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HALLITUKSEN TOISTAISPÄÄTÖS YLIOPPILASLAKIN KÄYTÖSTÄ TAIYO:N KOKARDILLA 
 
Ylioppilaslakin perinteinen käyttöaika on vapusta syyskuun loppuun. Muina aikoina lakin 
käyttöön tulee periaatteessa pyytää lupa, ja luvan myöntää pääsääntöisesti se taho, jonka 
tunnus lakin kokardissa on. Näin ollen TaiYo myöntää ylioppilaslakin käyttöoikeuden niille 
nykyisille ja entisille jäsenilleen, joilla on lakissaan TaiYo:n kokardi, ja perinteistä Helsingin 
yliopiston lyyraa lakissaan kantaville luvan myöntää periaatteessa Helsingin yliopiston yli-
oppilaskunta. Tilaisuudet, joihin ylioppilaslakin käyttöoikeus yleensä myönnetään, ovat usein 
luonteeltaan hyvin samanlaisia, joten käytännön toiminnan helpottamiseksi lakin käytöstä on 
tarkoituksenmukaista säätää toistaispäätöksellä. Kokouksessaan 9/2015 (1.4.2015) hallitus 
päättikin asiasta toistaispäätöksenä seuraavaa: 
 
Taideyliopiston ylioppilaskunnan tunnusohjesäännön mukaisella kokardilla varustettua yli-
oppilaslakkia voi käyttää myös ajalla 1.10.–30.4. kaikissa soveliaissa ja asiallisissa, kiinteästi 
opiskelijuuteen tai Taideyliopiston ylioppilaskuntaan liittyvissä tilaisuuksissa, kun halutaan 
korostaa kuuluvuutta ylioppilaiden tai Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisöön tai tilaisuu-
den erityistä akateemista luonnetta. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm. sellaiset opiskelijamie-
lenosoitukset, opiskelijoiden yhteistapahtumat ja akateemiset tilaisuudet, joissa jokin muu 
ylioppilaskunta on myöntänyt luvan käyttää ylioppilaslakkia tai tilaisuuden järjestäjä on sitä 
erityisesti toivonut. TaiYo:n kokardilla varustetun ylioppilaslakin asiallinen käyttö on sallittu 
myös taiteellisiin tarkoituksiin ja taiteellisissa yhteyksissä. Muilla kuin Taideyliopiston yli-
oppilaskunnan kokardilla varustettujen ylioppilaslakkien osalta TaiYo kehottaa noudatta-
maan sen tahon ohjeistusta, jonka tunnus lakin kokardissa on. 

 
 
HALLITUKSEN TOISTAISPÄÄTÖS TUUTOROINNIN JÄRJESTÄMISESTÄ TAIDEYLIOPISTOSSA 
 
Ylioppilaskunta on vuodesta 2014 lähtien koordinoinut koko Taideyliopiston tuutorointitoi-
mintaa yliopiston rahoittamana ostopalveluna yliopiston kanssa sovittavan tarkemman työn-
jaon mukaisesti. Järjestely sai alkunsa ylioppilaskunnan aloitteesta ja siihen on oltu tyytyväi-
siä puolin ja toisin. Koska tuutoroinnin järjestäminen ja siihen liittyvä työnjako yliopiston 
kanssa ovat jo selkeästi vakiintuneet, katsoi hallitus kokouksessaan 4/2015 (18.2.2015) tar-
koituksenmukaiseksi päättää asiasta toistaispäätöksenä seuraavaa: 
 
Hallitus hyväksyy Taideyliopiston ja Taideyliopiston ylioppilaskunnan välisen sopimuksen 
opiskelijatuutoroinnin järjestämisestä Taideyliopistossa sekä valtuuttaa puheenjohtajan ja 
pääsihteerin allekirjoittamaan sen ja vastaavat sopimukset vuosittain edellyttäen, ettei sopi-
muksen tai sen liitteen sisältöön tehdä oleellisia muutoksia. 

 
 
Molemmat päätökset tulivat voimaan välittömästi hallituksen hyväksyttyä ne ja ovat voimassa 
toistaiseksi. Niiden muuttamisesta voidaan päättää hallituksen kokouksessa, ja muutokset 
tulevat voimaan välittömästi, ellei päätöksessä toisin mainita. 


