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Yliopistolain 46 § mukaan ylioppilaskunnalla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten
suoritettaviksi jäsenmaksuja, ja ”ylioppilaskunnan säännöissä määrätään perusteet, joilla
ylioppilaskunnan jäsen voidaan vapauttaa kokonaan tai osittain jäsenmaksuvelvollisuudesta”.
Ylioppilaskunnan sääntöjen 32 § mukaan ”Ylioppilaskunnan hallitus päättää jäsenmaksun
kantamistavasta ja -ajasta. Hallitus voi myöntää vapautuksen ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta.”
Ylioppilaskunnan sääntöjen 32 §:ssä on lueteltu 2 erityistä tapausta, joissa opiskelija voidaan
vapauttaa jäsenmaksusta:
• 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.
Tämän lisäksi rehtorin päätöksessä Taideyliopistoon kirjoittautumisesta ja
ilmoittautumisesta (5.2.2018) todetaan, että ”Opiskelijalla, joka on muuttanut läsnäolonsa
poissaoloksi, perunut ilmoittautumisensa, luopunut tutkinnon suoritusoikeudesta tai jolta on
peruttu valmistumislukukautta seuraavan lukukauden ilmoittautuminen, on oikeus saada
maksamansa ylioppilaskunnan jäsenmaksu takaisin ylioppilaskunnan päätösten mukaisesti.”
Myös Suomen ylioppilaskuntien liiton suosituksessa ylioppilaskuntien jäsenyysperusteista on
annettu suosituksia jäsenmaksun palauttamisesta mm. ulkomailla opiskeluun tai
valmistumiseen liittyen sekä jäsenmaksuun kuuluvan YTHS:n terveydenhoitomaksuosuuden
palauttamisesta.
1.1.2021 voimaan astuneen opiskelijaterveydenhuollon uudistuksen myötä ylioppilaskunnan
jäsenmaksun ohessa ei enää kerätä opiskelijoiden terveydenhoitomaksua. Näin ollen
sääntöjen ja Suomen ylioppilaskuntien liiton suosituksen määrittämää Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiölle tilitettävän summan palautusta ei enää tapahdu.
Ylläoleviin säännöksiin ja suosituksiin perustuen hallitus määrää jäsenmaksun kantamistavasta ja -ajasta toistaispäätöksenä seuraavaa:
• Mikäli ylioppilaskunnan jäsenmaksu on edustajiston päätöksellä eri suuruinen
perustutkinto-opiskelijoille ja jatkotutkinto-opiskelijoille, maksavat jatko-opiskelijan
jäsenmaksun kaikki lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittavat, täydentäviä opintoja
tohtoriopintoihin päästäkseen suorittavat sekä lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon
kuuluvia opintoja suorittavat opiskelijat. Kaikki muut opiskelijat maksavat
perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksun.

• Ylioppilaskunnan jäsenmaksu voidaan suorittaa verkossa automaattisen lukuvuosiilmoittautumisen yhteydessä, pankkisiirtona ylioppilaskunnan ilmoittamalle tilille
taikka käteisellä tai kortilla ylioppilaskunnan toimistoon sen aukioloaikoina.
• Automaatiojäsenyyden piiriin kuuluvilla perustutkinto-opiskelijoilla jäsenmaksuaika
on sama kuin rehtorin päätöksen mukainen ilmoittautumisaika yliopistoon, sisältäen
mahdollisuuden muuttaa poissaolo läsnäoloksi milloin vain lukuvuoden aikana. Muut,
ylioppilaskunnan jäsenyysperusteiden mukaisesti vapaaehtoisesti ylioppilaskunnan
jäseniksi liittyvät opiskelijat voivat liittyä ylioppilaskuntaan milloin tahansa
maksamalla jäsenmaksun ja rekisteröimällä jäsenyyden yliopiston opiskelijarekisteriin.
Edelleen ylläoleviin säännöksiin ja suosituksiin perustuen hallitus määrää jäsenmaksusta vapauttamisesta toistaispäätöksenä seuraavaa:
• Opiskelijalla, joka on Taideyliopistoon kirjoittautumista ja ilmoittautumista koskevan
rehtorin päätöksen mukaisella tavalla perunut ilmoittautumisensa, luopunut tutkinnon
suoritusoikeudestaan, muuttanut läsnäolonsa poissaoloksi rehtorin päätöksen
mukaisessa määräajassa tai jolta on peruttu valmistumislukukautta seuraavan
lukukauden ilmoittautuminen, on oikeus saada maksamansa ylioppilaskunnan
jäsenmaksu takaisin ko. lukukaudelta/-kausilta. Jäsenmaksun palautus edellyttää
ehdottomasti jäsenmaksua vastaavan lukuvuositarran poistoa ko. opiskelijan
opiskelijakortista, mikäli opiskelijalla on käytössään fyysinen opiskelijakortti.
• Muilta osin ylioppilaskunnan hallitus voi päättää tapauskohtaisesti jäsenmaksusta
vapauttamisesta tai jäsenmaksun palauttamisesta kokonaan tai osittain. Tämä koskee
erityisesti tapauksia, joissa jäsenen todistetun varattomuuden vuoksi on ilmeistä, että
jäsenmaksu vaarantaisi hänen perustuslain (731/1999) 16 §:n mukaisen oikeutensa
saada opetusta.
• Kaikissa yllämainituissa tapauksissa jäsenmaksun palautusta on haettava
ylioppilaskunnan toimistosta syyslukukauden osalta viimeistään 30.9. ja
kevätlukukauden osalta viimeistään 31.1. Pääsihteeri antaa tarkemmat ohjeet
tarvittavista asiakirjoista ja muista edellytyksistä jäsenmaksun palautukselle sekä
tekee tarvittaessa tapauskohtaisen tulkinnan siitä, täyttyvätkö jäsenmaksun tai sen
osan palauttamisen kriteerit vai eivät.
Tämän päätöksen mukaiset periaatteet tulevat voimaan välittömästi hallituksen hyväksyttyä
ne ja ovat voimassa toistaiseksi. Niiden muuttamisesta voidaan päättää hallituksen
kokouksessa, ja muutokset astuvat voimaan välittömästi, ellei päätöksessä toisin mainita.
Muutokset eivät vaikuta takautuvasti aiemmin voimassa olleiden periaatteiden mukaisesti
myönnettyihin vapautuksiin ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Hallitus on hyväksynyt tämän
toistaispäätöksen kokouksessaan 5/2021 4.2.2021.

