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Perustettava säätiö

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum sr,
englanniksi Foundation for the HAM Helsinki Art Museum sr.

Pääomasitoumus

Helsingin kaupunki luovuttaa säätiön peruspääomaksi säätiön perustamisen yhteydessä
150 000 euroa.

Taidemuseotoiminnan siirtymisen edellytys, lisäpääomittaminen ja kaupungin taidekokoelman
hallinnointi

Säätiö perustetaan sen edellytyksen varaan, että HAM Helsingin taidemuseon toiminta ja
henkilöstö vastuine ja velvollisuuksineen siirtyy säätiölle vuoden 2023 alusta lukien.

Taidemuseotoiminnan siirtymisen edellytyksenä on, että peruspääoman kasvattamisesta
päätetään, kun taidemuseon hallintomuotoa koskevat muutokset tehdään hallintosääntöön
ja kaupunki vahvistaa vuoden 2023 talousarvion sekä kaupunginvaltuusto tekee päätöksen
HAM Helsingin taidemuseon toiminnan ja henkilöstön siirrosta säätiöön.

Lisäksi taidemuseon toiminnan siirtymisen edellytyksenä on, että kaupungin taidekokoelma
jää Helsingin kaupungin omistukseen. Kokoelma talletetaan HAM Helsingin
taidemuseosäätiöön, jolla on kokoelman täysi hallinta erillisen, vahvistettavan
palvelusopimuksen mukaisesti. Kaupunki osoittaa vuosittain taidekokoelmien (sisältäen
julkisen taiteen) kartuttamiseen erilliset investointimäärärahat, joita säätiö käyttää Helsingin
kaupungin kokoelmien kartuttamiseen. Määrärahoja ei osoiteta säätiölle.

Toiminnan erityisehdot

Säätiön tai sen tarkoituksensa toteuttamiseksi mahdollisesti omistamien yhtiöiden
museotoiminnat muodostavat kokonaisuuden, jonka toiminnot, sisällöt ja järjestämistapa
täyttävät museoiden valtionosuuksille, muille avustuksille sekä alueelliselle vastuumuseolle
(alueellinen taidemuseotehtävä) säädetyt kriteerit.

Hallitus

Helsingin kaupunki nimittää säätiön ensimmäiseen hallitukseen vähintään viisi ja enintään
seitsemän jäsentä ja yhden heistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Ensimmäisen hallituksen toimikausi alkaa säätiön perustamisesta ja päättyy 31.12.2022,
edellyttäen, että Helsingin kaupunki on valinnut uudet hallituksen jäsenet 1.1.2023 alkavalle
toimikaudelle. Seuraavan hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan toisen
vuosikokouksen päättyessä. Ensimmäisen hallituksen tehtävänä on varmistaa edellytykset



museon toiminnalle säätiömuotoisena HAM Helsingin taidemuseona sekä edellytykset
taidemuseon toiminnan siirtymiselle säätiöön.

Tilintarkastaja

Helsingin kaupunki valitsee säätiön ensimmäiseksi tilintarkastajaksi [tilintarkastusyhteisö].

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio erikseen hyväksyttävän kohtuullisen laskun mukaan,
joka perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tekemään
tarjoukseen.

Tilikausi

Säätiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2022.

Säätiön säännöt

Säätiölle on hyväksytty tämän perustamiskirjan liitteenä 1 olevat säännöt.
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