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Terve Teemu,
alla on esitetty vastauksiamme esittämiisi kysymyksiin. Olemme sisällyttäneen vastaukset kunkin esittämäsi
kysymyksen perään.
Mikäli haluat, että laadimme asiasta hieman jäsennellymmän ja tarkemman muistion, voimme luonnollisesti sellaisen
valmistella.
Käy vastauksemme läpi ja voimme sen jälkeen olla yhteydessä ja tarvittaessa tarkentaa ja/tai muokata vastauksia.
Parhain terveisin,
Marko
Marko Vuori
Specialist Partner
KROGERUS
P.O. Box 533 (Jaakonkatu 3 A)
FI-00101 Helsinki, Finland
www.krogerus.com
Direct +358 (0)29 000 6224
Mobile +358 (0)50 553 5174
Tel. +358 (0)29 000 6200
Fax +358 (0)29 000 6201
Please consider the environment before printing this email.
This email is confidential and may contain legally privileged information. This email is only intended for its
addressee(s). In case this email is not addressed to you, please notify the sender immediately and delete this email
together with any attachments from your system. Thank you for your cooperation.
-----Alkuperäinen viesti----Lähettäjä: Teemu Halme [mailto:teemu.halme@tky.fi]
Lähetetty: 2. lokakuuta 2009 15:34
Vastaanottaja: Mattila Kati; Hakkarainen Arto
Kopio: Vuori Marko; Jansson Joakim
Aihe: Tiedustelu sääntötulkinnasta
Tervehdys,
Lähetän tämän viestin näinkin laajalle poppoolle, koska olen mennyt vähän sekaisin kuka on milläkin lomalla tällä
hetkellä :-)
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Tällä kertaa asia koskee Teekkaritoiminnan edistämisrahaston sääntötulkintaa.
Liitteenä on kopio lahjakirjasta, sen liitteenä mainitut rahaston säännöt ja Teekkaritoiminnan edistämisyhdistyksen
säännöt.
Meillä on noussut esiin, että pitäisi tulkita rahaston käytännön toiminnan ja hallinnon toteuttamista.
Mitä tarkoittaa rahaston säännäissä mainittu lauselma rahaston hoitajasta: "Rahaston hoitaja on TKY:n hallitus."
KROGERUS: Rahaston hoitaja hoitaa rahaston käytännön asioita. Rahaston hoitaja huolehtii siten mm.
rahaston pääoman kartuttamisesta, kirjanpidosta, apurahojen käytännön maksamisen toteuttamisesta,
rahaston taloustilanteesta raportoinnista johtokunnalle sekä siitä, että rahaston johtokunnalla on hallussaan
muut tarvittavat tiedot apurahojen jaosta päätettäessä ja sen hoitaessa muita sille rahaston säännöissä
asetettuja velvollisuuksia. Siten esim. apurahojen jakaminen ei sääntöjen mukaan kuulu rahaston hoitajan
toimivaltaan. HUOM! Luettelo on ainoastaan esimerkinomainen ja riippuu aina tapauskohtaisesti asioiden
hoitamiseen liittyvistä tarvittavista yksityiskohdista ja mitä esim. tässä tilanteessa rahaston pääoman
kartuttaminen edellyttää. Toivottavasti ymmärsimme oikein sen, mitä tarkoitit kysymyksellä.
Miten laajasti on tulkittava 5 §:n (Rahaston määrärahojen jaosta päättäminen) lause "Apurahojen jaosta päättää
rahaston johtokunta."
Esiin on täällä päässä noussut kaksi tulkintaa asioista. Oma tulkintani on, että rahaston johtokunta päättää, kenelle
mahdolliset apurahat annetaan ja joku muu ylempi taho päättää paljonko vuodessa rahaa saa enintään jakaa. Toinen
tulkinta on mielestä varsin lavea ja sen mielestä rahaston johtokunta saa päättää itse kokonaissumman minkä he
vuodessa jakavat.
KROGERUS: Tarkastamamme materiaalin perusteella tulkitsimme rahaston sääntöjen sanamuotoa siten, että
apurahojen jakamisessa johtokunnan toimivalta vastaa lähinnä esittämistäsi vaihtoehdoista jälkimmäistä.
Rahaston sääntöjen sanamuodon mukaan rahaston johtokunnalla on oikeus käyttöpääoman rajoissa päättää
jaettavien varojen määrästä sekä siitä, miten jaettavat varat allokoidaan. Siten johtokunta on oikeutettu
päättämään käyttöpääoman puitteissa apurahojen jakamisesta. Käyttöpääoma puolestaan on määritelty siten,
että se kattaa rahaston pääoman tuoton sekä muut tarkoitukseen saadut varat. Johtokunnalla ei liene
kuitenkaan velvollisuutta jakaa koko käyttöpääomaa, vaan se on oikeutettu harkintansa mukaan päättämään
jakaa ainoastaan osan käyttöpääomasta ja sitouttaa osan siitä kartuttamaan lisää pääomaa. Näin johtokunta
voisi käyttää harkintaansa sen suhteen, miten apurahojen jakaminen ja mahdollinen käyttöpääoman osan
käyttäminen parhaiten palvelee rahaston tarkoitusta.
Mikäli lahjoittajan/perustajan tarkoituksena on ollut, että joku johtokuntaa ylempi taho (esimerkiksi TKY:n
edustajisto) päättäisi jaettavien varojen määrästä, tulisi tämä tulkintamme mukaan käydä ilmi rahaston
säännöistä. Mikäli joku muu taho, kuin rahaston johtokunta olisi oikeutettu päättämään jaettavien apurahojen
määrästä, jäisi mielestämme epäselväksi, mikä on se muu ylempi taho, joka olisi oikeutettu päättämään
varojen jakamisesta, kuin kenties Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta, jolle varat on lahjoitettu
olettamalla, että sen tulee huolehtia rahaston lahjoituskirjan mukaisesta hallinnosta. Kun rahaston säännöt
on nimenomaisesti haluttu vahvistaa jo lahjakirjassa, ei tämä tulkintamme mukaan tuo sitä ajatusta, että
päätöksenteko varojen jakamisen enimmäismäärästä olisi osoitettu jollekin muulle taholle, kuin rahaston
johtokunnalle.
Lisäksi on noussut esiin, onko johtokunnan valintamääräykset tulkittava niin, että TKY:n edustajisto nimittää myös
puheenjohtajan vai voisiko johtokunta valita puheenjohtajan itse. [jälleen kerran itse tulkitsisin asiaa niin, että
edustajisto nimittää puheenjohtajan, koska varapuheenjohtajasta on todettu, että sen johtokunta valitsee
keskuudestaan]
KROGERUS: Käsityksemme mukaan esittämäsi tulkinta on oikea. Rahaston säännöissä nimenomaisesti
sanotaan, että johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä ja, että johtokunnan jäsenet
nimittää TKY:n edustajisto. Siten päättelimme tulkintasi ja rahaston sääntöjen sanamuodon mukaisesti, että
johtokunta valitsee keskuudestaan vain varapuheenjohtajan ja kutsuu itselleen sihteerin. Tulkinnalle on
esitettävissä tukea myös rahaston sääntöjen määräyksestä koskien toisaalta johtokunnan muiden jäsenten ja
toisaalta sen puheenjohtajan toimikautta (eli puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan kun taas muut
jäsenet kahden vuoden toimikausiksi).
Pahoittelen hieman epäselvää kysymyksen asettelua, mutta toivon, että esitätte tarkentavia kysymyksiä jos tarvis.
Pääkysymys kiteytyy mielestäni sen ympärille, että miten laajat itsenäiset toimivaltuudet voidaan tulkita rahaston
johtokunnalla olevan.
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Aurinkoista viikonloppua!
t. Teemu Halme
-Teemu Halme
Pääsihteeri
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta 050 512 5852 | http://www.tky.fi
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