Maksuohje niille, jotka eivät pysty ilmoittautumaan sähköisesti:
Lukuvuonna 2020-2021 Taideyliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruudet ovat:
• koko lukuvuoden jäsenmaksu 90,50 € (sisältää syksyn 2020 YTHS-terveydenhoitomaksun)
• syyslukukauden jäsenmaksu 59,50 € (sisältää syksyn 2020 YTHS-terveydenhoitomaksun)
• kevätlukukauden jäsenmaksu 31,00 € (ei sisällä kevään 2021 YTHS-terveydenhoitomaksua, maksu
siirtyy Kelan perittäväksi)
• Huom! Mikäli et ole poissaolevana lakisääteisistä syistä, sinun tulee aina maksaa koko lukuvuoden
jäsenmaksu!
Saaja:
Saajan pankki:
Tilinumero (IBAN):
Viitenumero:
SWIFT/BIC:

Taideyliopiston ylioppilaskunta
OP Yrityspankki Oyj (PL 308, 00101 Helsinki)
FI77 5780 3820 1287 90
20132
OKOYFIHH (jos maksu maksetaan ulkomaiselta pankkitililtä)

Huom! Jos jäsenmaksu maksetaan jonkun muun kuin opiskelijan omalta tililtä, tulee viestikenttään kirjoittaa
"jäsenmaksu" ja opiskelijan nimi.
Lukuvuotta 2020-2021 koskien jäsenmaksukäytäntöihin on tulossa muutoksia:
Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2021. Tästä johtuen vuoden
2021 alusta alkaen YTHS-terveydenhoitomaksua ei enää peritä ylioppilaskuntien jäsenmaksun osana, vaan
opiskelijat maksavat YTHS-maksun Kelalle. Tämä tarkoittaa seuraavaa:
• Lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä maksettava syksyn 2020 jäsenmaksu pitää sisällään sekä
Taideyliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun että YTHS-terveydenhoitomaksun, kuten tähänkin
asti.
• Lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä maksettava koko lukuvuoden 2020-2021 jäsenmaksu pitää
sisällään syksyn 2020 osalta sekä Taideyliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun että YTHSterveydenhoitomaksun. Kevään 2021 osalta jäsenmaksu pitää sisällään ainoastaan Taideyliopiston
ylioppilaskunnan jäsenmaksun.
• Lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä maksettava kevään 2021 jäsenmaksu pitää sisällään
ainoastaan Taideyliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun.
Kevään 2021 YTHS-terveydenhoitomaksun opiskelija maksaa Kelalle. Kela tiedottaa maksun maksamiseen
liittyvistä yksityiskohdista sivuillaan syksyn 2020 aikana: https://www.kela.fi/korkeakouluopiskelijanterveydenhoitomaksu.
Muista myös vapaaehtoinen kehitysyhteistyömaksu:
Taideyliopiston ylioppilaskunta TaiYo kannustaa jäseniään tekemään lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä
vähintään 5 euron lahjoituksen Suomen ylioppilaskuntien liiton kehitysyhteistyökeräykseen kehitysmaiden
koulutusolojen parantamiseksi (lisätietoja ja keräyksen lupatiedot osoitteessa
https://syl.fi/syl/kehitysyhteistyo/). Poliisihallituksen päätöksellä kehy-maksua ei kuitenkaan voi enää
maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä, vaan se on maksettava erikseen SYL:n keräystilille.
Kannustammekin kaikkia niin läsnäolevaksi kuin poissaolevaksi ilmoittautuvia tekemään kehy-lahjoituksen
suoraan tilille Danske FI04 8000 1501 1968 45 (saaja Suomen ylioppilaskuntien liitto ry, viesti
”Kehitysyhteistyölahjoitus”).

Betalningsuppgifter för de som inte kan anmäla sig elektroniskt:
Studentkårens medlemsavgifter för läsåret 2020-2021:
• helår 90,50 € (ingår hälsovårdsavgiften för SHVS för hösten 2020)
• hösttermin: 59,50 € (ingår hälsovårdsavgiften för SHVS för hösten 2020)
• vårtermin: 31,00 € (SHVS hälsovårdsavgiften för vårtermin ingår inte)
• Obs! Du får betala avgiften för host- eller vårtermin endast om du har rätt att vara frånvarande hälften av
året!
Mottagare:
Mottagarens bank:
Kontonummer (IBAN):
Referensnummer:
SWIFT/BIC:
utomlands)

Konstuniversitetets studentkår
OP Gruppen (PB 308, 00101 Helsinki, Finland)
FI77 5780 3820 1287 90
20132
OKOYFIHH (om medlemsavgiften betalas i en bank

Obs! Om medlemsavgiften betalas från ett annat konto än den studerandes, ska "medlemsavgift" och den
studerandes namn anges i meddelandefältet.
Ändringar angående medlemsavgiften kommer att träda i kraft under läsåret 2020-2021:
Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande träder i kraft 1.1.2021. Från och med 1.1.2021 betalas
hälsovårdsavgiften inte längre i samband med studentkårens medlemsavgift. Hälsovårdsavgiften för
högskolestuderande för vårterminen 2021 betalas till FPA:
• I medlemsavgiften för hösten 2020 ingår både Konstuniversitetets studentkårsavgift och
hälsovårdsavgiften för SHVS liksom hittills.
• I medlemsavgiften för läsåret 2020-2021 ingår både Konstuniversitetets studentkårsavgift och
hälsovårdsavgiften för SHVS för hösten 2020. För våren 2021 medlemsavgiften ingår endast
Konstuniversitetets studentkårsavgift.
• I medlemsavgiften för våren 2021 ingår endast Konstuniversitetets studentkårsavgift.
Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande för vårterminen 2021 betalas till FPA. Närmare information om
betalningsförfarandet i praktiken kommer att publiceras på den här sidan på hösten 2020:
https://www.kela.fi/web/sv/halsovardsavgift-for-hogskolestuderande.
Kom ihåg det frivilliga utvecklingssamarbetsbidraget:
Konstuniversitetets studentkår KonSt uppmuntrar sina medlemmar att göra en donation på 5 euro till Finlands
studentkårers förbunds (FSF) insamling i samband med läsårsanmälan för att förbättra utbildningsförhållanden i
utvecklingsländer (närmare information och uppgifter om insamlingstillståndet på adressen
https://syl.fi/syl/kehitysyhteistyo/). Enligt Polisstyrelsens beslut kan man inte längre betala
utvecklingssamarbetsavgiften i samband med studentkårsavgiften, och i stället ska man betala avgiften separat till
FSF:s insamlingskonto. Därför uppmuntrar vi alla, oavsett om man anmäler sig som närvarande eller frånvarande,
att göra en donation direkt till kontot Danske FI04 8000 1501 1968 45 (mottagare Suomen ylioppilaskuntien liitto
ry, meddelande ”Kehitysyhteistyölahjoitus”).

Payment instructions to those who cannot enrol electronically:
In the academic year 2020-2021, the membership fee for Uniarts Helsinki Student Union is:
• 90,50 € for the whole year (FSHS payment is included for the autumn semester)
• 59,50 € for autumn term (FSHS payment is included for the autumn semester)
• 31,00 € for spring term (FSHS payment not included, the fee is paid directly to Kela)
• Note! You must always pay for the whole year unless you have permission to be absent!
Recipient:
Receiver bank:
Account number (IBAN):
Reference number:
SWIFT/BIC:

Taideyliopiston ylioppilaskunta (Uniarts Helsinki Student Union)
OP Financial Group (P.o. Box 308, 00101 Helsinki, Finland)
FI77 5780 3820 1287 90
20132
OKOYFIHH

Note! If the membership fee is paid from an account other than yours, include the words “membership fee” and
your name in the message field.
Upcoming changes in the membership fee during the 2020-2021 academic year:
The Act on Student Health Services for Students in Higher Education will come into force on 1 January 2021. As
of 1 January 2021, student unions will no longer collect the FSHS healthcare fee as part of their membership fee.
The healthcare fee for higher education students for the spring term 2021 is paid to Kela:
• The membership fee for autumn 2020 will include the membership fee to Uniarts Helsinki Student Union
as well the FSHS healthcare fee, just like before.
• The membership fee for the academic year 2020-2021 will include the membership fee to Uniarts
Helsinki Student Union as well the FSHS healthcare fee for the autumn term 2020. For the spring term
2021 the membership fee will include only Uniarts Helsinki Student Union fee.
• The membership fee for spring 2021 will include only Uniarts Helsinki Student Union fee.
The healthcare fee for higher education students for the spring term 2021 is paid to Kela. More information on the
practical details in connection with the payment of the fee will be provided on the Kela’s website in autumn 2020:
https://www.kela.fi/web/en/healthcare-fee-for-students-in-higher-education.
Remember also the voluntary development co-operation payment:
Uniarts Helsinki Student Union ArtSU encourages its students to make a donation of 5 euros to the fundraising
campaign organised by the National Union of University Students in Finland (SYL) at the same time as they’re
registering for the academic year in an effort to promote the educational environments in developing countries
(more information and data on the fundraising permit at https://syl.fi/syl/kehitysyhteistyo/). Pursuant to a decision
made by the National Police Board, it is no longer possible to pay the development cooperation fee together with
the student union membership and instead, the fee must be paid separately to the fundraising account of the
National Union of University Students in Finland. That’s why we encourage both those who register as attending
and those who register as non-attending to make a donation for development cooperation by paying the fee
directly to the account Danske FI04 8000 1501 1968 45 (recipient Suomen ylioppilaskuntien liitto ry, message
”Kehitysyhteistyölahjoitus”).

