
 
Suomen Taideakatemia – Finlands konstakademi    
 
SÄÄNNÖT   
      
 
 
1 § 
Säätiön nimi on Suomen taideakatemia – Finlands konstakademi ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
 
2 §  
Säätiön tarkoituksena on kuvataiteen vaaliminen, tukeminen ja kehittäminen. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa harjoittaa näyttely- ja 
julkaisutoimintaa, jakaa apurahoja ja palkintoja sekä edistää muutoinkin Suomen kuvataidetta, sen 
harjoittamista ja harrastusta. 
 
3 § 
Säätiön omaisuuden muodostaa se omaisuus, joka Suomen taideakatemian säätiön ja Suomen valtion 
välillä 16.3.1990 laaditun sopimuksen nojalla jää säätiön omistukseen, sekä ne varat, jotka säätiölle 
vastaisuudessa kerääntyvät. 
 
Säätiön varat on sijoitettava silmällä pitäen sijoituksen varmuutta, tuottavuutta ja arvon säilyvyyttä. Säätiö 
on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia säätiön tarkoituksen tukemiseen ja 
kartuttamaan omaisuuttaan muullakin tavalla.  
 
4 § 
Säätiön päättävänä elimenä on hallitus, joka hoitaa säätiön asioita ja myös edustaa sitä. 
 
Hallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Jäsenistä nimittää yhden jäsenen Helsingin kaupunki, Suomen Taideyhdistys 
ry, Suomen Taiteilijaseura ry, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto, Suomen Taidemaalariliitto ry, Suomen 
Kuvanveistäjäliitto ry ja Suomen Taidegraafikot ry. Säätiön syyskokous valitsee lisäksi kaksi muuta jäsentä. 
 
Jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Kunakin vuonna on kolme jäsentä erovuorossa, ensin arvan, 
sitten vuoron mukaan.  
 
Jos jäsenen paikka vapautuu kesken toimikauden, valitsee hänet nimittänyt yhteisö hänen tilalleen jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen.  Elleivät yhteisöt toimikauden alkamista edeltävän lokakuun loppuun 
mennessä nimitä jäsentä hallitukseen, täydentää hallitus siltä osin itsensä. 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. 
 
Ensimmäisen uusien sääntöjen mukaisen hallituksen valitsee viimeinen sääntömuutoksen aikana istunut 
hallitus. 
 
5 § 
Säätiön hallitus kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, josta vuosikokous pidetään 
toukokuussa ja syyskokous marras- tai joulukuussa. Hallitus kokoontuu muulloinkin, jos puheenjohtaja pitää 
sitä tarpeellisena tai jos vähintään neljä jäsentä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten sitä pyytää. 



Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vähintään 
seitsemän päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla. Kokouskutsussa 
on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on 
saapuvilla. 
Asiat ratkaistaan, mikäli ei ole kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta, 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasaan ratkaistaan vaalit arvalla ja muissa asioissa 
päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide. 
 
6 § 
Säätiön hallituksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto; 
2. päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, 
joihin se mahdollisesti antaa aihetta; 
3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
7 §   
Säätiön syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. todetaan eri yhteisöjen nimittämät hallituksen jäsenet; 
2. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle; 
3. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja  
4. vahvistetaan hallituksen sekä toimikuntien kokouspalkkiot;  
5. päätetään tilintarkastajan palkkiosta; 
6. valitaan seuraavaksi tilivuodeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja 
varatilintarkastajan on oltava keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) tai hyväksytty tilimies 
(HTM); 
7. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma; 
8. päätetään mahdollisista kunniajäsenistä; 
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
8 § 
Säätiön juoksevia asioita hoitamaan hallitus voi asettaa toimikuntia. Asettaessaan toimikunnan hallitus 
määrää toimikunnan päätäntävallasta ja toimikaudesta. 
 
Säätiö voi toimintansa tukemiseksi kutsua kunniajäseniä, joilla ei ole osallistumisoikeutta hallituksen 
työskentelyyn. 
 
9 § 
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä 
yhdessä hallituksen sen jäsenen tai toimihenkilön kanssa, jonka hallitus on nimenkirjoittamiseen 
oikeuttanut. Hallitus voi oikeuttaa toimihenkilön kirjoittamaan säätiön nimen yksinkin. 
 
10 § 
Säätiön toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Edellisen tilikauden päätetyt tilit ja toimintakertomus on 
jätettävä tilintarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä. Tarkastus tulee suorittaa ja tarkastuskertomus 
jättää hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä. 
Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja 
tilintarkastuskertomuksista on kunakin vuonna ennen kesäkuun loppua lähetettävä patentti- ja 
rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä 
ilmoitus säätiörekisteriin. 
 
 



11 § 
Näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta päättää säätiön hallitus kokouksessaan, 
jolloin ehdotuksen on saatava vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamiselle 
haetaan patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. 
Jos säätiö lakkautetaan, luovutetaan jäljellä olevat varat yleishyödylliselle yhteisölle käytettäväksi sääntöjen 
2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen. 
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(6.10.2015/hyväksytty hallituksessa) 

 

 


