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Voimassaolevat säännöt: 19.02.2021 10:28:59
NIMI JA KOTIPAIKKA
1 § LIITON NIMI ON Kuvataidekoulujen liitto ry
Ruotsiksi käännettynä Förbundet för konstskolor i Finland rf ja
englanniksi käännettynä Finnish Association of Art Schools.Liiton
kotikunta on Helsinki.
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Kuvataidekoulujen liitto on yleishyödyllinen yhteisö.
2 § LIITON TARKOITUKSENA ON:
1.valvoa lasten ja nuorten kuvataidekoulujen ja visuaalisten
taiteiden taiteen perusopetuksen etuja Suomessa
2.edistää jäsenyhteisöjensä taidekasvatuksen tasoa
3.tehdä tunnetuksi kuvataidekoulujen ja taiteen perusopetuksen
toimintaa ja tavoitteita
4.kehittää yhteistyötä alan kotimaisten ja ulkomaisten yhteisöjen
kanssa.
3 § TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI LIITTO:
1.tekee kuvataidekoulujen toimintaa ja visuaalisten taiteiden
taiteen perusopetusta edistäviä aloitteita, antaa lausuntoja ja
esittää
kantansa toimintapiiriinsä kuuluvista asioista
2.antaa visuaalisten taiteiden koulujen toimintaa koskevia ohjeita
ja suosituksia
3.välittää jäsenyhteisöilleen voittoa tavoittelematta opetukseen ja
toimintaan liittyvää materiaalia sekä järjestää koulutusta
4.julkaisee kuvataidekouluja ja visuaalisten taiteiden opetusta
koskevaa materiaalia
5.on yhteistyössä alansa kansainvälisten järjestöjen kanssa, voi
liittyä niihin jäseneksi ja seuraa alansa kansainvälistä kehitystä.
LIITON VARAT
4 § Toimintansa tukemiseksi liitto: voi hankkia ja hallita
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,
vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, sekä asianomaisella
luvalla toimeenpanna varainkeräyksiä ja arpajaisia.
JÄSENYYS
5 § Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi hakea oikeuskelpoinen
yhteisö, joka ylläpitää kuvataidekoulua, tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka vastaa jonkin visuaalisen taiteenalan opetuksesta ja
täyttää seuraavat kelpoisuusehdot:
1.opetussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen taiteen
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja on hyväksytty ko.

Sivu: 2(4)
kunnan asianomaisissa elimissä tai opetussuunnitelma voidaan muuten
hyväksyä
2.opettajakunta on pätevää
3.talous on asianmukaisesti hoidettu.
Liiton informaatiojäseneksi voi hakea oikeuskelpoinen yhteisö tai
yksityinen henkilö. Informaatiojäsenillä ei ole äänioikeutta liiton
kokouksissa. Jäsenyyksistä päättää liiton hallitus.
6 § Liitto perii jäsenyhteisöiltään jäsen- ja
informaatiojäsenmaksuja, joiden määräämisperusteet ja suuruus
päätetään liiton syyskokouksessa.
7 § Jos jäsenyhteisön ylläpitämä kuvataidekoulu tai visuaalisen
taiteen opetuksesta vastaava taho ei enää täytä pykälässä 5
asetettuja ehtoja tai on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan
jäsenyhteisö liiton hallituksen päätöksellä erottaa liitosta.
8 § Liitosta voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota
ilmoittamalla siitä liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Irtisanomisaika on 12 kuukautta, jolta ajalta jäsenyhteisö on
velvollinen maksamaan liitolle syyskokouksen kulloinkin määräämän
jäsenmaksun myös irtisanomisajalta.
KUNNIAJÄSEN
9 § Liiton hallitus voi nimetä erityisen ansioituneen henkilön
liiton kunniajäseneksi. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua eikä
hänellä ole äänioikeutta liiton kokouksissa.
HALLITUS
10 § Hallituksen jäseniksi kelpoisia ovat varsinaisten
jäsenyhteisöjen johtokuntien ja hallitusten jäsenet, rehtorit,
apulaisrehtorit tai muut toiminnasta vastaavat henkilöt.
11 § Liiton asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi vuodeksi
kerrallaan sekä kuusi muuta varsinaista jäsentä ja heillä
henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain
erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan ja sitten vuoron
mukaan. Hallitusta valittaessa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa
huomioon alueelliset näkökohdat. Liiton hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii
liiton toiminnanjohtaja.
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
12 § Hallitus
-edustaa liittoa
-valmistelee ja esittelee liiton kokouksissa käsiteltävät asiat sekä
toimeenpanee liiton kokousten päätökset
-hoitaa liiton varoja ja omaisuutta
-ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt ja määrää heidän palkkansa ja
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työsuhteensa muut ehdot.
13 § Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen. Hallitus voi erikseen määrätä
liiton toimihenkilön yksin kirjoittamaan liiton nimen.
14 § Kutsu hallituksen kokouksiin on lähetettävä hallituksen
jäsenille 7 vuorokautta ennen hallituksen kokousta kirjallisesti
hallituksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan tai toiminnanjohtajan toimesta.
15 § Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä kolme muuta hallituksen jäsentä on läsnä. Jos
sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä, neljän
muun hallituksen jäsenen läsnäolo tekee kokouksen päätösvaltaiseksi.
Hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt voi tilalla olla
hänen henkilökohtainen varajäsenensä.
16 § Liiton toiminta ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja
muut hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava 15.3. mennessä
tilintarkastajalle, jonka tulee kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
jättää hallitukselle tilintarkastuskertomus.
LIITON KOKOUKSET
17 § Liiton syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä marraskuun loppuun mennessä.
Syyskokouksessa
-vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
-päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja maksuperusteista
-suoritetaan erovuoroisten hallituksen jäsenten ja näiden
varajäsenten vaali
-valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota
nimitetään liiton puheenjohtajaksi.
18 § Liiton vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä toukokuun 15. päivään mennessä.
Vuosikokouksessa
-esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös
edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajan lausunto
-päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
-valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
-käsitellään muut asiat, jotka hallituksessa on päätetty
vuosikokouksen käsiteltäväksi.
19 § Liiton ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen
aiheelliseksi, tai kun vähintään kolme jäsenyhteisöä tai vähintään
1/10 liiton koko jäsenluvusta sitä kirjallisesti erityisesti
ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta pyytää.
Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus.
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20 § Kirjalliset kokouskutsut, joissa mainitaan käsiteltävät asiat,
on lähetettävä jäsenyhteisöille viimeistään 30 päivää ennen
kokousta.
21 § Liiton kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenyhteisöllä on
yksi ääni, jota on oikeutettu käyttämään jäsenyhteisön kyseessä
olevaan kokoukseen valtuuttama henkilö.
SÄÄNTÖJEN MUUTOS
22 § Liiton sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa
perättäisessä kokouksessa vähintään 2/3:n äänten enemmistöllä
kokouksessa annetuista äänistä.
LIITON PURKAMINEN
23 § Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden
väliajoin pidettävässä kokouksessa
3/4:n äänten enemmistöllä annetuista äänistä, kummassakin
kokouksessa erikseen.
24 § Liiton purkautuessa sen varat käytetään viimeisen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla kuvataideopetusta edistävään
toimintaan.
25 § Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

