Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Jäsenyysehdot 1.1.2017 alkaen
Yleistä

Yhdistyksen nimi on Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry. Yhdistyksen kotipaikka
on Helsinki ja toimialueena koko Suomi.
Liiton tarkoituksena on toimia ammatillisten opiskelijoiden valtakunnallisena etu- ja
palvelujärjestönä sekä edistää ja valvoa opiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja
erityisesti opinto-, sosiaali-, koulutus- ja oikeusturvakysymyksissä. Lisäksi liitto toimii
jäsenistönsä yhdyssiteenä ja aktivoi opiskelijatoimintaa, edistää jäsenistönsä
ammatillisia, yhteiskunnallisia ja liikunnallisia harrastuksia, sekä edistää
opiskelijajärjestöjen yhteistoimintaa.
OSKU ry:n jäsenet saavat jäsenetuna OSKU opiskelijakortin, jolla saa merkittäviä
etuja ympäri Suomea ja Eurooppaa. Lisätietoja eduista löytyy OSKU ry:n nettisivuilta.
OSKU ry:n jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja saamaan tukea ja neuvontaa opintoihin ja
edunvalvontaan liittyvissä asioissa ja voivat osallistua OSKU ry:n järjestämiin
tapahtumiin ja koulutuksiin. OSKU ry:n järjestämien tapahtumien ja koulutusten
mahdolliset osallistumismaksut määritellään jokaisen tapahtuman kohdalla erikseen.
OSKU ry on ammatillisten opiskelijoiden perustama ja omistama opiskelijaliitto.
Liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous, toimeenpanovalta on
liittohallituksella.

Jäsenyys

OSKU ry:n jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa ammatillisella toisella asteella
opiskeleva henkilö, joka hyväksyy liiton tarkoituksen ja maksaa lukuvuosittaisen
henkilöjäsenmaksunsa. OSKU ry:n jäsenyys ja opiskelijakortti ovat henkilökohtaisia.
Jäsenmaksua vastaan jäsen saa vuosittain opiskelijakorttiinsa jäsentarran joka on
voimassa lukuvuosi kerrallaan.
OSKU ry:n jäsenmaksu on 16 euroa lukuvuodelta, OSKU ry:llä ei ole käytössä
lukukausittaista jäsenmaksua. Jäsenmaksu koskee jäsenyyden hintaa. OSKU
opiskelijakortti ei ole ostettava tuote vaan jäsenetu. OSKU opiskelijakortin saaminen
edellyttää jäsenmaksun suorittamista, sekä tarvittavien jäsentietojen ja hyväksytyn
opiskelutodistuksen toimittamista.
OSKU ry:n jäseneksi voi liittyä nettisivuilla www.osku.info tai lähettämällä
allekirjoitetun liittymislomakkeen liitteineen OSKU ry:n toimistolle. Allekirjoittamalla
liittymislomakkeen tai hakemalla jäsenyyttä sähköisen liittymislomakkeen kautta,
opiskelija hyväksyy nämä jäsenehdot ja vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi.
Antamalla henkilökohtaiset tietonsa ja liittyessään jäseneksi, opiskelija antaa
suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn ja luvan kerätä tietoja jäsenyyteen
liittyvissä asioissa. OSKU ry:n rekisteriseloste on nähtävissä OSKU ry:n nettisivuilla.
Jäseneksi liittyessään opiskelija antaa OSKU ry:lle oikeuden jäsenviestien
lähettämiseen ja jäsenyyteen liittyvistä asioista tiedottamiseen. Jäsenviestejä
voidaan lähettää joko postitse, sähköpostitse tai tekstiviestein.
Jäsenyyden alkaminen edellyttää että liittymislomakkeessa on kaikki tarvittavat
tiedot sekä liitteet ja että jäsenmaksu on suoritettu. Jäsenyyden keston määrittää
ensisijaisesti opiskelijan arvioitu valmistumisaika. Jäsenyys alkaa kun opiskelijan
liittymislomake on vastaanotettu ja käsitelty, sekä jäsenmaksu maksettu.
Ensimmäinen lukuvuositarra on valmiiksi liimattu korttiin. Tulevina lukuvuosina
opiskelijalle toimitetaan jäsenmaksulasku ennen lukuvuoden alkua ja tarra
postitetaan opiskelijalle, kun jäsenmaksu on suoritettu. Lukuvuositarra on osoitus

voimassa olevasta jäsenyydestä ja oikeuttaa OSKU ry:n jäsenille myönnettyihin
opiskelijaetuihin.
Jäsen on velvollinen toimittamaan OSKU ry:lle vuosittain opiskelutodistuksen opintooikeuden todistamiseksi, maksamaan jäsenmaksunsa ajoissa ja huolehtimaan tarran
voimassaolosta jäsenetuja käyttäessään. Tarran toimitusaika on noin 2 viikkoa
jäsenmaksun maksamisesta ja opiskelutodistuksen toimittamisesta. Tarran ja laskun
saapuminen edellyttää että opiskelijan osoitetiedot ovat ajan tasalla.
Jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa mahdollisista yhteystietojensa, nimensä tai
opiskelutietojensa muutoksista OSKU ry:lle. Muutokset on mahdollista ilmoittaa
puhelimitse tai sähköpostitse jäsenpalveluun.
OSKU ry pidättää oikeuden lakkauttaa jäsenyys väärinkäytöksen tai jäsenmaksun
suorittamatta jättämisen takia, tai mikäli jäsen on menettelyllään liitossa tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa, tai ei enää täytä laissa taikka liiton
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Väärinkäytöstapauksissa OSKU ry on
velvollinen ilmoittamaan tapahtuneesta viranomaisille.
Jäsen voi milloin tahansa lopettaa jäsenyytensä ilmoittamalla siitä OSKU ry:n
jäsenpalveluun. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla, puhelimitse tai lähettämällä
eroilmoituksen toimistolle postitse. Jäsenyyden lopettaminen ei oikeuta maksetun
jäsenmaksun palauttamiseen.
OSKU ry ei saa oppilaitoksilta tietoja valmistuneista jäsenistään. Jäsen on velvollinen
ilmoittamaan valmistumisestaan ja jäsenyytensä päättämisestä OSKU ry:lle. Mikäli
jäsenen opinnot jatkuvat ilmoitettua pidempään, on jäsenyyttä mahdollista jatkaa
toimittamalla opiskelutodistus päivitetyillä tiedoilla opintojen arvioidusta kestosta ja
maksamalla jäsenmaksu.
OSKU ry pidättää oikeuden muuttaa jäsenyyden hintoja.
Opiskelijakortti

OSKU lähettää opiskelijalle jäsenyyden merkiksi opiskelijan henkilö- ja
oppilaitostiedoilla sekä kuvalla varustetun OSKU opiskelijakortin. Kortti toimitetaan
opiskelijalle noin kolmen viikon kuluessa liittymislomakkeen vastaanottamisesta ja
maksun kirjautumisesta. Mikäli liittymislomakkeessa on ollut puutteita, voi
toimitusaika olla pidempi.
OSKU opiskelijakortteja on kahden tyyppisiä ja niiden myöntämisehdot sekä niillä
myönnettävät opiskelijaedut ovat erilaisia.
Sininen opiskelijakortti
Sinisellä opiskelijakortilla jäsen on oikeutettu kaikkiin OSKU ry:n jäsenille
myönnettyihin opiskelijaetuihin, mukaan lukien VR:n ja Matkahuollon
valtakunnalliset opiskelija-alennukset.
Sinisen opiskelijakortin saadakseen on täytettävä seuraavat ehdot:
•
•
•
•
•
•
•

opiskelet päätoimisesti ja palkatta ammatillisessa oppilaitoksessa
olet opintotuen tai aikuiskoulutuksen piirissä
opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk
oppilaitos, jossa opiskele, on julkisessa valvonnassa
opiskelu ei ole oppisopimuskoulutusta eikä kuulu työvoimakoulutuksen tai
henkilöstökoulutuksen piiriin
monimuoto-opiskellessasi kokonaisopiskeluajastasi on yli 60% lähiopetusta
et saa päivärahaa (esim. ansiosidonnaista päivärahaa) tai TE-toimiston
myöntämää tukea

Vihreä opiskelijakortti
Vihreällä opiskelijakortilla olet oikeutettu paikallisiin opiskelijaetuihin, mutta et
valtakunnallisiin VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennuksiin.
Olet oikeutettu vihreään opiskelijakorttiin jos opiskelet ammatillisessa
oppilaitoksessa, mutta et täytä sinisen kortin myöntämisen ehtoja.
Mikäli et ole varma kumpaan OSKU opiskelijakorttiin olet oikeutettu, ota yhteyttä
OSKUn jäsenpalveluun.
Oikeanvärisen kortin valinta liittymistietoja täytettäessä on opiskelijan vastuulla.
Kortin värin vaihtaminen jälkikäteen on hankalaa ja maksullista.
OSKU ry pidättää oikeuden tarvittaessa tarkistaa annettujen tietojen
paikkansapitävyys oppilaitoksesta. Väärinkäyttöepäilyt voivat johtaa
jäsenhakemuksen hylkäämiseen ja käsittelyajan pitenemiseen.
Mikäli opiskelijakortin tai tarran toimitus viivästyy OSKU ry:stä riippumattomista
syistä, merkittävien teknisten ongelmien takia tai force majeur-syystä, OSKU ry ei ole
velvollinen korvaamaan kortin tai tarran puuttumisesta aiheutuneita kuluja.
Toimitusajat ovat aina arvioita ja ylivoimainen este tai ruuhkat korttitilausten
käsittelyssä lukukausien alussa voivat aiheuttaa poikkeuksia.
Kadonneesta opiskelijakortista on ilmoitettava viipymättä OSKU ry:n jäsenpalveluun.
OSKU ry ei ole velvollinen korvaamaan kadonneesta opiskelijakortista aiheutuneita
kuluja. Opiskelijalle on mahdollista toimittaa uusi opiskelijakortti kun kortin
katoamisesta on ilmoitettu. Uuden opiskelijakortin valmistuksesta peritään 4,5
euron kortinvalmistusmaksu. Tarvittaessa opiskelijaa voidaan pyytää toimittamaan
kuva tai muita tietoja uuden kortin valmistamiseksi.
Muut ehdot

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n jäsenehdot ovat voimassa siinä muodossa,
kuin ne on julkaistu OSKUn nettisivuilla. OSKU ry pidättää oikeuden muuttaa
jäsenehtoja harkintansa mukaan. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ilman
etukäteisilmoitusta. Muutoksista ilmoitetaan OSKU ry:n nettisivuilla.
OSKU ry ei vastaa yhteistyökumppaneiden tuottamista palveluista ja tuotteista tai
niistä aiheutuneista reklamaatioista.

