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Säätiön säännöt
1 § Säätiön nimi
Säätiön nimi on Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö sr. Säätiön kotipaikka
on Hämeenlinna.
2 § Tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on ikäihmisten, vammaisten, mielenterveys- ja
päihdekuntoutujien tai muutoin erityisen tuen tarpeessa olevien
henkilöiden asuinolojen ja asunnonsaantimahdollisuuksien parantaminen.
3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan säätiö toteuttaa vuokraamalla omistamiaan ja
välivuokraamiaan asuntoja. Säätiö voi myös tuottaa tai välittää palveluja,
jotka tukevat mainittujen ryhmien arkielämässä selviytymistä ja oman
elämän hallintaa. Säätiö voi myös harjoittaa toimintaansa tukevaa
tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa.
Säätiön tarkoituksena ei ole tuottaa toiminnallaan siihen osallisille
taloudellisia etuja. Jos säätiön toiminta, vaikka sitä on hoidettu edellä
mainitun periaatteen mukaan, osoittaa jonakin vuonna voittoa, on se
jätettävä voitto- ja tappiotilille.
4 § Säätiön pääoma
Säätiön peruspääoma on 33 637,59 euroa. Säätiön varainhoidon tulee olla
suunnitelmallista.
Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia tai lahjoituksia ja
muullakin säätiölain sallimalla tavalla kartuttamaan omaisuuttaan.
5 § Säätiön hallitus
Säätiön omaisuutta ja sen asioita hoitaa ja säätiötä edustaa
seitsemänjäseninen (7) hallitus, jonka valitsee Hämeenlinnan kaupunki.
Jokaiselle jäsenelle tulee valita vastaavassa järjestyksessä
henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan neljäksi
kalenterivuodeksi kerrallaan. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken
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toimikauden, Hämeenlinnan kaupunki nimeää uuden jäsenen tehtävästä
eronneen tilalle hallituksen toimikauden loppuun.
Hallituksen kokouksissa johtaa puhetta hallituksen puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jotka hallitus
keskuudestaan valitsee. Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä hallituksen
jäsentä on paikalla.
Hallituksen päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä
tasan, ratkaisee vaaleissa arpa, mutta muissa asioissa se mielipide, johon
kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Säätiön sihteerinä toimii säätiön toiminnanjohtaja. Hänen estyneenä
ollessaan hallitus valitsee sihteerin keskuudestaan tai ulkopuolelta.
Säätiön hallitus valitsee toiminnanjohtajan sekä vakituiseen työsuhteeseen
tulevat esimiestehtävissä toimivat työntekijät. Toiminnanjohtaja valitsee
muut vakituiseen työsuhteeseen tulevat työntekijät.
Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä
olleet hallituksen jäsenet, tehdyt päätökset sekä erimielisyyden sattuessa
tapahtuneet äänestykset. Tämän pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen
puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa.
6 § Hallituksen jäsenten palkkio
Säätiö maksaa hallituksen jäsenille Hämeenlinnan kaupungin
luottamustoimen palkkiosäännön mukaiset lautakuntien kokouksista
suoritettavat palkkiot ja puheenjohtajalle myös vuosipalkkion.
7 § Vuosikokous
Säätiön hallitus kokoontuu vuosikokoukseensa jossa:





esitetään vuosikertomus ja tilit sekä tilintarkastajien kertomus
vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään siitä aiheutuvista toimenpiteistä
vahvistetaan talousarvio kulumassa olevalle vuodelle
päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

8 § Tilikausi ja tilitarkastus
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Hämeenlinnan kaupunki nimeää
tilintarkastusyhteisön tai yhden tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä.
Tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastajan toimikausi on sama kuin
hallituksen toimikausi.
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9 § Vuosiselvitys ja ilmoituksen tekeminen Patentti – ja
rekisterihallitukselle
Jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä
toiminta – ja tilitarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti – ja rekisterihallitukselle.
Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta on viivytyksettä
tehtävä ilmoitus Patentti – ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.
10 § Säätiön nimen kirjoittaminen
Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi
hallituksen muuta jäsentä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa säätiön
toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä
puheenjohtajan kanssa.
11 § Asuntojen vuokrat
Säätiön
hallitus
vahvistaa
vuokrat,
jotka
on
määrättävä
itsekannattavuusperiaatetta noudattaen siten, että säätiön vuotuiset tulot
peittävät sen vuotuiset menot.
12 § Sääntöjen muutos
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa mikäli säätiön hallituksen vähintään
kuusi (6) jäsentä sitä kannattaa. Säätiön purkamisesta päätetään samassa
järjestyksessä.
13 § Säätiön purkaminen
Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, siirtyy sen omaisuus Hämeenlinnan
kaupungille käytettäväksi erityistuen tarpeessa olevien asumisen hyväksi
Hämeenlinnan kaupungin tekemän päätöksen mukaisesti.

