
Apurahaohjesääntö

1 § Apurahaohjesäännön tarkoitus

ELSA Helsinki ry (jäljempänä ELSA Helsinki) myöntää apurahoja jäsenistölleen tukeakseen jäsenten
aktiivista osallistumista ELSA-verkoston tapahtumiin.

2 § Soveltamisala

Tätä apurahaohjesääntöä sovelletaan ELSA Helsingin jäseneen, joka on osallistunut aktiivisesti apurahan
alaiseen tapahtumaan ja toimittanut apurahahakemuksen tässä apurahaohjesäännössä määritellyllä tavalla.
Apuraha voidaan myöntää myös, mikäli osallistuminen on estynyt hyväksyttävästä syystä, kuten
sairaudesta.

3 § Määritelmät

Tässä apurahaohjesäännössä tarkoitetaan:

1) aktiivijäsenellä lähtökohtaisesti ELSA Helsingin hallituksen jäseniä ja aktiivisia toimihenkilöitä
(direktoreita);

2) apurahakannalla tiettyä prosenttimäärä apurahan perusteesta;

3) apurahan perusteella rahasummaa, josta lopullinen apurahan määrä lasketaan;

4) apurahan määrällä apurahakannan ja apurahan perusteen tuloa;

4 § Apurahakanta

Hallitus vahvistaa päätöksellään toimikausittain tässä apurahaohjesäännössä mainittujen tapahtumien
osalta apurahakannat aktiivijäsenille ja muille jäsenille. Muiden tapahtumien apurahakannat hallitus
päättää tapauskohtaisesti omasta aloitteestaan tai apurahahakemuksen johdosta.

5 § Apurahan peruste

Apurahan peruste riippuu siitä, liittyykö tapahtumaan osallistumismaksua.

6 § Tapahtumat, joihin on osallistumismaksu

Apurahan alaisia tapahtumia, joissa on osallistumismaksu, ovat kansainväliset ja kansalliset tapahtumat,
joita on pääasiassa National Council Meeting, International Council Meeting, Nordic O�cers’ Meeting,
International Strategy Meeting, International Training Meeting, Summer Law Schools ja Winter Law
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Schools. Näin ollen paikallisjärjestöjen tapahtumat, esimerkiksi Study Visit -matkat, eivät ole apurahan
alaisia tapahtumia.

Apurahan peruste muodostuu maksetuista välttämättömistä osallistumismaksuista, mukaan lukien
tapahtumaan kuuluva, mahdollisesti erikseen laskutettava, gaala tai vastaava sosiaalinen tapahtuma ja
matkakulut alla määritellyn mukaisesti. Muut välttämättömät kulut voidaan laskea apurahan
perusteeseen tapauskohtaisesti. Maksamisesta mahdollisesti syntyvät pankin tai muun tahon perimät
palvelumaksut eivät lukeudu apurahaperusteeseen.

Matkakuluja hyväksytään apurahan perusteeseen korkeintaan sen verran kuin tapahtuman järjestävä
ELSA:n paikallisjärjestö laskuttaa. Mikäli todelliset kustannukset ovat alle järjestävän tahon perimän
määrän, tämä summa hyväksytään apurahan perusteeseen. Matkakuluilla tarkoitetaan tässä kuluja
terminaalilta, esimerkiksi lentoasemalta, rautatieasemalta tai lauttaterminaalilta, tapahtumakohteeseen.

Esimerkki. Summer Law School järjestetään Lissabonin keskustassa. Osallistuja maksaa itse lennot
Lissaboniin. Paikallinen ELSA on järjestänyt edestakaisen lentokenttäkuljetuksen 30 euron
hintaan, mutta osallistuja ei ota tätä, vaan matkustaa omakustanteisesti keskustaan. Todelliset
kustannukset ovat 25 euroa. Tämä summa hyväksytään apurahan perusteeseen kokonaisuudessaan,
koska se ei ylitä järjestävän tahon perimää 30 euroa. Mikäli omakustanteiset matkakustannukset
ylittävät järjestävän tahon perimän maksun matkakuluista, matkakuluja hyväksytään apurahan
perusteeseen korkeintaan sen verran kuin tapahtuman järjestävä ELSA:n paikallisjärjestö
laskuttaa.

7 § Tapahtumat ilman osallistumismaksua

Apurahan alaisia tapahtumia ilman osallistumismaksua ovat kansainväliset ja kansalliset tapahtumat, joita
ovat pääasiassa delegaatiot ja ELSA Traineeships-harjoittelut. Paikallisjärjestöjen tapahtumat eivät näin
ollen ole apurahan alaisia tapahtumia. Apurahan peruste on kohtuulliset matkakulut. Kohtuullisilla
matkakuluilla tarkoitetaan tässä tavanomaista ja halvinta mahdollista kulkuneuvoa ja matkareittiä.

8 § Apurahan myöntäminen

Apurahan myöntää hallitus hakemuksesta. Hakemus tulee toimittaa hallituksen ilmoittamalla tavalla
viimeistään 90:ntenä päivänä tapahtuman päättymisen jälkeisestä päivästä lukien. Hakemukseen tulee
sisällyttää tositteet maksetuista kuluista, elleivät ne muusta syystä ole hallituksen tiedossa. Hakemus
käsitellään pääsääntöisesti tapahtuman jälkeen. Perustellusta syystä hakemus on mahdollista käsitellä myös
etukäteen. Etukäteen myönnetystä apurahasta tulee raportoida hallitukselle aktiivisen osallistumisen
arvioimiseksi ja toimittaa samalla tositteet maksetuista kuluista viimeistään 30:ntenä päivänä tapahtuman
päättymisen jälkeisestä päivästä lukien.

Hallitus vahvistaa päätöksellään toimikausittain ylärajan kokonaisuudessa myönnettävien apurahojen
kokonaismäärälle. Tätä kokonaismäärää on mahdollista korottaa kesken toimikauden hallituksen
kokouksen päätöksellä. Lisäksi hallitus vahvistaa päätöksellään toimikausittain yksilökohtaisen ylärajan
apurahan henkilökohtaiselle kokonaismäärälle. Hallituksen tapauskohtaisen harkinnan mukaan
aktiivijäseneksi voidaan katsoa myös toimikunnan jäsen tai muu ELSA-verkostossa erityistä aktiivisuutta
osoittanut henkilö. Samoin hallitus voi apurahahakemusta käsitellessään tapauskohtaisen harkintansa
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mukaan päättää, että toimihenkilöön sovelletaan hänen epäaktiivisuutensa vuoksi muun jäsenen
apurahakantaa. Muulle kuin hallituksen jäsenelle apuraha voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella
jättää perustellusta syystä myöntämättä.

Esimerkki. Apurahan hakija täyttää apurahan saamisen edellytykset, eli on ELSA Helsingin jäsen
ja on osallistunut aktiivisesti National Council Meeting -tapahtumaan. Kauden alussa osallistuja
on valittu markkinointitiimin toimihenkilöksi ja näin ollen täyttää aktiivijäsenen määritelmän.
Henkilökohtaisista syistä hän ei ole kuitenkaan kyennyt osallistumaan markkinointitiimin
toimintaan. Tapauskohtaisen harkinnan jälkeen osallistujan apurahakannaksi päätettiin hänen
epäaktiivisuutensa vuoksi aktiivijäsenyydestä huolimatta muun jäsenen apurahakanta.

9 § Apurahan takaisinperintä

Jos apurahaa on maksettu virheellisesti tai muuten tulee ilmi, että apurahaa ei olisi tullut maksaa hakijalle,
hallituksella on oikeus periä maksamansa summa kokonaisuudessaan takaisin hakijalta.

10 § Julkaiseminen

Tämä apurahaohjesääntö ja hallituksen tämän ohjesäännön nojalla tekemät päätökset

1) apurahakannoista,

2) apurahojen ylärajasta ja

3) yksilökohtaisesta apurahojen ylärajasta

on julkaistava yhdistyksen verkkosivuilla viimeistään 21 päivän kuluttua päätöksen tekemisestä.

1 momentissa tarkoitetut päätökset on uuden hallituksen tehtävä mahdollisimman pian kauden
alkamisen jälkeen.

ELSA Helsingin jäsen saa pyydettäessä hallitukselta tiedon toimikaudella tai edellisellä toimikaudella
myönnetyistä apurahoista ja niiden saajista.

Hyväksytty ELSA Helsinki ry:n yhdistyksen kokouksessa 31.10.2022. Muutokset tähän ohjesääntöön tulee
tehdä yhdistyksen kokouksissa. Ohjesääntöä sovelletaan hyväksymisen jälkeen järjestettäviin tapahtumiin.
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