
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Suomen konservatorioliitto, Arabiankatu 2, 00560 Helsinki 
puh. 050 329 6009, info@konservatorioliitto.fi, konservatorioliitto.fi   

Säännöt 
 
 
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Suomen konservatorioliitto - Finlands konservatorieförbund r.y. ja kotipaikka 
Helsinki. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi. 
 
2§ Tarkoitus 
 
Liiton tarkoituksena on maamme musiikkialan ja tanssialan ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja 
ylläpitäjien yhdyssiteenä ja etujärjestönä edistää jäsentensä ylläpitämän tai järjestämän koulutuksen 
taiteellista ja ammatillista tasoa valvoa jäsentensä etuja maan musiikki-, tanssi- ja kulttuuripolitiikassa 
tehdä tunnetuksi jäsentensä järjestämää tai ylläpitämää koulutusta ja sen tavoitteita. 
 
3§ Toimintamuodot 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 
 

• jakaa jäsenille näiden toiminnassaan tarvitsemaa tietoa tekee musiikki- ja tanssialaa edistäviä 
aloitteita,  

• antaa lausuntoja ja esittää kantansa toimintapiiriinsä kuuluvista asioista,  
• liittyy halutessaan jäseneksi alansa kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin,  
• tukee jäseniään musiikki- ja tanssialan koulutusten kehittämisessä, 
• järjestää kokouksia, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, 
• ryhtyy tarpeen tullen muihinkin vastaavanlaisiin tai muuten tarkoituksensa toteuttamista 

edistäviin toimenpiteisiin. 
 
4§ Jäsenet 
 
Liiton jäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset musiikkialan tai tanssialan ammatillisen koulutuksen 
järjestäjät tai ylläpitäjät, jotka hallitus jäseniksi hyväksyy.  
 
Jäseniksi hyväksytyistä hallituksen on pidettävä luetteloa, josta käyvät ilmi jäsenen nimi, liittymispäivä 
ja muut tarpeellisiksi katsottavat tiedot. 
 
5§ Jäsenmaksut ja taloudenpito 
 
Liiton jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta ja suoritustavasta päättää liiton 
syyskokous. Liitto voi omistaa toimintansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja huoneistoja.  
 
Liitto voi kerätä varoja toimintansa tukemiseen toimeenpanemalla asianomaisen viranomaisen luvan 
saatuaan arpajaisia, yleisiä varainkeräyksiä ja maksullisia juhlatilaisuuksia sekä ottamalla vastaan 
lahjoituksia ja testamentteja sekä perustamalla rahastoja tai säätiöitä. 
 
Liiton toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen liiton toimintaan 
osallisille, eikä liiton toiminta muutenkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi. 
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6§ Hallituksen kokoonpano ja työskentely 
 
Liiton toimeenpaneva elin on hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kolme muuta 
varsinaista jäsentä, jotka liiton syyskokous valitsee. Lisäksi hallitukseen kullekin jäsenelle 
puheenjohtajaa lukuun ottamatta valitaan henkilökohtainen varajäsen.  
 
Hallitus voi tarvitessaan kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia asiantuntijoita. Hallituksen toimikausi on 
kalenterivuosi. Hallitus valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan vuodeksi 
kerrallaan. Sihteerin tai sihteerit hallitus valitsee joko keskuudestaan tai liiton tai jäsenten 
toimihenkilöistä. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu 
on lähetettävä hallituksen jäsenille seitsemän (7) vuorokautta tai esitettävä heille suullisesti kolme (3) 
vuorokautta ennen kokousta.  
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta 
hallituksen varsinaista jäsentä tai heidän henkilökohtaista varajäsentä on saapuvilla. Hallituksen 
jäseniksi kelpoisia ovat liiton jäsenten hallintoelimien jäsenet ja esittelijät sekä jäsenten ylläpitämien 
oppilaitosten edustajat, mikäli syyskokous ei toisin määrää. 
 
7§ Hallituksen tehtävät 
 
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä toisaalla hallituksen tehtävistä mainitaan, hallitus 

• edustaa liittoa  
• valmistelee ja esittää liiton kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee liiton kokousten 

päätökset, 
• hoitaa liiton varoja ja omaisuutta, 
• ottaa ja vapauttaa liiton toimihenkilöt sekä  
• vahvistaa heidän palkkauksensa ja työsuhteensa muut ehdot. 

 
8§ Kollegio 
 
Hallituksen alaisuudessa ja apuna toimii kollegio, johon kuuluu kunkin jäsenen ylläpitämän 
oppilaitoksen rehtori tai muu edustaja. Äänestyksissä kullakin jäsenyhteisöllä on yksi ääni.  
 
Kollegio valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja päättää niistä jäsentensä ylläpitämän 
tai järjestämän koulutuksen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä, jotka 
hallitus on antanut sille päätettäviksi.  
 
Kollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin vuodeksi 
kerrallaan. 
 
9§ Liiton nimen kirjoittaminen 
 
Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen jonkun 
muun varsinaisen jäsenen kanssa tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. Hallitus voi 
määrätä liiton toimihenkilön yksin kirjoittamaan liiton nimen. 
 
10§ Tilikausi ja tilintarkastus 
 
Liiton tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös siihen kuuluvine hallituksen vuosikertomuksineen ja muine 
asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta.  
 
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta 
hallitukselle. 
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11§ Liiton kokoukset 
 
Liitto kokoontuu syyskokoukseen marraskuun kuluessa ja vuosikokoukseen 15.3. - 15.4. välisenä 
aikana mainitut päivät mukaan lukien sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin.  
 
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos vähintään kaksi 
hallituksen jäsentä samaa ilmoittamaansa asiaa varten sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta. 
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle myös, jos vähintään 1/10 liiton jäsenistä sitä kirjallisesti 
hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. 
 
Sääntömääräisille kokouksille tehtävät esitykset on toimitettava liiton hallitukselle syyskokousta 
edeltävän elokuun ja vuosikokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. 
 
Liiton kokoukseen voi kukin jäsen valtuuttaa kaksi edustajaa joilla kummallakin on yksi ääni. Edustaja 
saa edustaa kokouksessa ainoastaan yhtä jäsentä.  
 
Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli äänestys ei koske pykälien 14 ja 
16 mainitsemia asioita. Vaalit ja muut äänestykset on suoritettava umpilipuin, jos joku edustaja sitä 
vaatii. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, avoimessa 
äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan mielipide. 
 
12§ Kokouksissa käsiteltävät asiat 
 
Liiton kokouksissa käsitellään seuraavat asiat: 
 

• valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
• todetaan kokouksen päätösvaltaisuus 
• vahvistetaan kokouksen työjärjestys  
• käsitellään esillä olevat asiat 

 
sekä syyskokouksessa 
 

• vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, määrätään 
puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot sekä vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja 
suoritustapa  

• valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja 
• valitaan seuraavaksi toimikaudeksi kolme hallituksen varsinaista jäsentä sekä kullekin 

henkilökohtainen varajäsen 
• valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet  

 
ja vuosikokouksessa 
 

• esitellään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
saattavat antaa aihetta. 

 
13§ Liiton kokousten koollekutsuminen 
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kirjallisella kokouskutsulla. Kutsu, jossa on 
mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, on lähetettävä kullekin jäsenelle viimeistään 30 vuorokautta 
ennen kokousta. 
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14§ Pöytäkirja 
 
Liiton kokouksissa tehdyistä päätöksistä on laadittava pöytäkirja, joka kokouksen puheenjohtajan ja 
sihteerin on allekirjoitettava ja jonka kokouksen valitsemat kaksi pöytäkirjantarkistajaa tarkistavat, ellei 
pöytäkirjaa tarkisteta heti kokouksessa. 
 
15§ Sääntöjen muuttaminen 
 
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi on toimitettava kirjallisena liiton hallitukselle, joka 
käsiteltyään muutosehdotuksen antaa siitä lausunnon vuosikokoukselle.  
 
Muutosehdotus on jätettävä hallitukselle vuosikokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. 
Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vähintään 3/4 vuosikokouksessa annetuista äänistä. 
 
16§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava tästä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tahi suullisesti liiton kokouksen pöytäkirjaan. Irtisanomisaika on kolme kuukautta.  
 
Jäsen, joka ei noudata liiton sääntöjä tai joka toimii liiton tarkoitusperien vastaisesti, voidaan erottaa 
liiton hallituksen päätöksellä. Ennen erottamispäätöksen tekemistä hallituksen on suotava 
asianomaiselle oikeus tulla kuulluksi. 
 
17§ Liiton purkaminen 
 
Ehdotus liiton purkamiseksi on annettava pykälän 14 määräämässä järjestyksessä, mutta 
vuosikokouksessa tehty purkamispäätös on vahvistettava vuosikokousta  seuraavassa liiton 
kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan kaksi kuukautta vuosikokouksen jälkeen.  
 
Liiton purkamista kannattavien äänien tulee kummassakin kokouksessa olla vähintään 3/4 annetuista 
äänistä. Liiton purkautuessa sen varat ja omaisuus käytetään ensisijaisesti sen velkojen 
maksamiseen.  
 
Mikäli varoja jää, jäännös menee ensisijaisesti käytettäväksi liiton viimeisen kokouksen määräämällä 
tavalla liiton tarkoituksen edistämiseen tai toissijaisesti Suomen valtiolle opetusministeriön 
käytettäväksi, mikäli mahdollista, lahjakkaiden henkilöiden musiikki- tai tanssiopintojen tukemiseen. 
 
 
 


