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JÄSENMAKSUPALAUTUKSISTA 
 
Hallitus valtuuttaa AYY:n kassanhoitajan seuraavin edellytyksin ratkaisemaan jäsenmaksusta 
vapauttamista tai suoritetun maksun palauttamista koskevat hakemukset: 
 

- Kun opiskelija muuttaa läsnäoloilmoituksen poissaoloksi, peruu ilmoittautumisen, luopuu 
tutkinnonsuoritusoikeudesta tai keskeyttää opinnot. 

- Opiskelija, jolla on samanaikaisesti useamman ylioppilaskunnan jäsenyys, voi hakea YTHS-
maksuosuuden palautusta siitä ylioppilaskunnasta, johon sen on viimeisimpänä maksanut. 

- Jos opiskelija on ilmoittautunut koko lukuvuodeksi mutta valmistuu syyslukukauden aikana. 
 
Yllä mainittujen on haettava maksamansa jäsenmaksun palautusta syyslukukauden osalta 
viimeistään 30.9. ja kevätlukukauden osalta viimeistään 31.1.  
 
Lisäksi jos opiskelijalta on lukuvuoden ilmoittautuminen peruttu, on hänellä oikeus saada 
maksamansa jäsenmaksu takaisin mutta palautusta on haettava viimeistään 31.1. 
 
Palautusta voi hakea sähköpostitse tai käymällä AYY:n kassanhoitajan luona keskustoimistossa 
(Otakaari 11, 2. krs), jossa hakijan on esitettävä opiskelijakorttinsa, palautushakemuslomake sekä 
siinä pyydetyt liitteet. Jäsenmaksu voidaan muussakin tapauksessa palauttaa joko kokonaan tai 
osittain, jos erittäin painavat syyt sitä vaativat. Tällöin palautusta tulee hakea ylioppilaskunnan 
hallitukselta. Huomioitavaa on, että opiskelijoille, joille liittyminen ylioppilaskuntaan on 
vapaaehtoista, ei palauteta maksamansa jäsenmaksua jäsenyyden peruuttamisen vuoksi. 
 
Kassanhoitajan hylkäävä päätös käsitellään jäsenmaksunpalautuksen hakijan niin halutessa 
hallituksessa. Tästä oikeudesta on tiedotettava hakijalle. 
 
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi ja liitetään osaksi AYY:n toistaispäätöskokoelmaa. 
 
Lisäohjeita sekä palautusanomuslomake osoitteessa http://ayy.fi/jasenille/jasenyys-ja-
jasenmaksu/maksuohjeet/erikoistapaukset/   
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LIITE 
 

AYY:n säännöt: IX Luku Talous, 37 § Jäsenmaksut 

Edustajistolla on ylioppilaskunnan talousarvion hyväksymisen yhteydessä oikeus määrätä 
ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi vuotuinen jäsenmaksu. Edustajisto voi määrätä 
erisuuruisen jäsenmaksun jatkotutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle ja muulle 
ylioppilaskunnan jäseneksi otetulle yliopiston opiskelijalle kuin alempaa- tai ylempää 
korkeakoulututkintoa suorittavalle jäsenelle. 
 
Jäsenmaksun vahvistaa yliopiston rehtori. Jäsenmaksun kantamista valvoo yliopisto.  
 
Ylioppilaskunnan hallitus päättää jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta. Hallitus voi päättää 
jäsenmaksusta vapauttamisesta kokonaan tai osittain, jos jäsenen todistetun varattomuuden 
vuoksi on ilmeistä, että jäsenmaksu vaarantaisi hänen perustuslain (731/1999) 16 §:n mukaisen 
oikeutensa saada opetusta. Ylioppilaskunnan hallitus voi päättää vapauttaa osittain jäsenmaksusta 
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle tilitettävää summaa vastaavasti, jos jäsen osoittaa 
maksaneensa jäsenmaksun kyseiseltä lukuvuodelta tai lukukaudelta kahteen useampaan 
suomalaisen yliopiston ylioppilaskuntaan. 
 


