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Yliopistolain 46 § mukaan ”Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, lukuun ottamatta tilauskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita, kuuluvat ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta voi hyväksyä
jäsenikseen myös muita yliopiston opiskelijoita.” Ylioppilaskunnan sääntöjen 2 § mukaan
muut kuin yliopistolain nojalla ylioppilaskuntaan automaattisesti kuuluvat opiskelijat hyväksyy jäseniksi ylioppilaskunnan hallitus. Ylioppilaskuntien jäsenyysperusteista on olemassa
myös Suomen ylioppilaskuntien liiton suositus, jonka periaatteita tämä päätös noudattaa.
Yliopistolakiin, ylioppilaskunnan sääntöihin ja SYL:n suositukseen perustuen hallitus määrittää tällä päätöksellään perusperiaatteeksi sen, että yliopistolain nojalla ylioppilaskuntaan automaattisesti kuuluvien lisäksi Taideyliopiston ylioppilaskuntaan saavat
halutessaan kuulua kaikki ne, joiden opinnot Taideyliopistossa
 eivät ole osa toisessa kotimaisessa yliopistossa suoritettavaa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa (eli opiskelija ei tätä kautta ole jo toisen ylioppilaskunnan jäsen) JA
 ovat luonteeltaan täysipäiväisiä ja kestävät vähintään noin yhden lukukauden JA
 ovat tutkintoon tai tutkintoa täydentävään ammatilliseen kelpoisuuteen tähtääviä JA
 oikeuttavat lähtökohtaisesti Kelan opiskelijaetuuksiin (mm. opintotuki tai ateriatuki).
Tämän perusperiaatteen mukaisesti ylioppilaskuntaan saavat halutessaan kuulua mm.
 lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa Taideyliopistossa suorittavat jatko-opiskelijat;
 vierasmaalaisessa yliopistossa tutkintotavoitteisesti opiskelevat ja tämän osana vähintään 3 kuukautta Taideyliopistossa opiskelevat vaihto-opiskelijat ja Free Moverit;
 ns. joint degree -opiskelijat, joiden opiskelu Taideyliopistossa on tutkintoon johtavaa;
 erillisiä opettajan pedagogisia opintoja tai muuta erillistä ammatillista täydennys- tai
erikoistumiskoulutusta Taideyliopistossa suorittavat opiskelijat, edellyttäen että opinnot ovat luonteeltaan täysipäiväisiä ja oikeuttavat opintotukeen;
 täydentäviä opintoja (siltaopinnot) maisteriohjelmaan tai tohtoriopintoihin päästäkseen
suorittavat opiskelijat, edellyttäen että Taideyliopisto on myöntänyt heille tutkinnonsuoritusoikeuden ja opinnot ovat luonteeltaan täysipäiväisiä ja oikeuttavat opintotukeen;
 tutkintoon tähtäävään tilauskoulutukseen Taideyliopistossa osallistuvat opiskelijat.
Tämän perusperiaatteen mukaisesti ylioppilaskuntaan eivät saa kuulua mm.
 alle 3 kuukautta Taideyliopistossa opiskelevat kansainväliset vaihto-opiskelijat;
 JOO-sopimuksen tms. nojalla Taideyliopistossa opintoja suorittavat muiden kotimaisten
korkeakoulujen opiskelijat;
 tutkintoon tai ammatilliseen kelpoisuuteen tähtäämätöntä tai ei-täysipäiväistä täydennyskoulutusta tai näihin rinnastettavia opintoja Taideyliopistossa suorittavat opiskelijat;
 avoimen yliopiston opiskelijat.
Nämä jäsenyysperusteet tulevat voimaan välittömästi hallituksen hyväksyttyä ne ja ovat
voimassa toistaiseksi. Niiden muuttamisesta voidaan päättää hallituksen kokouksessa, ja
muutokset astuvat voimaan välittömästi, ellei päätöksessä toisin mainita. Muutokset eivät
vaikuta takautuvasti niiden opiskelijoiden asemaan, jotka ovat aiemmin voimassa olleiden
jäsenyysperusteiden mukaisesti jo liittyneet ylioppilaskunnan jäseniksi. Hallitus on hyväksynyt tämän toistaispäätöksen kokouksessaan 32/2018 31.10.2018.

