Stadion-säätiö; SÄÄNTÖUUDISTUS 2016

Säännöt
Oikeusministeriö vahvistanut 16.9.1986

SÄÄNTÖLUONNOS ARVIOITAVAKSI

1§

Säätiön nimi on Stadion-säätiö, ruotsiksi Stadion- 1 §
stiftelsen, ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki.

Säätiön nimi on Stadion-säätiö, ruotsiksi Stadionstiftelsen, ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki.

2§

Säätiön tarkoituksena on urheilun ja
liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen.

2§

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja
3§
ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa
Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta
vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin
yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen
huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla
niitä.

Kommentit

Säätiön tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on urheilun, liikunnan ja
kulttuurin sekä matkailun edistäminen ja
tukeminen sekä Olympiastadionin ja sen
ympäristön toimintojen ja tapahtumien
kehittäminen ja edistäminen. Säätiön
tarkoituksena on myös suomalaisen
urheilurakentamisen ja urheilurakennushistorian
vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen.
Toimintamuodot
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja
ylläpitämällä Olympiastadionia ja sen ympäristöä,
luovuttamalla sitä erilaisiin harjoitus-, kilpailu-,
kulttuuri-, viihde- ja muihin tapahtumiin ja
tilaisuuksiin sekä käyttämällä Olympiastadionin
aluetta ja tiloja omiin tarkoituksiinsa tai
vuokraamalla niitä.
Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä
Olympiastadionilla ja/tai sen ympäristössä liikuntaja urheilutapahtumia, kulttuuri- ja
viihdetapahtumia ja muita vastaavia tapahtumia.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös
järjestämällä urheilurakentamiseen ja
urheilurakennushistoriaan liittyviä koulutus- ja
valistustilaisuuksia sekä tukea ja avustaa
urheilurakennushistorian säilyttämiseen liittyviä
hankkeita.

Säätiö voi myös itse rakennuttaa ja muilta
vuokrata urheilutiloja ja laitoksia.
3§

4§

Säätiön omaisuuden muodostavat ne pääomat ja
muut varat, jotka sille jäivät Helsingin kaupungin
omistaman tontin vuokra-ajan päätyttyä
31.12.1983 ja tontille rakennetun
Olympiastadionin siirryttyä Helsingin kaupungin
omistukseen, sekä säätiölle vast'edes tuleva
omaisuus.
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia,
testamentteja ja erilaisia avustuksia sekä
muullakin laillisella tavalla kartuttaa
omaisuuttaan.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia,
testamentteja ja erilaisia avustuksia sekä
muillakin laillisilla tavoilla kartuttaa omaisuuttaan.

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa
tuottavalla tavalla.

Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista
liiketoimintaa.

4§

Säätiön päätösvaltaa käyttää hallitus ja lisäksi
säätiössä on edustajisto. Säätiöllä voi olla
toimitusjohtaja.

5§

5§

Säätiön edustajistoon kuuluu kolmekymmentä
(30) kunnallisvaalikausittain valittua jäsentä,
joiden toimikausi alkaa maaliskuun 1. päivänä ja
päättyy neljän vuoden kuluttua helmikuun
viimeisenä päivänä. Vuonna 1988 jäsenet
valitaan kuitenkin vain yhdeksi vuodeksi.

6§

Helsingin kaupunki valitsee edustajiston
puheenjohtajan ja neljätoista (14) jäsentä,
opetusministeriö valitsee kaksi (2) jäsentä,
Suomen Valtakunnan Urheiluliitto r.y. ja Työväen
Urheiluliitto r.y. valitsevat kumpikin viisi (5)
jäsentä, Finlands Svenska Centralidrottsförbund
r.f. valitsee yhden (1) jäsenen ja Suomen
Palloliitto r.y. valitsee kaksi (2) jäsentä.
Jos joku edellä mainituista järjestöistä lakkaa
olemasta tai yhdistyy toiseen järjestöön, tai ei
halua olla edustettuna säätiön hallinnossa,
päättää Helsingin kaupunki, miten näin
vapautuneiden edustajien paikat on täytettävä.

6§

Edustajisto valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin.
Edustajisto on päätösvaltainen puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan ja vähintään viidentoista (15)
jäsenen läsnäollessa.
Edustajiston kokouksessa ratkaistaan asiat,
mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty,
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Edustajiston kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.

7§

Edustajisto pitää kerran vuodessa
vuosikokouksen sekä tarvittaessa ylimääräisiä
kokouksia.

Varainhoito ja liiketoiminta
Säätiö voi myös tarkoituksensa toteuttamiseksi tai
osana varainhoitoa itse rakennuttaa ja vuokrata
tiloja.

Säätiön hallinto ja johto
Säätiön päätösvaltaa käyttää hallitus. Säätiöllä
voi olla toimitusjohtaja.

Säätiön toimintaa ja johtoa tukemaan asetetaan
neuvottelukunta.

Liiketoiminnan lisäys; säätiölaki ja PRH:n
tulkintakäytäntö mahdollistaa laajan
määrittelyn. Jos määritellään säännöissä,
Verohallinnon mahdolliset liiketoiminnan
tulkinnat eivät vaikuta säätiön sääntöjen
mukaisen toiminnan järjestelyitä.
Mahdollistetaan 1.12.2015 voimaan tuleen
säätiölain mukainen toimitusjohtaja -toimielin.

Uusi; neuvottelukunta ei käytä varsinaista
päätösvaltaa säätiössä, vaan on hallituksen
toimintaa tukeva elin, jonka jäsenistössä ovat
mukana säätiön sidosryhmät.

Neuvottelukunnan toimikausi alkaa tammikuun 1.
päivänä ja päättyy kahden (2) vuoden kuluttua
joulukuun viimeisenä päivänä.

7§

Neuvottelukunnan jäsenet
Hallitus kutsuu neuvottelukuntaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan sekä neljästätoista (14)
kolmeenkymmeneenneljään (34) muuta jäsentä
ja nimeää neuvottelukunnalle sihteerin..

Hallitus voi milloin tahansa kesken toimikauden
erottaa valitsemansa neuvottelukunnan jäsenen.

8§

Kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen
ollessaan estynyt varapuheenjohtaja.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava myös koolle,
milloin säätiön hallitus tai vähintään kolmannes
(1/3) edustajiston jäsenmäärästä seitä kirjallisesti
määrätarkoitusta varten puheenjohtajalta pyytää.

Neuvottelukunnan kokoukset
Neuvottelukunnan kokoukset kutsuu koolle
säätiön hallitus. Neuvottelukunnan varsinainen
kokous pidetään vuosittainen viimeistään
kesäkuussa. Säätiön hallitus voi tarvittaessa
kutsua neuvottelukunnan ylimääräiseen
kokoukseen.

Säätiö maksaa edustajiston jäsenille Helsingin
kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön
mukaiset komitean kokouksista suoritettavat
kokouspalkkiot.
8§

Edustajiston vuosikokous pidetään viimeistään
9§
maaliskuussa. Kokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
1) Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja
tilinpäätös.

Neuvottelukunnan varsinaisessa kokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:
1) Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus
ja tilinpäätös

2) Päätetään toimintakertomuksen
hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
sekä mahdollisista toimenpiteistä, joihin edellisen
vuoden hallinto tai varojenhoito saattavat antaa
aihetta.
3) Määrätään hallituksen jäsenille maksettavien
kokouspalkkioiden suuruus ja tilintarkastajien
palkkio.
4) Todetaan 10 §:n mukaisesti valitut hallituksen
puheenjohtajat ja jäsenet.
5) Valitaan Helsingin kaupunginhallituksen
valitsemien kahden (2) tilintarkastajan ja heidän
varamiestensä lisäksi yksi (1) tilintarkastaja ja
hänelle
varamiesseuraavan
tarkastamaan
seuraavan
6) Vahvistetaan
vuoden
tulo- ja
toimintavuoden
tilejä
ja
hallintoa.
Tilintarkastajista
menoarvio.
yhden varsinaisen ja yhden varamiehen tulee olla
KHT- tai HTM-tilintarkastaja.
Vuosikokouksessa voidaan käsitellä myös muita
kokouskutsussa mainittuja asioista, joista
edustajisto näiden sääntöjen mukaan on
oikeutettu päättämään.

2) Käsitellään toiminnan ja talouden suuntaviivat.

3) Käsitellään säätiön toimintaan vaikuttavia
ajankohtaisia asioita hallituksen valmistelun
pohjalta; ja
4) Tekee tarvittaessa aloitteita säätiön
hallitukselle säätiön toimintaan liittyvistä asioista.

9§

Edustajiston kokouksen kutsutaan koolle kirjatulla
kirjeellä, joka esityslistoineen toimitetaan postiin
vähintään 14 päivää ennen kokousta.

10 §

Säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa sekä
10 §
sen puolesta kantaa ja vastaa hallitus, joka myös
toimeenpanee edustajiston päätökset.
Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen toimikausi alkaa edustajiston
kokouksen päättyessä.

11 §

11 §

Hallitukseen kuuluu yksitoista (11) jäsentä.
Helsingin kaupunki valitsee hallituksen
puheenjohtajan ja viisi (5) jäsentä. Opetus- ja
kulttuuriministeriö, Suomen Valtakunnan
Urheiluliitto ry, Työväen Urheiluliitto ry ja Suomen
Palloliitto ry valitsevat kukin yhden (1) jäsenen.
Lisäksi säätiön hallitus valitsee toimikaudekseen
(1) hallituksen jäsenen.

Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajan ja neljän
(4) jäsenen läsnäollessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta
niin usein kuin on tarpeellista. Hallitus päättää
millä tavalla kutsu sen kokouksiin toimitetaan
jäsenille.
Säätiö maksaa hallituksen jäsenille enintään
Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden
palkkiosäännön mukaiset komitean kokouksista
suoritettavat kokouspalkkiot.

Säätiön hallituksessa tulee olla osaamista
talouden ja säätiöhallinnon, kiinteistö- ja
rakentamistoiminnan sekä Stadion-säätiön
toimialalta.

Hallituksen jäsenen erottaminen
Hallituksen jäsenen valitsija voi milloin tahansa
kesken toimikauden erottaa valitsemansa
hallituksen jäsenen.

Säätiön tarkoitusperien toteuttamiseksi hallitus
voi säätiön tulo- ja menoarvion rajoissa ottaa
palvelukseen tarvittavan henkilökunnan.

Säätiön taloudesta on pidettävä huolellista ja
täsmällistä tilinpitoa.
13 §

Säätiön on toiminnassaan pidettävä yllä ja
kehitettävä tarkoituksenmukaista yhteistyötä
Helsingin kaupungin urheilu ja
ulkoilulautakunnan, urheilu- ja ulkoiluviraston
sekä Jääkenttäsäätiön kanssa.
Säätiön taloutta hoidetaan itsekannattavuuteen
tähtääviä periaatteita noudattaen ylijäämää
tavoittelematta.

14 §

Säätiön toiminnassa ja sen hallintoelimiä
valittaessa on otettava riittävässä määrin
huomioon kaksikielisyydestä johtuvat tarpeet.

13 §

15 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen määräämät
henkilöt, kaksi yhdessä.

14 §

16 §

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on
hallituksen laatiman toimintakertomuksen sekä
hallintoa koskevien pöytä- ja muiden asiakirjojen
ohella jätettävä helmikuun 15 päivään mennessä
tilintarkastajille, joiden tarkastuslausunto on
saman kuun loppuun mennessä toimitettava
hallitukselle ja edustajiston puheenjohtajalle.

Kaksikielisyys
Säätiön toiminnassa ja sen hallintoelimiä
valittaessa on otettava riittävässä määrin
huomioon kaksikielisyydestä johtuvat tarpeet.
Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja
toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä muut
hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi
antaa hallituksen jäsenelle tai säätiön
toimihenkilölle oikeuden edustaa säätiötä yksin.

Jäljennökset säätiön toimintakertomuksesta ja
tilintarkastuslausunnosta sekä tilinpäätöksen
käsittelyä koskevasta pöytäkirjasta on huhtikuun
loppuun mennessä toimitettava
oikeusministeriölle sekä Helsingin
kaupunginhallitukselle.
17 §

Edustajisto voi muuttaa näitä sääntöjä, jos
muutosehdotusta kannattaa vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) edustajiston jäsenten
lukumäärästä. Asia on lisäksi käsiteltävä
vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä
toisessa kokouksessa ja hyväksyttävä samalla
ääntenenemmistöllä. Muutokselle on haettava
oikeusministeriön vahvistus.
Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa
järjestyksessä

18 §

Stadionin käyttöön luovuttamisessa on
noudatettava tasapuolisuutta eri urheilujärjestöjen
ja -muotojen suhteen.

19 §

Jos säätiö lopettaa toimintansa, sen jäljellä oleva 15 §
omaisuus luovutetaan Helsingin kaupungille
käytettäväksi säätiön tarkoitusta vastaavalla
tavalla.
16 §

Säätiölain mukainen määrittely hallituksen
yleistoimivallasta.

Hallitus valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen toimikausi alkaa 1. syyskuuta ja
päättyy 31. elokuuta. Mikäli hallitusta ei saada
valittua ennen toimikauden päättymistä,
hallituksen toimikausi jatkuu kunnes uusi,
päätösvaltainen hallitus on valittu.

Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Helsingin
kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan ja
neljä (4) jäsentä, Opetusministeriö, Suomen
Valtakunnan Urheiluliitto r.y., Työväen Urheiluliitto
r.y. ja Suomen Palloliitto r.y. valitsevat kukin
yhden (1) jäsenen.

12 §

12 §

Hallitus
Säätiön hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja
siitä, että säätiön toiminta järjestetään
asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi.

Varojen käyttäminen jos säätiö purkautuu tai
lakkautetaan
Jos säätiö lopettaa toimintansa, sen jäljellä oleva
omaisuus luovutetaan Helsingin kaupungille
käytettäväksi säätiön tarkoitusta vastaavalla
tavalla.
Siirtymäsäännös
Säätiön edustajiston toimikausi päättyy
28.2.2017. Näiden sääntöjen mukainen
neuvottelukunta valitaan ensimmäisen kerran
toimikaudeksi 1.1.2018 - 31.12.2019
Näiden sääntöjen mukaan valittavan hallituksen
ensimmäinen toimikausi alkaa 1.9.2017.
Aikaisemmin valitun hallituksen toimikausi päättyy
näiden sääntöjen mukaan valitun hallituksen
toimikauden alkaessa.

Säätiölaki edellyttää, että mikäli jonkin tahon
erityisestä oikeudesta luovutaan, on tähän
saatava suostumus. Tällöin sellainen
sääntömuutos, jolla muutettaisiin nykyisiä
mandaatteja, edellyttää ao. tahojen
suostumusta.

Säätiölaki mahdollistaa hallituksen jäsenen
erottamisen kesken toimikauden, mikäli tästä
on määrätty säännöissä. Mahdollistaa
erottamisen esimerkiksi mikäli hallituksen
jäsen syyllistyy rikolliseen tai muuhun eitoivottuun menettelyyn.
vrt. toimitusjohtajan asema

