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1. Mikä on Taideyliopisto? 

 
Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhdistymisestä vuonna 2013 

syntyneen Taideyliopiston perustehtävänä on antaa taiteen ylintä koulutusta, harjoittaa tutkimusta 

ja taiteellista toimintaa sekä vaikuttaa yhteiskunnassa. Taideyliopistossa on laaja taidealojen kou-

lutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu. Nämä tekevät Taideyliopistosta 

kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.  

Taideyliopisto toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. 

Taideyliopisto vaalii ainutlaatuisia perinteitään ja kantaa niitä eteenpäin yli akatemia- ja oppiaine-

rajojen uutta luodessaan. Eri alojen taiteilijoiden välinen vuorovaikutus oli keskeistä kansallisen 

identiteetin luomisessa – niin myös nykypäivänä yhteiskunnan uudistamisessa. 

Opiskelijoita Taideyliopistossa on yhteensä noin 2100 ja henkilötyövuosia noin 600. Lisää tietoa 

Taideyliopistosta löytyy sen verkkosivuilta osoitteesta www.uniarts.fi. 

 

 

2. Miksi minä kuulun ylioppilaskuntaan? 

 

× Mikä on TaiYo? 

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) on lakisääteinen opiskelijoiden yhteisö sekä etu- ja pal-

velujärjestö, jonka jäseniä ovat kaikki Taideyliopistossa perustutkintoa suorittavat opiskelijat. 

Taideyliopiston ylioppilaskunta syntyi Taideyliopiston tavoin 1.1.2013, kun Kuvataideakatemian, 

Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun ylioppilaskunnat yhdistyivät. Ylioppilaskunnan tehtä-

vänä on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, pitää huolta opiskelijoiden oikeuksista ja tarjota opiskelijan 

elämää helpottavia palveluita. Lisätietoja TaiYo:n toiminnasta löytyy ylioppilaskunnan verkko-

sivuilta www.taiyo.fi. 

 
× Jäsenyys ja jäsenmaksu 

Taideyliopiston ylioppilaskuntaan kuuluvat automaattisesti kaikki Taideyliopiston perustutkinto-

opiskelijat eli kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat, mukaan lukien erillisissä 

maisteriohjelmissa opiskelevat. Jokaisen perustutkinto-opiskelijan on suoritettava TaiYo:n jäsen-

maksu ilmoittautuessaan läsnäolevaksi tulevalle lukukaudelle tai lukuvuodelle – Taideyliopisto 

antaa tarkemmat ilmoittautumisohjeet (https://artsi.uniarts.fi/opiskelu/opiskelijan-lukuvuosi/ 

lukuvuosi-ilmoittautuminen). Myös tohtoriopiskelijat, yli 3 kuukautta Taideyliopistossa opiskelevat 

vaihto-opiskelijat ja erillisiä opettajan pedagogisia opintoja tai tietyin edellytyksin täydentäviä 

opintoja suorittavat opiskelijat voivat halutessaan liittyä TaiYo:n jäseneksi missä vaiheessa luku-

vuotta tahansa maksamalla jäsenmaksun. 

Kannattaa muistaa, että ylioppilaskunnan jäsenmaksu ei ole yliopiston lukukausimaksu, vaan jotain 

aivan muuta. TaiYo on kaikkien muiden ylioppilaskuntien tavoin julkisoikeudellinen yhteisö, jonka 

tehtävänä on toimia jäsenistönsä eli Taideyliopiston opiskelijoiden yhdyssiteenä ja edunvalvojana. 

Ylioppilaskunta ei ole osa Taideyliopiston hallintoa vaan toimii taloudellisesti ja hallinnollisesti 

täysin itsenäisesti, ja jäsenmaksuilla rahoitetaan sen toiminta. Perustutkinto-opiskelijan jäsenmak-

suun sisältyy vielä syyslukukaudella 2020 YTHS:n eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tervey-

denhoitomaksu, jonka myötä perustutkinto-opiskelija voi käyttää YTHS:n terveydenhoidon ja 

mielenterveyden palveluja ilmaiseksi sekä hammas- ja erikoislääkärin palveluja erittäin edullisesti 

(keväästä 2021 lähtien YTHS-maksu maksetaan erikseen Kelalle). Jäsenmaksun suuruuden päättää 

vuosittain ylioppilaskunnan edustajisto, ja TaiYo:n jäsenmaksu on yksi Suomen edullisimmista. 

http://www.uniarts.fi/
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× Opiskelijoiden etujärjestö 

Ylioppilaskunnan tärkein tehtävä on huolehtia kokonaisvaltaisesti Taideyliopiston opiskelijoiden 

asemasta, oikeuksista, hyvinvoinnista ja eduista niin yliopiston sisällä kuin valtakunnallisestikin. 

Näitä asioita edistääkseen TaiYo tekee jatkuvaa edunvalvontatyötä. Kuuntelemalla opiskelijoiden 

antamaa palautetta, toimimalla aktiivisesti järjestönä sekä osallistumalla erilaisten hallintoelinten 

ja työryhmien yms. toimintaan Taideyliopiston sisällä ja sen ulkopuolella TaiYo pyrkii edistämään 

jäsentensä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja opiskelun sujuvuutta. 

TaiYo hoitaa edunvalvontaa Taideyliopiston sisällä pitämällä yhteyttä yliopiston johtoon ja hallin-

toon, seuraamalla aktiivisesti ajankohtaisia tapahtumia, antamalla tarvittaessa virallisia kannan-

ottoja tai lausuntoja, osallistumalla erilaisten hallintoelinten toimintaan sekä kuuntelemalla opis-

kelijoilta tulevaa palautetta ja tiedottamalla opiskelijoita ajankohtaisista asioista. TaiYo myös 

valitsee yliopistohallinnon opiskelijaedustajat (”hallopedit”), jotka vievät eteenpäin opiskelijoiden 

näkökulmaa ja kantoja kaikissa tärkeimmissä yliopiston ja sen akatemioiden hallintoelimissä. 

Lisäksi TaiYo ajaa opiskelijoiden asemaa myös valtakunnallisesti toimimalla mm. Suomen yliop-

pilaskuntien liitossa (SYL), Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä (YTHS) ja Helsingin seudun 

opiskelija-asuntosäätiössä (Hoas) sekä tekemällä yhteistyötä muiden ylioppilaskuntien ja taidealan 

opiskelijajärjestöjen kanssa. 

Kannattaa muistaa, että ylioppilaskunta on yhtä kuin kaikki Taideyliopiston opiskelijat ja toimii juuri 

niin pontevasti kuin sen jäsenet sen eteen ponnistelevat. Mahdollisissa ongelmatilanteissa kannat-

taa siis aina kääntyä TaiYo:n toimijoiden puoleen ja tuoda epäkohdat ja parannusehdotukset esille, 

ja kannattaa myös rohkeasti lähteä opiskelijoiden edustajaksi yliopiston toimielimiin jos vain intoa 

löytyy! 

 
× TaiYo järjestää tapahtumia 

TaiYo järjestää jäsenilleen erilaisia juhlia ja muita tapahtumia, joista suurimmat ovat vuosittaiset 

synttäribileet huhtikuussa. Tapahtumajärjestämisen keskeinen tavoite on tuoda yhteen opiskelijoita 

sekä eri aineryhmistä että akatemioista. Tämän lisäksi TaiYo tukee sen piiriin kuuluvien akatemia-

jaostojen ja ainejärjestöjen tapahtumia ja muuta toimintaa rahallisesti. Tule mukaan tapahtumiin ja 

tuo kaverisikin! 

Lukuvuoden ensimmäiset yhteiset bileet ovat orientaatiopäivän jatkobileet, jonka lisäksi jokaisella 

akatemialla järjestetään omia uusien opiskelijoiden tapahtumia ja bileitä! 

 
× TaiYo tarjoaa etuja ja palveluja 

Konkreettisimpia ylioppilaskunnan jäsenyyden etuja ovat YTHS:n terveydenhoitopalvelut sekä 

lukuisat opiskelija-alennukset, jotka saa näyttämällä opiskelijakorttia (kortin tilausohjeet löytyvät 

luvusta 3). Opiskelijakortilla saat mm. erittäin edullisen lounaan opiskelijaravintoloista, opiskelija-

alennuksen VR:n ja Matkahuollon matkoista sekä sadoittain muita alennuksia läppäreistä teat-

terilippuihin, vaatteista vakuutuksiin ja matkoista kännykkäliittymiin. Lisätietoja alennuksista 

osoitteessa www.frank.fi. 

Ylioppilaskunnan toimisto palvelee Sibelius-Akatemian N-talolla (Nervanderinkatu 13, 4. kerros). 

Toimisto tarjoaa apua ja neuvontaa opiskeluun ja opiskelijan elämään liittyvissä kysymyksissä. 

Lisäksi toimistolla myydään monenlaisia tuotteita, kuten TaiYo:n huppareita, kangaskasseja, lakki-

merkkejä ja akateemisia nauhoja sekä mm. vuokrataan edullisesti PA-kamoja ja rumpuja. Toimiston 

yhteydessä sijaitsee myös yksi ylioppilaskunnan kolmesta oleskeluhuoneesta; muut ovat TeaKin 

Kookoksella Haapaniemenkadulla ja KuvAn tiloissa Elimäenkadulla. Tilat on tarkoitettu kaikkien 
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opiskelijoiden yhteisiksi olohuoneiksi, joissa voi mm. pitää tapaamisia, torkahtaa hetkeksi tai käydä 

keittämässä kahvit (kaikista löytyy myös keittiö). 

Ylioppilaskunta tukee jäsentensä taiteellista toimintaa pyörittämällä Vapaan taiteen tilaa ja yllä-

pitämällä Taiteilijapankkia. Vapaan taiteen tila on areena, jossa Taideyliopiston opiskelijat voivat 

järjestää omia esityksiä, näyttelyitä ja muita tapahtumia. Tila sijaitsee Sörnäisissä Katri Valan 

puiston väestönsuojassa (sisäänkäynti Vilhonvuorenkuja 16:ta vastapäätä), ja sen esittely, varaus- 

ja tapahtumakalenteri sekä muita lisätietoja löytyy osoitteesta www.vapaantaiteentila.fi. 

Taiteilijapankki puolestaan välittää TaiYo:n nettisivujen kautta opiskelijoiden yhteystietoja tilaa-

jille, jotka kaipaavat esiintyjiä erilaisiin tilaisuuksiin, haluavat löytää opettajan tai etsivät muita 

taideaiheisia palveluita. Kaikki TaiYo:n jäsenet voivat jättää Taiteilijapankkiin maksutta ilmoituksia 

koskien mitä tahansa taideyliopistolaisille ominaista osaamista, ja ilmoituksia voi jättää myös 

isomman esiintyjäryhmän puolesta. Taiteilijapankki löytyy TaiYo:n nettisivuilta osoitteesta 

www.taiyo.fi/taiteilijapankki, ja myös ilmoitukset jätetään tätä kautta. 

Muita TaiYo:n tarjoamia, opiskelijan elämää helpottavia tai piristäviä palveluita: 

● TaiYo jakaa jäsenilleen ja piirissään toimiville yhdistyksille kaksi kertaa vuodessa projektiavus-

tuksia yhteisöllisten projektien toteuttamiseen. 

● Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden yhdistys Pykälä ry tarjoaa TaiYo:n jäsenille 

maksutonta oikeusapua (www.pykala.fi/oikeusapu, oikeusapu@pykala.fi, puh. 050 311 0715). 

● TaiYo tarjoaa ilmaiseksi jäsenilleen aina syksyn alussa lukuvuosittaisen Taidekalenterin sekä 6 

kertaa vuodessa ilmestyvän, Taideyliopiston rakennusten auloihin jaettavan Ylioppilaslehden. 

 
× TaiYo:n päätöksenteko ja viestintä 

Ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa. 

Edustajisto valitaan kahden vuoden kaudeksi vaaleilla, joissa jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä 

on äänioikeus. Seuraavan kerran vaalit järjestetään loka-marraskuun vaihteessa 2021 – muista 

käyttää ääntäsi!  Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan puheenjohtajan ja 6–10-jäsenisen hallituk-

sen, joka toimeenpanovaltaa käyttävänä elimenä vastaa käytännössä ylioppilaskunnan toiminnasta. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallituksen ja edustajiston lisäksi TaiYo:lla on myös kolme vakituista työntekijää. Pääsihteeri toimii 

edustajiston ja hallituksen tukena sekä huolehtii mm. ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudesta. 

Jäsenpalvelu- ja edunvalvontasihteeri hoitaa toisaalta asiakaspalvelua ja toimiston juoksevia asioita, 

toisaalta ylioppilaskunnan edunvalvontatyöhön liittyviä tehtäviä. Vapaan taiteen tilan koordinaat-

tori taas pyörittää Vapaan taiteen tilan käytännön toimintaa. 

Lisätietoja ylioppilaskunnan toiminnasta, tapahtumista ja palveluista löytyy TaiYo:n nettisivuilta 

www.taiyo.fi. TaiYo viestii toiminnastaan jäsenilleen sähköpostitse lähetettävällä viikkotiedotteella, 

jonka lisäksi informaatiota jaetaan sekä TaiYo:n Intagramissa (@taiyoartsu) että Facebook-sivulla 

(facebook.com/taiyoartsu). Seuraathan meitä sosiaalisessa mediassa, jotta pysyt ajan tasalla sinua 

koskevista tapahtumista ja toiminnasta! 

 
× Akatemiajaostot ja ainejärjestöt 

Ylioppilaskunnan alaisuudessa toimii kolme akatemiakohtaista jaostoa: Kuvataideakatemian, 

Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun jaosto. Jaostot toimivat oman akatemiansa opiskeli-

joiden yhdyssiteenä, huolehtivat akatemiakohtaisten tapahtumien järjestämisestä ja akatemian 

opiskelijaperinteiden ylläpitämisestä sekä osallistuvat mahdollisuuksien mukaan oman alansa ja 

akatemiansa opiskelijoiden edunvalvontaan. Lisätietoja jaostojen toiminnasta saa niiden puheen-

johtajilta: 
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KuvA-jaosto: Xenia Østergård Ramm, xenia.ramm@uniarts.fi 

SibA-jaosto: Robert Ruohola, robert.ruohola@uniarts.fi 

TeaK-jaosto: David Sandqvist, david.sandqvist@uniarts.fi 

Ainejärjestöt ovat opiskelijoiden piirissä toimivia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on yhdistää 

saman oppiaineen tai alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja ja järjestää toimintaa. Taideyliopistossa 

ainejärjestöjä toimii tällä hetkellä lähinnä Sibelius-Akatemiassa, jonka ainejärjestöt on esitelty alla. 

Lisäksi Kuvataideakatemiassa toimii KuvAn jatko-opiskelijoiden ainejärjestö JATKUVA ry ja 

Teatterikorkeakoulussa valo- ja äänisuunnittelun opiskelijoiden yhdistys VÄSy. 

Kamus – Kansanmusiikin opiskelijoiden ainejärjestö, pj. Vilma Jääskeläinen, vilma.jaaskelainen@ 

uniarts.fi. Ainejärjestön tarkoitus on toimia kansanmusiikin opiskelijoiden edunvalvojana ja 

linkkinä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Ainejärjestö edistää opiskelijoiden hyvinvointia 

opiskeluaikana järjestämällä jameja, bileitä ym. virkistystoimintaa sekä osallistuu taiteelliseen 

keskusteluun Akatemiassa. Ainejärjestö osallistuu opettajien viikkokokoukseen ja raportoi käsitel-

tävistä aiheista opiskelijoille. 

Kimu ry – Kirkkomusiikin ja urkujen opiskelijoiden (Helsinki) ainejärjestö, pj. Maria Aaltonen, 

maria.aaltonen@uniarts.fi. Kimu ry toimii Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmän 

opiskelijoiden etujärjestönä ja edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa. Kertaluontoinen jäsen-

maksu on 1. vuoden opiskelijoilta 30 €, 2. vuoden opiskelijoilta 25 € jne. Yhdistys järjestää kirkko-

musiikin ja urkujen aineryhmän opiskelijoiden yhteisöllisyyttä lisäävää virkistystoimintaa ja 

tapahtumia sekä edistää eri aineryhmien ja -järjestöjen yhteistoimintaa. Kimu ry huolehtii myös 

aineryhmän opiskelijoiden edunvalvonnasta ja pitää aktiivisesti keskusteluyhteyttä opettajien ja 

opiskelijoiden kesken. Yhdistyksen tehtäviä hoitaa eri vuosikurssien opiskelijoista koostuva hallitus, 

joka valitaan vuosikokouksessa syyslukukaudella. Tapahtumista tiedotetaan joko N-talon kellari-

kerroksen ”Kimun mutkan” ilmoitustaulun tai sähköpostilistan kautta. 

Klamu – Klassisen musiikin opiskelijoiden ainejärjestö, lisätietoja klamurycontact@gmail.com. 

Klamu on uusi, kaikkien klassisen musiikin opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö. Maksamalla vuosit-

taisen jäsenmaksun pääset mukaan osaksi iloista joukkoamme ja saat käyttöösi hienoja jäsenetuja. 

Järjestämme vuosittain mm. koko klassisen musiikin osaston kattavan vuosittaisen gaalakonsertin, 

vuosijuhlat sekä muuta virkistystoimintaa. Haemme nyt innokkaita klassisen musiikin osaston 

opiskelijoita mukaan hallituksen jäseniksi ja toimikuntiin, tervetuloa! 

Kukko ry – Laulumusiikin osaston opiskelijoiden ainejärjestö, pj. Wilhelmína Tómasdóttir, 

wilhelmina.tomasdottir@uniarts.fi. Kukko ry. edistää ja valvoo opiskelijoidensa hyvinvointia. Aine-

järjestö pyrkii toimimaan väylänä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä tehden tiivistä yhteistyötä 

osaston kanssa. Kukko ry. edistää toimivaa ja viihtyisää opiskeluympäristöä. Edunvalvonta-

toiminnan lisäksi Kukko ry. järjestää opiskelijoille virkistystilaisuuksia. Lisäämme opiskelijoiden 

positiivista elämänasennetta ja erilaisia hyvinvointia lisääviä virikkeitä. Kukko ry järjestää myös 

omia konsertteja sekä tietysti ilakointi-iltamia! 

Maine ry – Musiikkikasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö, pj. Veera Isotalo, veera.isotalo@ 

uniarts.fi. Maine on vuonna 2005 perustettu Sibelius-Akatemian musiikkikasvattajien ainejärjestö, 

jonka perusjäseniksi voivat liittyä kaikki musiikkikasvatuksen osastolla tutkintoa suorittavat 

opiskelijat ja kannatusjäseniksi kaikki halukkaat. Maine ry:n tehtävänä on huolehtia jäsentensä 

opiskeluaikaisesta hyvinvoinnista ja viihtymisestä järjestämällä bileitä, retkiä ym. virkistystoimin-

taa sekä toimia jäsentensä edunajajana ja äänitorvena Sibelius-Akatemiassa. Maine ry. osallistuu 

myös aktiivisesti musiikkikasvatusta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä toimii tiiviis-

sä yhteistyössä TaiYo:n kanssa. Maine tiedottaa jäseniään ajankohtaisista asioista ja tapahtumista 

kerran kuukaudessa ilmestyvällä Kuukauden Maineesi -sähköpostikirjeellä. Maineen vuosikokouk-

set järjestetään keväällä ja syksyllä, jolloin jäsenistö valitsee keskuudestaan seuraavan vuoden 

hallituksen. Jos haluat mukaan Maine ry:n kunniakkaaseen toimintaan, ota yhteyttä Maineen pu-

heenjohtajaan ja liity pikimmiten jäseneksi! 
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SAKKO ry – Sibelius-Akatemian Kuopion yksikön opiskelijat, pj. Sanna Saarenpää, sanna.saarenpaa@ 

uniarts.fi. Kuopion opiskelijoiden oma opiskelijayhdistys SAKKO toimii opiskelijoidensa edun-

valvontajärjestönä sekä järjestää vapaa-ajan toimintaa, retkiä ja opintomatkoja. Yhdistyksen 

puheenjohtaja ja hallitus valitaan vuosittain syksyllä yleiskokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheen-

johtajan lisäksi viisi jäsentä sekä ensimmäisen vuosikurssin tarkkailijajäsen. Hallituksen tehtäviin 

kuuluu mm. vapaa-ajan toiminnan järjestäminen. 

SIMA ry – Sibelius Academy Managers of Arts, pj. Meri Jaakola, meri.jaakola@uniarts.fi. Yhdistyksen 

tarkoituksena on edistää Arts Management -koulutusohjelman opiskelijoiden yhteiskunnallisia, 

taiteellisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä heidän opintojensa aikana sekä edistää koulutus-

ohjelman kansallista ja kansainvälistä tunnettavuutta. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 

jokainen läsnäolevaksi ilmoittautunut Arts Management -koulutusohjelman opiskelija ja yli kolme 

kuukautta koulutusohjelmassa opiskelevat vaihto-opiskelijat, jotka hyväksyvät yhdistyksen sään-

nöt. 
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3. Miten pääsen alkuun opinnoissani? 

 

× Ilmoittautuminen kirjoille yliopistoon eli lukuvuosi-

ilmoittautuminen 

Vastaanottaessasi opiskelupaikan Taideyliopistossa sinun tulee ilmoittautua samalla läsnäolevaksi 

seuraavaksi lukuvuodeksi. Seuraavina opiskeluvuosina opiskelijan tulee ilmoittautua kirjoille 

Taideyliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuosittain. Lisätietoja löydät Artsista: Opiskelu -> 

Opiskeluoikeus ja opiskelijan lukuvuosi -> Lukuvuosi-ilmoittautuminen. 

● Ilmoittaudu läsnäolevaksi, jos osallistut opetukseen ja teet opintosuorituksia lukuvuoden tai 

lukukauden aikana. 

● Ilmoittaudu poissaolevaksi, jos et aio opiskella lainkaan ko. lukuvuonna tai lukukautena, mutta 

haluat säilyttää opiskeluoikeutesi. Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaole-

vaksi vain lakisääteisistä syistä (esim. asevelvollisuus, siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhem-

painvapaa, oma sairaus). 

Ilmoittautuminen määräaikaan mennessä on välttämätöntä. Jos et ilmoittaudu määräaikana, 

menetät opiskeluoikeutesi ja samalla kuluvalle lukuvuodelle myönnetyt opinto-oikeudet. Myöhässä 

ilmoittautuvan opiskelijan on anottava kirjallisesti oikeutta päästä uudelleen yliopistoon kirjoille. 

Sen lisäksi opiskelijalta peritään uudelleenkirjoittautumismaksu (35 €). 

HUOM! Yliopistolaki rajaa alemman ja/tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisaikaa yli-

opistoissa. Opiskeluajan rajauksella on vaikutusta myös lukuvuosi-ilmoittautumiseen, ja se koskee 

etenkin poissaolevaksi ilmoittautumisten määrää. Lisää tietoa aiheesta luvussa 5, kohdassa 

Korkeakoulututkinnon suoritusaika, sekä Artsista: Opiskelu -> Opiskeluoikeus ja opiskelijan luku-

vuosi -> Opiskeluoikeus. 

Jos kuulut Taideyliopiston ylioppilaskunnan lisäksi johonkin toiseen suomalaiseen ylioppilas-

kuntaan ja olet maksanut jäsenmaksun molempiin, voit hakea ylioppilaskunnan jäsenmaksun YTHS-

osuuden palautusta ko. ajalta siitä ylioppilaskunnasta, johon maksoit jäsenmaksun viimeksi. 

YTHS-maksun palautusta on haettava viimeistään 30.9., jonka jälkeen palautusta ei enää myönnetä. 

Palautusta haetaan ylioppilaskunnan toimistosta sen aukioloaikoina. Palautusta hakiessa on 

palautettava ylioppilaskunnan nettisivuilta ja toimistosta löytyvä lomake täytettynä ja esitettävä 

kuitit molempien ylioppilaskuntien jäsenmaksuista. Lisätietoja: www.taiyo.fi/jasenille/jasenmaksu. 

 
× Opiskelijakortti 

Opiskelijakortilla voi todistaa kaikkialla Suomessa olevansa opiskelija ja päästä näin YTHS:n palve-

luiden piiriin sekä saada opiskelija-alennusta mm. opiskelijaravintoloissa, VR:n ja Matkahuollon 

lipuista sekä sadoissa kulttuurilaitoksissa ja kaupoissa. 

Taideyliopiston ylioppilaskunnan jäsenten opiskelijakortit toimittaa Frank. Itse kortin lisäksi Frank 

tarjoaa myös opiskelijoiden etupalvelun, joka neuvottelee ja tarjoaa niin yliopisto-, ammatti-

korkeakoulu-, ammattikoulu- kuin lukio-opiskelijoille räätälöityjä upeita alennuksia mm. Maceista 

vakuutuksiin ja Hesarista kännykkäliittymiin. Frankin etujen avulla voit säästää vuosittain todella 

pitkän pennin! 

Opiskelijakortin voi tilata joko perinteisenä muovisena tai älypuhelimessa toimivana digitaalisena 

korttina, ja joko maksuominaisuudella varustettuna tai ilman. Lisämaksua vastaan kortin voi tilata 

myös kansainvälisenä ISIC-korttina, jolla saa opiskelijaetuja ympäri maailman. Eri korttivaihto-

ehtojen hinnat vaihtelevat ominaisuuksien mukaan (osa on myös täysin ilmaisia!), ja ajantasainen 

tieto tarjolla olevista korttivaihtoehdoista hintoineen löytyy aina osoitteesta www.frank.fi. 
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Huomaathan, että opiskelijakortti on muistettava tilata itse (sitä ei toimiteta automaattisesti) ja että 

muovinen kortti on voimassa vasta, kun olet hakenut siihen ylioppilaskunnalta voimassaolevan 

lukuvuositarran! Muovisen opiskelijakortin saapuminen voi kestää lukukausien alussa n. 3–4 viik-

koa, ja ennen kortin saapumista saat opiskelija-alennuksen esim. opiskelijaravintoloista ja junista 

näyttämällä läsnäolotodistusta. 

 
× Asuminen 

Asuntoa kannattaa hakea mahdollisimman monelta eri taholta! Muistathan, että ripeys on valttia 

asuntomarkkinoilla! 

Opiskelija-asuntoja: 

● Hoas 
● Osakunnat 
● Clavis (vain SibA:n opiskelijat) 
● Pankit, säätiöt, vakuutusyhtiöt 

Muita mahdollisuuksia: 

● Internet 
● Ilmoitustaulut, sanomalehdet 
● Ystävät, tutut, puskaradio. 

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasilla on vuokra-asuntoja ympäri suur-Helsinkiä. 

Valtaosa asunnoista on 2–3 huoneen ja keittiön/keittokomeron huoneistoja, jotka soveltuvat sekä 

perheellisille opiskelijoille että ns. soluasunnoksi toisen opiskelijan kanssa jaettavaksi. Huoneen 

vuokra on n. 250-440/kk ja yksiön tai kaksion 450–850 €/kk asunnon iän ja varustetason mukaan. 

Hoasilta on mahdollista hakea myös kämppisasuntoa tai perheasuntoa. Hoas:n nettisivuilla toimii 

myös kirpputori (kohdassa Asumisopas), jossa julkaistaan ilmoituksia myytävistä kalusteista. Lisä-

tietoja: www.hoas.fi. 

Osakunnilla on tarjolla runsaasti kohtuuhintaisia opiskelija-asuntoja Helsingin seudulla. Jotta voit 

hakea osakunta-asuntoa, sinun täytyy liittyä osakuntaan. Lisätietoja: www.osakunta.fi/osakunnat. 

Clavis on Sibelius-Akatemian opiskelijoille tarkoitettu asuntola Helsingin Etelä-Haagassa. Clavik-

seen voi hakea asukkaaksi heti kun on hyväksytty Sibelius-Akatemian opiskelijaksi. Asuntoja on 

kaikkiaan 105 kpl, joista muutama vapautuu vuosittain. Asunnot ovat 18 m2 ja 23 m2 kokoisia 

yksiöitä, joissa on suihku, WC, minikeittiö ja nettiyhteys. Talossa on sauna, pesutupa, harjoittelu-

huoneita, seurustelutilat ja juhlasali. Lisätietoja: www.clavishouse.fi. 

Joillakin pankeilla, vakuutusyhtiöillä ja säätiöillä on opiskelijoille tarkoitettuja asuntoja tai asunto-

loita, joiden vuokrat ovat usein edullisempia kuin vapailla markkinoilla. Opiskelijat voivat hakea 

myös kaupunkien vuokra-asuntoja. Pääkaupunkiseudun kuntien vuokra-asunnoista löydät tietoa 

osoitteista www.hel.fi/kv/stadinasunnot-fi, www.espoonasunnot.fi ja www.vav.fi. 

Asumisoikeusasunto on myös yksi mahdollisuus omaksi kämpäksi. Kuukausittaisen käyttövastik-

keen lisäksi maksetaan sisäänmuuttaessa asumisoikeusmaksuna 10–15 % asunnon hinnasta, jolloin 

siihen saa pysyvän asumisoikeuden. Poismuuttaessa asumisoikeusmaksun saa takaisin. AO-asunto-

jono on joka paikkakunnalla, kannattaa kysellä! 

Vapaiden markkinoiden asuntoja kannattaa metsästää verkosta erilaisilta asuntosivustoilta (ks. 

linkit osoitteessa www.taiyo.fi/jasenille/asuminen) ja sosiaalisesta mediasta; mm. Facebookista 

löytyy useita ryhmiä, joissa jaetaan tietoa vapautuvista vuokra-asunnoista ja huoneista kimppa-

kämpissä. Myös lehtien ilmoituspalstoja kannattaa seurata (niin Helsingin Sanomia kuin paikallis-

lehtiäkin), ja vanhat kunnon ilmoitustaulutkin voivat olla huomionarvoinen foorumi. Kannattaa 

myös hyödyntää verkostojaan ja pitää ääntä muuttoaikeistaan: mitä useampi kaveri tai sukulainen 

tietää tilanteesi, sitä useampi voi olla avuksi! 
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× Muuttoilmoitus ja osoitteenmuutos 

Muuttaessasi pysyvästi toiselle paikkakunnalle sinun on tehtävä muuttoilmoitus, jotta postisi kulkee 

oikeaan paikkaan ja väestörekisteritiedot päivittyvät. Kun olet tehnyt ilmoituksen, uudet osoite-

tietosi välittyvät automaattisesti eri viranomaisille, kuten Kelaan ja verohallintoon. Kätevimmin teet 

muuttoilmoituksen verkkopalvelussa www.posti.fi/muuttoilmoitus, minkä lisäksi voit tehdä muut-

toilmoituksen myös postista tai maistraatista noudettavalla lomakkeella. 

Huom! Postiin tehdyt muuttoilmoitustiedot eivät välity Taideyliopiston opiskelijarekisteriin, joten 

huolehdithan että osoitetietosi ovat sielläkin ajan tasalla. Osoitteenmuutoksen voit tehdä helpoiten 

itse WebOodissa. 
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4. Missä minun pitäisi olla ja mistä tiedän, mitä tapahtuu? 

 

× Taideyliopiston toimipisteet 

Sibelius-Akatemia toimii Helsingissä kolmessa eri talossa sekä lisäksi Kuopiossa: 

● M-talo eli Musiikkitalo (Töölönlahdenkatu 16 C) 
● N-talo (Nervanderinkatu 13) 
● R-talo (Pohjoinen rautatiekatu 9) 
● Kuopion toimipiste (Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio) 

Teatterikorkeakoulu toimii osoitteissa Haapaniemenkatu 6 (Teak-Kookos) ja Lintulahdenkatu 3 

(Teak-Vässi). 

Kuvataideakatemia toimii osoitteessa Elimäenkatu 25 A. Lisäksi Kuvataideakatemialla on Exhibition 

Laboratory eli yleisölle avoin opetus- ja näyttelytila, joka sijaitsee osoitteessa Merimiehenkatu 36. 

Exhibition Laboratory Project Room puolestaan on Kuvataideakatemian näyttelytila, joka sijaitsee 

osoitteessa Lönnrotinkatu 35. 

Virastomestarit ovat tavoitettavissa talojen aukioloaikoina, muuten taloihin kuljetaan kulkuavai-

mella. Lisätietoja ja aukioloajat Artsista: Opiskelu -> Opintoneuvonta ja opiskelijan palvelut -> Tilat. 

 
× Viestintä 

Kaikille uusille opiskelijoille perustetaan uniarts-sähköpostiosoite. Suurin osa aineryhmäsi tai kou-

lutusohjelmasi päivittäisestä viestinnästä tapahtuu sähköpostitse, joten seuraathan sähköpostiasi 

aktiivisesti! Yliopisto ja aineryhmät tiedottavat sähköpostitse myös muun muassa mahdollisista 

mestarikursseista, projekteista ja apurahoista. Jos itse käytät mieluummin jotain muuta sähkö-

postiosoitetta, pidä huolta että uniarts-osoitteeseesi saapuvat viestit on käännetty tulemaan myös 

sinne. Taideyliopisto käyttää viestinnässään opiskelijoille ainoastaan uniarts-sähköpostiosoitteita. 

Taideyliopiston intranet Artsi on sisäisen tiedottamisen tärkein kanava, joka toimii koko yliopisto-

yhteisön sähköisenä ilmoitustauluna. Artsista löydät ajankohtaista tietoa niin opetuksesta, luku-

vuoden aikatauluista ja opintohallinnon palveluista kuin Taideyliopiston tapahtumistakin. Opiske-

lua koskevaa tietoa on myös Taideyliopiston nettisivuilla. 

 
× Opiskelijan käytännön niksejä 

● Uniarts-käyttäjätunnuksista ja sähköpostiosoitteista löytyy tarkempaa tietoa akatemioiden 

perehdytysmateriaaleista ja Artsista. Hakemistosta löytyy osio ”IT ja puhelin”, johon on koottu 

tietoa käyttäjätunnuksista ja salasanoista. Uudet opiskelijat aktivoivat Taideyliopiston uniarts-

käyttäjätunnuksensa itsepalveluna verkkopankkitunnistautumista käyttäen osoitteessa 

https://salasana.uniarts.fi. Käyttäjätunnukset hankittuasi pääset kirjautumaan niillä uniarts-

sähköpostiin, WebOodiin, intranet Artsiin, tilavarausjärjestelmä Peppiin sekä ATK-luokkien 

tietokoneille ja monitoimilaitteille. 

● Jokaisella talolla on käytössä ns. monitoimilaitteita, joilla voi tulostaa, skannata ja kopioida 

asiakirjoja. Laitteiden käyttöä varten tarvitaan uniarts-tunnukset, mutta kirjautumista voi 

nopeuttaa käyttämällä tulostuskorttia (tulostuskortiksi suositellaan HSL:n matkakorttia, ohjeet 

aktivointiin löytyvät laitteiden läheisyydestä). Tutkinto-opiskelijoiden ilmainen tulostuskiintiö 

on 400 kpl/vuosi sisältäen sekä kopiot että tulostamisen – skannaaminen ei kuluta kiintiötä. 

Lisää kiintiötä voi ostaa verkkokaupasta https://lataamo.uniarts.fi. Huom: Muista kirjautua ulos 

monitoimilaitteelta, kun lopetat laitteen käytön (log off -painike)! Lisätietoja monitoimilaitteista 

löytyy osoitteesta https://artsi.uniarts.fi/it-ja-puhelin/tulostaminen-ja-kopiointi. 
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● Tulostettaessa IT-luokasta monitoimilaitteille käytetään Turvatulostus-nimistä tulostinta. 

Kannattaa odottaa sisäänkirjautumisen jälkeen muutama minuutti, jotta tulostuksen asetukset 

ehtivät päivittyä käyttämällesi luokkakoneelle. 

● Kätevä tapa tulostaa on myös mobiilitulostus, jossa tulostettava tiedosto lähetetään uniarts-

sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen print@uniarts.fi. Mobiilitulosteen voi lähettää omalta 

laitteelta eikä tulostamista varten tarvitse mennä yliopiston tietokoneluokkaan. Mobiilitulos-

teen voi vapauttaa miltä tahansa monitoimilaitteelta omalla tulostuskortilla. 

● Kaikissa IT-laitteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa auttaa Taideyliopiston IT-tukipalvelut: 

sähköposti help@uniarts.fi, puhelin 02944 72200 klo 8.30–16. Lisäksi IT-tukipalvelupisteet 

ovat avoinna arkisin klo 10–15, tarkemmat sijainnit löytyvät osoitteesta artsi.uniarts.fi. 

● Kulkuavainten ja etälukuavainten hankinnasta löytyy tarkempaa tietoa akatemioiden perehdy-

tysmateriaaleista. 

● Säilytyskaappeja on Sibelius-Akatemian jokaisessa toimipisteessä; kaappien avaimet kuitataan 

yleensä toimipisteiden virastomestareilta. Teatterikorkeakoulussa on TeaK-Kookoksella opis-

keleville pukukaapit, joiden avaimet kuitataan etälukuavainten saamisen yhteydessä. TeaK-

Vässillä opiskeleville on numerolukolla toimivat kaapit ja yksi yhteinen kaappi instrumentteja 

varten. 

● Ylioppilaskunta pyörittää myös Vapaan taiteen tilaa. Se on areena, jossa Taideyliopiston opis-

kelijat voivat järjestää omia esityksiä, näyttelyitä ja muita tapahtumia. Tila sijaitsee Sörnäisissä 

Katri Valan puiston väestönsuojassa (sisäänkäynti Vilhonvuorenkuja 16:n kohdalta). Vapaan 

taiteen tilan tarkempi esittely, varaus- ja tapahtumakalenteri ja muita lisätietoja löytyy osoit-

teesta www.vapaantaiteentila.fi. 
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5. Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia minulla on? Miten voin 

vaikuttaa yliopistolla? 

 
Taideyliopiston opiskelijan oikeusturvasta ja opiskeluoikeudesta on säädetty mm. 
1. Yliopistolaissa (558/2009) 
2. Asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 
3. Taideyliopiston johtosäännössä 
4. Taideyliopiston koulutussäännössä 
5. Kunkin akatemian (SibA, KuvA, TeaK) ohjesäännöissä ja tutkintosäännöissä 
6. Koulutusohjelma- tai oppiainekohtaisissa opetusohjelmissa sekä tutkintovaatimuksissa. 

Taideyliopistosta valmistutaan musiikin kandidaatiksi ja maisteriksi (SibA), teatteritaiteen kandi-

daatiksi ja maisteriksi tai tanssitaiteen kandidaatiksi ja maisteriksi (TeaK) sekä kuvataiteen kandi-

daatiksi ja maisteriksi (KuvA). Tulevaisuudessa on mahdollista valmistua myös taiteen kandidaatik-

si ja maisteriksi. Tutkintojen laajuudet vaihtelevat akatemiakohtaisesti siten, että tavoitteelliset 

suoritusajat kandidaatin + maisterin tutkintoon ovat Sibelius-Akatemiassa 3 + 2,5 lukuvuotta, 

Teatterikorkeakoulussa 3 + 2 lukuvuotta ja Kuvataideakatemiassa 3,5 + 2 lukuvuotta. 

Oikeusturvakysymyksiin saat tarvittaessa neuvoa oman akatemiasi opintopäälliköltä (SibAssa opin-

topalvelupäälliköltä) tai Taideyliopiston opintopäälliköltä. Apua voi kysyä myös ylioppilaskunnasta. 

Lisätietoja löydät myös Artsista: Opiskelu -> Opiskelijan lomakkeet ja opiskelua koskevat säädökset 

-> Opiskelua ohjaavat säädökset. 

 
× Korkeakoulututkinnon suoritusaika 

1.8.2005 tuli voimaan yliopistolain opintoaikoja koskeva muutos (18d §, 18e §, 18f §, 15.7.2005/ 

556), jolla rajataan alemman ja/tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisaikaa yliopistoissa. 

Yliopistolain mukaan yliopiston tulee järjestää opetus ja opintojen ohjaus siten, että tutkinnot on 

mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen tässä säädetyssä ajassa. 

 
× Opiskeluoikeus 

Opintoaika on rajattu opiskelijoilla, joille on myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus 1.8.2005 tai sen 

jälkeen. Opintoaika on rajattu yliopistolain 558/2009 pykälissä 40–43. Laki koskee kaikkia 

suomalaisia yliopistoja. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa tai hänelle 

myönnetyssä lisäajassa, samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun 

saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa. 

Yliopistolain mukaan sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla 

on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista 

suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (TeaK 5 v + 2 v, KuvA ja SibA 5,5 v + 2 v). Pelkästään alempaa 

korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään 

yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (TeaK 3 v + 1 v). Pelkästään 

ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto 

viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (KuvA ja TeaK 2 v + 

2 v, SibA 2,5 v + 2 v). Opintoaikoja seurataan opinto-oikeuskohtaisesti. 

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai 

asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tut-

kinnon suorittamisaikaan ei lasketa muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka 

ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Lisätietoja: Opiskelu -> Opiskeluoikeus ja opiske-

lijan lukuvuosi -> Opiskeluoikeus. 
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× Opiskeluoikeuden jatkaminen 

Yliopisto voi myöntää hakemuksesta opiskelijalle, joka ei ole suorittanut opintojaan yliopistolain 

18e §:ssä säädetyssä ajassa, lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi, jos opiskelija esittää 

tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen saattamiseksi loppuun. Lisätietoja 

Artsista: Opiskelu -> Opiskeluoikeus ja opiskelijan lukuvuosi -> Opiskeluoikeus. 

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 18e §:ssä säädetyssä ajassa tai myönnetyssä lisäajassa 

samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää 

opiskeluoikeutensa. Jos opiskeluoikeuden menettänyt henkilö haluaa myöhemmin jatkaa opinto-

jaan, hänen on haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. 

 
× Opintosuoritusten arviointi – opiskelijan oikeudet 

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. 

Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opinto-

suoritukseen. Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä vähintään 

kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta (Yliopistolaki 44 § 1 mom.). 

Opintosuoritusten tulokset on tavallisesti ilmoitettava 4 viikon kuluessa tentin pitämisestä tai 

opintosuorituksen jättöpäivästä. Opintosuoritukset kirjataan ilman viivytystä tulosten ilmoitta-

misen jälkeen (Taideyliopiston koulutussääntö 39 §). Opiskelijan on syytä seurata itse omia 

opintosuorituksiaan opintorekisterissä ja huomauttaa siitä, jos opintosuoritukset eivät ole tulleet 

rekisteriin ajallaan. Lisätietoja Artsista: Opiskelu -> Opetustarjonta ja opintojen suorittaminen. 

Yliopistolain 82 § 4 momentin mukaan muun opintosuorituksensa kuin opinnäytetyön arvosteluun 

tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta 

opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus 

saada arvostelun tulokset ja arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. 

Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi saattaa asian Taideyliopiston tutkin-

tolautakunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut opettajan päätöksestä tiedon. 

Yliopistolain 82 § 3 momentin mukaan opinnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää 

siihen kirjallisesti oikaisua päätöksentekijältä kunkin akatemian ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja 

Artsista: Opiskelu -> Opiskelijan lomakkeet ja opiskelua koskevat säädökset -> Opintosuoritukset ja 

muutoksenhaku. 

 
× Vaikuttamismahdollisuudet 

Taideyliopistossa päätösvaltaa käyttävät seuraavat hallintoelimet: 

● Hallitus on yliopiston tärkein päättävä elin. Se mm. päättää yliopiston toiminnan ja talouden 

periaatteista, tavoitteista ja strategiasta sekä vastaa yliopiston varallisuudesta. Hallituksessa on 

kaksi opiskelijajäsentä. 

● Yliopistokollegio mm. valitsee ja vapauttaa yliopiston hallituksen sekä vahvistaa yliopiston 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yliopistokollegiossa on kuusi opiskelijajäsentä, kaksi 

kustakin akatemiasta, sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. 

● Jokaisella Taideyliopiston akatemialla on oma johtokuntansa, joka hoitaa akateemisia asioita. 

Kussakin johtokunnassa on kolme opiskelijajäsentä. 

● Opetukseen liittyvistä asioista päättää koko yliopiston tasolla yliopistoneuvosto sekä akatemia-

tasolla akateeminen neuvosto tai sitä vastaavat opetusneuvosto ja tutkimusneuvosto. Myös 

näissä kaikissa on omat opiskelijajäsenensä. 

● Rehtori, vararehtorit, dekaanit ja toimialajohtajat muodostavat yhdessä Taideyliopiston johto-

ryhmän, joka on yliopiston korkein operatiivinen elin. 
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Opiskelijoilla on edustajia myös muissa Taideyliopiston työryhmissä, ja kaikki yliopistohallinnon 

opiskelijaedustajat valitsee hakumenettelyn jälkeen ylioppilaskunta. Kaikki opiskelijaedustajat otta-

vat vastaan ehdotuksia parannuksista ja muutoksista – keskeisimpien opiskelijaedustajien nimet 

löytyvät ylioppilaskunnan nettisivuilta. Jos hallintoelinten viidakko tuntuu läpäisemättömältä, ota 

yhteyttä ylioppilaskuntaan! Osallistumalla ylioppilaskunnan toimintaan sinulla on parhaat mah-

dollisuudet vaikuttaa asioihisi (ks. luku 2. Ylioppilaskunta). 

Luottamus- ja järjestötehtävistä Taideyliopistossa on myös mahdollista saada opintopisteitä. Lisä-

tietoja Artsista: Opiskelu -> Opiskelijan lomakkeet ja opiskelua koskevat säädökset -> Opiskelua 

ohjaavat säädökset. 

 
× Koulutusohjelmat, aineryhmät ja opetusalueet 

Sibelius-Akatemia jakautuu kahteen osastoon, joihin koulutusohjelmat ja aineryhmät sijoittuvat 

seuraavasti:

Klassisen musiikin osasto: 

● Piano, kantele, kitara ja harmonikka 
● Kirkkomusiikki ja urut 
● Laulu 

o Laulutaide (kandi ja maisteri) 
o Oopperan maisteriohjelma 

o Korrepetition maisteriohjelma 

● Jouset 
● Puhaltimet, lyömäsoittimet ja harppu 
● Sävellys ja musiikinteoria 
● Orkesteri, kamarimusiikki ja johtamis-

aineet 
● Vanha musiikki 
● DocMus-tohtorikoulu 

Musiikkikasvatuksen, jazzin ja 
kansanmusiikin osasto: 

● Jazzmusiikki 
o Nordic Masters in Jazz (NOMAZZ) 

● Kansanmusiikki 
o Nordic Master in Folk Music (Nofo) 

● Musiikkikasvatus 
● Musiikkiteknologia 
● Arts Management 
● Global Music Degree Programme 

(GLOMAS) 
● MuTri-tohtorikoulu 
 

Teatterikorkeakoulu on järjestäytynyt koulutusohjelmittain: 

● Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma 
(BA/MA) 

● Dramaturgian koulutusohjelma (BA/MA) 
● Ohjauksen koulutusohjelma (BA/MA) 
● Utbildningsprogrammet i skådespelar-

konst (BA/MA) 
● Tanssin koulutusohjelma (BA) 
● Tanssijantaiteen maisteriohjelma (MA) 
● Koreografian maisteriohjelma (MA) 
● Valosuunnittelun koulutusohjelma 

(BA/MA) 

● Äänen koulutusohjelma (BA/MA) 
● Tanssinopettajan maisteriohjelma (MA) 
● Teatteriopettajan maisteriohjelma (MA) 
● MA Programme in Live Art and 

Performance Studies (MA) 
● MA Programme in Ecology and 

Contemporary Performance (MA) 
● Esittävien taiteiden taiteellisen tutki-

muksen tohtoriohjelma (Esittävien 
taiteiden tutkimuskeskus Tutke)

Kuvataideakatemiassa opetusta annetaan kahdessa yksikössä: peruskoulutusyksikössä ja tutki-

musyksikössä. Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin kuuluvat opinnot suoritetaan 

kuvataiteen opetusalueilla tai erillisessä Praxis-maisteriohjelmassa. 

Peruskoulutusyksikön opetusalueet: 

● Kuvanveisto 
● Maalaustaide 
● Taidegrafiikka 
● Tila-aikataiteet (valokuva, liikkuva kuva ja 

paikka- ja tilannesidonnaiset taiteet) 
● Yhteinen opetus 

Tutkimusyksikkö: 

● Tohtorikoulutusohjelma 
● Taiteellinen tutkimus 

Peruskoulutusyksikköön kuuluu myös 
taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteri-
ohjelma Praxis. 
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6. Miten tulen opiskelijana toimeen? 

 

× Opintotuki 

Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Suomessa vuokralla asuvat 

opiskelijat voivat lisäksi saada yleistä asumistukea (ks. kohta yleinen asumistuki). Opintotuen 

tarkoituksena on turvata opiskeluaikainen toimeentulo. Myöntämisperusteita ovat päätoiminen 

opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Lisää tietoa opintotuesta löydät Kelan 

sivuilta www.kela.fi/opintotuki sekä Artsista: Opiskelu -> Opiskelijan arki ja hyvinvointi -> Opinto-

tuki ja muut etuudet. Tarkista aina oma henkilökohtainen opintotukitilanteesi Kelasta – opiskelija-

toverisi tilanne voi olla erilainen! 

● Opintoraha on valtion rahoittama avustus, joka maksetaan kuukausittain. Opintoraha on veron-

alaista tuloa. Opintorahan määrään vaikuttavat oppilaitoksesi, ikäsi, asutko itsenäisesti vai 

vanhempasi luona, oletko avioliitossa ja onko sinulla lapsia. Itsenäisesti asuvan, lapsettoman 

korkeakouluopiskelijan opintorahan määrä on 1.8.2020 alkaen 252,76 €. 

● Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Jos Kela myöntää sinulle laina-

takauksen, voit hakea lainan valitsemastasi pankista. Sovit opintolainan korosta ja takaisinmak-

suaikataulusta pankkisi kanssa. Opintolainaa voi saada enintään 650 €/kk, ulkomaan opin-

noissa 800 €/kk. Lainantakausta ei ole pakko käyttää, ellei sitä tarvitse. Opiskelijan kannattaa 

pyytää eri pankeilta tarjous opintolainasta, sillä lainaehdot voivat vaihdella pankeittain. On 

tärkeää tutustua huolella lainaehtoihin. 

● Opintotukihakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuvista muutoksista on välittömästi ilmoitet-

tava Kelalle. Muutoksista ilmoitat kaikkein kätevimmin asiointipalvelussa Kelan nettisivuilla 

(www.kela.fi/opiskelijat). Liikaa tai perusteetta maksettu tuki peritään takaisin. 

o Opintotukikuukausien määrä riippuu suoritettavan tutkinnon laajuudesta ja siitä, milloin 

olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi. 

o Opintotuki myönnetään ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen sen laajuu-

den perusteella. Kun olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, ylemmän korkea-

koulututkinnon suorittamista varten myönnetään se tukikuukausimäärä, joka on jäljellä 

tutkintojen yhteenlasketun laajuuden mukaisesta enimmäistukiajasta (kuitenkin enintään 

suoritettavan ylemmän korkeakoulututkinnon laajuuden mukainen enimmäistukiaika). 

o Jos yliopisto-opiskelija opiskelee kesäkuukausien aikana päätoimisesti ja suorittaa tutkin-

toonsa kuuluvia opintoja, voidaan tuki myöntää erillisestä hakemuksesta myös kesä-, heinä- 

ja elokuuksi. Huomioithan että myös kesäopintotuki kuluttaa käytössä olevia opintotuki-

kuukausia normaaliin tapaan. Hae kesäopintotukea joko verkossa Kelan Opintotuki-sivulla 

tai opintotuen muutoslomakkeella. 

o Jos sairastut kesken opintojen, voit jäädä sairauslomalle. Sairausajalta voit opintotuen 

sijaan saada sairauspäivärahaa. Lisätietoja: www.kela.fi/opintotuki-jos-sairastut. 

 

Opinnoissa edistyminen 

Opintotuen saaminen edellyttää opinnoissa edistymistä. Jos sinulle ei ole kertynyt tarpeeksi opin-

tosuorituksia, Kela lähettää sinulle selvityspyyntökirjeen. Vastaa selvityspyyntöön ja selvitä syyt, 

joiden vuoksi opintosi ovat hidastuneet. Opintotuen maksamista voidaan jatkaa, jos opintosi ovat 

tilapäisesti hidastuneet hyväksyttävästä syystä. Hyväksyttäviä syitä ovat esim. oma tai lähiomaisen 

sairaus tai muuten vaikea elämäntilanne. Kela voi myös edellyttää, että suoritat tietyssä ajassa vaadi-

tun määrän opintoja. 

Opintotukesi maksaminen lakkautetaan, jos: 

● et vastaa selvityspyyntöön, tai 
● et esitä hyväksyttäviä syitä opintojen hitaaseen edistymiseen. 
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Opintotuki voidaan myös periä takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja 

olosuhteistasi ilmenee, että tarkoituksesi ei ole ollut opiskella. Jos haluat pienentää edistymisen 

seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien määrää, voit perua tukea tai palauttaa jo mak-

settua tukea. Tuki kannattaa perua, jos lukuvuosi, jolloin opintojesi edistyminen on hidastunut, on 

yhä kesken. Lisätietoja: www.kela.fi/opintojen-edistyminen-korkeakouluopinnot. 

Jos nostat opintolainaa korkeakoulututkinto-opintojesi aikana ja suoritat tutkinnon määräajassa, 

voit saada opintolainahyvityksen. Se tarkoittaa, että Kela maksaa osan opintolainastasi. Opinto-

lainahyvitys koskee vain korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkea-

koulututkinto-opinnot 1.8.2014 tai sen jälkeen. Lisätietoja: www.kela.fi/opintolainahyvitys. 

 

Opintotuen tulovalvonta 

Vuoden aikana ansaitsemasi tulot vaikuttavat opintotukeen. Tulovalvonnassa tuloina otetaan huo-

mioon muun muassa: 

● palkkatulot 
● veronalaiset sosiaalietuudet ja aikuiskoulutustuki 
● osinkotulot 
● vuokratulot 
● perhe-eläke 
● lomarahat ja luontoisedut 
● freelancer-palkkiot 
● reserviläispalkka. 

Myös saamasi apurahat ja stipendit ovat tuloa opintotuen tulovalvonnassa. Ulkomaiseen opiske-

lijavaihtoon tarkoitettua apurahaa ei kuitenkaan huomioida tulona. Opintorahaa, asumistukea ja 

opintolainaa ei myöskään huomioida tuloina. 

Vuositulorajasi määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta olet kalenterivuoden aikana 

nostanut opintotukea. Tuloja ei tutkita opintotukea maksettaessa vaan sinun on itse huolehdittava, 

että vuositulorajasi ei ylity. Tulojen valvonta tehdään jälkikäteen verotustietojen valmistuttua. 

Liikaa maksettu tuki peritään takaisin opintotukisäädösten mukaan 7,5 % korolla. Tilanteen voi 

välttää opintotuen vapaaehtoisella palautuksella, joka tulee tehdä tukivuotta seuraavan huhtikuun 

loppuun mennessä. Voit tarkistaa vuositulorajasi sekä peruuttaa tai palauttaa tukea Kelan sivuilla 

osoitteessa www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot. 

 
× Yleinen asumistuki 

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Yleinen asumistuki makse-

taan aina ruokakuntakohtaisesti. Asumistuen määräytymiseen vaikuttavat ruokakunnan aikuisten 

ja lasten lukumäärä, asunnon sijaintikunta, ja bruttokuukausitulojen yhteismäärä. 

Samaan ruokakuntaan kuuluvat: 

● samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset (avio-/avopuoliso, isovanhemmat, vanhemmat, lapset) 

● muualla asuva puoliso ja alaikäiset lapset 

● yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet 

● erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet, jos he ovat vuokrasopimuksen tai 

sen liitteen mukaan vastuussa koko asunnon vuokrasta. 

Eri ruokakuntaan kuuluvat: 

● erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet henkilöt, jos he eivät ole lähisuku-

laisia tai jos he eivät ole vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan yhteisvastuussa koko asun-

non vuokrasta 

● päävuokralainen ja alivuokralainen, jos he eivät ole lähisukulaisia. 

http://www.kela.fi/opintojen-edistyminen-takaisinperinta
http://www.kela.fi/opintotuki-peruminen-ja-palauttaminen
http://www.kela.fi/opintotuki-peruminen-ja-palauttaminen
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HUOM! Kela tulkitsee siis ruokakunnaksi kaikki yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokran-

neet henkilöt. Esimerkiksi jaetussa kimppakämpässä kannattaa tästä syystä pyrkiä tekemään 

kaikille omat huonekohtaiset vuokrasopimukset, jotta vuokralaisia ei tulkita tulovalvonnassa 

samaksi ruokakunnaksi. Soluasunnossa, jossa kaikilla asukkailla on omat huoneet ja niihin erilliset 

vuokrasopimukset, henkilöt eivät muodosta keskenään ruokakuntaa vaan jokainen hakee itse-

näisesti asumistukea omana ruokakuntanaan. 

Voit tarkistaa asumistukesi suuruuden Kelan sivuilta löytyvällä asumistukilaskurilla (www.kela.fi/ 

laskurit). Asumistuen suuruutta laskettaessa tulot arvioidaan joko jatkuvina tuloina (säännölliset 

kuukausitulot) tai keskiarvotulona (kuukausittainen keskiarvo vuosituloista laskettuna, useim-

miten opiskelijat ja freelancerit). Opintoraha huomioidaan tuloksi asumistukea laskettaessa, 

opintolainaa sen sijaan ei. Asumistukea ei huomioida opintotuen tulovalvonnassa. Asumistukea 

maksetaan myös kesäkuukausilta, vaikka et suorittaisi opintoja tuolloin. 

Lisätietoja: www.kela.fi/asumiseen-tukea-opiskelijalle. 

 
× Toimeentulotuki 

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Jos et voi saada opintotukea, sinun 

pitää ensisijaisesti tulla toimeen muulla tavoin kuin perustoimeentulotuella (esim. työttömyys-

turvalla, ansiotyöllä tai aikuiskoulutustuella). Toimeentulotukea saa henkilö, jonka tulot, varat ja 

sosiaalietuudet (opintotuki, työttömyyskorvaus) eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoi-

hin. Tukea haetaan Kelasta. Tukea maksetaan se määrä, jolla henkilön tukeen oikeuttavat menot 

ylittävät hänen tulonsa ja varansa. 

Opiskelijana sinulla saattaa olla oikeus perustoimeentulotukeen. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos 

et saa opintotukea, koska: 

● sinulle ei ole myönnetty opintolainan valtiontakausta tai et ole saanut opintolainaa pankista 

● olet käyttänyt loppuun opintotukiaikasi 

● opintotukesi on lakkautettu opintojen riittämättömän edistymisen vuoksi 

● sinulle ei ole myönnetty opintotukea tai se on lakkautettu muun syyn vuoksi. 

Opiskelijan toimeentulotuen saantia vaikeuttaa se, että opiskelija voidaan velvoittaa hakemaan 

opintolainaa, jos hän on siihen oikeutettu. Jos et ole nostanut opintolainaa, et voi saada toimeen-

tulotukea. 

Lisätietoja: www.kela.fi/toimeentulotuki-opiskelijat. 

 
× Apurahat 

Apurahoja kannattaa aina hakea. Mitä aktiivisemmin lähetät hakemuksia, sitä parempi mahdollisuus 

sinulla on apurahoja saada. Lisätietoja Artsista: Opiskelu -> Opiskelijan arki ja hyvinvointi -> Apu-

rahat. 

Apurahoja jakavia tahoja löytyy kootusti myös TaiYo:n Taidekalenterista ja SYL:n tietokannasta 

osoitteesta http://apurahat.syl.fi. Internetiä kannattaa muutenkin hyödyntää apurahojen metsäs-

tämisessä. Myös oman kotikuntasi Kulttuuritoimistosta kannattaa kysyä apurahojen hakuaikoja ja -

tarkoituksia. 

 
× Työnteko 

● Oppilaitosten ilmoitustauluilta löytyy usein tietoa opiskelijalle soveltuvista työtarjouksista, niitä 

kannattaa siis seurata. 
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● TaiYo:n Taiteilijapankki välittää TaiYo:n nettisivujen kautta opiskelijoiden yhteystietoja tilaa-

jille, jotka kaipaavat esiintyjiä erilaisiin tilaisuuksiin, haluavat löytää opettajan tai etsivät muita 

taideaiheisia palveluita. Kaikki TaiYo:n jäsenet voivat jättää Taiteilijapankkiin maksutta ilmoi-

tuksia koskien mitä tahansa taideyliopistolaisille ominaista osaamista. Taiteilijapankki löytyy 

osoitteesta www.taiyo.fi/taiteilijapankki. 

● TaiYo:n sivuilta löytyy tietoa myös ylioppilaskuntaan tulleista avoimista keikka- ja työtarjouk-

sista: www.taiyo.fi/avoimia-tyotarjouksia. 

● Facebookissa toimii useita ryhmiä, joiden kautta saa tietoa oman alansa keikoista ja sijaisuuk-

sista. 

● Perinteisiä opiskelijatyöpaikkoja ovat mm. kaupat ja tavaratalot, ravintolat, pikaruokalat, kahvi-

lat, Alko, posti, HSL ja toimialapalvelut (kiinteistönhuolto, vartiointi, siivous). 

● Julkisten TE-palveluiden kautta ilmoitetut työpaikat löytyvät osoitteesta www.te-palvelut.fi. 

● Sibalaiset voivat löytää yksityisoppilaita tutkimalla säännöllisesti esim. Sibelius-Akatemian ja 

musiikkikoulujen ilmoitustauluja sekä Artsia. Myös TaiYo:n Taiteilijapankkiin voi ilmoittaa, jos 

on kiinnostunut opettamaan yksityisoppilaita. Opettamisesta kiinnostuneiden kannattaa ottaa 

yhteyttä musiikkikouluihin (myös yksityisiin), musiikkileikkikouluihin sekä työväen- ja kansa-

laisopistoihin. 

● Opettajien sijaisuuksia voi kysellä kouluvirastoista ja musiikkiopistoista, mm. www.edu.hel.fi ja 

www.musicedu.fi/sml-pahkinankuoressa/jasenoppilaitokset. 

● Keikkaa välittävät TaiYo:n Taiteilijapankin lisäksi mm. Primo – Sibelius-Akatemian ohjelmapal-

velu ja lukuisat ohjelmatoimistot, kuten Helsingin Juhlamusiikkipalvelu. Työnvälitysyritysten, 

kuten Seuren kautta pääsee esim. sijaistamaan Helsingin alueen peruskouluihin. 
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7. Miten voin käyttää opiskelija-alennuksia ja viettää 

opiskelijaelämää? 

 

× Ruokailu 

Opiskelijakortin omistava opiskelija on oikeutettu alennushintaiseen lounaaseen opiskelijaravin-

toloissa. Muutamalla eurolla saat ruoan lisäksi ruokajuoman, salaatin ja leivän. Kuvataideakate-

mialla, Teatterikorkeakoululla sekä Sibelius-Akatemian N- ja M-taloilla on kussakin omat opiskelija-

ravintolat. Lisätietoja niiden aukioloajoista ja yhteystiedoista (mm. ravintoloiden kotisivut ruokalis-

toineen) löytyy koostettuna TaiYo:n sivuilta osoitteesta www.taiyo.fi/jasenille/opiskelijaruokailu. 

Muidenkin yliopistojen opiskelijaravintoloita, kuten esim. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 

UniCafe-ketjun ravintoloita voivat käyttää myös Taideyliopiston opiskelijat. Ylioppilasaukion Uni-

Cafe Kaivopihalla on auki myös iltaisin klo 19 asti sekä lauantaisin. 

 
× Matkustaminen 

Lähiliikenne 

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä käytetään ladattavaa matkakorttia tai puhelinsovellusta, 

joka toimii maksuvälineenä Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan sekä lähiseudun joukko-

liikenteessä. Matkakortin käyttäjänä voit liikkua saumattomasti kaupungista toiseen, bussista lähi-

junaan ja Helsingissä metrolla, raitiovaunulla ja Suomenlinnan lautalla. Matkojen hinnoittelu perus-

tuu keväästä 2019 lähtien kuntarajojen sijaan ns. vyöhykemalliin, josta löytyy tarkempia tietoja 

HSL:n nettisivuilta. 

Henkilökohtaiselle matkakortille voi ladata aikaa eli kautta ja rahaa eli arvoa. Matkakorttia voi 

ladata HSL:n palvelupisteissä ja automaateissa, VR:n myyntipisteissä, pääkaupunkiseudun R-

kioskeilla sekä muutamissa ruokakaupoissa. Lähimmän latauspisteen näet verkosta osoitteesta 

www.hsl.fi/myyntipaikkahaku. 

Pysyvästi pääkaupunkiseudulla asuvat opiskelijat saavat ladattua matkakorttiinsa kautta 45 % 

alennuksella, itse kortti maksaa 5 €. Tilapäisesti pääkaupunkiseudulla asuvilla ei ole oikeutta 

opiskelija-alennukseen (poikkeuksena vaihto-opiskelijat) ja he voivat hankkia ainoastaan haltija-

kohtaisen matkakortin. Tilapäisestä asumisesta tehdään muuttoilmoitus kunnan maistraattiin, josta 

saa kotipaikkatodistuksen matkakortin ostamista varten. Lisätietoja: www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/ 

alennusliput/opiskelijat. 

Myöhempinä vuosina voit päivittää oikeutesi opiskelija-alennukseen missä tahansa palvelupis-

teessä näyttämällä opiskelijakorttisi uudella lukuvuositarralla varustettuna. Mikäli sinulla ei ole 

opiskelijakorttia, voit saada alennuksen viemällä HSL:n palvelupisteeseen oman akatemiasi opinto-

palveluista saatavan lomakkeen. Ruuhkien välttämiseksi HSL on järjestänyt myös tilapäisiä palvelu-

paikkoja mm. Helsingin yliopiston keskustakampuksen yhteyteen. 

Lisätietoja: www.hsl.fi. 

 

Muu liikenne 

● Junaliikenteessä saa alennusta esittämällä opiskelijakortin (jos et ole vielä saanut opiskelija-

korttiasi, kysy lisätietoja VR:ltä.) Opiskelijakortti tulee näyttää aina lipun oston ja tarkastuksen 

yhteydessä. Kortissa on oltava voimassaoleva lukuvuositarra. Lisätietoja: www.vr.fi. 

● Linja-autoliikenteessä Matkahuolto tarjoaa opiskelija-alennusta bussiyrittäjien ilmoittamien 

alennusehtojen mukaisesti. Alennuksen saa voimassaolevaa opiskelijakorttia näyttämällä. Onni-
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bus taas tarjoaa kaikille edullisia bussiyhteyksiä useisiin kaupunkeihin Suomessa. Lisätietoja: 

www.matkahuolto.fi ja www.onnibus.com. 

● Lentoliikenteessä etuja myöntää mm. Kilroy Travels (www.kilroytravels.fi). Tsekkaa myös 

lentoyhtiöiden (mm. www.finnair.fi) ja muiden matkatoimistojen edut! 

 
× Opiskelijan pieni joukkoliikenteen opas 

Jotta matkustaminen ei tuottaisi suuria hankaluuksia vieraspaikkakuntalaisille, tässä paketti siitä, 

kuinka Helsingin eri liikennevälineiden kanssa tulisi toimia: 

● Nopeimman reitin minne vain pääkaupunkiseudulla selvittää www.reittiopas.fi. 

● Bussin pysäyttämiseksi on syytä vinkata kättään niin keskustassa kuin muuallakin. Bussi ei 

muuten välttämättä pysähdy. Bussiin noustaan aina etuovesta kuljettajan silmien alta. Kortin-

lukijalaitteelle näytetään omaa matkakorttia tai sen puuttuessa kuljettajalta ostetaan lippu. Kun 

olet matkustanut tarpeeksi ja mielit jäädä pois kyydistä, paina stop-nappulaa. Yleensä ”dösästä” 

poistutaan keski- ja takaovista, edestä vain ruuhka-aikaan, jos olet juuttunut bussin etuosaan. 

● Raitiovaunu (”ratikka” tai ”spora”) pysähtyy yleensä ilman vinkkaamista, varsinkin jos pysäkillä 

on paljon ihmisiä. Jos kuitenkin olet pysäkin ainoa henkilö, kannattaa kättään heilauttaa, ellei 

halua jäädä ilman kyytiä. Ratikkaan saa nousta sisään kaikista ovista – paina ovessa olevaa 

avausnappulaa. Raitiovaunujen kuljettajat eivät myy lippuja, vaan matka tulee joko maksaa mat-

kakortilla tai ostaa lippu ennakkoon. Pummilla ajaminen ei ole suositeltavaa, sillä kiinni jäädes-

sään siitä saa mojovat sakot. Jos sen sijaan voimassa oleva kausilippusi on epähuomiossa jäänyt 

toisen takin taskuun ja saat sakot, voit myöhemmin käydä näyttämässä lippusi toimistossa ja 

saada rikkeen anteeksi. 

● Lähijunaa ei tarvitse vinkata, sillä ”toge” ei aja ohi (paitsi jos sen ei kuulu pysähtyä ko. ase-

malla). Sisään saa nousta ja poistua mistä tahansa ovesta. Lähijunissa ei ole mahdollista ostaa 

matkalippuja, vaan sinun tulee maksaa matka joko matkakortilla tai ostaa lippu ennakkoon 

asemalla sijaitsevasta automaatista. 

● Metro on nopea ja täsmällinen liikenneväline. Sitä ei tarvitse vinkata, eikä paineltavia pysähdys-

nappeja edes ole. Ovien vieressä on tosin avaa-nappula, mikäli ovi ei pysäkillä aukea. 

● Polkupyörä on mukava kulkuvälinevaihtoehto. Keskustassa liikkuessa se on useimmiten muita 

nopeampi ja halvempi, ja polkiessa kuntokin kohoaa ihan vahingossa. Käytettyjä pyöriä saa 

edullisesti esim. poliisien huutokaupasta. Fillarilla huristellaan pyörätiellä, ei jalkakäytävällä. 

Huomiothan, että pyörätieverkosto on Helsingissä paikoitellen katkonainen. Kevyen liikenteen 

reittioppaasta voit tarkistaa pyöräilyyn parhaiten soveltuvan reitin kohteeseesi osoitteessa 

http://pk.reittiopas.fi. 

● Helsinki, Espoo ja Vantaa tarjoavat käyttöösi myös kaupunkipyöriä huhtikuusta lokakuuhun. 

Palveluun rekisteröidyttyäsi voit ostaa edulliseen hintaan kautta joko päiväksi, viikoksi tai koko 

kaudeksi kerrallaan. Tämä oikeuttaa sinut ottamaan käyttöösi pyörän miltä tahansa kaupunki-

pyöräasemalta ja käyttämään sitä ilman erillistä veloitusta puolen tunnin ajan. Tämän jälkeen 

voit palauttaa pyörän mille tahansa kaupunkipyöräasemalle. Rekisteröityminen ja lisätietoja 

osoitteessa https://kaupunkipyorat.hsl.fi. 

 
× Muut alennukset ja edulliset palvelut 

● Taideyliopiston omat produktiot ovat opiskelijoille ilmaisia (poislukien muutamat Sibelius-Aka-

temian konsertit): taideyliopistolaisena olet oikeutettu yhteen vapaalippuun Sibelius-Akatemian 

tapahtumiin ja kahteen vapaalippuun Teatterikorkeakoulun tapahtumiin. Kuvataideakatemian 

näyttelyihin on aina vapaa pääsy, ja SibAn tutkinnot ovat avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia. 

Tietoja tapahtumista löytyy mm. Artsista osoitteesta https://artsi.uniarts.fi/ajankohtaista/ 

tapahtumat. 
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● Musiikkitoimijoista mm. Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Ooppera 

antavat opiskelija-alennuksen. Lisäksi HKO:n ja RSO:n harjoitukset ovat avoimia Sibelius-Akate-

mian opiskelijoille. 

● Teattereihin saa lähes poikkeuksetta opiskelijahintaisia lippuja. 

● Lähes kaikki taidemuseot myöntävät opiskelija-alennuksen. Lisäksi mm. Ateneumiin, Kiasmaan, 

Sinebrychoffin taidemuseoon ja Helsingin kaupungin taidemuseoon pääsee tiettyinä ajankohti-

na ilmaiseksi. 

● Finnkinon elokuvateatterit tarjoavat opiskelijoille näytöksestä riippuen 10-30 % alennuksen. 

● Nuottikauppa Ostinato, jota taideopiskelijat ovat aikoinaan olleet perustamassa, myöntää kai-

kille Taideyliopiston opiskelijoille 10 % alennuksen. 

● Suomen Hostellijärjestö tarjoaa hostelleissaan opiskelijoille majoitusetuja ja hostellikortin alen-

nettuun jäsenhintaan. 

● Frankin sivuilta www.frank.fi löytyy sadoittain lisää opiskelija-alennuksia mm. matkoista, leh-

distä, vaatteista, Maceista, hotelleista ja ravintoloista. Käy katsomassa! 

 
× Bileet 

● TaiYo, sen akatemiajaostot ja ainejärjestöt järjestävät bileitä useampia kertoja vuodessa. Syksy 

alkaa orientaatiopäivällä ja fuksiaisilla, ja keväällä juhlitaan TaiYo:n synttäribileitä. Tarkkaile 

tiedotusta! 

● Muiden ylioppilaskuntien bileisiin pääsee joskus kuokkimalla, joskus kutsuttuna. Infoa saa mm. 

TaiYo:n viikkotiedotteesta, somesta ja muista korkeakouluista. 

● Osakunnissa (Savolainen, Hämäläinen, Eteläsuomalainen osakunta jne.) on mahdollisuus har-

rastaa vaikka mitä, bilettää ja tavata muiden opiskelualojen ihmisiä. Lisätietoja osoitteesta 

http://osakunta.fi/osakunnat. 

 

  

http://www.ostinato.fi/
https://frank.fi/fi/
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8. Miten voin huolehtia omasta ja muiden hyvinvoinnista? 

 

× Liikuntapalvelut 

Liikunta on yksi terveellisen elämän kivijaloista. Se ehkäisee mahdollisten rasitusvammojen synty-

mistä ja ylläpitää psyykkistä hyvinvointia. Taideyliopisto on neuvotellut opiskelijoille edulliset lii-

kuntakorttihinnat. 

● Läsnäolevat Taideyliopiston tutkinto-opiskelijat voivat käyttää Helsingin yliopiston ja Aalto-

yliopiston yhdessä omistaman Unisportin palveluita. Voit esim. jumpata, seinäkiipeillä, pelata 

mailapelejä tai harrastaa afrotanssia – kaikki tämä yhdellä liikuntatarralla! Lisätietoja löytyy 

osoitteesta www.unisport.fi. Kuopiossa opiskelevat voivat puolestaan käyttää SYKETTÄ-

liikuntapalveluja (https://sykettä.fi/kuopio). 

● Helsingin kaupunki tarjoaa monipuoliset liikuntamaastot sekä edullisia liikuntapalveluita, esim. 

monissa uimahalleissa on mahdollisuus saada opiskelija-alennusta. Lisätietoja: www.hel.fi/ 

kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu. 

● Nyt-liikunta tarjoaa monipuolista ja maksutonta liikuntaa 18–29-vuotialle helsinkiläisille, lisä-

tietoja osoitteesta www.nytliikunta.fi. 

● Sibelius-Akatemialla on opiskelijoille omia jumpparyhmiä, joista saa yleensä lisää tietoa luku-

kausien alussa. 

● Teatterikorkeakoulun kuntosali on Taideyliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä. 

Lisätietoja liikuntapalveluista Artsista: Opiskelu -> Opiskelijan arki ja hyvinvointi -> Liikunta ja 

virkistys. 

 
× Terveys ja hyvinvointipalvelut 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa terveyden- ja sairaanhoitopalveluita sekä 

mielenterveys-, hammashoito- ja verkkopalveluita (neuvontapalvelu, terveystietoa) läsnäoleville 

perustutkintoa suorittaville yliopisto-opiskelijoille. YTHS:n jonot ovat toisinaan pitkät, joten muis-

tathan vastata syksyllä ensimmäisen vuoden opiskelijoille saapuvaan terveyskyselyyn! Lisätietoja 

osoitteista www.yths.fi ja www.taiyo.fi/jäsenille/hyvinvointi-ja-terveys sekä Artsista: Opiskelu -> 

Opiskelijan arki ja hyvinvointi -> Terveydenhoito. 

Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti ry edistää opiskelijoiden mielenterveyttä tarjoamalla monipuo-

lista tietoa ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskeluarjessa jaksamiseen liittyvissä asioissa. Voit 

osallistua chatteihin, nettiryhmien keskusteluihin tai vaikkapa elämäntaitokurssille. Lisätietoja 

Nyytin palveluista sekä muuta hyödyllistä opiskeluun ja elämään liittyvää tietoa löytyy Nyytin 

nettisivuilta www.nyyti.fi. Halu puhua on riittävä syy ottaa yhteyttä! 

Taideyliopisto tarjoaa tutkinto-opiskelijoilleen seuraavia maksuttomia palveluita: 

● Opintopsykologi tukee Taideyliopiston tutkinto-opiskelijoita oppimiseen, opiskeluun ja opiske-

luhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Tavallisia teemoja opintopsykologin vastaanotolla ovat opin-

tojen sujumiseen, jaksamiseen, jännittämiseen, motivaatioon, ajankäyttöön, aikaansaamiseen, 

oppimisvaikeuksiin, taiteilijaidentiteettiin sekä valmistumiseen ja työelämään liittyvät haasteet. 

Lisätietoja TaiYo:n sivuilla osoitteessa www.taiyo.fi/jasenille/hyvinvointi-ja-terveys sekä Art-

sista: Opiskelu -> Opiskelijan arki ja hyvinvointi -> Opintopsykologi. 

● Yliopistopappi Hanna Similän kanssa voi puhua ilosta, ikävästä, murheesta, surusta ja tavallises-

ta arjesta. Keskustelut ovat luottamuksellisia – aiheet päätät sinä – ja pappiin voi ottaa yhteyttä 

riippumatta katsomuksesta, vakaumuksesta tai kuuluuko kirkkoon vai ei. Ota yhteyttä ja varaa 

aika: puh. 050 533 1562 tai hanna.simila@evl.fi. Lisätietoja Artsista: Opiskelu -> Opiskelijan arki 

ja hyvinvointi -> Yliopistopappi. 
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● Taideyliopistossa on käytössä rehtorin hyväksymä opiskelijoiden päihdeohjelma. Se on toimen-

pideohjelma opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumi-

sen tueksi. Taideyliopiston opiskelijoiden päihdeohjelma on valmisteltu yhteistyössä ylioppilas-

kunnan, YTHS:n terveydenhoitajien ja lääkärien, opintopsykologin, yliopistopapin sekä opinto-

päälliköiden kanssa. 

Lisätietoja opiskelijan hyvinvointiasioista Artsista: Opiskelu -> Opiskelijan arki ja hyvinvointi. 

 
× Yhdenvertainen kohtelu 

Suomen perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tätä yhdenvertaisuussään-

nöstä täydentää syrjintäkielto, jonka mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa 

eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, tervey-

dentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sukupuolten tasa-arvoa 

edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä. 

Tasa-arvon edistäminen ja valvominen kuuluu kaikille yhteisön jäsenille. Se on yliopiston johdon ja 

esimiesten velvollisuus. Taideyliopistossa on nimetty yhteyshenkilöt, joihin opiskelijat, opettajat ja 

muu henkilöstö voivat ottaa yhteyttä joutuessaan syrjinnän tai sukupuolisen häirinnän kohteeksi. 

Katso lisätietoja ja yhteystiedot Artsista: https://artsi.uniarts.fi/henkilostoasiat/yhteistoiminta-

tyoturvallisuus-ja-tasa-arvo/tasa-arvo. 

Myös ylioppilaskunnalla on omat häirintäyhdyshenkilönsä, jotka toimivat tarvittaessa opiskeli-

joiden vertaistukihenkilöinä ja joilta voi pyytää epäasiallisen kohtelun tilanteissa neuvoa ja tukea 

sekä keskustella tilanteesta luottamuksellisesti. Häirintäyhdyshenkilöiden tiedot löytyvät TaiYo:n 

verkkosivuilta osoitteesta http://taiyo.fi/jasenille/hyvinvointi-ja-terveys. 

 

Epäasiallisen käyttäytymisen kohtaaminen 

Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, turvallisen ja tasa-arvoisen ympäristön 

ylläpitäminen sekä hyvän ja myönteisen vuorovaikutuksen edistäminen ovat Taideyliopiston 

keskeisiä tavoitteita. Jokainen yhteisön jäsen on omalta osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhtei-

sönsä ilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Jokaisella on myös oikeus tulla kohdelluksi asiallisesti, koska 

asiallinen käyttäytyminen on perusedellytys työ- ja opiskeluyhteisön toimivuudelle. 

Taideyliopistossa on epäasiallisen kohtelun suhteen nollatoleranssi. Tämä tarkoittaa, että: 

● minkäänlaista epäasiallista tai epätasa-arvoista kohtelua ei hyväksytä, 

● koko organisaatiossa panostetaan kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyyn, 

● jokainen, joka havaitsee epäasiallista kohtelua, puuttuu siihen, 

● epäasiallista kohtelua kokeva nostaa asian heti puheeksi, ja häntä rohkaistaan ja tuetaan asian 

esille ottamisessa, ja 

● työnantajan tietoon tulleet tilanteet selvitetään viipymättä ja asianmukaisesti. 

Taideyliopisto on myös laatinut ohjeen epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemiseksi. Lisä-

tietoa Artsista: Opiskelu -> Opiskelijan arki ja hyvinvointi. 

 
× Oikeusapua ja neuvontapalveluja 

Taideyliopiston toiminnan perustana on tietoisuus jaetusta eettisestä arvopohjasta. Taideyliopisto-

laisten toimintaa ohjaavat lakien, asetusten ja linjausten ohella eettiset ohjeet, joissa on artikuloitu 

hyvän tieteellisen, taiteellisen ja pedagogisen käytännön suuntaviivoja. 

Taideyliopiston eettinen toimikunta koordinoi ja valvoo tutkimuseettisen koulutuksen toteutu-

mista, opastaa ja ohjeistaa taideyliopistolaisia tutkimuseettisissä kysymyksissä, arvioi tutkimus-
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hankkeiden eettisten periaatteiden toteutumista, antaa pyydettäessä lausuntoja suunniteltujen 

tutkimushankkeiden eettisestä hyväksyttävyydestä, aktivoi ja ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää 

keskustelua yliopistossa sekä seuraa alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Eettisen toimi-

kunnan jäsenistöön kuuluu henkilöitä kaikista Taideyliopiston henkilöstö- ja opiskelijaryhmistä. 

Eettisen toimikunnan työhön voi tutustua toimikunnan sivulla Artsissa. 

Yleiset oikeusaputoimistot huolehtivat tietyt tulorajat alittavien oikeusaputoimista joko korvauk-

sitta tai osittaista korvausta vastaan. Toimistot hoitavat mm. avioero-, elatus-, isyys-, perunkirjoitus-

, testamentti-, huoneenvuokra-, vero- ja rikosasioita. Lisätietoja: www.oikeus.fi/oikeusapu. 

Pykälä ry on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suomenkielisten opiskelijoiden 

tiedekuntajärjestö. Pykälä ry:n oikeusapuvaliokunta antaa TaiYo:n opiskelijoille oikeudellisia 

neuvoja puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisesti. Palvelu on saatavissa myös ruotsin ja 

englannin kielellä. Toiminta on maksutonta, mutta asiakkaalta peritään mahdollisesti aiheutuvat 

suoranaiset kulut. Lisätietoja: www.pykala.fi/oikeusapu. 

Vuokralaisten keskusliitto tarjoaa kaikille yleisen neuvontapalvelun (puh. 0600 91515; 1,92 €/min 

+ pvm) sekä jäsenille maksutonta neuvontaa (puh. 09 4770 360). Lisätietoja: www.vuokralaiset.fi. 

Kuulumalla alasi työntekijäjärjestöön olet oikeutettu ko. järjestön oikeusapupalveluun ja sopimus-

neuvontaan. Monilla työntekijäjärjestöillä on tarjolla erillinen opiskelijajäsenyys, jos ehdot nor-

maalijäsenyyteen eivät täyty. 

 
× Muut sosiaalipalvelut 

● Suomen mielenterveys ry:n SOS-kriisikeskus tarjoaa henkistä apua ja tukea kriisitilanteisiin 

Länsi-Pasilassa ja Kriisipuhelin keskusteluapua numerossa (09) 2525 0111. Lisätietoja: 

www.mieli.fi. 

● SETA - Seksuaalinen tasavertaisuus ry on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka toimii seksu-

aali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Lisä-

tietoja: www.seta.fi. 

● Sexpo Säätiön tarkoituksena on edistää yksilön onnellista, tasapainoista ja tyydyttävää seksu-

aalisuutta. Lisätietoja: www.sexpo.fi. 

● HUS - Sukupuolitautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan sukupuolitauteja sairastavia 

potilaita sekä annetaan ennaltaehkäisevää neuvontaa. Poliklinikka toimii Iho- ja allergiasai-

raalassa (Meilahdentie 2) ilman ajanvarausta ja lähetettä. Lisätietoja: www.hus.fi/sairaanhoito/ 

sairaalat/iho-ja-allergiasairaala/poliklinikat/Sivut/Sukupuolitautien-poliklinikka.aspx. 

● Aids-tukikeskuksesta saa tietoa ja tukea HIV-tartuntaan ja aidsiin liittyvissä asioissa. Lisätietoja: 

puh. 0207 465 705, www.aidstukikeskus.fi ja www.positiiviset.fi. 

● A-klinikat tarjoavat hoitoa, tietoa ja koulutusta päihteiden ongelmakäyttäjille tai heidän läheisil-

leen. Lisätietoja: www.a-klinikka.fi ja www.paihdelinkki.fi. 

● Irti Huumeista ry tarjoaa tietoa ja apua huumeiden käyttäjille sekä heidän läheisilleen. Lisätieto-

ja: www.irtihuumeista.fi. 

● Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen tai ihmisen 

henkilökohtaiseen elämään liittyviä ongelmia. Palvelut ovat maksuttomia. Lisätietoja: 

www.evl.fi. 

● Helsingin kaupungin sosiaaliviraston sosiaalikeskuksissa on sosiaalipalvelutoimistoja, perhe-

neuvola ja A-klinikka. Lisätietoja: www.hel.fi/sote. 
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9. Miten voin löytää oman paikkani yhteisössä? 

 
Taideyliopistossa on Suomen suurin nuorten taiteilijoiden yhteisö. Sinä olet tärkeä osa sitä omana 

itsenäsi, taiteen tekijänä. Olet osa omaa oppiainettasi, akatemiaasi, ylioppilaskuntaa ja yliopistoa, ja 

monia muitakin viiteryhmiä. Yhteisö rakentuu sen myötä, miten sen jäsenet tekevät töitä yhteisön 

eteen. 

“Taideyliopiston ylioppilaskunnan mielestä Taideyliopiston tehtävänä on mahdollistaa taiteen, 

tieteen, sivistyksen ja kulttuurin kehitys. Meille Taideyliopisto on ennakkoluuloton alansa edellä-

kävijä, joka rohkeasti yhdistää erilaiset akatemiansa.” 

- TaiYo:n linjapaperi Taideyliopiston kehittämisestä 

Miten tämä voi toteutua? Jokainen yhteisön jäsen voi vaikuttaa, minkälainen yhteisö meillä on. 

Ylioppilaskunnan toiminta, jaostot, yhdistykset ja hallinnon opiskelijaedustajana toimiminen ovat 

kaikki hyviä vaihtoehtoja, mutta vain mielikuvitus on rajana, miten haluat toimia. Kaikki lähtee 

kuitenkin ihmisistä ja ihmisten välisistä suhteista. 

Ajatuksia ja ehdotuksia yhteisön rakentamiseksi: 

● Huomaa aktiivisesti, mitä yhteistä sinulla on muiden kanssa. Kaikki täällä opiskelevat ovat 

tulleet kehittymään tiedoissaan ja taidoissaan, vaikka jokaisen ala ja tausta on erilainen. Mitä 

enemmän löydät yhteneväisyyksiä, sitä helpommin kohtaat uusia ihmisiä. 

● Ole oma itsesi! Muottiin pakottaminen ei ole hyväksi kenellekään, eikä sinun tarvitse olla samaa 

mieltä muiden kanssa kuuluaksesi yhteisöön. Vahvimmat ja turvallisimmat yhteisöt ovat sellai-

sia, joissa asioista voidaan olla eri mieltä ja silti vahvistaa kaikkien kuuluvan yhteisöön. 

● Ole utelias! Käy tutustumassa muiden akatemioiden toimintaan, käy konserteissa, näyttelyissä, 

gallerioissa ja ota kaveri myös mukaan. Tietoa tapahtumista löytyy esim. yliopiston julkisilta 

sivuilta sekä Artsista. Tulet kuulemaan, näkemään ja tuntemaan kaikenlaisia kokemuksia. 

● Kuuntele ja kerro tarinoita! Jokaisella täällä on oma polkunsa ja perspektiivinsä, ajatusten vaih-

to rikastuttaa elämää kummasti. Toisen tarinan kuunteleminen ei tarkoita, että hänen kanssaan 

tarvitsee olla samaa mieltä. 

● Esittele ihmisiä toisilleen! Jos tunnet kaksi hyvää tyyppiä eri akatemioista ja esittelet heidät, 

koko yhteisön sosiaalinen kudos vahvistuu. 

● Anna tunnustusta! Taiteen alalla on vahva perinne kriittisestä arvioinnista ja keskustelusta. 

Vaikka se on tärkeää, voit tasapainottaa kritiikkiä huomaamalla ja nostamalla esiin niitä asioita, 

joita toinen tekee hyvin. Sanat voivat luoda etäisyyttä tai yhteisöllisyyttä, joten niiden valinnalla 

on väliä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TAIYO TOIVOTTAA KAIKKEA HYVÄÄ 

OPINTOJESI ALOITUKSEEN SEKÄ 

ENSIMMÄISEEN OPISKELUVUOTEESI! 



 

 

 


