
 
 

 
 

 

Säätiön hallituksen 16.11.2015 ja 29.1.2016 hyväksymät säännöt 

 

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN 1OO-VUOTISSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT  

Säätiön nimi ja kotipaikka  

1 § 

Säätiön nimi on Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sr, englanniksi Techno-
logy Industries of Finland Centennial Foundation sr. Sen kotipaikka on Helsinki.  

 

Säätiön tarkoitus  

2 § 

Säätiön tarkoituksena on Teknologiateollisuus - Teknologiindustrin ry:n tai sen 
toimintaa jatkavan yhteisön tai jatkavien yhteisöjen jäsenyritysten edustamien 
toimialojen osaamista, kehittämistä ja kilpailukykyä tukevan koulutuksen, tutki-
muksen sekä alalle suotuisan ja innovatiivisen toimintaympäristön edistäminen.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi rahoittaa ja avustaa  

- yliopistoissa, korkeakouluissa sekä tutkimuslaitoksissa tapahtuvaa opetus- ja 
tutkimustoimintaa ja niiden kehittämistä  

- koulujen ja oppilaitosten opetustoimintaa ja sen kehittämistä  

- edellä mainittujen toimialojen tunnettuutta ja julkisuuskuvaa edistäviä hank-
keita.  

Säätiö voi käynnistää tutkimushankkeita, järjestää seminaareja ja jakaa palkintoja 
sekä toteuttaa tarkoitustaan myös muilla säätiön tarkoitusta hyödyttävillä toi-
mintamuodoilla.  

Säätiö voi tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua Teknologiateollisuus - 
Teknologiindustrin ry:lle. 

 

Tulosten julkisuus  

3 § 

Säätiön rahoittamien hankkeiden tulokset ovat julkisia ja vapaasti käytettävissä, 
ellei säätiön hallitus erityisestä syystä toisin päätä.  

 

Säätiön sijoitus- ja rahoitustoiminta  

4 § 

Säätiön sijoitus- ja rahoitustoiminnan hoidossa on käytettävä omaisuuden hoi-
don ammattimaista asiantuntemusta. Säätiön omaisuus on sijoitettava suunnitel-
mallisesti.  

Säätiö ei voi harjoittaa liiketoimintaa. 

Säätiön hallitus  
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5 § 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä. 
Hallituksen toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta.  

Kuusi (6) säätiön hallituksen jäsentä valitsee Teknologiateollisuus ry:n hallitus. 

Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja on toimensa perusteella säätiön halli-
tuksen pysyvä jäsen.  

Mikäli säätiön hallitusta ei ole valittu alkavaa toimikautta edeltävän joulukuun 1. 
päivään mennessä, säätiön hallitus nimittää uuden hallituksen jäsenet.  

Hallitukseen valittavien tulee olla Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten edus-
tajia. Heidän on edustettava edellä mainitun yhteisön eri toimialojen ja toiminto-
jen asiantuntemusta.  

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan alkavan 
toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa.  

Hallituksen jäsen voidaan valita toimeensa vain kahdeksi täydeksi toimikau-
deksi. Nyt sanottu ei koske hallituksen pysyvää jäsentä.  

Hallituksen jäseniä valittaessa tulee pyrkiä siihen, että hallituksessa on edustet-
tuna molemmat sukupuolet. 

Hallitus voi nimittää säätiölle asiamiehen. Säätiöllä voi olla hallituksen valitsema 
toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen. 

 

Asiamies ja toimitusjohtaja 

6 § 

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön 
muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukai-
sesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja va-
rainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 

Asiamies hoitaa säätiön juoksevia asioita hallituksen antamien ohjeiden ja mää-
räysten mukaisesti. Asiamiehellä ja toimitusjohtajalla on hallituksen kokouksissa 
läsnäolo- ja puheoikeus, jollei hallitus päätä toisin. Hänellä ei ole oikeutta osallis-
tua päätöksentekoon.  

 

Kokouskutsut ja päätösvaltaisuus  

7 §  

Kutsut hallituksen kokouksiin lähetetään viikkoa ennen kokousta hallituksen 
päättämällä tavalla.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohta-
jan kutsusta.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjoh-
taja ja vähintään kolme muuta jäsentä.  



3 
 
 

Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, 
ellei näistä säännöistä tai säätiölaista muuta johdu. Äänten mennessä tasan rat-
kaisee puheenjohtajan ääni.  

Mikäli kokoukseen osallistuu vain puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme 
muuta jäsentä, on tällaisen kokouksen päätökset tehtävä yksimielisesti. 

Vaalissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Jos valittavana on yksi henkilö, 
vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä 
kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, suoritetaan vaali kahden 
eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, voittaa se mielipide, 
jota puheenjohtaja on kannattanut. 

 

Säätiön tiedotustoiminta  

8 §  

Säätiön tarkoituksen edistämiseksi hallituksen on aktiivisesti ja säännöllisesti tie-
dotettava sen toiminnasta sidosryhmille ja yhteistyötahoille. Erityisesti hallituk-
sen tulee tiedottaa säätiön linjavalinnoista ja toiminnan painotuksista, milloin 
näillä on merkitystä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten edustamien toi-
mialojen kannalta.  

 

Hallituksen palkkiot  

9 §  

Säätiön hyväksi tehtävän työn vastikkeesta sovitaan erikseen.  

  

Säätiön nimen kirjoittaminen  

10 §  

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin. Hallitus voi 
antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa säätiötä yksin tai yhdessä toisen 
henkilön kanssa.  

 

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen 

12 §  

Säätiön sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) 
ääntenenemmistöllä, kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä hallituk-
sen kokouksessa tehty päätös. Mikäli kokoukseen osallistuu vain puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä, on tällaisen kokouksen päätökset 
tehtävä yksimielisesti. 

Säätiön purkamiseen vaaditaan koko hallituksen yksimielinen päätös kahdessa 
vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa.  
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Varojen käyttäminen toiminnan loppuessa 

13 §   

Mikäli säätiö päätetään purkaa tai lakkautetaan, sen varat on ohjattava sellaiselle 
vastaanottajataholle, joka säätiön alkuperäistä tarkoitusta vastaavasti, mahdolli-
simman tehokkaasti ja menestyksekkäästi toimii Teknologiateollisuus ry:n tai sen 
toimintaa jatkavan yhteisön tai jatkavien yhteisöjen jäsenyritysten toimialaa vas-
taavan teollisuuden edistämiseksi.  


