
S-Osakunnat ry:n hallituksen toiminta-avustusohjesääntö
Hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 20.11.2016.

OHJESÄÄNTÖ JA SEN TARKOITUS
Tämä ohjesääntö käsittelee S-Osakunnat ry:n hallinnoiman (osakuntien) varallisuuden käyttöä näiden 
jäsenosakuntien (SHO ja SKO) toiminnan rahallisessa tukemisessa. Ohjesäännön tarkoituksena on 
ohjata S-Osakunnat ry:n hallituksen toimintaa rahallisen tuen myöntämistä koskevassa 
päätöksenteossa. Ohjesääntö vahvistetaan vuosittain yhdistyksen kokouksessa.

AVUSTUKSEN PERUSTEET
Harkinnanvaraisuus
S-Osakunnat ry:n hallitus päättää avustuksen myöntämisestä tapauskohtaisesti ja voi kieltäytyä 
avustuksen maksamisesta mikäli avustuksen maksamiselle ei ilmene perustetta.

Hankkeesta tai hankinnasta koituva hyöty
Avustettavan hankkeen tai hankinnan on hyödytettävä jäsenosakuntaa, sen jäsenistöä ja osakunnan 
toiminnan jatkuvuutta.  Osakunnan hallituksen, yksittäisten kerhojen tms. toimintaan tai muuhun 
tavanomaiseen ja toistuvaan toimintaan (vuosijuhlat, maakuntailta, seniorijuhlat) ei myönnetä avustusta. 

Viimesijaisuus
Osakuntien on lähtökohtaisesti rahoitettava toimintansa ja toimintaan liittyvät hankintansa itse. S-
Osakunnat ry myöntää avustusta vain niissä tapauksissa, kun jäsenosakunnan hanke tai hankinta 
johtaisi selkeään budjettialijäämään. Mikäli mahdollista, avustusta hakevan osakunnan on myös 
ensisijaisesti haettava muita avustuksia (TYYn avustukset, maakuntaliitot, keräykset yms.) hankkeen tai 
hankinnan kustannuksen kattamiseksi. 

Tasapuolisuus
Pitkällä aikavälillä avustusten jako tulee toteuttaa siten, että molempien osakuntien etu toteutuu 
tasapuolisesti. 

AVUSTUKSEN MÄÄRÄ
Myönnettävä avustus voi olla suuruudeltaan korkeintaan 10% S-Osakunnat ry:n kuluvan tilikauden 
alussa hallitsemista kassavaroista, kuitenkin korkeintaan 2500 euroa. Tätä suuremmat avustukset 
käsitellään yhdistyksen kokouksessa erityistapauksina.

AVUSTUKSEN HAKEMINEN, MYÖNTÄMINEN JA MAKSAMINEN

Avustuksen hakijan tulee toimittaa S-Osakunnat ry:n hallitukselle alla mainitut asiakirjat.
Hakuvaiheessa:

• Avustettavan hankinnan tai hankkeen kuvaus ja suunnitelma toteutuksesta.
• Talousarvio hankinnan tai hankkeen kustannuksista ja vaikutuksista osakunnan omaan 

taloudelliseen tilanteeseen.
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Ennen avustuksen maksamista:
• Kuitit ja tositteet joista voidaan luotettavasti todeta hankkeesta tai hankinnasta koituneet 

kustannukset.

Avustus maksetaan aina toteutuneiden kustannusten mukaan. Väärinkäyttötapauksissa S-Osakunnat 
ry:n hallitus voi kieltäytyä maksamasta avustusta täysimääräisenä tai kokonaan, tai periä takaisin jo 
maksetun avustuksen. Maksettu avustus voidaan periä takaisin myös silloin, jos osakunnan taloudellinen
tilanne kuluvan tilikauden aikana yllättäen muuttuu eikä perustetta tai tarvetta avustuksen saamiselle 
enää ole. 
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