Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE sr:n säännöt.
1 §.
Säätiön nimi on Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTE sr.
Säätiö voi käyttää toiminnassaan tunnusta KAUTE-säätiö, englanniksi KAUTE Foundation.
Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2 §.
Säätiön tarkoituksena on tukea kauppa- ja teknillistieteellistä opiskelua, opetusta ja tutkimusta.
3 §.
Tavoitteidensa toteuttamiseksi säätiö voi
-

jakaa tutkimus-, opinto- ja matka-apurahoja sekä tunnustuspalkintoja

-

tukea kauppa- ja teknillistieteellisen opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä

-

tukea kauppa- ja teknillistieteellistä opetusta ja tutkimusta palvelevia laitoksia

-

pyrkiä muillakin tavoin helpottamaan teknillisen ja kaupallisen opiskelun sekä
opetus- ja tutkimustyön toimintamahdollisuuksia sekä toimia muilla tarkoitusta
edistävillä toimintamuodoilla.

Säätiö voi tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua säätiön perustajille. Säätiön perustajia
ovat Suomen Ekonomit ry sekä Pyöreän tornin kilta ry.
4 §.
Säätiön eliminä ovat sen valtuuskunta ja hallitus.
5 §.
Säätiön valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, joista Suomen Ekonomit - Finlands
Ekonomer ry ja Pyöreän tornin kilta ry, kumpikin erillisinä osapuolina, nimeävät neljä
jäsentä sekä työ- ja elinkeinoministeriö nimeää yhden jäsenen.
Jos valtuuskunnan jäsenen nimeävä taho ei ole toimikauden alkamista edeltävän vuoden
syyskokoukseen mennessä nimennyt jäseniä valtuuskuntaan seuraavaksi toimikaudeksi,
suorittaa valtuuskunta näiden jäsenten valinnan seuraavaksi toimikaudeksi.

2633.1.3

Valtuuskunnan jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Sama henkilö
voidaan valita valtuuskuntaan enintään kaksi kertaa peräkkäin. Valtuuskunnan jäsenistä
eroaa kunakin vuonna vuorollaan kolmasosa.
Mikäli valtuuskunnan jäsen kuolee tai eroaa kesken toimikauttaan, valitsee hänet nimennyt
taho uuden jäsenen hänen sijaansa, kuitenkin vain poistuneen jäsenen toimintakauden
loppuun asti.

Valtuuskunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa
sekä ottaa itselleen sihteerin.
6§
Kutsu valtuuskunnan kokoukseen lähetetään valtuuskunnan päättämällä tavalla vähintään 7
päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Valtuuskunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän
muun jäsenen ollessa saapuvilla, kuitenkin siten, että vähintään kaksi jäsentä kummastakin
osaryhmästä on läsnä.
Valtuuskunnan kokouksissa ratkaistaan asiat, mikäli erikseen ei ole toisin määrätty,
yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota
kokouksen puheenjohtaja kannattaa.
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, ratkaistaan vaali arvalla.
Valtuuskunnan kokouksessa pidetään puheenjohtajan ja kahden tarkistajan enintään kahden
viikon kuluessa kokouksen jälkeen varmennettavaa pöytäkirjaa, johon päätökset ja
äänestykset on merkitty.
Valtuuskunnan puheenjohtajalle ja jäsenille voidaan maksaa tavanomainen palkkio ja kulujen
korvaus säätiön hyväksi tehdystä työstä.
7 §.
Valtuuskunta tukee säätiön toimintaa ja omalta osaltaan edistää säätiön tarkoitusta
toteutumista. Valtuuskunta voi antaa lausuntoja ja suosituksia säätiön hallitukselle säätiön
tarkoitukseen liittyvistä kysymyksissä
Säätiön valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa.
Kevätkokouksessa, joka pidetään viimeistään toukokuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:
-

hallituksen antama toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta,
tilintarkastajien niiden johdosta antama lausunto ja niistä ehkä johtuvat toimenpiteet
muut kokouskutsussa luetellut asiat.

Syyskokouksessa, joka pidetään viimeistään joulukuun aikana:
-
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-

todetaan valtuuskunnan kokoonpano ja valitaan tarvittaessa valtuuskunnan jäsenet
seuraavalle toimikaudelle
suoritetaan hallituksen jäsenten vaali ja valitaan vuosittain hallituksen puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja
valitaan vähintään yksi tilitarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden
kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto
käsitellään hallituksen seuraavaksi kalenterivuodeksi laatima säätiön talousarvio ja
toimintasuunnitelma
käsitellään tilintarkastajien palkkiot
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Valtuuskunnan ylimääräinen kokous pidetään, milloin valtuuskunnan puheenjohtaja tai
hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään kolme valtuuskunnan jäsentä on sitä
kirjallisesti valtuuskunnan puheenjohtajalta vaatinut.
8 §.
Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä valtuuskunnan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, kaksi kummastakin osaryhmästä. Sama henkilö
voidaan valita hallitukseen enintään kolme kertaa peräkkäin.
Säätiöllä on hallituksen valitsema asiamies.
Hallitus voi juoksevain asioiden hoitoa varten jakaantua jaostoihin sekä asettaa pysyviä tai
tilapäisiä neuvottelu- ja toimikuntia, joiden tehtävät se määrää.
Hallituksen sekä neuvottelu- ja toimikuntien ja sen jaostojen puheenjohtajille ja jäsenille
voidaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja kulujen korvaus säätiön hyväksi tehdystä
työstä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai milloin vähintään kaksi
hallituksen jäsentä sitä häneltä kirjallisesti vaatii. Kutsu hallituksen kokoukseen on
lähetettävä vähintään 2 päivää ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet valituista jäsenistä on paikalla.
Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä,
jollei säätiölaissa tai näissä säännöissä määrätä suuremmasta enemmistöstä. Jos kokouksessa
on läsnä vain puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä, päätökseksi tulee
ehdotus, jota kaikki läsnä olevat jäsenet kannattavat. Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä
läsnä olevana. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.
9 §.
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, yksin, sekä hallituksen muut jäsenet,
kulloinkin kaksi yhdessä.
Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden kirjoittaa säätiön nimen yksin tai yhdessä
toisen henkilön kanssa.
10 §.
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on jätettävä
tilintarkastajille viimeistään maaliskuun kuluessa. Tilintarkastajien on jätettävä lausuntonsa
huhtikuun kuluessa.
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11 §.
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta on käsitelty kahdessa
perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä hallituksen kokouksessa ja
että ehdotus kummassakin kokouksessa on saanut vähintään 2/3 osan äänten enemmistön,
laskettuna hallituksen jäsenten kokonaismäärästä. Ennen sääntöjen muuttamista koskevaa
toista kokousta on saatava valtuuskunnalta suostumus sääntöjen muuttamisesta. Päätös
valtuuskunnan suostumuksesta on pätevä, jos ehdotusta on kannattanut vähintään 2/3
valtuuskunnan kaikista jäsenistä.

Säätiön purkamista koskeva päätös on pätevä, jos ehdotusta on kannattanut vähintään 3/4
hallituksen kaikista jäsenistä kahdessa kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi kuukausi.
Ennen säätiön purkamista koskevaa toista kokousta on saatava valtuuskunnalta suostumus
säätiön purkamisesta. Päätös valtuuskunnan suostumuksesta on pätevä, jos ehdotusta on
kannattanut vähintään 3/4 valtuuskunnan kaikista jäsenistä.
Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava Aalto-yliopistolle
käytettäväksi kauppa- ja teknillistieteelliseen opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen.
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Nämä säännöt vahvistettu valtuuskunnan kokouksissa 21.11.2017 ja 19.4.2018 ja rekisteröity
säätiörekisteriin 19.6.2018.
Sääntöjen §3 päivitys vahvistettu säätiön valtuuskunnan kokouksessa 9.12.2020 ja hallituksen
kokouksissa 3.11.2020 ja 3.2.2021.

