
 

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN 1 

JAOSTO- JA YHDISTYSOHJESÄÄNTÖ 2 

 3 

I LUKU Jaostot 4 

1 § Jaostot 5 

Taideyliopiston ylioppilaskunnassa toimii kolme akatemiakohtaista jaostoa, jotka ovat 6 

Kuvataideakatemian jaosto, Sibelius-Akatemian jaosto ja Teatterikorkeakoulun jaosto. 7 

Jaostot ja ovat ylioppilaskunnan hallituksen alaisia ja toimivat tämän ohjesäännön ohella 8 

hallituksen linjausten ohjaamina. 9 

2 § Jaostojen tehtävät 10 

Jaostojen tehtävänä on olla oman akatemiansa opiskelijoiden yhdyssiteenä ja auttaa ko. 11 

akatemian osalta ylioppilaskuntaa edistämään jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaalisia 12 

ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. 13 

Jaostot toteuttavat tehtäväänsä muun muassa huolehtimalla akatemiakohtaisten 14 

tapahtumien järjestämisestä ja akatemian opiskelijaperinteiden ylläpitämisestä sekä 15 

osallistumalla mahdollisuuksien mukaan oman alansa ja akatemiansa opiskelijoiden 16 

edunvalvontaan hallituksen kanssa erikseen sovittavan työnjaon mukaisesti. Hallitus ja 17 

jaostot voivat asiasta yhdessä sopimalla määrittää jaostoille myös muita tehtäviä. 18 

3 § Jaostojen hallinto 19 

Jaostot järjestävät hallintonsa ja taloutensa itse parhaaksi katsomallaan tavalla ja 20 

vastaavat niiden hoidosta itsenäisesti niin, että ne eivät ole osa ylioppilaskunnan 21 

hallintoa ja taloutta. 22 

Kukin jaosto laatii itselleen toimintajärjestyksen tai -ohjeistuksen, jossa määritellään 23 

jaoston toimintaan nähden tarkoituksenmukaisella tavalla jaoston päätöksentekoon, 24 

hallintoon ja talouteen liittyvät periaatteet. Ylioppilaskunnan hallitus vahvistaa jaoston 25 

hyväksymän toimintajärjestyksen ja voi myös vaatia siihen korjauksia tai lisäyksiä. 26 

Jaoston oman toimintajärjestyksen ohella jaostojen työskentelyssä noudatetaan 27 

hallituksen työjärjestystä jaoston tarpeelliseksi katsomin osin. 28 

4 § Jaoston ja hallituksen yhteydenpito 29 

Ylioppilaskunnan hallitus ja jaostot pitävät yhteyttä ja tapaavat säännöllisesti. Hallitus 30 

nimeää keskuudestaan vuosittain vastuuhenkilön (tai vastuuhenkilöt), joka huolehtii 31 

yhteydenpidosta jaostoihin. 32 

Jaostot raportoivat hallitukselle toiminnastaan vuosittain ja muulloinkin pyydettäessä. 33 

Kunkin jaoston tulee toimittaa hallitukselle vapaamuotoinen selvitys edellisen vuoden 34 

toiminnastaan ja taloudestaan helmikuun loppuun mennessä. 35 



 

II LUKU Yhdistykset 36 

5 § Ylioppilaskunnan piirissä toimivat yhdistykset 37 

Ylioppilaskunta voi ottaa piirissään toimivaksi yhdistyksen, jonka tarkoitus ja 38 

toimintatavat ovat lain ja hyvien tapojen mukaisia ja jonka voidaan katsoa yhdistävän 39 

Taideyliopiston opiskelijoita ja edistävän ylioppilaskunnan pyrkimyksiä. 40 

Ylioppilaskunnan piirissä toimivat yhdistykset eivät ole osa ylioppilaskuntaa eivätkä 41 

toimi sen alaisuudessa, vaan ovat täysin itsenäisiä ja vastaavat itse toiminnastaan ja 42 

taloudestaan yhdistyslain määräysten mukaisesti. Rekisteröityjen yhdistysten lisäksi 43 

myös rekisteröimättömät yhdistykset ovat velvollisia noudattamaan toiminnassaan 44 

yhdistyslain määräyksiä siltä osin kuin sen 10 luvussa määrätään. 45 

6 § Ylioppilaskunnan piiriin hyväksyminen 46 

Yhdistys voi hakeutua ylioppilaskunnan piiriin vapaamuotoisella hakemuksella, jonka 47 

liitteenä tulee toimittaa yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen hyväksymisestä ylioppilas-48 

kunnan piiriin päättää ylioppilaskunnan hallitus, joka voi tarvittaessa antaa ohjeita 49 

sääntöjen laatimisesta ja yhdistyksen toiminnasta. 50 

Ylioppilaskunnan piiriin voidaan hyväksyä yhdistys, jonka toiminta on Taideyliopiston  51 

opiskelijoiden toimintaa, eli esimerkiksi ainejärjestö tai opiskelijoiden harrastusjärjestö. 52 

Yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä vähintään 60 prosentin, kuitenkin vähintään 53 

viiden, tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä. 54 

Ylioppilaskunnan piiriin hyväksyttävien yhdistysten ei tarvitse olla rekisteröityjä 55 

yhdistyksiä. 56 

7 § Ylioppilaskunnan piirissä toimivien yhdistysten velvollisuudet 57 

Ylioppilaskunnan piirissä toimivan yhdistyksen tulee toimittaa ylioppilaskunnalle 58 

vuosittain helmikuun loppuun mennessä ja tarpeen mukaan muulloinkin yhdistyksen 59 

hallituksen jäsenten ja muiden toimihenkilöiden yhteystiedot. Lisäksi yhdistyksen on 60 

pyydettäessä toimitettava myös edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus tai 61 

muu selvitys toiminnastaan ja taloudestaan. 62 

Ylioppilaskunnan piirissä toimivan yhdistyksen tulee aina toimittaa sääntömuutoksensa 63 

välittömästi ylioppilaskunnalle. 64 

Ylioppilaskunnan piirissä toimivan yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi 65 

sen varojen tulee siirtyä ylioppilaskunnalle tai muulle ylioppilaskuntaa lähellä olevalle 66 

taholle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan, tai tämän ollessa 67 

mahdotonta muulle sellaiselle taholle, jonka voidaan katsoa toiminnallaan edistävän 68 

ylioppilaskunnan pyrkimyksiä. 69 

8 § Ylioppilaskunnan piirissä toimivien yhdistysten edut 70 

Ylioppilaskunnan piirissä toimivilla yhdistyksillä on oikeus hakea ylioppilaskunnan 71 

yhdistyksille myöntämää toiminta-avustusta. Toiminta-avustusta hakiessa yhdistyksen 72 

tulee toimittaa ylioppilaskunnalle selvitys kyseiselle toimintavuodelle suunnitellusta 73 

toiminnastaan ja taloudellisesta tilanteestaan. 74 



 

Ylioppilaskunnan piirissä toimivat yhdistykset ovat oikeutettuja käyttämään ylioppilas-75 

kunnan vuokrattavia laitteita korvauksetta. 76 

Ylioppilaskunta tarjoaa piirissään toimiville yhdistyksille mahdollisuuksien mukaan 77 

myös edunvalvonnallista tukea, tiedotusapua sekä yleistä neuvontaa ja koulutusta. 78 

9 § Ylioppilaskunnan piiristä poistuminen 79 

Ylioppilaskunnan piirissä toimiva yhdistys voi poistua ylioppilaskunnan piiristä 80 

ilmoittamalla siitä kirjallisesti ylioppilaskunnan hallitukselle. 81 

Hallitus voi poistaa yhdistyksen ylioppilaskunnan piiristä, jos yhdistys on toistuvasti 82 

laiminlyönyt tässä ohjesäännössä mainittuja velvoitteitaan, jos yhdistys ei enää täytä 83 

tämän ohjesäännön asettamia vaatimuksia tai jos yhdistyksen tarkoitus ja toimintatavat 84 

eivät enää ole lain ja hyvien tapojen tai ylioppilaskunnan pyrkimysten mukaisia. 85 

10 § Muut kuin ylioppilaskunnan piirissä toimivat yhdistykset 86 

Taideyliopiston opiskelijoiden keskuudessa voi olla myös yhdistyksiä, jotka eivät toimi 87 

ylioppilaskunnan piirissä. 88 

Muilla kuin ylioppilaskunnan piirissä toimivilla yhdistyksillä ei lähtökohtaisesti ole 89 

oikeutta 8 §:n mukaisiin etuihin. Niilläkin on kuitenkin oikeus hakea ylioppilaskunnan 90 

projektiavustusta hallituksen vuosittain päättämien kriteerien puitteissa, minkä lisäksi 91 

ylioppilaskunta voi tehdä niiden kanssa muuta yhteistyötä. 92 

III LUKU Erinäisiä määräyksiä 93 

11 § Ohjesäännön muuttaminen ja voimaantulo 94 

Tämän ohjesäännön muuttamisesta voidaan päättää edustajiston kokouksessa 95 

enemmistöllä läsnä olevien edustajiston jäsenten äänistä. 96 

Tämä ohjesääntö astuu voimaan edustajiston vahvistettua sen. 8 §:n mukaiset edut on 97 

kuitenkin varattu yksinomaan ylioppilaskunnan piirissä toimiville yhdistyksille vasta 98 

1.9.2014 alkaen. 99 

Edustajisto on hyväksynyt tämän ohjesäännön kokouksessaan 2/2014 24.4.2014. 100 


