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(HYY:n säännöt 43 §)

JÄSENMAKSUPALAUTUKSISTA LUKUVUONNA 2018–2019
Hallitus valtuuttaa talouspäällikön tai hänen nimeämänsä henkilön seuraavin
edellytyksin ratkaisemaan jäsenmaksusta vapauttamista tai suoritetun maksun
palauttamista koskevat hakemukset:
-

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

-

Suomesta vaihtoon lähtevä opiskelija, jonka vaihtoaika kestää koko lukukauden/vuoden.

-

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 1.10.2018 ja kevätlukukauden osalta viimeistään 31.1.2019.
Lisäksi jos opiskelijalta on lukuvuoden ilmoittautuminen peruttu, on hänellä oikeus
saada maksamansa jäsenmaksu takaisin mutta palautusta on haettava viimeistään
31.1.2019.
Palautuksia haetaan ensisijaisesti HYYn palvelutoimistosta (Mannerheimintie 5 B, 2. krs),
jossa hakijan on esitettävä opiskelijakorttinsa ja kuitit suoritetuista jäsenmaksuista.
Opiskelijavaihtoon lähtevän on lisäksi esitettävä pätevä todistus vaihto-opiskelustaan.
Jäsenmaksu voidaan muussakin tapauksessa palauttaa joko kokonaan tai osittain, jos
erittäin painavat syyt sitä vaativat. Tällöin palautusta tulee hakea ylioppilaskunnan
talouspäälliköltä. Huomioitavaa on, että opiskelijoille, joille liittyminen on
vapaaehtoista, ei palauteta maksamaansa jäsenmaksua jäsenyyden peruuttamisen
vuoksi.
Talouspäällikön tai hänen nimeämänsä henkilön hylkäävä päätös käsitellään
jäsenmaksunpalautuksen hakijan niin halutessa talousjohtokunnassa. Tästä oikeudesta
on tiedotettava hakijalle.
Tämä päätös on voimassa lukuvuoden 2018-2019 eli 1.8.2018-31.7.2019.
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LIITE
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HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN
SÄÄNNÖT

43 §
Maksut. Edellä 42 §:ssä tarkoitettujen maksujen määräämisestä päättää edustajisto
toimintatalouden talousarvion tai muun taloudellisen suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.
Tilikauden aikana voidaan kuitenkin päättää ylimääräisen maksun määräämisestä.
Jäsenmaksu on suoritettava lukukausittain. Se on määrättävä yhtä suureksi jokaiselle
lukukauden aikana yliopistossa läsnä olevalle ylioppilaskunnan jäsenelle. Edustajisto voi määrätä
erisuuruisen jäsenmaksun jatkotutkintoa suorittavalle ylioppilaskunnan jäsenelle ja muulle
ylioppilaskunnan jäseneksi otetulle yliopiston opiskelijalle. Hallitus päättää maksujen
kantamistavasta ja -ajasta.
Ylioppilaskunnan 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 tai useampaan suomalaisen
yliopiston ylioppilaskuntaan.
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