
Sähköherkkyyssäätiö sr   SÄÄNNÖT  

 

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka  

Säätiön nimi on Sähköherkkyyssäätiö sr ja kotipaikka Espoo.  

Säätiön nimen ruotsinkielinen käännös on Stiftelsen för elöverkänslighet i 
Finland (sr). Säätiön nimen englanninkielinen käännös on The Finnish 
Electrosensitivity Foundation (sr). 

 

2 § Tarkoitus  

Säätiön tarkoitus on tukea sähköherkkien toimintakykyä ja hyvinvointia 
Suomessa.  

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen  

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti sähköherkkien 
kulttuuriharrastusta ja virkistystoimintaa sekä järjestämällä sähköherkkien 
selviytymistä edistävää neuvontaa.  

Säätiö voi myöntää apurahoja ja muuta tukea sähköherkille tai 
sähköherkkyyttä tutkiville. Säätiö voi koota ja julkaista sähköherkkyyttä 
koskevaa tutkimustietoa. Säätiö voi tarkoituksena toteuttamiseksi harjoittaa 
teatteri- ja muuta kulttuuritoimintaa, jossa on huomioitu erityisesti 
sähköherkkien tarpeet.  

Säätiö voi myös omistaa tai vuokrata kiinteistöjä taikka asuin- tai 
liikehuoneistoja sekä vuokrata tai tarjota näitä vastikkeetta sähköherkille 
taikka sähköherkkien toimintakykyä tai hyvinvointia edistäviin tarkoituksiin. 
Säätiö voi myös lainata, vuokrata tai lahjoittaa sähköherkille näiden 
tarvitsemia erityisiä apuvälineitä. Säätiö voi myös järjestää 
sähköherkkyyttä koskevia luento- ja koulutustilaisuuksia.  

Säätiö voi lisäksi toteuttaa tarkoitustaan pyrkimällä vaikuttamaan 



yhteiskunnallisiin ratkaisuihin, joilla voi olla merkitystä sähköherkkien 
toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kannalta. Tässä tarkoituksessa säätiö voi 
myös antaa vaalitukea tai muuta taloudellista tukea poliitikoille, puolueille 
taikka vaali- tai kannatusyhdistyksille.  

 

4 § Säätiön toimintaedellytykset ja määräaikaisuus  

Säätiö on määräaikainen.  

Säätiö on perustettu sen edellytyksen varaan, että säätiön peruspääoma 
mahdollisine tuottoineen riittää parantamaan olennaisesti sähköherkkien 
hyvinvointia tai mahdollisuuksia nauttia kulttuurista. Olennaisena 
parannuksena voidaan pitää esimerkiksi sitä, että säätiö kykenee 
varoillaan ylläpitämään sähköherkille soveltuvaa teatteria tai muuta 
vastaavaa laajaa kulttuuritarjontaa. Kun säätiön varat ovat vähentyneet 
perustamishetkestä niin merkittävästi, että tällainen olennaisesti vaikuttava 
toiminta ei enää ole mahdollista, säätiön hallituksen tulee ryhtyä 
toimenpiteisiin säätiön asettamiseksi selvitystilaan ja purkamiseksi.  

Siinä tapauksessa, että säätiön varat eivät ole vähentyneet yllä kuvatulla 
tavalla, säätiön hallituksen tulee vuonna 2030 ryhtyä toimenpiteisiin 
säätiön asettamiseksi selvitystilaan ja purkamiseksi.  

 

5 § Säädepääoma ja sijoitustoiminta  

Säätiön peruspääomaksi on luovutettu 50.000,00 euroa rahaa.  

Säätiön sijoitustoimintaa on hoidettava suunnitelmallisesti siten, että 
säätiön määräaikaisuus otetaan huomioon. Säätiön pääoman 
säilyttäminen ei ole välttämätöntä.  

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä 
kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin. Säätiö on oikeutettu hankkimaan 
ja omistamaan kiinteää omaisuutta.  

 



6 § Hallitus  

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu 
hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa 
vuosikokouksen päättymisestä. Ensimmäisen hallituksen toimikausi 
päättyy vuoden 2019 vuosikokouksen päättyessä.  

Hallituksen ensimmäiset jäsenet sekä ensimmäisen hallituksen 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee säätiön perustaja. Tämän 
jälkeen hallitus täydentää itse itseään.  

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.  

 

7 § Hallituksen kokous  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla 
on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.  

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti 
tai sähköisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. 
Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.  

Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen 
puheenjohtaja on yhtynyt. Tämä koskee myös hallituksen jäsenten sekä 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa.  

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä 
päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen 
puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.  

 

8 § Hallituksen jäsenen palkkio  

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen palkkio ja korvaus 
säätiön hyväksi tehdystä työstä.  



 

9 § Toimitusjohtaja  

Säätiön hallitus ottaa ja erottaa säätiölle mahdollisesti valittavan 
toimitusjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Toimitusjohtajan palkan 
suuruuden ja mahdollisesti maksettavat palkkiot määrää säätiön hallitus.  

 

10 § Vuosikokous  

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä.  

Vuosikokouksessa on:  

. 1)  Käsiteltävä ja hyväksyttävä säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus   

. 2)  Päätettävä talousarviosta kuluvalle vuodelle   

. 3)  Määrättävä hallituksen kokouspalkkioiden suuruus   

. 4)  Valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan 
vuoden kirjanpitoa  ja hallintoa   

. 5)  Valittava tarvittaessa hallituksen jäsenet   

 

11 § Säätiön edustaminen  

Hallitus edustaa säätiötä. Toimitusjohtaja voi edustaa säätiötä asiassa, 
joka kuuluu hänen tehtäviinsä.  

Lisäksi kahdella säätiön hallituksen jäsenellä yhdessä on oikeus edustaa 
säätiötä. Säätiön hallitus voi myös antaa edustamisoikeuden muulle 
henkilölle.  

 

12 § Tilikausi ja tilintarkastus  



Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätösaineisto ja hallituksen 
kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava huhtikuun 
aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun 
kuluessa. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on hallituksen 
kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen 
aiheuttamista toimenpiteistä.  

 

13 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja 
rekisterihallitukselle  

Jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä 
toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava kuuden kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä Patentti- ja rekisterihallitukselle.  

 

14 § Sääntöjen muuttaminen  

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista 
jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja 
rekisterihallituksen vahvistus.  

 

15 § Tarkoituksen muuttaminen  

Säätiön tarkoitusta on muutettava, jos säätiön varojen käyttäminen 
sähköherkkien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen on olosuhteiden 
muuttumisen vuoksi mahdotonta tai olennaisesti vaikeutunut, kokonaan tai 
huomattavalta osalta hyödytöntä tai lain vastaista. Säätiön tarkoitusta on 
myös muutettava, jos säätiön varojen käyttäminen sähköherkkien 
toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen on olosuhteiden muuttumisen 
vuoksi olennaisesti epätarkoituksenmukaista.  

Tarkoitusta muutettaessa on ensi sijassa pyrittävä siihen, että tarkoitus ei 
olennaisesti poikkea alkuperäisestä tarkoituksesta. Perustajan kirjallisella 
suostumuksella tarkoitusta voidaan kuitenkin muuttaa olennaisestikin.  

 



16 § Säätiön purkaminen  

Säätiö on asetettava selvitystilaan ja selvitysmenettelyn jälkeen purettava 
4 §:ssä mainituissa tilanteissa. Päätöksen selvitystilaan asettamisesta 
tekee hallitus. Jos selvitystilaan asettaminen perustuu siihen, että säätiön 
4 §:n mukaiset toimintaedellytykset ovat lakanneet ja jos säätiön perustaja 
on elossa päätöstä tehtäessä, myös perustajan kirjallinen suostumus on 
saatava selvitystilaan asettamiseksi.  

Purkautuvan säätiön varat on luovutettava säätiön hallituksen päättämälle 
taholle siten, että ne tulevat säätiön tarkoitusta mahdollisimman läheisesti 
edistävään käyttöön.  

	


