
MAANPUOLUSTUKSEN VIESTISÄÄTIÖ SR  SÄÄNNÖT 

 

1§ 

Säätiön nimi on Maanpuolustuksen viestisäätiö sr. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki ja 
toiminta-alue Suomen valtio. 

2§ 

Säätiön tarkoituksena on kehittää viesti-, tietotekniikka- ja tietoliikennealan 
maanpuolustusvalmiutta Suomessa tukemalla sitä edistäviä opintoja, tutkimus- ja julkaisutoimintaa 
sekä perinnetyötä. 

3§ 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö 

- tukee viesti-, tietotekniikka- ja tietoliikennealan opintoja ja tutkimustoimintaa myöntämällä 
apurahoja ja stipendejä 

- edistää viesti-, tietotekniikka- ja tietoliikennealan opetustoimintaa ja ammattikasvatusta 
- avustaa viesti-, tietotekniikka- ja tietoliikennealan kehittämistä, kuten tiedotus-, julkaisu- ja 

valistustyötä, kokeilutoimintaa ja yhteydenpitoa alan ulkomaisiin organisaatioihin sekä 
- tukee viesti-, tietotekniikka- ja tietoliikennealan perinteiden ylläpitoa ja tallentamista. 

Säätiö voi myöntää viesti-, tietotekniikka- ja tietoliikennealalla ansioituneille erilaisia 
huomionosoituksia. 

4§ 

Säätiön peruspääoma, jota ei saa vähentää, on säädekirjassa mainittu sataviisikymmentätuhatta 
(150 000) markkaa. Sen lisäksi säätiöllä on oma vapaa pääoma (käyttörahasto), johon 
peruspääoman tuotto ja muut tulot lisätään. Säätiön varat on sijoitettava turvallisesti ja tuottavasti. 

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin tavoin kartuttaa 
omaisuuttaan. Säätiö on oikeutettu hankkimaan itselleen kiinteistöjä. Säätiön on käytettävä varoja 
lahjoittajien määräysten mukaisesti, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain ja säätiön sääntöjen ja 
tarkoitusperien kanssa. Säätiön jakamat apurahat ja stipendit voidaan perinteiden ylläpitämiseksi 
nimetä lahjoittajien mukaan. 

Säätiön hallitus on oikeutettu harkintansa mukaan jakamaan vuosittain käyttörahastosta sopivaksi 
katsomansa määrän, kuitenkin korkeintaan 1/3 käyttörahaston koko määrästä joko yhteen tai 
useampaan kohteeseen säätiön tarkoitusperien toteuttamiseksi. 

 

 



5§ 

Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuodeksi kerrallaan ja johon kuuluu 
vähintään kymmenen ja enintään kolmetoista jäsentä.  Hallituksen toimintakausi on syyskokousten 
välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan  puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Hallitus valitsee säätiön toiminnanjohtajan. 

Hallitus valitsee työvaliokunnan, jonka tehtävät hallitus määrää ja joka toimii hallituksen valvonnan 
alaisena. 

Hallitus laatii ja vahvistaa sijoitussuunnitelman, jonka täytäntöönpanovalta annetaan 
työvaliokunnalle. 

Hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja toimihenkilöt voivat saada enintään saman kokouspalkkion, 
kuin mitä maksetaan valtion komiteoissa. Toimen hoidosta aiheutuvat kulut voidaan korvata säätiön 
varoista. 

6§ 

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja tahi säätiön hallituksen valtuuttama henkilö yksin tai 
yhdessä toisen kanssa. 

7§ 

Säätiön hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa varsinaiseen kokoukseen, joita ovat kevätkokous 
ja syyskokous. Kevätkokouksessa, joka on pidettävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä, 
käsitellään ja päätetään 

- säätiön toimintakertomus 
- tilinpäätös ja tase-erittely 
- tilintarkastajan antama lausunto ja sen mahdollisesti aiheuttamat toimenpiteet 
- tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen sekä 
- muut hallituksen käsiteltäväksi esitetyt asiat 

Syyskokouksessa, joka on pidettävä vuosittain joulukuun loppuun mennessä, käsitellään ja 
päätetään 

- säätiön tulo- ja menoarvio 
- säätiön toimintasuunnitelma 
- vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä 
- valitaan säätiön hallitus seuraavaksi toimintakaudeksi 
- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 
- jaettavat apurahat, stipendit ja mahdolliset huomionosoitukset 
- hallituksen puheenjohtajan, jäsenten, toimihenkilöiden ja tilintarkastajan palkkiot sekä 
- muut hallituksen käsiteltäväksi esitetyt asiat 

 
 



8§ 

Säätiön hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sähköpostitse 
tai kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille 
tulevat asiat. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä. Hallituksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 
Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva; henkilövaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. 

9§ 

Ylimääräinen hallituksen kokous pidetään, kun hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään kolme hallituksen jäsentä on sitä kirjallisesti 
puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta vaatinut. 

10§ 

Säätiön tilit pidetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava helmikuun 
loppuun mennessä tilintarkastajalle. Tilintarkastajan on annettava kertomuksensa säätiön 
hallitukselle kevätkokoukseen mennessä. 

11§ 

Jäljennös hyväksytystä tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja 
tilintarkastuskertomuksista on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle kuuden kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä. 

12§ 

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotus on käsitelty vähintään kahdessa 
peräkkäisessä hallituksen kokouksessa ja ehdotus on kummassakin saanut vähintään 2/3 
ääntenenemmistön laskettuna hallituksen jäsenten kokonaismäärästä. 

13§ 

Säätiön purkamisesta päätetään samalla tavalla kuin sääntöjen muuttamisesta. Jos säätiö puretaan 
tai lakkautetaan, on sen varat velkojen suorittamisen jälkeen luovutettava jollekin viesti-, 
tietotekniikka- tai telealan maanpuolustusvalmiutta edistävälle säätiölle, yhdistykselle tahi muuhun 
maanpuolustusvalmiutta edistävään toimintaa. 

14§ 

Muutoin on noudatettava, mitä säätiöistä kulloinkin voimassa olevassa laissa ja asetuksessa on 
säädetty.  

 

Nämä säännöt on rekisteröity PRH:ssa 30.6.2016 


