
 
 

STARTUP MARIA OY 
 
YHTIÖJÄRJESTYS 
 
 
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 
 

Yhtiön toiminimi on Startup Maria Oy ja kotipaikka Helsinki. 
 
 

2 § Yhtiön toimiala  
 

Yhtiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle, 
tukea kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä.  
 
Yhtiö kehittää ja ylläpitää kasvuyrityskeskittymiä sekä niiden tilaratkai-
suja ja palvelukonsepteja, tukee tiloissa toimivia yritysyhteisöjä, tarjoaa 
yritysneuvontaa ja palveluita sekä toteuttaa tapahtumia.   

 
Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen 
osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan 
tukemiseen ja kehittämiseen. 
 

 
3 § Hallitus 

 Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huo-
lehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) 
varsinaista jäsentä.  

 
 Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. 
 
 Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi 

päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyes-
sä.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4 § Toimitusjohtaja 
 

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräys-
ten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.  
 
  

5 § Yhtiön edustaminen 
 

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohta-
ja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeut-
tamat henkilöt kaksi yhdessä. 

 
 
6 § Tilintarkastajat 
 



 
 

 Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilin-
tarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkasta-
jaa ei tarvitse valita. 

 
Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi 
päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyes-
sä. 
 
 

7 § Tilikausi 
 Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12. 

 
 

8 § Kokouskutsu 
 

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajal-
le kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähkö-
postiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja yli-
määräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen ko-
kousta. 

 
 
9 § Varsinainen yhtiökokous 

 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämä-
nä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. 

 
Kokouksessa on: 

 
  esitettävä 

 1. tilinpäätös ja toimintakertomus; 
 2. tilintarkastuskertomus; 

 
 päätettävä 
 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 
 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 
 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 
 6. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista; 
 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 
  
 valittava 

8. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet  
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja. 

 
 
 
10 § Suostumuslauseke 
 

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suos-
tumuksen. 

 



 
 

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti halli-
tukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön halli-
tuksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta 
käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle rat-
kaisusta.  

 
Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekir-
joihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistuk-
seen ja osakeantilippuun. 
  

 
 

11 § Lunastuslauseke 
 

 Jos osake siirtyy muulta omistajalta kuin yhtiöltä uudelle omistajalle, on 
siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle. Yhtiöl-
lä ja osakkeenomistajilla on tällöin oikeus lunastaa osake seuraavilla 
ehdoilla: 
 
1. Lunastus koskee kaikenlaisia saantoja. 
 
2. Saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava. 
 
3. Yhtiöllä on ensisijainen oikeus lunastaa osake. Jos yhtiö ei käytä lu-
nastusoikeuttaan, on osakkeenomistajilla oikeus lunastaa osake. 
 
4. Lunastushinta vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa on 
arvo, joka saadaan jakamalla osakepääoman määrä osakkeiden luku-
määrällä. 

 
5. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymises-
tä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoi-
tettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomista-
jille, aikooko yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitukses-
sa on kerrottava lunastushinnan määrä sekä päivämäärä, johon men-
nessä lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Ilmoitus on toimitetta-
va samalla tavalla kuin yhtiökokouskutsu toimitetaan. 
 
6. Jos yhtiö ei ole käyttänyt lunastusoikeuttaan, voi osakkeenomistaja 
käyttää lunastusoikeuttaan kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun 
hallitukselle on ilmoitettu osakkeen siirtymisestä. 
 
7. Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, 
hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken hei-
dän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei me-
ne tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla. 
 
8. Lunastushinta on maksettava yhtiölle kuukauden kuluessa viimeises-
tä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai, jos lunas-
tushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamispäiväs-
tä.  
 



 
 

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekir-
joihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistuk-
seen ja osakeantilippuun. 

 
 
12 § Varojenjako 
 

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, 
yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaetta-
essa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja 
lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa va-
rat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen tai sitä vastaavaan käyttöön 
osakeyhtiölain mukaisesti. 
 

 


