
1 § Säätiön nimi on Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

2 § Säätiön tarkoituksena on tukea saattohoitotoimintaa sen eri muodoissa. Tällä tarkoitetaan toimintaa, joka sisältää  
 potilaan riittävän oireenmukaisen perushoidon ja kaiken muun ihmisarvoa kunnioittavan huolenpidon sekä potilaalle  
 läheisten henkilöiden henkisen tukemisen.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö edistää saattohoitotoimintaa tukemalla saattohoitopotilaita ja heidän   
 omaisiaan eri tavoin sekä tukemalla eettisesti korkeatasoisen ja kokonaisvaltaisen saattohoidon tutkimusta, opetusta  
 ja käytännön osaamista, järjestämällä niitä koskevia tilaisuuksia ja koulutusta sekä jakamalla apurahoja.
 

4 § Säätiön peruspääoma on viisisataatuhatta (500 000) markkaa (84 093,96 €). Säätiön perustajakuntia ovat Turku,  
 Naantali, Raisio, Kaarina, Rusko ja Vahto sekä perustajaseurakuntia Turun evankelisluterilaiset seurakunnat,   
 Naantalin seurakunta, Turun katolinen seurakunta, Turun ortodoksinen seurakunta ja Myöhempien Aikojen Pyhien  
 Jeesuksen Kristuksen Kirkon Turun seurakunta. Lisäksi säädekirjassa on mainittu muut perustajayhteisöt ja   
 yksityishenkilöt.

5 § Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia. Näitä voidaan ottaa vastaan myös   
 erikoistehtäviä varten, mikäli ne ovat sopusoinnussa säätiön tarkoituksen ja sääntöjen kanssa. Säätiö voi kartuttaa  
 omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla keinoilla. Säätiö ei harjoita mitään liiketoimintaa.

 Säätiöllä on käyttörahasto, johon viedään säätiölle tulleita varoja. Säätiön hallitus käyttää säätiön käyttörahastoa  
 harkintansa mukaan säätiön tarkoituksiin.

 Säätiön varat ja muu omaisuus on sijoitettava turvallisesti ja mahdollisuuksien mukaan tuloa tuottavasti.

6 § Säätiön hallintoeliminä ovat säätiön hallintoneuvosto, säätiön hallitus ja toimitusjohtaja.

7 § Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu kaksikymmentä (20) neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa varsinaista  
 jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet valitsee Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y.

 Valinnassa on pyrittävä huomioimaan, että valittavista jäsenistä ja varajäsenistä kaksitoista (12) edustaa   
 perustajakuntia, kymmenen (10) edustaa perustajaseurakuntia, kaksitoista (12) edustaa Lounais-Suomen   
 Syöpäyhdistystä sekä kuusi (6) edustaa muita yhteisöjä ja yksityishenkilöitä.

 Jos hallintoneuvoston jäsen toimikautensa aikana kuolee tai eroaa, nimeää Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. hänet  
 nimenneen yhteisön tai yksityishenkilön ehdotuksesta uuden jäsenen eronneen jäsenen tilalle toimikauden loppuun  
 asti.

 Hallintoneuvosto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta ja voi kokoontua muulloinkin sen mukaan kuin sääntöjen  
 9 §:ssä on säädetty.

 Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

8 § Kutsu hallintoneuvoston kokoukseen toimitetaan todisteellisesti kullekin jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää  
 ennen kokousta.

 Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

 Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi yhdeksän (9)  
 jäsentä.
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 Hallintoneuvoston kokouksessa asiat ratkaistaan, mikäli ei ole kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön  
 lakkauttamisesta, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama  
 mielipide. Vaalit ratkaistaan arvalla. Hallintoneuvoston kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään   
 tehdyt päätökset ja toimitetut äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi  
 kokouksessa siihen valittu jäsen.

9 § Hallintoneuvosto pitää varsinaiset kokoukset kunkin vuoden huhti- ja marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään,  
 milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi taikka säätiön hallitus tai vähintään neljä (4) hallintoneuvoston  
 jäsentä sitä kirjallisesti esittämänsä asian vuoksi puheenjohtajalta pyytää.

10 § Hallintoneuvoston huhtikuun kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen;
 2. esitetään tilintarkastuskertomus;
 3. päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 4. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
 5. päätetään toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta;
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallintoneuvosto näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu  
 päättämään.

11 § Hallintoneuvoston marraskuun kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. määrätään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;
 2. valitaan hallituksen jäsenet;
 3. valitaan tilintarkastaja ja hänen varamiehensä;
 4. vahvistetaan seuraavan tilivuoden toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio;
 5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallintoneuvosto näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu  
 päättämään.
 

12 § Säätiön hallitukseen kuuluu kuusi (6) kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee  
 hallituksen jäsenet. 

 Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

13 § Kutsu hallituksen kokouksiin on toimitettava kullekin jäsenelle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen   
 kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan  
 kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

14 § Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. Päätökset  
 tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan  
 ratkaisee vaaleissa arpa, mutta muissa asioissa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt.

15 § Hallitus valitsee säätiön toimitusjohtajan, joka samalla toimii rahastonhoitajana, ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja  
 määrää heidän palkkansa.

16 § Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenelle voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön  
 hyväksi tehdystä työstä.

17 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä.

18 § Säätiölle tulee vuodeksi kerrallaan valita tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja. Tilintarkastajien tulee olla KHT-  
 tai HTM-tilintarkastaja.

19 § Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on oltava valmiina seuraavan helmikuun loppuun mennessä,  
 jolloin tilikirjat tositteineen ja hallituksen kokouksen pöytäkirjat sekä hallituksen toimintakertomus on viimeistään 
annettava tilintarkastajille.

 Tilintarkastajien on suoritettava tehtävänsä ja annettava kertomuksensa ennen saman vuoden maaliskuun 15. päivää.

20 § Säätiön hallituksen tulee kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa patentti- ja    
 rekisterihallitukselle (PRH) oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä  
 sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista. Hallituksen on tarvittaessa annettava viranomaisille toiminnastaan  
 muitakin valvontaa varten tarvittavia selvityksiä.

21 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa vain päätöksellä, jota vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallintoneuvoston kaikista  
 jäsenistä kannattaa. Sääntöjen muutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

22 § Päätös säätiön lakkauttamisesta on tehtävä 21 §:ssä määrätyssä järjestyksessä. Lakkauttamiseen on saatava   
 patentti- ja rekisterihallituksen suostumus.

23 § Säätiön lopettaessa toimintansa säätiön omaisuus on käytettävä säätiön hallintoneuvoston määräämällä tavalla  
 säätiön tarkoitusperiä edistävästi.
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