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1 §  Yleistä 

AYY:n yhdistysrekisteriin voidaan hyväksyä yhdistys, jonka tarkoitus ja toimintatavat ovat 
lain ja hyvien tapojen mukaisia, ja joka yhdistää AYY:n jäseniä. 

2 §  Yhdistysrekisteri 

Ylioppilaskunnan läheisyydessä toimivat yhdistykset on jaettu ainejärjestöihin ja 
yhdistyksiin. Yhdistyksen hyväksymisestä AYY:n yhdistysrekisteriin päättää hallitus. 
Hallituksella on myös oikeus poistaa yhdistys yhdistysrekisteristä. 

3 §  Yhdistyksen rekisteröityminen 

Yhdistyksen ei tarvitse olla rekisteröity yhdistys. Rekisteröimättömille yhdistyksille 
myönnettäviä toiminta-avustuksia voidaan kuitenkin rajata hallituksen päätöksellä.     
Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin rekisteröimättömiin yhdistyksiin 
sovelletaan voimassa olevaa yhdistyslakia sen luvun 10 perusteella. 
 
4 §  Yhdistyksen jäsenrekisteri 

Yhdistyksen hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa, josta tulee ilmetä 
kunkin jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka ja tieto siitä, onko jäsen AYY:n jäsen vai ei. 

5 §  Yhdistyksen säännöt 

Yhdistyksen säännöistä tulee ilmetä kaikki yhdistyslain säännöille asettamat vaatimukset.  
Yhdistyksen suositellaan käyttävän ensisijaisesti AYY:n piirissä toimiville yhdistyksille 
suunniteltua mallisääntöpohjaa. 
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6 §  Yhdistyksen talous 

Yhdistykset vastaavat itse toiminnastaan ja taloudestaan.     

Jokainen yhdistysrekisteriin merkitty yhdistys on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpidon on 
noudatettava kirjanpitolainsäädännön ja yhdistyslain määräyksiä.    

Tilinpäätös on tehtävä siten, että yhdistyksen taloudellinen asema tilinpäätöshetkellä 
tulee riittävästi todennettua. Tilinpäätöksen tulee olla kirjanpitolain mukainen. Yhdistyksen 
tulee pitää luetteloa omaisuudestaan.    

Tilin- tai toiminnantarkastus on suoritettava tilikauden päättymisestä seuraavaan 
yhdistysilmoituksen jättämiseen mennessä. 

7 §  Kaikkien yhdistysten velvoitteet 

Yhdistysten tulee toimittaa yhdistysilmoitus vuosittain AYY:n määrittelemänä ajankohtana. 
Yhdistysilmoituksessa vaaditaan ainakin lista yhdistyksen hallituksen jäsenistä, 
vapaamuotoinen toimintakertomus, toimintasuunnitelma, voimassa olevat säännöt ja 
hallituksen suora sähköpostiosoite ja vähintään hallituksen puheenjohtajan 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä yhdistyksen jäsenmäärä ja tieto siitä, kuinka moni 
yhdistyksen jäsenistä on myös ylioppilaskunnan jäseniä.    

Yhdistysten tulee toimittaa sääntömuutoksensa välittömästi järjestöasioista vastaavalle 
asiantuntijalle, jotta yhdistyksen kelpoisuus ylioppilaskunnan yhdistysrekisteriin voidaan 
tarkastaa. 

8 § Yhteistyöyhdistykset 

Ylioppilaskunnalla on yhteistyöyhdistyksiä, joille ylioppilaskunta on delegoinut osan 
ylioppilaskunnalle kuuluvista tehtävistä. Yhteistyöyhdistyksen kanssa laaditaan kirjallinen 
yhteistyösopimus, jossa määritellään AYY:n tälle toimijalle tarjoamat edut sekä niitä 
vastaan vaaditut velvoitteet. Hallitus tarkastelee ja tarvittaessa muokkaa 
yhteistyöyhdistyksien sopimusten ehtoja kahden vuoden välein, jonka yhteydessä 
yhdistysten on raportoitava yhteistyösopimukseen kirjattujen velvollisuuksiensa 
toteuttamisesta. Ylioppilaskunnan hallitus voi esittää yhdistystä yhteistyöyhdistykseksi, 
mutta edustajiston hyväksyntä vaaditaan yhteistyöyhdistykseksi pääsyyn. 
Yhteistyöyhdistyksillä on ainejärjestötason edut. Kohta 11. Varojen siirto ei päde 
yhteistyöyhdistyksiin.   

9 §  Ainejärjestöt 

Ainejärjestö on yhden tai useamman opintolinjan opiskelijoiden yhdistys, joka ajaa 
opiskelijoidensa etuja koulutusohjelmissa, laitoksilla, korkeakouluissa, yliopistolla ja/tai 
ammatillisissa yhteyksissä. Ainejärjestö huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta korkeakoulun 
suuntaan kirjallisella sopimuksella, jonka korkeakoulu on hyväksynyt. Ainejärjestö vastaa 
omalta osaltaan opiskelijaryhmänsä uusien opiskelijoiden opastamisesta ja integraatiosta 
yliopistoyhteisöön yhdessä ylioppilaskunnan ja muiden ainejärjestöjen kanssa. 
Ainejärjestön tulee täyttää myös kohdassa 10 mainitut yhdistysten kriteerit. Yhdistys voi 
hakea itselleen ainejärjestöstatusta vuosittaisen yhdistysilmoituksen yhteydessä tai 
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erillisellä hakemuksella. Jos hallitus ei hyväksy yhdistystä ainejärjestöksi, voi hallitus 
hyväksyä yhdistyksen muuksi yhdistykseksi ilman erillistä hakemusta. 

10 § Yhdistykset 

Yhdistys voidaan hyväksyä AYY:n yhdistysrekisteriin, mikäli sen toiminta on AYY:n jäsenille 
kohdistettua yhdistystoimintaa ja sen varsinaisista jäsenistä vähintään kymmenen on 
AYY:n jäseniä. AYY:n hallitus voi myöntää yksittäisille yhdistyksille erityisistä syistä luvan 
poiketa minimijäsenmäärästä yhdistyksen hakemuksen perusteella. 

Toiminta-avustusta hakiessaan yhdistyksen tulee toimittaa vuosittaisessa 
yhdistysilmoituksessa AYY:n määrittelemänä ajankohtana yhdistyksen jäsenmäärät, 
tilinpäätös ja talousarvio.     

11 § Varojen siirto 

Yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen varojen tulee siirtyä jollekin 
seuraavista    

1. ylioppilaskunnalle    
2. ylioppilaskunnan yhdistysrekisterin yhdistykselle, joka ei rajoita ylioppilaskunnan 

jäsenten mahdollisuutta liittyä yhdistyksen äänivaltaisiksi jäseniksi ja jonka 
jäsenistä vähintään 60 prosenttia, kuitenkin vähintään kymmenen on AYY:n 
jäseniä 

3. yhteistyöyhdistykselle, säätiölle tai rahastolle, jonka tarkoituksena on tukea 
Aalto-yhteisön tai sen jäsenten toimintaa.     

Varojen on siirryttävä käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Edellä 
mainitun ollessa mahdotonta varojen tulee siirtyä ylioppilaskunnan toiminnan tukemiseen. 
Mikäli ehdot eivät täyty, yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta saada kaikkia ylioppilaskunnan 
tarjoamia etuja. 

12 §  Ainejärjestöjen ja yhdistysten edut ja velvoitteet 

Kaikki yhdistykset saavat etuja ja palveluita toimintansa perusteella. Eri velvoitteet 
oikeuttavat eri etuihin. Yksittäisten yhdistysten saamien etujen määrää ei ole rajoitettu. 
Yhdistysten edut ja velvollisuudet määritellään erillisessä hallituksen vahvistamassa 
”Yhdistysten edut ja velvoitteet” -dokumentissa, jota päivitetään tarpeen mukaan.  

Dokumentin sisällölle suoritetaan hallituksen toimesta rutiinitarkastus kahden vuoden 
välein. Hallituksen tulee tiedottaa edustajistoa, jos ”Yhdistysten edut ja velvoitteet” -
dokumenttiin aiotaan tehdä muutoksia ja kun muutokset on tehty. 

13 § Yhdistysrekisteristä poistuminen 

Yhdistys voi poistua yhdistysrekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti ylioppilaskunnan 
järjestösektorille.  

Hallitus voi poistaa yhdistyksen yhdistysrekisteristä, jos yhdistys ei ole toimittanut 
yhdistysilmoitusta kahtena peräkkäisenä vuotena määräaikaan mennessä tai jos yhdistys 
ei enää täytä tämän ohjesäännön sille asettamia vaatimuksia. 
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14 §  Ohjesäännön voimaantulo 

Nämä säännöt astuvat voimaan 1.1.2022 ja niitä aletaan soveltaa vuoden 2022 
yhdistysilmoitusten jättämisajan alkaessa. Hallitus voi painavin ja tarkoituksenmukaisin 
perustein myöntää yhdistykselle lisäaikaa muutosten tekemiseen vuoden 2022 aikana.  

Tämä ohjesääntö on hyväksytty AYY:n edustajiston kokouksessa 8/2021, 8.12.2021. 
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