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DESIGNMUSEON SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT                 

1 § Säätiön nimi on Designmuseon säätiö - Stiftelsen för Designmuseet sr. Säätiön kotipaikka 
on Helsinki. 

2 § Designmuseon säätiö on voittoa tavoittelematon yhteisö. Säätiön tarkoituksena on 
ylläpitää Designmuseota ja siten edistää muotoilua ja sen tuntemusta. 

3 § Säätiön toimintamuotona on ylläpitää Designmuseota taiteenalansa valtakunnallisena 
erikoismuseona ja sen toiminnan yhteydessä: 

1) ylläpitää ja hoitaa muotoilualan kehitystä valottavaa museokokoelmaa ja jatkuvasti 
kartuttaa sitä tallentamalla esineistöä sekä kuva- ja muuta aineistoa; 

2) ylläpitää alansa tutkimustoimintaa; 

3) julkistaa näyttelyin, julkaisuin ja muulla tavoin tietoa muotoilualan kehityksestä; 

4) toimia yhdyssiteenä alansa ja yleisön välillä pyrkimyksenään levittää ymmärrystä 
ja mielenkiintoa muotoilua kohtaan; 

5) ylläpitää alansa kansainvälisiä suhteita ja tehdä suomalaista muotoilua tunnetuksi 
sekä esittää Suomessa ulkomaisen muotoilun saavutuksia. 

4 § Säätiön peruspääoma on säädekirjassa mainittu omaisuus. Säätiöllä on oikeus ottaa 
vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin 
säätiölain sallimilla tavoilla. Säätiön varainhoito järjestetään hyvän säätiökäytännön 
mukaisesti. 

Peruspääoman tuotto, tilinpäätöksen osoittama mahdollinen ylijäämä sekä muut 
käyttörahaston varat tulee käyttää säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. 

5 § Säätiöllä on toimitusjohtaja, jota kutsutaan museonjohtajaksi. 

6 § Säätiötä edustaa hallitus. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta viiteen (3–5) muuta 
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus voi 
ottaa sihteerin. 

Hallitukseen kuuluu yhteensä viidestä seitsemään (5–7) jäsentä, joista Suomen 
Taideteollisuusyhdistys, Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiö, Helsingin 
kaupunki ja hallituksen nimeämä muotoilualan yritys valitsee kukin yhden (1) jäsenen.  
Designmuseon säätiö nimeää yhdestä kolmeen (1–3) jäsentä, jotka edustavat seuraavia 
tahoja, enintään yksi (1) edustaja kultakin alalta: museoalan edustaja, opetusalan edustaja ja 
alan ammatin edustaja. 

Jos valitsijayhteisö ei toimikauden alkamista edeltävän vuoden lokakuun 31. päivään 
mennessä ole nimennyt jäsentä hallitukseen, suorittaa hallitus tarvittaessa nimeämättömien 
jäsenten osalta näiden vaalin. 

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta ja toimikausi alkaa vaalia seuraavan 
kalenterivuoden alussa. 

Hallituksen jäsen voi toimia enintään kaksi (2) perättäistä kautta. 
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7 § Hallitus kokoontuu neljästä kuuteen (4–6) kertaa vuodessa ja tarvittaessa useamminkin 
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kolmen (3) jäsenen kokoon kutsua 
vaatiessa. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti viimeistään viikkoa 
ennen kokousta. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme (3) muuta 
jäsentä ovat saapuvilla. 

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan 
vaalit arvalla. 

8 § Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kokouksesta enintään valtion komiteapalkkion 
suuruinen palkkio. Lisäksi korvataan heille kokoukseen osallistumisesta aiheutuvat 
kohtuulliset matkakustannukset. 

9 § Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kukin yksin ja kaksi (2) 
hallituksen jäsentä yhdessä. 

10 § Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja säätiön toimintakertomus on annettava 
viimeistään maaliskuun 15. päivänä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa 
maaliskuun loppuun mennessä. 

11 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus. Jotta muutosehdotus tulisi 
hyväksytyksi, on enemmistön kannatettava ehdotusta. 

Säätiön purkamisesta päätetään samoin muodoin vähintään kahdessa perättäisessä 
kokouksessa. 

12 § Jos säätiö puretaan, Designmuseon kokoelmat sekä säätiön varat, sisältäen omaan 
pääomaan kirjatut mahdolliset ylijäämät, rahastot ja pankkitilien varat, on luovutettava 
yleishyödylliselle yhteisölle tai opetus- ja kulttuuriministeriölle käytettäväksi edelleen 
museotarkoitusta varten. 


