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Me allekirjoittaneet olemme päättäneet perustaa Tampereen korkeakoulusäätiön, jonka tarkoituksena on
yliopistoja koskevassa lainsäädännössä tarkemmin säädettävällä tavalla edistää vapaata tutkimusta sekä
tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Säätiö on itsenäinen, monialainen tiede- ja taideyhteisö, jonka
toiminta perustuu Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkimukseen ja opetukseen,
muun muassa korkeatasoiseen lääketieteeseen, taloustieteeseen, tekniikkaan ja yhteiskuntatieteisiin sekä
näistä johdettaviin uudenlaisiin tutkimuksen ja opetuksen yhdistelmiin.
Säätiö toimii vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän, muun yhteiskunnan ja kansainvälisen tiede- ja taideyhteisön kanssa sekä edistää koulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä soveltavaa tutkimusta ja elinkeinoelämää palvelevaa kehitystoimintaa. Säätiön tehtävänä on
korkeatasoisen ja kansainvälisen tutkimuksen ja opetuksen avulla toimia pitkäjänteisesti suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn sekä ihmiskunnan ja ympäristön eduksi.
Säätiön piirissä on tieteen, taiteen ja opetuksen vapaus.
Lisäksi säätiö harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa siten, kuin ammattikorkeakouluja koskevassa lainsäädännössä säädetään.
Säätiö noudattaa toiminnassaan kansainvälisesti korkeatasoisen yliopistotoiminnan eettisiä periaatteita ja
hyvää hallintotapaa sekä turvaa sisäisessä hallinnossaan opetuksen, tutkimuksen ja taiteen vapauden edellyttämän akateemisen itsehallinnon ja siihen olennaisesti kuuluvan professorikunnan riippumattomuuden.
Säätiö perustetaan sen edellytyksen varaan, että lainsäädännössä säätiölle annetaan hoidettavaksi yliopistoille säädettyjä julkisia tehtäviä. Säätiöyliopiston toiminta rakennetaan samoille toimintaperiaatteille, joilla
säätiöyliopistot tällä hetkellä toimivat, mukaan lukien strateginen, riippumaton hallitus ja konsistorin tukena toimiva hallituksen nimityskomitea. Tampereen yliopiston sekä Tampereen teknillisen yliopiston
toiminta siirtyy säätiön toiminnaksi, mikäli yliopistoja koskeva lainsäädäntö sen mahdollistaa.
Säätiön toteuttaessa lailla annettua julkista tehtävää noudatetaan, mitä yliopistoja koskevassa lainsäädännössä säädetään. Samoin kun säätiö harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa, noudatetaan, mitä ammattikorkeakouluja koskevassa lainsäädännössä säädetään. Lisäksi säätiön toiminnassa noudatetaan, mitä hallintolaissa, laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa lainsäädännössä säädetään.
Säätiön peruspääomaksi perustajat luovuttavat yhteensä 1 940 000 euroa seuraavasti:
 Suomen valtio 50 000 euroa,
 Jane ja Aatos Erkon säätiö sr 1 000 000 euroa
 Kaupan liitto ry 50 000 euroa,
 Kauppias K.P. Ruuskasen säätiö sr 50 000 euroa,
 Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö sr 50 000 euroa,
 Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö sr 10 000 euroa,
 Pirkanmaan liitto 50 000 euroa
 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 50 000 euroa,
 Suomen Punainen Risti 10 000 euroa,














Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr 100 000 euroa,
Tampereen kauppakamari ry 50 000 euroa,
Tampereen Kauppaseura ry 20 000 euroa,
Tampereen kaupunki 50 000 euroa,
Tampereen Suomalainen Klubi ry 20 000 euroa,
Tampereen Teknillinen Seura ry 20 000 euroa,
Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiö sr 250 000 euroa,
Tekniikan Akateemiset ry 40 000 euroa,
Teknologiateollisuus ry 25 000 euroa,
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sr 25 000 euroa,
Väinö Tannerin säätiö sr 10 000 euroa sekä
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry 10 000 euroa.

Tampereen kaupunki sitoutuu luovuttamaan 31.12.2018 hallussaan olevat Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n (y-tunnus 10154281) osakkeet Tampereen korkeakoulusäätiölle sillä ehdolla, että säätiölle annetaan lailla hoidettavaksi yliopistolle säädettyjä julkisia tehtäviä ja sijoitettavan osakevarallisuuden hoitaminen rinnastuu säätiön peruspääoman hoitamiseen, siten kuin säätiön sääntöjen 4 §:ssä määrätään.
Tavoitteena on lisäksi, että Tampereen korkeakoulusäätiölle pyritään keräämään vähintään 50 miljoonaa
euroa yksityistä pääomaa, ja että Suomen valtio pääomittaa säätiötä mahdollisuuksien mukaan.
Teknologiateollisuus ry ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö yhdessä sekä Tampereen kaupunki
sitoutuvat koordinoimaan perustajatahojen kesken ehdokkaiden nimeämisen yliopiston hallitukseen sekä
hallituksen nimityskomiteaan.
Me perustamiskirjan allekirjoittajat olemme hyväksyneet säätiölle tämän perustamiskirjan liitteenä olevat
säännöt, joissa määritellään säätiön ensimmäisen hallituksen, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien valinta.
Säätiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2018.
Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2017
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KORKEAKOULUJEN SITOUTUMUS
Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto ilmaisevat tahtonsa perustaa uuden säätiöyliopiston siten, kun tässä perustamiskirjassa ja yliopistolainsäädännössä tarkemmin säädetään.
Lisäksi Tampereen teknillisenä yliopistona toimiva TTY-säätiö sr sitoutuu siihen, että TTY-säätiö sulautuu Tampereen korkeakoulusäätiöön sen saatua oikeuden toimia yliopistona siten, kun yliopistoja koskevassa lainsäädännössä tarkemmin säädetään. TTY-säätiö sr:n 9.2.2009 allekirjoitetussa säädekirjassa mainittu peruspääoma siirtyy Tampereen korkeakoulusäätiön peruspääomaksi.
Tampereen yliopiston varat siirretään uudelle säätiöyliopistolle kokonaisuudessaan erillisellä lailla.
Lisäksi Tampereen ammattikorkeakoulu ilmaisee tahtonsa siirtyä osaksi Tampereen korkeakoulusäätiöstä
muodostuvaa korkeakouluyhteisöä.
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