ASPA-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT
Hyväksytty Aspa-säätiön hallituksen kokouksessa 26.9.2017 § 13 (77)
Hyväksytty Aspa-säätiön hallituksen kokouksessa 12.10.2017 § 5 (87)

Aspa-säätiön säännöt

1§

Säätiön nimi on Aspa-säätiö sr (ruotsiksi Aspa-stiftelsen sr, englanniksi Aspa
Foundation sr). Säätiö voi käyttää toiminnassaan nimen ohella toissijaista tunnusta
Aspa.
Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2§

Säätiön tarkoituksena on valtakunnallisesti edistää vammaisten ihmisten
mahdollisuuksia itsenäiseen ja omaehtoiseen elämään edesauttamalla vammaisille
ihmisille tarkoitettujen yksilöllisten, laadukkaiden ja turvallisten
asumispalvelukokonaisuuksien syntymistä tavallisissa asuinympäristöissä, sekä
yleisesti vaikuttaa asuntojen ja koko yhdyskuntarakenteen suunnitteluun ja
rakentamiseen tasaveroisesti kaikille yhteiskunnan jäsenille soveltuviksi.

3§

Säätiö voi harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi seuraavia toimintamuotoja:
1. soveltuvien vuokra-asuntojen hankkiminen tavallisista asuinympäristöistä fyysisesti
tai psyykkisesti vammaisten ihmisten ja muiden erityisryhmien käyttöön siten, että
asumiskustannukset muodostuvat kohtuullisiksi
2. asumista ja elämänhallintaa tukevien palvelujen tuottaminen yhteistyössä
julkisoikeudellisten ja yksityisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden sekä laitosten
kanssa
3. vammaisten ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta
palvelujärjestelmässä, lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa edistävien käytäntöjen
kehittäminen
4. asiantuntija-, koulutus- ja koordinointipalvelujen tarjoaminen.
Säätiö omistaa ja ylläpitää vammaisten ihmisten ja muiden erityisryhmien käyttöön
tarkoitettuja asunto-osakkeita ja kiinteistöjä ja tarpeen vaatiessa myös rakennuttaa
uusia edellä mainittujen kohderyhmien käyttöön tarkoitettuja asuinrakennuksia ja
toimintatiloja.
Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta välittömästi
edistävillä toimintamuodoilla.

4§

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.
Säätiö voi toimintamuotojensa rahoittamiseksi harjoittaa asunto-osakkeiden ja
kiinteistöjen hallinta- ja vuokraustoimintaa.

5§

Säätiöllä on hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalla voi olla sijainen.
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6§

Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien
vähintään kahdeksan (8) ja enintään kolmetoista (13) varsinaista jäsentä sekä yhtä
monta henkilökohtaista varajäsentä.
Kullakin säätiön perustajayhteisöllä tai -säätiöllä on oikeus nimetä hallitukseen yksi
jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.
Mikäli jokin perustajayhteisö tai -säätiö ei nimeä jäsentä hallitukseen, hallitus voi
täydentää itseään nimeämättä jääneiden jäsenten osalta.
Jos jäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee hänet valinnut perustajayhteisö tai säätiö hänen tilalleen uuden jäsenen kulumassa olevan toimikauden loppuun.
Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessaan.
Hallitus voi asettaa avukseen neuvottelukuntia ja valiokuntia.

7§

Hallitus kokoontuu kevätkokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä
ja syyskokoukseen syyskuun loppuun mennessä. Muulloin hallitus kokoontuu
tarpeen mukaan puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena, sähköisesti tai hallituksen
päättämällä muulla tavalla hallituksen jäsenille viimeistään kymmenen (10) päivää
ennen kokousta.
Hallitus kokoontuu muulloinkin, jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen
jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään
puolet muista jäsenistä on saapuvilla.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen
puheenjohtaja ja sihteeri sekä kokouksessa siihen valittavat kaksi säätiön hallituksen
jäsentä.

8§

Hallituksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. esitetään kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpäätös;
2. päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä toimenpiteistä, joihin se
mahdollisesti antaa aihetta.
Hallituksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. käsitellään ehdotus seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelmaksi;
2. käsitellään ehdotus seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi;
3. nimetään tarvittaessa hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet kulloinkin kulumassa olevan vuoden päättyessä erovuorossa olevien
jäsenten paikoille. Perustajayhteisöjen tai -säätiöiden on nimettävä tulevat jäsenensä
hallitukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta;
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4. valitaan hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
joiden toimikausi on kalenterivuosi;
5. valitaan vähintään yksi tilintarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi. Jos tilintarkastajaksi
ei valita hyväksyttyä tilintarkastusyhteisöä, on valittava vähintään yksi
varatilintarkastaja.

9§

Hallitus ottaa ja erottaa säätiön toimitusjohtajan.

10 §

Säätiötä edustavat säätiön hallituksen puheenjohtaja ja säätiön toimitusjohtaja,
kumpainenkin yksinään tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.
Hallitus voi oikeuttaa henkilön edustamaan säätiötä yksin tai yhdessä toisen henkilön
kanssa.

11 §

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kokouspalkkioita ja matkakulujen korvauksia
samojen perusteiden mukaan, kuin mitä valtion komiteoista on säädetty.

12 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.
Tilit ja hallituksen toimintakertomus on annettava viikon kuluessa kevätkokouksen
jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava tilintarkastuskertomuksensa huhtikuun
loppuun mennessä.

13 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotus on käsitelty
kahdessa perättäisessä säätiön hallituksen kokouksessa ja että molemmissa
kokouksissa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen kaikista jäsenistä sitä
kannattaa, jollei säätiölaissa säädetä suuremmasta enemmistöstä. Säätiön
purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

14 §

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, sen säästyneet varat on jaettava tällöin
toiminnassa olevien perustajayhteisöjen ja -säätiöiden kesken samassa suhteessa
kuin ne ovat luovuttaneet varoja säätiön peruspääoman muodostamiseksi,
käytettäväksi näiden sääntöjen 2 pykälässä määrättyyn tarkoitukseen.
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