
Saapunut kassaan 20. .

Tällä lomakkeella voit perustellusta syystä hakea AYY:n jäsenmaksun tai YTHS-osuuden palautus-
ta. Ennen kuin voit hakea AYY:ltä jäsenmaksun palautusta, sinun tulee olla vaihtanut ilmoittautu-
misesi läsnäolevasta poissaolevaksi yliopiston ilmoittautumisaikojen puitteissa. Ilmoittautumisen 
muutoksen teet oman korkeakoulusi opiskelijapalvelupisteessä. Kun haet jäsenmaksun palautusta 
syyslukukaudelta tai koko lukuvuodelta, palautusanomus on jätettävä AYY:lle 30.9. mennessä.  
Kevätlukukauden osalta palautus on haettava 31.1. mennessä.

Haen takaisin maksamani (valitse yksi): 

Haen takaisin maksamani (valitse yksi): 

Liitteet: 

Päiväys Paikka Hakijan allekirjoitus Hyväksyjän allekirjoitus

Haettava summa

Varmista, että haettava summa on oikea! Sen 
tulee olla joko jäsenmaksun tai YTHS-maksun 
suuruinen tai sama kuin muu virheellisesti 
maksettu summa. 

Ylioppilaskuntamaksun koko lukuvuodelta (sisältää YTHS-maksun)

Olen maksanut virheellisesti Opiskelen kahdessa yliopistossa 
ja olen jo maksanut YTHS-maksun 
osana toisen ylioppilaskunnan 
jäsenmaksua. 

Ylioppilaskuntamaksun kevatlukukaudelta (sisältää YTHS-maksun)

Kuitti toisen ylioppilaskunnan jäsenmaksusta (jos haet YTHS-maksun palautusta). Huomaa, että AYY voi 
palauttaa YTHS-osuuden vain siinä tapauksessa, että olet maksanut AYY:n jäsenmaksun jälkimmaisenä. 

Olen ilmoittautunut poissaolevaksi

YTHS:n terveydenhoitomaksun syyslukukaudelta 

Kopio opiskelijakortista, josta on poistettu tarra vain silloin jos anot jäsenmaksun palautusta. 

Ylioppilaskuntamaksun syyslukukaudelta (sisältää YTHS-maksun)

Läsnaolotodistus oman korkeakoulun opiskelijapalvelupisteesta ilmoittautumisen muutoksen jälkeen! (pakollinen) 

Kuitti AYY:n jäsenmaksusta (pakollinen)  

Olen valmistunut

Olen jatko-opiskelija, mutta 
maksoin virheellisesti perustutkin-
to-opiskelijan jäsenmaksun. 

YTHS:n terveydenhoitomaksun koko lukuvuodelta 

Kopio tilitapahtumista (jos haet YTHS-maksun palautusta ja olet maksanut jäsenmaksun useampaan 
ylioppilaskuntaan samana päivänä).

Muu syy. Mikä?

YTHS:n terveydenhoitomaksun kevätlukukaudelta 

€

Nimi Pankkitili (IBAN)

Sähköposti BIC-koodi

Puhelinnro. Opiskelijanro. 

AYY
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Aalto-universitetets studentkar
Aalto University Student Union

Otakaari 11, 01250 Espoo
tel. 050 520 9400 
etunimi.sukunimi@ayy.fi
www.ayy.fi



Täyttöohjeet:  

TäIlä lomakkeella voit perustellusta syystä hakea Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun tai siihen 
sisältyvän YTHS-maksun palautusta. Erityisiä syitä ovat muun muassa väärän summan maksaminen, kahdes-
ti maksaminen, ilmoittautuminen poissaolevaksi ja opintojen päättyminen. Jäsenmaksu voidaan muussakin 
tapauksessa palauttaa joko kokonaan tai osittain, jos erittäin painavat syyt sitä vaativat. Tälloin palautusta 
tulee hakea ylioppilaskunnan hallitukselta.

Voit hakea YTHS:n terveydenhoitomaksun palautusta, jos opiskelet kahdessa yliopistossa ja olet maksanut 
sen jo osana toisen ylioppilaskunnan jäsenmaksua. YTHS:n maksuosuuden palautusta voit hakea ainoastaan 
ylioppilaskunnasta, johon olet maksanut jäsenmaksun viimeisenä. YTHS-maksun palautusta hakiessasi sinun 
on todistettava maksukuiteilla tai tiliotteella, missä järjestyksessä olet maksanut eri ylioppilaskuntien jäsen-
maksut.

Jos perustutkintoa opiskeleva valmistuu syyslukukauden alussa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, hänelle 
palautetaan anomuksen perusteella jäsenmaksu. Vastaavasti palautetaan kevätlukukauden osuus, jos valmis-
tuminen tapahtuu kevätlukukauden alussa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Jäsenmaksun palauttamisen edellytys on, että olet muuttanut ilmoittautumisen opiskelijapalvelupisteellä 
poissaolevaksi. Ilmoittautumisen muutos on tehtävä yliopiston päättämien ilmoittautumisaikojen puitteissa. 
Yliopiston henkilökunta kirjaa ilmoittautumistiedon muutoksen ja poistaa/vaihtaa lukuvuositarran opiskelija-
korttiisi. Ilmoittautumisen muutoksen jälkeen voit hakea tällä lomakkeella jäsenmaksun palautusta AYY:ltä.

Palautusanomus on toimitettava AYY:lle syyslukukauden tai koko lukuvuoden jäsenmaksun palautusta haet-
taessa 30.9. mennessä ja kevatlukukauden jäsenmaksun palautusta haettaessa 31.1. mennessä. Myöhassä 
tehtyjä anomuksia ei käsitellä. Jäsenmaksun palautusta anotaan tällä lomakkeella ja maksu palautetaan 
kuukauden kuluessa em. määräaikojen päätyttyä.

Palautusta voi hakea sähkopostitse tai postitse. Huomioitava on, että opiskelijoille, joille liittyminen ylioppilas-
kuntaan on vapaaehtoista, ei palauteta maksettua jäsenmaksua jäsenyyden peruuttamisen vuoksi. 

Lomakkeen palautus:  
 
taloustoimisto@ayy.fi

TAI POSTITSE

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Palvelutoimisto - Jasenmaksun palautus
PL 69
02151 ESPOO
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