
LUONNOS 12.9.2018 

 
 
UMO-SÄÄTIÖN sr SÄÄNNÖT   Luonnos 26.9.2018 
 
1 § Säätiön nimi ja kotipaikka 

 
Säätiön nimi on UMO-säätiö sr ja ruotsiksi UMO Stiftelsen sr ja eng-
lanniksi UMO Foundation. Säätiön kotipaikka on Helsinki.  
 

2 § Säätiön tarkoitus 
Säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia tukea 
kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnettuutta kotimaisen ja ulkomaisen 
yleisön keskuudessa sekä kehittää ja edistää orkesteritoimintaa. 

 
3 § Säätiön toimintamuodot 
 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä UMO Helsinki Jazz Or-
chestra -nimistä orkesteria, järjestämällä konsertteja ja kulttuurita-
pahtumia, tekemällä musiikkitallenteita, harjoittamalla musiikkikas-
vatusta sekä ylläpitämällä ja kartuttamalla nuotistoa. Orkesterin yl-
läpidon tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton tavoitteleminen. 

  
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä 
kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin. Säätiö voi toimintaansa 
varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, 
myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.  

  
Säätiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti. Säätiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen 
ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön. 

 
Säätiö voi toimintamuotoihinsa liittyen harjoittaa liiketoimintaa.  

 
4 § Hallitus 

Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään 
seitsemän (7) jäsentä.  

 
Helsingin kaupunki päättää hallitukseen kulloinkin kuuluvien jäsen-
ten lukumäärän sekä valitsee ja tarvittaessa erottaa hallituksen pu-
heenjohtajan ja muut jäsenet. Helsingin kaupunki päättää tarvitta-
essa myös hallituksen täydentämisestä. 

 
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimi-
kausi päättyy jäsenten valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen 
pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä.  

 
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. 
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Hallitus vahvistaa säätiön toiminta- ja taloussäännön. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, puheenjohtajan ollessa esty-
nyt, varapuheenjohtajan kutsusta.  
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jä-
senistä. 
 

5 § Toimitusjohtaja Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja. 
 
Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteuttamisesta ja hoi-
taa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjei-
den ja määräysten mukaisesti.  
 
Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen 
ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 
 

6 § Hallituksen vuosikokous 
 

Säätiön hallituksen vuosikokous on pidettävä vuosittain viimeistään 
toukokuun loppuun mennessä. Muita kokouksia hallitus pitää tarvit-
taessa. Vuosikokouksesta on ilmoitettava Helsingin kaupungille vii-
meistään neljä viikkoa ennen kokousta.  
 
Vuosikokouksessa: 
  
1) käsitellään tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan hallituksen toi-
mintakertomus ja tilinpäätös;  
 
2) vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma alkanutta toimin-
tavuotta varten; 
 
3) todetaan tarvittaessa hallitukseen 4 §:n mukaan valitut jäsenet ja 
puheenjohtaja;  
 
4) todetaan tarvittaessa 7 §:n mukaan valittu tilintarkastaja ja vara-
tilintarkastaja;  
 
5) vahvistetaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;  
 
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
7 § Tilikausi 

Säätiön tilikausi on 1.1. – 31.12. 
 
8 § Tilintarkastajat 

Säätiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos 
tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilin-
tarkastajaa ei valita. 
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Tilintarkastajan valitsee Helsingin kaupunki. 

 
Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi 
päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen vuosiko-
kouksen päättyessä.  

 
9 § Erityinen tarkastus 

Helsingin kaupungilla on oikeus vaatia erityisen tarkastuksen suorit-
tamista. 

 
10 § Palkkiot 

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota 
sekä hallituksen puheenjohtajalle lisäksi kohtuullista vuosipalkkiota, 
jotka määräytyvät Helsingin kaupungin antaman ohjeistuksen pe-
rusteella. 

11 § Säätiön edustaminen 
 

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen 
jäsenet kaksi yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat muut henki-
löt kaksi yhdessä. 

 
12 § Konserniohjaus 

Säätiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Helsin-
gin kaupungin konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin säätiölle 
antamaa konserniohjausta. 

 
Lisäksi säätiö ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupunki-
strategian säätiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin ta-
lousarviossa säätiölle mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoit-
teet sekä kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunki-
konsernin kokonaisedun. 

 
14 § Sääntöjen muuttaminen  
 

Säätiön sääntöjen muuttaminen edellyttää, että enemmistö hallituk-
sen jäsenistä sitä kannattaa. Säätiön sääntöjen muuttamiselle on 
saatava Helsingin kaupungin suostumus.  

 
15 § Säätiön tarkoituksen muuttaminen 
 

Säätiön tarkoitusta voidaan muuttaa, kun laissa säädetyt edellytyk-
set täyttyvät. Säätiön tarkoituksen muuttamiselle on saatava Hel-
singin kaupungin suostumus. 

 
Tarkoituksen muuttaminen edellyttää, että vähintään kolme nel-
jäsosaa (3/4) hallituksen jäsenistä sitä kannattaa.  
 
Jos tarkoitusta muutetaan syystä, että säätiön varojen käyttäminen 
sille määrättyyn tarkoitukseen on olosuhteiden muuttumisen vuoksi 
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mahdotonta, olennaisesti vaikeutunut, kokonaan tai huomattavalta 
osalta hyödytöntä tai lain vastaista, riittää että enemmistö hallituk-
sen jäsenistä sitä kannattaa. 

 
16 § Säätiön purkaminen  
 

Laissa mainittujen säätiön selvitystilaan asettamista koskevien edel-
lytysten täyttyessä säätiö voidaan asettaa selvitystilaan ja purkaa 
sen jälkeen, kun Helsingin kaupunki on antanut siihen suostumuk-
sensa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä 
sitä kannattaa.  
 
Säätiön purkautuessa luovutetaan säätiön varat Helsingin kaupun-
gille käytettäväksi 2 §:ssä mainittuun säätiön tarkoituksen mukai-
seen toimintaan, tai mikäli se ei ole mahdollista, säätiön tarkoitusta 
läheisesti edistävään käyttöön.  

 
17 § Tietojensaantioikeus 
 

Helsingin kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada säätiöltä 
tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tar-
peellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja 
ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan 
salassa pidettäviä. 

 
Edellä mainitun lisäksi Helsingin kaupungin pormestarilla, apulai-
spormestarilla ja kansliapäälliköllä on oikeus saada kaikki tarvitse-
mansa säätiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot riippumatta siitä, 
olisivatko ne viranomaisen asiakirjoina lain mukaan salassa pidet-
täviä. 


