellt inom vetenskapen), som in-
nehåller lättfattliga artiklar från olika veten-
skapsområden och där aktuella frågor kring 
forskning och forskningspolitik debatteras. 
Delegationen spelar en central roll som ar-
rangör i samband med Vetenskapsdagarna, 
ett evenemang som arrangeras tillsammans 
med flera samfund och där forskningsrön 
presenteras för allmänheten. 

Delegationen är ett betydande sakkunnig-
organ i frågor som gäller forskning och 
forskningspolitik, eftersom den har tillgång 
till en omfattande vetenskaplig sakkunskap 
från alla vetenskapsområden och eftersom 
den är oavhängig och inte representerar ett 
enskilt universitet, vetenskapsområde eller 
forskningsinstitut. 

Delegationen är huvudsakligen verksam 
med hjälp av ett prövningsbaserat statsbidrag 
som undervisningsministeriet beviljar årli-
gen. Statsunderstödet betalas av tipsvinstme-
del som anvisats för främjande av vetenska-
pen. Det uppgår för närvarande till ca 1,8 
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miljoner euro. Statsunderstödet är ca 80 pro-
cent av delegationens årsbudget. Sedan år 
1985 har medlemssamfunden betalt en med-
lemsavgift som är knuten till antalet person-
medlemmar. Delegationen har dessutom 
andra inkomster från olika källor. 

De vetenskapliga samfundens delegation 
hade 25 anställda år 2005. Personalen har 
med stöd av beslut av Statskontoret omfattats 
av statens pensionssystem. 

 
1.2 Bedömning av nuläget 

De vetenskapliga samfundens delegation 
har en etablerad och central ställning i det 
finländska forskningssystemet. I egenskap av 
samorgan för de vetenskapliga samfunden 
företräder den på bred bas det finländska ve-
tenskapssamfundet. Delegationen sörjer för 
de vetenskapliga samfundens gemensamma 
verksamhetsbetingelser och har betydande 
uppgifter vid främjandet av den finländska 
vetenskapliga publikationsverksamheten och 
vid distributionen av publikationer. 

Delegationen och dess organisation bygger 
på beslut av tsaren och senaten från år 1899. 
I dagens läge och i synnerhet efter den nya 
grundlagens ikraftträdande kan delegationens 
rättsgrund anses otillräcklig. Dess juridiska 
ställning är inte heller entydig.  

Delegationen kan å ena sidan till sin juri-
diska karaktär anses vara ett privat organ. 
Dess medlemssamfund är privaträttsliga regi-
strerade föreningar eller stiftelser. Det stöd 
delegationen anvisats via statsbudgeten har 
redan i flera årtionden haft formen av stats-
understöd. Anställningsförhållandena för de-
legationens personal är inte statliga tjänster 
eller uppgifter, även om de har omfattats av 
lagen om statens pensioner (280/1966).  I den 
mån De vetenskapliga samfundens delega-
tion på ovannämnda grunder skall betraktas 
som ett privaträttsligt samfund, är tsarens och 
senatens beslut från år 1899 enligt den nuva-
rande grundlagen inte tillräckliga t.ex. för att 
ge undervisningsministeriet behörighet när 
det gäller delegationens stadgar och med-
lemskår. Enligt 2 § 3 mom. i grundlagen för-
utsätter detta ett bemyndigande i lag. 

Delegationen har å andra sidan vissa drag 
av offentligrättsligt samfund. Den har grun-
dats genom åtgärder av den offentliga mak-
ten och dess stadgar och medlemsförteckning 

fastställs av undervisningsministeriet. Dele-
gationen svarar också för vissa uppgifter som 
till sin natur kan anses offentliga. Inte heller 
sedd ur denna synvinkel kan regleringen i 
fråga om delegationen anses tillräcklig under 
nuvarande förhållanden. 

Att delegationens juridiska ställning är 
oreglerad är ett problem också för delegatio-
nen och dess egna organ. Delegationen åtnju-
ter ett rätt betydande regelbundet, om än 
prövningsbaserat statsunderstöd. Avsikten är 
dessutom att i någon mån utvidga statsunder-
stöden och de funktioner som bedrivs med 
statsunderstöd. När delegationens verksam-
het ökar i volym måste delegationens ställ-
ning som juridisk person och organens juri-
diska ställning och ansvar vara klara. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att De 
vetenskapliga samfundens delegations juri-
diska ställning och karaktär ger rum för tolk-
ningar. Rättsgrunden för delegationen måste 
ses över så att samfundets karaktär och ställ-
ning som juridisk person är tydliga och så att 
författningarna uppfyller också de villkor 
som ställs i den nya grundlagen.  

 
2 Målsättning och de viktigaste 

förslagen 

Propositionens syfte är att ge De veten-
skapliga samfundens delegation en klar juri-
disk ställning och att göra regleringen av de-
legationen och dess organisation tidsenlig. 
Delegationen skall bli ett offentligrättsligt 
samfund, dock med en relativt självständig 
ställning. Delegationens uppgifter skall kvar-
stå oförändrade, dvs. dess uppgift skall vara 
att främja de vetenskapliga samfundens verk-
samhetsbetingelser och samarbete samt på 
olika sätt utveckla den vetenskapliga publi-
kationsverksamheten och distributionen och 
utnyttjandet av forskningsrön. 

I syfte att organisera delegationens juridis-
ka ställning har två alternativa lösningar förts 
fram. Delegationen kunde organiseras som 
en registrerad förening, verksam helt i enlig-
het med föreningslagen (503/1989), eller så 
kunde den bilda en sådan i 2 § 2 mom. före-
ningslagen avsedd sammanslutning som ge-
nom lag har organiserats för ett särskilt än-
damål. Väsentligt med tanke på det senare al-
ternativet är att sammanslutningen visas ha 
en sådan offentlig uppgift som bildar en till-
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räcklig grund för att inrätta den genom lag-
stiftningsåtgärder. För De vetenskapliga sam-
fundens delegation kan särskilt delegationens 
verksamhet i bytescentralen för vetenskaplig 
litteratur anses vara en sådan uppgift. Även 
andra uppgifter vid delegationen som hänför 
sig till distributionen av forskningsrön kan 
åtminstone indirekt anses vara offentliga 
uppgifter. 

En central uppgift för delegationen är att 
utveckla den vetenskapliga informationsför-
medlingen och publikationsverksamheten. I 
praktiken utför delegationen denna uppgift 
genom att upprätthålla en särskild publika-
tionscentral, som erbjuder delegationens 
medlemssamfund gemensamma tjänster. De 
vetenskapliga samfunden har av tradition va-
rit viktiga förläggare av vetenskaplig littera-
tur och tidskrifter. Offentliggörande av 
forskningsrön, och den vägen den vetenskap-
liga publikationsverksamheten, är en oskil-
jaktig del av forskningsprocessen. De veten-
skapliga samfundens publikationsverksamhet 
kan på så sätt ses som en organisk del av det 
forskningssystem som det allmänna upprätt-
håller. Sedd ur denna synvinkel kan delega-
tionens verksamhet för att främja publika-
tionsverksamheten anses ha karaktären av en 
offentlig uppgift. Delegationen har av tradi-
tion svarat för Bytescentralen för vetenskap-
lig litteratur. Bytescentralens verksamhet ba-
serar sig på en Unescokonvention från år 
1958 angående internationellt utbyte av pub-
likationer. Finland anslöt sig till konventio-
nen år 1967 genom lagen om godkännande 
av vissa stadganden i konventionen angående 
internationellt utbyte av publikationer 
(35/1967) och förordningen om bringande i 
kraft av konventionen angående internatio-
nellt utbyte av publikationer (36/1967).  By-
tescentralsverksamheten, som bygger på 
ovan avsedda fördrag, skall anses vara en så-
dan offentlig uppgift som ger en särskild 
grund för att föreskriva om De vetenskapliga 
samfundens delegation genom lag.  

Delegationen skall också främja distribu-
tionen av forskningsrön i samhället och ut-
nyttjandet av forskningsrön i all verksamhet 
och i allt beslutsfattande i samhället. Infor-
mation om vetenskap och popularisering av 
vetenskapen har blivit ett allt viktigare mål 
också i den offentliga forskningspolitiken. 
De vetenskapliga sammanslutningar som 

forskarna bildar har av tradition spelat en 
viktig roll i detta avseende, vilket också tagit 
sig uttryck i delegationens verksamhet, t.ex. 
som arrangör av Vetenskapsdagarna. 

Att delegationens ställning organiseras ge-
nom lagstiftningsåtgärder kan också motive-
ras med att delegationen i själva verket redan 
för närvarande kan betraktas som ett slags of-
fentligrättsligt samfund, eftersom den har in-
rättats genom åtgärder av den offentliga mak-
ten och undervisningsministeriet har fastställt 
dess stadgar och medlemsförteckning. Den 
reglering som delegationen baserar sig på är 
dock otillräcklig under nuvarande förhållan-
den. Organiserandet av delegationens ställ-
ning genom lagstiftningsåtgärder skulle såle-
des vara en naturlig fortsättning på den nuva-
rande situationen.      

 

3 Proposit ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Propositionen har inga ekonomiska konse-
kvenser. Avsikten är att verksamheten i De 
vetenskapliga samfundens delegation även i 
framtiden skall finansieras med ett årligt 
prövningsbaserat statsunderstöd ur de tips-
vinstmedel för stödjande av vetenskapen som 
undervisningsministeriet har till sitt förfo-
gande.  De lokaler som delegationen använ-
der skall, såsom tidigare, utan vederlag stäl-
las till delegationens förfogande. 

 

3.2 Konsekvenser för organisation och 
personal 

Genom förslaget får delegationen en tydli-
gare ställning och en klarare ställning som 
juridisk person. Ställningen för de personer 
som är anställda av delegationen påverkas 
inte. 

 

4 Beredningen av proposit ionen 

Propositionen baserar sig på ett förslag av 
en arbetsgrupp som tillsattes av undervis-
ningsministeriet den 2 juni 2005 (Undervis-
ningsministeriets arbetsgruppspromemorior 
och utredningar 2005:44). I arbetsgruppen 
var undervisningsministeriet, De vetenskap-



 RP 104/2006 rd  
  
 

5

liga samfundens delegation och delegatio-
nens personal företrädda. Utlåtanden om ar-
betsgruppens förslag har givits av justitiemi-
nisteriet, finansministeriet, De vetenskapliga 
samfundens delegation och Patent- och regis-
terstyrelsen. Justitieministeriet konstaterade i 
sitt utlåtande att de offentligrättsliga dragen i 
delegationens verksamhet och delegationens 
historiska bakgrund kan anses motivera en 
organisering av föreningen genom lagstift-
ningsåtgärder. Justitieministeriet ansåg också 
att arbetsgruppens förslag till vissa delar bör 
kompletteras. I detta avseende har åsikterna i 

utlåtandet beaktats. Till övriga delar under-
stöddes arbetsgruppens förslag i utlåtandena.     

 
5 Andra omständigheter  som in-

verkat på proposit ionens inne-
håll  

Personalen vid De vetenskapliga samfun-
dens delegation har omfattats av det statliga 
pensionssystemet. Avsikten är att bestäm-
melser också om pensionsskyddet för delega-
tionens personal skall tas in i lagen om infö-
rande av den nya lagen om statens pensioner. 

 
 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

 
1 Lagförslaget  

1 §. Syfte. Paragrafen skall innehålla en be-
stämmelse om det allmänna syftet med De 
vetenskapliga samfundens delegation. Be-
stämmelsen motsvarar den rådande situatio-
nen. Delegationens allmänna syfte är att vara 
ett samarbetsorgan för de vetenskapliga sam-
funden i Finland och på olika sätt främja 
samarbetet mellan dem. Ett särskilt syfte 
skall fortfarande vara att främja den veten-
skapliga informationsförmedlingen i olika 
former och utveckla den vetenskapliga pub-
likationsverksamheten, där de vetenskapliga 
samfunden har en betydande ställning. 

2 §. Uppgifter. I paragrafen skall närmare 
föreskrivas om delegationens uppgifter. De 
skall motsvara delegationens nuvarande upp-
gifter. Delegationen skall enligt 1 punkten i 
paragrafen främja samarbetet mellan och 
verksamhetsbetingelserna för de vetenskapli-
ga samfund som är medlemmar i delegatio-
nen. En praktisk central verksamhetsform 
skall dock såsom hittills vara att förvalta de 
gemensamma lokaler som ställts till samfun-
dens förfogande och erbjuda medlemssam-
funden andra gemensamma tjänster. Delega-
tionen har också en betydande roll som sak-
kunnig i den forskningspolitiska debatten och 
i det forskningspolitiska beslutsfattandet. En-
ligt paragrafens 2 punkt gäller den andra 
uppgiftskategorin att främja den vetenskapli-

ga publikationsverksamheten. Bland uppgif-
terna nämns särskilt en uppgift som hänför 
sig till internationellt utbytet av vetenskaplig 
litteratur, en uppgift som baserar sig på en 
Unescokonvention i frågan. En tredje upp-
giftskategori i paragrafens 3 punkt är att göra 
forskningsrön kända samt uppgifter som hän-
för sig till information om forskningen. 

I lagen behövs bestämmelser endast om de-
legationens huvudsakliga uppgifter och sär-
skilt om de uppgifter vilka kan anses ha ka-
raktären av offentlig uppgift. Delegationen 
skall enligt lagförslaget bli ett offentligrätts-
ligt samfund. I enlighet med principen om fö-
reningsfrihet skall delegationens självbe-
stämmanderätt dock inte begränsas mer än 
vad som är nödvändigt med tanke på dess of-
fentliga uppgift. Av denna anledning föreslås 
att det i lagen tas in en bestämmelse enligt 
vilken delegationen utöver de uppgifter som 
nämns i lagen även kan ha andra uppgifter, 
som ingår i stadgar som delegationen själv 
godkänner.  

3 §. Rättskapacitet och hemort. Enligt pa-
ragrafens 1 mom. skall De vetenskapliga 
samfundens delegation vara en självständig 
juridisk person som kan förvärva rättigheter 
och ingå förbindelser samt vara part vid 
domstolar och andra myndigheter. Bestäm-
melsen medför klarhet i delegationens juri-
diska ställning, som i dagens läge kan anses 
ge rum för tolkningar. 
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I paragrafens 2 mom. anges delegationens 
hemort, som är Helsingfors stad. 

4 §. Delegationens medlemmar. I paragra-
fen förslås bestämmelser om delegationens 
medlemmar, villkoren för medlemskap och 
förfarandet för godkännande av medlemmar. 
Medlemmar i delegationen kan enligt försla-
get vara vetenskapliga samfund och veten-
skapsakademier, som godkänns som med-
lemmar enligt lagen om delegationen och en-
ligt delegationens stadgar. Medlemmarna 
skall godkännas av delegationsmötet. 

I delegationens stadgar, som godkänns av 
delegationsmötet, bestäms närmare om de 
kriterier som ett samfund skall uppfylla för 
att godkännas som medlem. Avsikten är att 
villkoren för medlemskap skall kvarstå oför-
ändrade i stadgarna, vilket innebär att ett 
medlemssamfund skall ha en viss nivå på sin 
vetenskapliga verksamhet och att det skall 
vara tillräckligt representativ när det gäller 
forskare inom området i fråga. Avsikten är 
att undervisningsministeriet i framtiden inte 
längre skall fastställa delegationens med-
lemsförteckning. Enligt övergångsbestäm-
melsen i lagens 9 § 3 mom. skall de samfund 
som varit medlemmar i De vetenskapliga 
samfundens delegation bli medlemmar i den 
nya delegationen när lagen träder i kraft. 

5 §. Delegationens organ. Det föreslås att i 
paragrafen bestäms om delegationens organ. 
Organen skall enligt förslaget vara delega-
tionsmötet och styrelsen. Bestämmelser om 
eventuella andra organ skall kunna tas in i 
delegationens stadgar. En sådan kan t.ex. så-
som för närvarande vara en separat direktion 
för publikationscentralen. 

Den högsta beslutanderätten i delegationen 
skall utövas av delegationsmötet, till vilket 
varje medlemssamfund har rätt ett utse en re-
presentant. 

Delegationens förvaltning och dess ärenden 
skall skötas av en styrelse, som representerar 
delegationen. Styrelsen skall utses eller fast-
ställas av delegationsmötet enligt vad som 
närmare bestäms i stadgarna. Avsikten är att 
vetenskapsakademierna fortfarande skall ha 
den i stadgarna föreskrivna rätten att utse 
sina representanter till delegationens styrelse. 
Bestämmelserna i 35 § i föreningslagen skall 
enligt 8 § i förslaget dessutom i tillämpliga 
delar gälla styrelsen.  

I fråga om delegationens organ iakttas med 

stöd av 6 § i övrigt bestämmelserna i före-
ningslagen. 

6 §. Frågor som skall avgöras vid delega-
tionsmöte. Enligt vad som föreslås i 8 § skall 
i fråga om delegationen och dess organ i hu-
vudsak tillämpas bestämmelserna i före-
ningslagen. Det föreslås dock att i lagen tas 
in en bestämmelse om uppgifterna för dele-
gationens högsta organ, dvs. delegationsmö-
tet. Innehållsmässigt motsvarar bestämmel-
sen till största delen vad som bestäms om 
uppgifterna för föreningsmötet i 23 § i före-
ningslagen. Mötet skall fatta beslut om god-
kännande och ändring av delegationens stad-
gar, val eller avsättning av styrelsen, en sty-
relsemedlem eller en revisor, godkännande 
av verksamhetsplanen och budgeten, faststäl-
lande av verksamhetsberättelsen och bokslu-
tet och beviljande av ansvarsfrihet samt god-
kännande eller uteslutning av medlemssam-
fund. I framtiden skall undervisningsministe-
riet inte längre fastställa delegationens stad-
gar. 

7 §. Bokföring och revision. I paragrafen 
skall föreskrivas om bokföring och revision 
vid De vetenskapliga samfundens delegation. 
Delegationen skall enligt förslaget vara bok-
föringsskyldig. På bokföringen skall bokfö-
ringslagen (1336/1997) och på revisionen 
skall revisionslagen (936/1994) tillämpas. 
Delegationen skall ha två revisorer och två 
revisorssuppleanter. Åtminstone den ena av 
revisorerna och den ena av revisorssupplean-
terna skall vara CGR- eller GRM-revisor. 

8 §. Tillämpning av bestämmelser i före-
ningslagen. Det föreslås att behövliga be-
stämmelser med hänvisning till förenings-
lagen tas in i paragrafen. Endast sådana nöd-
vändiga bestämmelser som beror på delega-
tionens särdrag skall tas in i lagen. Till övri-
ga delar skall det anses tillräckligt och i en-
lighet med principen om föreningsfrihet att 
bestämmelserna i föreningslagen tillämpas på 
delegationen. Enligt 2 § 2 mom. i förenings-
lagen tillämpas föreningslagen endast i den 
mån så stadgas särskilt på sammanslutningar 
som genom lag eller förordning har organise-
rats för ett särskilt ändamål. De bestämmel-
ser i föreningslagen som skall tillämpas på 
De vetenskapliga samfundens delegation är 
bestämmelsen om medlemmarnas personliga 
ansvar (6 § 2 mom.), frågor som skall näm-
nas i föreningens stadgar (8 §), tvåspråkighet 
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(9 §), medlemsförteckning (11 §), inträde i 
en förening (12 §), utträde ur en förening (13 
§), uteslutning ur en förening (14 §) samt för-
farande vid uteslutning (15 §), föreningsmöte 
(20 §) samt möteskallelse (24 §), jäv för en 
medlem, styrelsemedlem eller någon annan 
som hör till föreningens förvaltning (26 §), 
beslutsförfarande (27 §), val (28 §) samt för-
rättande av val (29 §) och omröstnings- och 
valordning (30 §), uppsättande av protokoll 
(31 §), klanderbara beslut (32 §) och ogiltiga 
beslut (33 §), verkställighetsförbud (34 §), 
styrelsen (35 § 1 och 2 mom.), de som får 
teckna föreningens namn (36 §), jäv (37 §) 
och skadeståndsskyldighet (39 §). 

9 §. Ikraftträdande- och övergångsbe-
stämmelser. Lagen avses träda i kraft den 1 
januari 2007. 

Efter lagens ikraftträdande torde det ta någ-
ra månader innan De vetenskapliga samfun-
dens nya delegation organiserat sig, de nya 
stadgarna godkänts och registrerats samt va-

let av delegationens organ förrättats. Det fö-
reslås därför i paragrafens 2 mom. att man i 
delegationens verksamhet under denna över-
gångsperiod skall iaktta de tidigare stadgarna 
för De vetenskapliga samfundens delegation 
och att de tidigare organen vid delegationen 
skall fungera som delegationens organ. 

Enligt paragrafens 3 mom. skall de nuva-
rande medlemssamfunden i De vetenskapliga 
samfundens delegation utan särskilda åtgär-
der bli medlemmar i den nya delegationen. 
Ett medlemssamfund som inte godkänner 
den nya delegationens stadgar, skall dock 
kunna utträda ur delegationen omedelbart. 

 
2 Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2007. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om De vetenskapliga samfundens delegation 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
 

1 § 

Syfte 

För främjandet av samarbetet mellan de ve-
tenskapliga samfunden och av den veten-
skapliga informationsförmedlingen finns De 
vetenskapliga samfundens delegation. 

 
2 § 

Uppgifter 

Delegationen skall 
1) främja samarbetet mellan medlemssam-

funden i delegationen och stödja deras verk-
samhetsbetingelser, 

2) utveckla förmedlingen av vetenskaplig 
information och publikationsverksamheten 
samt sköta det internationella utbytet av ve-
tenskaplig litteratur, 

3) arbeta för att forskningsrönen blir kända 
och utnyttjade i samhället, samt 

4) sköta de övriga uppgifter som ålagts de-
legationen i dess stadgar. 

 
3 § 

Rättskapacitet och hemort 

Delegationen kan för skötseln av sina upp-
gifter förvärva rättigheter i sitt namn och 
ingå förbindelser, uppträda som part vid 

myndighetsförfarande samt kära och svara 
vid domstol. 

Delegationens hemort är Helsingfors stad. 
 

4 § 

Delegationens medlemmar 

Delegationen består av de vetenskapliga 
samfund som i enlighet med denna lag och 
delegationens stadgar godkänns som med-
lemmar i delegationen. 

Som medlem i delegationen kan godkännas 
ett samfund som i fråga om vetenskaplig och 
övrig verksamhet uppfyller de kriterier som 
anges i delegationens stadgar. Medlemmarna 
godkänns av delegationsmötet. 

 
 

5 § 

Delegationens organ 

Organ vid delegationen är delegationsmötet 
och styrelsen. Delegationen kan också ha 
andra organ enligt vad som bestäms i stad-
garna. 

Varje medlemssamfund väljer en represen-
tant till delegationsmötet. 

I delegationens styrelse finns 15 medlem-
mar och suppleanter för dem, vilka delega-
tionsmötet väljer eller fastställer enligt vad 
som bestäms i stadgarna. 
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6 § 

Ärenden som skall avgöras vid  
delegationsmöte 

Vid delegationsmötet fattas beslut om 
1) godkännande och ändring av delegatio-

nens stadgar, 
2) val eller avskedande av styrelsen, en sty-

relsemedlem eller en revisor, 
3) godkännande av verksamhetsplanen och 

budgeten, 
4) fastställande av verksamhetsberättelsen 

och bokslutet samt beviljande av ansvarsfri-
het, 

5) godkännande eller uteslutande av med-
lemssamfund, samt 

6) andra ärenden som enligt stadgarna an-
kommer på delegationsmötet. 

 
7 § 

Bokföring och revision 

Delegationen är bokföringsskyldig. På dess 
bokföring tillämpas bokföringslagen 
(1336/1997). 

Delegationen skall ha två revisorer och två 
revisorssuppleanter. Minst en av revisorerna 
och en av revisorssuppleanterna skall vara en 
av Centralhandelskammaren eller en han-
delskammare godkänd revisor. I fråga om re-
visionen tillämpas i övrigt revisionslagen 
(936/1994). 

8 § 

Tillämpning av bestämmelser 
 i föreningslagen 

I fråga om delegationen, dess stadgar, för-
valtning, beslutsfattande och medlemmar 
gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 
6 § 2 mom., 8, 9, 11—15, 20, 24, 26—34 §, 
35 § 1 och 2 mom. samt 36, 37 och 39 § i fö-
reningslagen (503/1989). 

 
9 § 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Före ikraftträdandet av de stadgar som av-

ses i denna lag iakttas de stadgar för De ve-
tenskapliga samfundens delegation som gäll-
de vid ikraftträdandet. Mandatperioden för de 
organ vid De vetenskapliga samfundens de-
legation som är verksamma när lagen träder i 
kraft fortsätter tills nya organ enligt denna 
lag och enligt de nya stadgarna har valts. 

De vetenskapliga samfund som är med-
lemmar i delegationen vid lagens ikraftträ-
dande blir medlemssamfund i den delegation 
som avses i denna lag. Ett samfund som inte 
godkänner delegationens stadgar har rätt att 
omedelbart utträda ur delegationen. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 

Helsingfors den 18 augusti 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Kulturminister Tanja Saaarela 


