VATES-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

Hyväksytty PRH 15.11.2018
Hallitus 22.8.2018 ja 8.11.2018
Valtuuskunta 31.10.2018

1 § Nimi
Säätiön nimi on Vates-säätiö sr. Säätiöstä voidaan käyttää myös ruotsinkielistä
nimeä Vates-stiftelsen sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.
2 § Tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on edistää vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden kuntoutusta ja työllistymistä.
3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö kehittää vammaisten, pitkäaikaissairaiden
ja osatyökykyisten henkilöiden työllistämismuotoja yhteistyössä julkishallinnon,
elinkeinoelämän ja alalla toimivien muiden yhteisöjen kanssa.
Säätiö vaikuttaa työmarkkinoiden toimintaan siten, että vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymismahdollisuudet säilyvät ja kehittyvät.
Säätiö toimii yhteistyössä vammaisia, pitkäaikaissairaita ja osatyökykyisiä työllistävien yksiköiden kanssa kehittääkseen niiden toimintaa kuntoutussuuntautuneesti ja työllistymistä edistäväksi.
Säätiö järjestää vammaisia, pitkäaikaissairaita ja osatyökykyisiä työllistävien ja
työhön kuntouttavien yhteisöjen toimintaa tukevaa koulutusta ja muita asiantuntijapalveluita.
Tämän lisäksi säätiö voi toteuttaa tutkimus-, kokeilu-, koulutus- ja kehittämistoimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi.
4 § Säätiön varainhoito
Säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua.
Säätiön varainhoito on oltava suunnitelmallista.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa
omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla.
5 § Säätiön hallinto
Säätiön hallintoelimenä on hallitus.
6 § Hallitus
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.
Valtuuskunta nimeää hallitukseen 5-9 jäsentä ja enintään 9 varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta.
Valtuuskunta voi erottaa nimeämänsä hallituksen jäsenen kesken toimikauden,
jos vähintään 2/3 läsnäolevista jäsenistä kannattaa erottamista. Erottamista koskevasta asiasta on mainittava kokouskutsussa. Jos hallituksen jäsen eroaa tai menettää kelpoisuutensa kesken toimikauden, valtuuskunta voi nimetä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen.
Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat nimettyinä näiden sääntöjen voimaantullessa, nimetään varajäsenet seuraavassa sääntöjen hyväksymisen jälkeen koolle
kutsuttavassa valtuuskunnan kokouksessa.
Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään
asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi.
Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Kun kyse on asioista, jotka koskevat
− toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista,
− säätiön organisaation olennaista muuttamista,
− sääntöjen muuttamista tai säätiön osallistumista sulautumiseen tai säätiön
purkamista,
tulee säätiön hallituksen kuulla valtuuskuntaa ennen päätöksen tekemistä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallitus päättää kokouksen kutsumistavasta kokouksessaan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.
Muilta osin säätiön hallitukseen sovelletaan mitä säätiölaissa säädetään.
7 § Valtuuskunta
Säätiöllä on valtuuskunta.
Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan Vates-säätiön perustaja- ja taustayhteisöjen ja säätiöiden keskuudesta siten,
että kullakin yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus nimetä valtuuskuntaan yksi jäsen ja
tälle henkilökohtainen varajäsen. Perustaja- ja taustayhteisön ja säätiön on nimettävä uusi jäsen seuraavalle toimikaudelle lokakuun loppuun mennessä. Perustaja- ja taustayhteisöllä ja säätiöllä on oikeus erottaa nimeämänsä valtuuskunnan
jäsen kesken toimikauden ja nimetä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. Jos
valtuuskunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, jäsenen nimennyt taho voi nimetä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen.
Valtuuskuntaan nimetään vähintään 20 jäsentä. Mikäli nimettyjen jäsenten määrä
ei täytä vähimmäismäärää, valtuuskunnan tulee seuraavassa kokouksessa täydentää itseään.
Valtuuskunta voi nimetä jäsenikseen ja näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi
muiden yhteistyökumppaneiden edustajia.

Valtuuskunta päättää tilintarkastajien lukumäärästä ja valitsee tilintarkastajat tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen
sekä hallinnon.
Valtuuskunnan kokous pidetään vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Valtuuskunta kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään 14 päivää ennen kokousta.
Kokouskutsu lähetetään valtuuskunnan jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Valtuuskunta kokoontuu muulloinkin, jos säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena.
Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouskutsu on toimitettu edellä mainitulla
tavalla ja puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet valtuuskunnan jäsenistä on paikalla.
Muista valtuuskunnan tehtävistä määrätään säätiön hallintosäännössä.
8 § Toimitusjohtaja
Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.
Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön
muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.
9 § Palkkiot
Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen palkkio,
josta päättää hallitus.
10 § Säätiön edustaminen
Säätiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja säätiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin. Hallitus voi antaa edustamisoikeuksia.
11 § Tilintarkastajat
Säätiöllä on yksi tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
Valtuuskunta määrittelee tilintarkastajien toimikauden.
12 § Tili- ja toimintavuosi
Säätiön tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

13 § Sääntöjen muuttaminen
Säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus.
Ennen päätöksentekoa sääntöjen muuttamisesta tulee säätiön hallituksen kuulla
valtuuskuntaa.
14 § Säätiön purkaminen ja lakkauttaminen
Säätiön purkamisesta päättää hallitus säätiölain 12 luvun mukaisesti.
Ennen säätiön purkamista koskevaa päätöksentekoa tulee säätiön hallituksen
kuulla valtuuskuntaa.
Mikäli säätiö puretaan, käytetään säätiön varat säätiön tarkoitusta edistävään toimintaan hallituksen päättämällä tavalla. Mikäli säätiö lakkautetaan, käytetään
säätiön varat säätiön tarkoitusta edistävään toimintaan.

