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Taideyliopiston kirjoittautumis- ja 
ilmoittautumisohje  
 
 
 
1. Tutkinto-opiskelijat 
 
1.1. Kirjoittautuminen - opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen 
yliopistoon ensimmäisenä lukuvuonna 
 
Opiskelijaksi hyväksytyn on yliopiston ja yhteishaussa opetus- ja kulttuuriministeriön 
määräämässä ajassa vastaanotettava opiskelupaikkansa ja kirjauduttava yliopistoon.  
Uusien opiskelijoiden ensimmäisen vuoden ilmoittautumisaika voi poiketa tässä 
päätöksessä päätetyistä ilmoittautumisajoista.  Opintopalvelut antavat 
kirjoittautumisohjeet. 
 
Ensimmäisen lukuvuoden poissaoloilmoittautumista rajoitetaan yliopistolaissa (YOL 
39 §):  
 
Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi, jos 
hän ensimmäisenä lukuvuonna: 

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain  
(1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun  
lain (194/1995) mukaista palvelua; 

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai 
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kyvytön aloittamaan  

opintojaan. 
 
Opiskelija voi ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissa olevaksi myös, jos hän 
on estynyt aloittamasta opintojaan covid-19-epidemiaan liittyvän 
viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä. 
L:lla 515/2020 yliopistolakiin lisätty 4 momentti on väliaikaisesti voimassa 1.7.2020–
31.7.2021, ja sen jatkovoimassaolosta ei ole varmuutta tämän päätöksen 
allekirjoitushetkellä. Mikäli momentin voimassa olo jatkuu, voi opiskelija ilmoittautua 
poissaolevaksi covid-19-epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi tai 
muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä.  
 
Jos opiskelijaksi hyväksytty ei vastaanota hänelle tarjottua opiskelupaikkaa 
määräajassa, hän menettää opiskelupaikkansa. Opiskelija voi hakea uudelleen 
opiskelijaksi vain opiskelijavalinnan kautta. 
 
 
 
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071438
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071446
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950194
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2020/20200515
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1.2. Lukuvuosi-ilmoittautuminen 
 
Tutkinto-opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon joka lukuvuosi läsnä tai poissa 
olevaksi. Ilmoittautuminen tapahtuu opiskeluoikeuskohtaisesti.  
 
Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi. Ilmoittautumisaika alkaa toukokuun 2. 
päivä ja päättyy elokuun 10. päivä.  Mikäli elokuun 10. päivä on lauantai tai sunnuntai, 
ilmoittautuminen päättyy sitä seuraavana arkipäivänä. 
 
Perustutkinto-opiskelijan on läsnä olevaksi ilmoittautuessa maksettava 
ylioppilaskunnan Taideyliopiston ylioppilaskunnan (TaiYo) jäsenmaksu. 
Korkeakouluopiskelijan terveydenhuoltomaksu maksetaan Kelalle Kelan ohjeistusten 
mukaisesti https://www.kela.fi/nain-maksat-korkeakouluopiskelijan-
terveydenhoitomaksun  
 
Lukuvuoden 2021–2022 ilmoittautumisajassa on tauko 21.6.-2.8.2021 uuden 
opintotietojärjestelmän käyttöönoton vuoksi.  
 
Opiskelijan on ilmoittauduttava läsnä olevaksi voidakseen suorittaa opintoja. 
Voidakseen suorittaa opintoja JOO-opiskelijana kotimaassa tai vaihto-opiskelijana 
ulkomailla Taideyliopiston tutkinto-opiskelijan on ilmoittauduttava läsnä olevaksi.  
 
Jos opiskelijalla on samanaikaisesti useamman tutkinnon suoritusoikeus, hänen tulee 
ilmoittautua niistä jokaiseen erikseen. Taideyliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksu 
maksetaan kuitenkin vain kertaalleen.  
 
Opiskelijalla tulee olla voimassa oleva hops ennen ilmoittautumista. Jos opiskelija ei 
aio lukuvuoden aikana suorittaa opintoja, hänen tulee ilmoittautua poissa olevaksi.  
 
Opiskelijan on ilmoittauduttava läsnä tai poissa olevaksi siksi lukukaudeksi, jona 
tutkinto myönnetään. Poissaolevana valmistuminen onnistuu ainoastaan, mikäli kaikki 
tutkintoon vaaditut opinnot on suoritettu edellisen lukukauden aikana. 
 
Mikäli opiskelija on jättänyt opinnäytteensä tarkastettavaksi viimeistään edellisen 
lukukauden viimeisenä päivänä ja hän on suorittanut kaikki muut tutkintoon vaaditut 
opinnot (ml. kypsyysnäyte), hän voi ilmoittautua poissaolevaksi ja valmistua 
halutessaan poissaolevana. Opinnäytteen arviointia ja hyväksymistä varten opiskelijan 
ei tarvitse ilmoittautua läsnä olevaksi. Lukuvuosimaksuvelvolliselta opiskelijalta ei 
peritä lukuvuosimaksua seuraavalta lukukaudelta tilanteessa, jossa seuraavan 
lukukauden puolella tapahtuu ainoastaan opinnäytteen hyväksyminen ja 
valmistuminen. 
 
1.3. Lukuvuosi-ilmoittautumisen muuttaminen ja peruuttaminen 
 
Opiskelija voi muuttaa poissaolonsa läsnäoloksi milloin tahansa lukuvuoden aikana. 
Läsnäoloilmoitus voidaan muuttaa poissaoloksi ilmoittautumisajan sisällä. 
Kevätlukukauden osalta läsnäolo voidaan muuttaa poissaoloksi viimeistään 
tammikuun 7. päivänä (tai sitä seuraavana arkipäivänä). Kesken lukukauden läsnä 
olevaksi ilmoittautuneelle tarjolla oleva opetus voi olla rajallista.  
 
Mikäli opiskelija on ilmoittautunut valmistumislukukautta seuraavalle lukukaudelle, 
eikä hänellä ole muuta tutkinnon suoritusoikeutta yliopistoon, opiskelijan 

https://www.kela.fi/nain-maksat-korkeakouluopiskelijan-terveydenhoitomaksun
https://www.kela.fi/nain-maksat-korkeakouluopiskelijan-terveydenhoitomaksun
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ilmoittautuminen perutaan akatemian opintopalveluissa ja opiskelijalle ilmoitetaan 
kirjallisesti asiasta. Samoin menetellään niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka luopuvat 
tutkinnon suoritusoikeudesta, mutta ovat ilmoittautuneet luopumista seuraavalle 
lukukaudelle. 
 
Opiskelijalla, joka on muuttanut läsnäolonsa poissaoloksi, perunut ilmoittautumisensa, 
luopunut tutkinnon suoritusoikeudesta tai jolta on peruttu valmistumislukukautta 
seuraavan lukukauden ilmoittautuminen, on oikeus saada maksamansa 
ylioppilaskunnan jäsenmaksu takaisin ylioppilaskunnan päätösten mukaisesti. 
 
1.4. Lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönti 
 
Opiskelija, joka on laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen, menettää yliopistolain 
mukaan opiskelu- eli tutkinnonsuoritusoikeutensa. Saadakseen opiskeluoikeuden 
takaisin opiskelija tulee hakea akatemialta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. 
Hakijalta voidaan edellyttää tasokokeen suorittamista ja hopsin päivittämistä. 
Tohtoriopiskelijalta voidaan lisäksi edellyttää tutkimussuunnitelman päivittämistä. 
Lisäksi opiskelijan on maksettava asetuksen mukainen uudelleenkirjoittautumismaksu.  
 
Jos opiskelijalla oli samanaikaisesti useampia tutkinnonsuoritusoikeuksia, hän jättää 
hakemuksen niihin akatemioihin, joissa haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan.  
 
Jos opiskelija lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyötyään ilmoittautuu läsnä tai 
poissaolevaksi vielä saman lukukauden aikana, hän pääsee uudelleen opiskelijaksi 
ilman eri hakemusta suorittamalla uudelleenkirjoittautumismaksun edellyttäen, että 
hänellä on voimassa oleva hops ja että hänellä on yliopistolain mukaista opiskeluaikaa 
jäljellä.  
 
 
 
2. Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden opiskelupaikan 
vastaanottaminen ja lukuvuosi-ilmoittautuminen  
   
2.1. Lukuvuosimaksuvelvollisuus  
Yliopistolain mukaan yliopiston on perittävä muuhun kuin suomen- tai 
ruotsinkieliseen alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan 
koulutukseen hyväksytyltä opiskelijalta vähintään 1 500 euron suuruinen maksu 
lukuvuodessa. Lakia sovelletaan 1.8.2017 tai sen jälkeen opintonsa aloittaviin 
opiskelijoihin. Yliopisto päättää maksun perimiseen liittyvistä 
järjestelyistä. Taideyliopiston hallitus on 16.6.2020 päättänyt yliopistolain 
edellyttämällä tavalla lukuvuosimaksusta. 
   
Yliopistolain nojalla maksua ei peritä:  

1. Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta,  
2. siltä, joka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun 
sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan 
Euroopan unionin kansalaiseen,  
3. siltä, jolla on Suomen ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan 
unionin sininen kortti tai jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään 
oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa.  

  
Maksua ei peritä myöskään edellä mainittujen perheenjäseniltä. Perheenjäsenen 
määrittelyyn sovelletaan Suomen ulkomaalaislakia. Yliopisto määrittää opiskelijan 
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maksuvelvollisuuden hakijan / opiskelijan kansalaisuuden ja hänen 
toimittamansa suomalaisilta maahanmuuttoviranomaisilta (Migri) saadun oleskelu-
luvan perusteella. Opiskelija on velvollinen osoittamaan, että hänet voidaan 
vapauttaa lukuvuosimaksusta.   
  
Poissaolevalta opiskelijalta ei peritä lukuvuosimaksua.   
  
2.2. Lukuvuosimaksujen maksaminen  
  
2.2.1. Uusi lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija  
  
Lukuvuosimaksuvelvolliseksi todetun hakijan tulee maksaa opiskelupaikan 
vastaanottamisen yhteydessä häneltä edellytetty lukuvuosimaksu 
kokonaisuudessaan yhdessä erässä ennen kuin hän voi ilmoittautua läsnä 
olevaksi. Lukuvuosimaksun maksaminen on edellytys lukuvuosi-
ilmoittautumiselle ja opiskeluoikeudelle. Lukuvuosimaksu tulee 
suorittaa hyväksymiskirjeessä ilmoitetulla tavalla kirjeessä ilmoitettuun 
määräpäivään mennessä. Valittu opiskelija saa tiedon mahdollisesta 
lukuvuosimaksuhuojennuksesta hyväksymiskirjeen mukana.   
  
2.2.2. Kirjoilla oleva lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija  
  
Taideyliopistossa kirjoilla olevan lukuvuosimaksuvelvollisen opiskelijan on 
maksettava lukuvuosimaksu ennen seuraavan lukuvuoden lukuvuosi-
ilmoittautumista. Opiskelija saa tiedon mahdollisesta lukuvuosimaksu-
huojennuksesta ennen seuraavan lukuvuoden ilmoittautumisajan alkamista.   
  
Mikäli opiskelijan opiskeluoikeus on alkanut 1.1., hänelle ilmoitetaan 
lukuvuosimaksuhuojennuksesta vuosittain 1.12. mennessä, ja hänen 
lukuvuosimaksunsa määritellään kalenterivuodelle.     
  
Läsnäololukuvuosinaan lukuvuosimaksuvelvollisen opiskelijan on maksettava 
häneltä lain mukaan vaadittu lukuvuosimaksu kokonaisuudessaan yliopiston 
lukuvuosi-ilmoittautumisaikana määräaikaan mennessä. Mikäli opiskelija 
ilmoittautuu läsnä olevaksi vain syyslukukaudelle esimerkiksi valmistumisen 
vuoksi, hän maksaa puolet lukuvuosimaksustaan. Opiskelija ilmoittaa mahdollista 
lukuvuosimaksuhuojennusta hakiessaan valmistumissuunnitelmastaan, minkä 
perusteella hänelle tehdään puolen vuoden lasku.  
  
Opiskelija, jolle on myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus 1.1. alkaen (esim. 
Kuvataideakatemian maisterivaiheeseen valitut), voi ilmoittautua läsnä 
olevaksi vain sille kaudelle, jolle hän on maksanut lukuvuosimaksun. Koska 
lukuvuosimaksu kohdistuu kalenterivuodelle eikä lukuvuodelle, opiskelija 
ilmoittautuu poikkeuksellisesti läsnäolevaksi lukukausi kerrallaan.   
  
Mikäli lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi 
lukuvuodelle ja haluaa myöhemmin ilmoittautua läsnä olevaksi kesken 
lukuvuoden, hän maksaa syyslukukaudella palatessaan läsnä olevaksi koko vuoden 
lukuvuosimaksun. Mikäli hän ilmoittautuu läsnä olevaksi kevätlukukaudelle 
tai kevätlukukaudella, maksaa hän puolet lukuvuosimaksustaan.    
 
Lukuvuosimaksuvelvollisen perustutkinto-opiskelijan on läsnä olevaksi 
ilmoittautuessa maksettava Taideyliopiston ylioppilaskunnan (TaiYo) jäsenmaksu. 
Korkeakouluopiskelijan terveydenhuoltomaksu maksetaan Kelalle Kelan 
ohjeistusten mukaisesti https://www.kela.fi/nain-maksat-korkeakouluopiskelijan-

https://www.kela.fi/nain-maksat-korkeakouluopiskelijan-terveydenhoitomaksun
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terveydenhoitomaksun  
 
  
Opintopalvelut ohjeistavat lukuvuosimaksujen maksamisen ja seuraavat 
lukuvuosimaksujen maksamista.   
 
2.2.3. Yhteistutkinto-ohjelmissa opiskelevat opiskelijat  
 
Yhteistutkinto-ohjelman (ml. kaksoistutkinto-ohjelmat) lukuvuosimaksujen 
periaatteista sovitaan yhteistutkintosopimuksessa. Suosituksena on, että mikäli 
kotiyliopisto (pääasiallinen tai yliopisto, johon opiskelija ensin valitaan) perii 
lukuvuosimaksuja, opiskelijan lukuvuosimaksu peritään koko opiskeluajan 
kotiyliopiston säädösten mukaisesti ja täten yhteistutkinto-opiskelija maksaa vain yhtä 
lukuvuosimaksua kerrallaan. Partneriyliopistossa opiskellessaan opiskelija ei maksa 
ko. yliopiston lukuvuosimaksua. 
  
  
2.3. Lukuvuosimaksuvelvollisuudesta vapautuminen ja maksujen palautukset  
  
Mikäli opiskelijan oleskelulupastatus muuttuu opiskelun aikana, muuttunut status 
otetaan huomioon lukuvuosimaksuista päätettäessä. Opiskelija voi 
vapautua lukuvuosimaksuvelvollisuudesta opintojensa aikana, mikäli hänen 
oleskelulupansa muuttuu joksikin yliopistolain mukaisista maksusta 
vapauttavista Migrin luvista. Opiskelijan tulee ilmoittaa viipymättä muuttuneesta 
statuksesta.   
  
Myös opiskelukielen vaihtuminen suomeksi tai ruotsiksi vapauttaa opiskelijan 
lukuvuosimaksuista. Opiskelukielen vaihtamista voi hakea ainoastaan, mikäli 
koulutusohjelman tarjoama tutkinto ja opetus ovat tarjolla myös suomeksi tai 
ruotsiksi ja opiskelijalla on vaadittava taitotaso uudessa opiskelukielessä (kielitaito 
on osoitettava todistuksin ko. koulutusohjelman valintoja vastaavalla 
tavalla) ja hän jatkaa opiskeluaan uudella opiskelukielellä.  
  
Jos statuksen muutoksen seurauksena opiskelija ei ole enää velvollinen 
maksamaan maksuja, hänelle palautetaan statuksen muuttumisen jälkeiselle ajalle 
kohdistuvat maksut. Mikäli opiskelijan status muuttuu siten, että opiskelijan 
lukuvuosimaksusta vapauttava status poistuu, opiskelija on velvollinen maksamaan 
maksun seuraavasta lukukaudesta lukien.  
  
Maksu palautetaan statuksen muutospäivästä alkaen ja palautettava summa 
saadaan, kun jaetaan lukuvuosimaksu 365:llä ja lukuvuodesta (tai 
muusta maksukaudesta) jäljellä olevia päiviä vastaava summa palautetaan.   
Maksuja ei palauteta takautuvasti menneiltä lukukausilta.  
Valmistuminen kesken lukukauden ei oikeuta kyseisen lukukauden 
lukuvuosimaksun palautukseen.   
  
Lukuvuosimaksupalautusta haetaan opintopalveluista.   
  
2.4. Ilmoittautuminen ja maksuvelvollisuuden laiminlyöntien seuraukset 
opiskeluoikeuteen  
  
Yliopistolain 39 §:n 2 momentin mukaan opiskelijaksi hyväksytyn, joka on 
ilmoittanut ottavansa opiskelupaikan vastaan, tulee asianomaisen yliopiston 

https://www.kela.fi/nain-maksat-korkeakouluopiskelijan-terveydenhoitomaksun
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määräämällä tavalla ilmoittautua yliopistoon.  Ilmoittautuminen tehdään 
opiskeluoikeuskohtaisesti.   
  
Mikäli Taideyliopistoon opiskelijaksi valittu lukuvuosimaksuvelvollinen henkilö, 
joka on ottanut vastaan opiskelupaikan, ei maksa häneltä lain mukaan edellytettyä 
lukuvuosimaksua ja ylioppilaskunnan jäsenmaksua ja täten ilmoittaudu yliopistoon 
saamiensa ohjeiden mukaisesti määräajassa, hän on laiminlyönyt ilmoittautumisen 
ja menettää opiskeluoikeutensa yliopistolain 43 §:n nojalla.   
  
Mikäli maksuvelvollinen opiskelija ei opiskeluaikanaan maksa lukuvuosimaksuaan 
Taideyliopiston lukuvuosi-ilmoittautumisen määräaikaan mennessä, eikä 
ilmoittaudu poissa olevaksi, hän on laiminlyönyt ilmoittautumisen ja menettää 
opiskeluoikeutensa.   
  
Yliopistolain 43 §:n mukaisesti ilmoittautumisen laiminlyöneen opiskelijan on 
haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Hakemus jätetään 
akatemiaan, jonka opiskeluoikeuden palautusta halutaan hakea. Mikäli 
opiskeluoikeus palautetaan, tulee opiskelijan maksaa lukuvuosimaksu, 
uudelleenkirjoittautumismaksu sekä ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Muilta osin 
opiskeluoikeuden uudestaan hakemisessa noudatetaan rehtorin 
päätöksen  kohdan/luvun 1.4. Lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönti ja 
opintopalveluiden ohjeistusta.    
 
 
3. Muut opinto-oikeudet 
 
Akatemia ja Avoin kampus voivat hakemuksesta myöntää oikeuden suorittaa erillisiä 
opintoja henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Taideyliopistossa. Kun 
erillisiä opintoja hakeneelle on myönnetty opinto-oikeus, ja hän on maksanut hänelle 
mahdollisesti määrätyn opintomaksun akatemian tai Avoimen kampuksen asettamassa 
määräajassa, hänellä on oikeus opiskella opinto-oikeutensa rajoissa ilman erillistä 
ilmoittautumista läsnä tai poissa olevaksi.  
 
Erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavan, jonka opinnot kestävät yli 
lukuvuoden, on kuitenkin ilmoittauduttava läsnä tai poissa olevaksi ensimmäistä 
lukuvuotta seuraavina lukuvuosina. 
 
Ylioppilaskunta päättää erillisiä opintoja suorittavien mahdollisuudesta liittyä 
ylioppilaskunnan jäseniksi.  
 
 
4. Ilmoittautumista koskevat tarkemmat ohjeet 
 
Ylioppilaskunta ja opintopalvelut antavat tarkemmat ilmoittautumisohjeet. 
 
5. Voimaantulo 
 
Tämä päätös korvaa aiemman rehtorin päättämän Taideyliopiston kirjoittautumis- ja 
ilmoittautumisohjeen (5.2.2018), Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelupaikan 
vastaanottamis- ja lukuvuosi-ilmoittautumsiohjeen (5.2.2018) sekä vararehtorin 
tarkennuksen kirjoittautumis- ja ilmoittautumisohjeeseen (15.12.2020). Tätä päätöstä 
sovelletaan ensimmäisen kerran lukuvuoden 2021-2022  ilmoittautumisissa 
Taideyliopistossa. 
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