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1. HALLITUS, TOIMITUSJOHTAJA, TYÖVALIOKUNTA
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HALLITUS, TOIMITUSJOHTAJA, TYÖVALIOKUNTA

ƒ Toimitusjohtajalla on operatiivinen
päätösvalta ja siihen liittyvä vastuu,
mitä ei voi ottaa toimitusjohtajalta
pois
ƒ Työvaliokunta voi olla hallituksen

valvontatehtävää avustava elin
− Valvoo toimitusjohtajan vastuulla

olevaa säätiön hallintoa
ƒ Työvaliokunta voi olla

toimitusjohtajaa avustava/ohjaava
elin
− Päätökset tehdään toimitusjohtajan

toimivallalla tai hallituksen
valtuutuksella
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HALLITUS

ƒHallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta
järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi (hallituksen
yleistoimivalta)
ƒHallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta

on asianmukaisesti järjestetty
ƒ Säätiön johdon (hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja) on

huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja
säätiön etua
ƒHallituksen ja toimitusjohtajan tehtävistä on suositeltavaa määrittää

tarkemmin säätiön työjärjestyksessä
ƒHallituksen jäsenet kuuluvat säätiön lähipiiriin
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TOIMITUSJOHTAJA

ƒ Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa
säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti (toimitusjohtajan yleistoimivalta)
ƒ Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja

varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty
ƒ Toimitusjohtaja saa ryhtyä säätiön toiminnan laajuus ja laatu

huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos
hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida
odottaa aiheuttamatta säätiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi
mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian
annettava tieto toimista
ƒ Toimitusjohtaja kuuluu säätiön lähipiiriin
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TYÖVALIOKUNTA

ƒ Työvaliokunta ei ole säätiön johtoon kuuluva toimielin

ƒ Työvaliokunnalla ei ole lakiin perustuvaa itsenäistä päätösvaltaa säätiön toimintaan liittyvissä
asioissa
− Hallitus tai toimitusjohtaja voivat määrätä työvaliokunnalle tehtäviä
− Suositeltavaa kirjata tehtävät työjärjestykseen tai hallituksen pöytäkirjaan

ƒ Työvaliokunta ei voi olla toimitusjohtajan kanssa kilpaileva elin

ƒ Työvaliokunnalle ei voi antaa oikeutta edustaa säätiötä

ƒ Työvaliokunnan jäsenillä (pl. toimitusjohtaja) ei ole säätiöoikeudellista
vahingonkorvausvastuuta tehtäviensä hoitamisessa aiheuttamastaan vahingosta, jollei jäsenet ole
myös hallituksen jäseniä
− Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat työvaliokunnan valvonnasta
− Työvaliokunnan jäsenille voi syntyä vastuu rikosperusteisesti, vahingonkorvauslain nojalla

(poikkeuksellisesti) tai sopimusperusteisesti

ƒ Jos työvaliokunnassa on kyse johtoryhmän tyyppisestä elimestä, jonka jäsenet osallistuvat
säätiön johtamiseen, työvaliokunnan jäsenet kuuluvat säätiön lähipiiriin
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2. HALLINTONEUVOSTO, HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA
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HALLINTONEUVOSTO, HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA

ƒ Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja
toimitusjohtajan vastuulla olevaa säätiön
hallintoa
ƒ Hallintoneuvosto

1) valitsee jäsenensä
2) valitsee hallituksen jäsenet
3) valitsee tilintarkastajat
4) päättää omista palkkioistaan sekä hallituksen

jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
5) vahvistaa tilinpäätöksen ja

toimintakertomuksen
6) päättää asioista, jotka koskevat toiminnan

huomattavaa supistamista tai laajentamista
taikka säätiön organisaation olennaista
muuttamista

7) päättää sääntöjen muuttamisesta,
sulautumisesta ja säätiön purkamisesta

ƒ Säännöissä voidaan määrätä toisin 1-7 kohdassa
mainituista tehtävistä.
ƒ Valvontatehtävää ei voi poistaa

hallintoneuvostolta
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HALLINTONEUVOSTO: SÄÄTIÖ/YRITYS

ƒ Säätiön hallintoneuvostolla on eroja yhtiön hallintoneuvostoon

− Säätiössä hallintoneuvosto voi päättää asioista, jotka yhtiössä kuuluvat
yhtiökokouksen toimivaltaan

− Säätiössä hallintoneuvoston yläpuolella ei ole päätösvallan käyttäjää

− Säätiössä ei ole omistajia, jotka voivat päättää, että hallintoneuvoston
jäseniä ei aseteta vastuuseen tehtävien laiminlyönnistä
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HALLINTONEUVOSTO

ƒ Hallintoneuvosto on laissa säännelty säätiön johtoon kuuluva toimielin

ƒ Hallintoneuvostolla on itsenäistä päätösvaltaa laissa tai säännöissä
määrätyissä asioissa

ƒ Hallintoneuvostolle voidaan säännöissä määrätä yksittäisiä hallituksen
yleistoimivaltaan kuuluvia tehtäviä
− Hallintoneuvostolle ei voi määrätä toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvia

tehtäviä
− Hallintoneuvosto ei voi itse päättää ottaa päätettäväkseen hallituksen

yleistoimivaltaan kuuluvia asioita
− Hallitus voi viedä hallintoneuvoston päätettäväksi hallitukselle tai

toimitusjohtajalle kuuluvan yksittäisen asian

ƒ Hallintoneuvostolle ei voi antaa oikeutta edustaa säätiötä
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HALLINTONEUVOSTO

ƒHallintoneuvoston jäsenet voivat olla hallituksen jäseniä
− Ei liene hyvän hallintotavan mukaista?
− Toimitusjohtaja ei voi olla hallintoneuvoston jäsen

ƒHallintoneuvoston jäsenillä on säätiöoikeudellinen
vahingonkorvausvastuu tehtäviensä hoitamisessa aiheuttamastaan
vahingosta

− Jäsenillä on mm. vastuu valvontatehtävän laiminlyönnin johdosta
säätiölle aiheutuneesta vahingosta

ƒHallintoneuvoston jäsenet kuuluvat säätiön lähipiiriin
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HALLINTONEUVOSTON VALVONTATEHTÄVÄ

ƒ Jos säätiössä on hallintoneuvosto, on mietittävä, miten valvontatehtävä
hoidetaan asiamukaisesti
ƒ Valvonnan hoitamiseksi voidaan miettiä esimerkiksi seuraavia toimia
− Hallituksen pöytäkirjat, taloudellinen informaatio, lähipiiritoimia koskevat

selvitykset toimitetaan säännöllisesti tiedoksi hallintoneuvostolle
− Hallintoneuvosto kokoontuu säännöllisesti (esim. 4-6 kertaa vuodessa)

arvioimaan säätiön toimintaa ja taloudellista tilaa
− Hallintoneuvostolla voi olla erityinen tarkastusvaliokunta, joka tehtävänä on

valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa
− Hallintoneuvoston puheenjohtajalla voi olla läsnäolo-oikeus hallituksen

kokouksessa
− Tilintarkastaja käy vuosittain raportoimassa hallintoneuvostolle

tarkastushavainnoista
− Tilintarkastajalle asetetaan erityinen tarkastussuunnitelma säätiön eri toimintojen

tarkastamiseksi pidemmällä aikajänteellä
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3. VALTUUSKUNTA, HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA
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VALTUUSKUNTA, HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA

ƒ Valtuuskunta ohjaa hallituksen ja
toimitusjohtajan vastuulla olevaa säätiön
hallintoa
ƒ Valtuuskunta voi esimerkiksi

1) valita osan tai kaikki valtuuskunnan jäsenistä
2) valita osan tai kaikki hallituksen jäsenistä
3) valita tilintarkastajat
4) antaa suosituksen omista palkkioistaan sekä

hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien
palkkioista /käsitellä palkkiot

5) käsitellä tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen

6) hyväksyä/hylätä hallituksen päätöksen
sääntöjen muuttamisesta, sulautumisesta ja
säätiön purkamisesta

7) lausua säätiön toimintaan liittyvissä
kysymyksissä

ƒ Jos valtuuskunnalle annetaan valta erottaa
hallituksen jäsenet kesken toimikauden,
valtuuskunnan kannanotoilla on tosiasiallisesti
merkittävä vaikutus säätiön toimintaan
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VALTUUSKUNTA

ƒ Valtuuskunnasta ei ole säädetty laissa
− Valtuuskuntaa koskevat tarpeelliset määräykset on kirjattava sääntöihin
ƒ Valtuuskunnalle voidaan antaa määrätyissä asioissa yksinomaista

päätösvaltaa
− Voi nimittää ja erottaa hallituksen jäsenet
− Voi nimittää tilintarkastajat
− Voidaan edellyttää suostumusta sääntöjen muuttamiseen
ƒ Valtuuskunnalle ei voi antaa oikeutta edustaa säätiötä
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VALTUUSKUNTA

ƒ Valtuuskunnan jäsenen vastuu voi käytännössä olla
− Vastuuta vahingonkorvauslain mukaan taloudellisesta vahingosta, jos se

on aiheutettu rikollisella teolla, julkista valtaa käytettäessä tai jos siihen on
muutoin erityisen painava syy -> käytännössä vastuu hyvin
poikkeuksellista, jollei rikosta
− Sopimusvastuuta, jos vastuusta on erikseen sovittu, mikä on

poikkeuksellista
ƒ Valtuuskunnan jäsenet eivät kuulu säätiön lähipiiriin valtuuskunnan

jäsenyyden perusteella
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VALTUUSKUNNAN VALVONTATEHTÄVÄ

ƒ Valtuuskunnalle voidaan antaa säätiön sisäisellä päätöksellä oikeus
valvoa hallituksen toimintaa
− Valvonnan luonne ja määrä määritetään säätiön toiminta ja tarpeet

huomioiden
− Valtuuskunnalla voi olla sääntömääräinen oikeus

vahingonkorvauskanteen ja moitekanteen nostamiseen
• Kuluvastuu mahdollisesti valtuuskunnalla, ei säätiöllä, mikä käytännössä aiheuttanee

sen, että oikeutta ei käytetä
− Valtuuskunta voi tehdä valvonta-aloitteita PRH:lle
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