
 

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

1 § Apurahan saamisen edellytykset  
Edellytykset ovat ELSA Helsingin jäsenyys sekä aktiivinen osallistuminen tapahtumaan. Apuraha 
voidaan kuitenkin maksaa myös, mikäli poissaolo on johtunut hyväksyttävästä syystä, kuten sairaudesta. 

2 § Apurahan määrä 
 
Hallitus vahvistaa päätöksellään toimikausittain korvausperusteet aktiivijäsenille ja muille jäsenille. 
Korvausperuste on tietty prosenttimäärä apurahan perusteesta. 
 
“Aktiivijäsenellä” tarkoitetaan hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä (direktoreita). Lisäksi hallituksen 
tapauskohtaisen harkinnan mukaan aktiivijäseneksi voidaan katsoa myös toimikunnan jäsen tai muu 
erityistä aktiivisuutta osoittanut henkilö. 

3 § Apurahan peruste 
 
Apurahan perusteen laskemistapa riippuu tapahtumasta. Pääsääntöisesti korvattavaksi tulevat 
välttämättömät osallistumiskulut tai, mikäli osallistuminen on ilmaista, kohtuulliset matkakulut. 

4 § NCM, ICM, NOM, KAM, SAM, Summer/Winter Law Schools ja muut 
tapahtumat, joihin on osallistumismaksu 
 
Apurahan korvauspohjan muodostavat maksetut välttämättömät osallistumismaksut, ml. tapahtumaan 
kuuluva, mahdollisesti erikseen laskutettava Gaala tai vastaava sosiaalinen tapahtuma ja matkakulut alla 
määritellyn mukaisesti. Muut välttämättömät kulut voidaan laskea apurahan perusteeseen 
tapauskohtaisesti. Maksamisesta syntyviä pankin tai muun tahon perimiä palvelumaksuja ei korvata. 
 
Matkakuluja hyväksytään korvauspohjaan korkeintaan sen verran kuin tapahtuman järjestävä ELSAn 
paikallisjärjestö laskuttaa. Mikäli todelliset kustannukset ovat alle järjestävän tahon perimän määrän, 
tämä summa hyväksytään korvauspohjaan. Matkakuluilla tarkoitetaan tässä kuluja terminaalilta 
(lentoasema, rautatieasema, lauttaterminaali tms.) tapahtumakohteeseen. Matkakustannusten osalta 
ELSA Helsingiltä on mahdollista hakea apurahan täydennystä kulujen syntymisen jälkeen tositteita 
vastaan. 
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Esimerkki. Law School järjestetään Krakovan keskustassa. Osallistuja maksaa itse lennot Krakovaan. Paikallinen 
ELSA on järjestänyt edestakaisen lentokenttäkuljetuksen 30€:n hintaan, mutta osallistuja ei ota tätä vaan matkustaa 
omakustanteisesti keskustaan. Todelliset kustannukset ovat 25€. Tämä summa hyväksytään korvauspohjaan 
kokonaisuudessaan, koska se ei ylitä järjestävän tahon perimää 30€. Mikäli omakustanteiset matkakustannukset 
ylittävät järjestävän tahon perimän maksun matkakuluista, matkakuluja hyväksytään korvauspohjaan korkeintaan sen 
verran kuin tapahtuman järjestävä ELSAn paikallisjärjestö laskuttaa. 

5 § Muut tapahtumat ilman osallistumismaksua, kuten delegaatiot ja STEP 
 
Apurahan peruste on kohtuulliset matkakulut. “Kohtuullisilla” tarkoitetaan yleensä halvinta mahdollista 
kulkuneuvoa ja matkareittiä. 

6 § Apurahan myöntäminen 
 
Apuraha myöntää hallitus hakemuksesta. Hakemukseen tulee sisällyttää tositteet maksetuista kuluista, 
elleivät ne muusta syystä ole hallituksen tiedossa. Hakemus käsitellään pääsääntöisesti tapahtuman 
jälkeen. Mikäli apurahaa haetaan Law Schoolia varten, hakemus voidaan käsitellä ja apuraha maksaa 
myös ennen tapahtumaa.   
 
Muulle kuin hallituksen jäsenelle apuraha myönnetään aina tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Muulle 
kuin hallituksen jäsenelle voidaan vahvistaa henkilökohtainen yläraja yhden toimikauden aikana 
maksettavien apurahojen suhteen.  

7 § 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.  

8 § Julkaiseminen 
 
Tämä apurahaohjesääntö, sekä hallituksen tämän ohjesäännön nojalla tekemät päätökset  
 

1) apurahojen korvausperusteista sekä 
2) mahdollisesta korvauksen ylärajasta toimikausittain 

 
on julkaistava yhdistyksen nettisivuilla viimeistään 21 päivän kuluttua päätöksen tekemisestä. 
 
Hyväksytty ELSA Helsinki ry:n ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 7.6.2019. Muutokset tähän ohjesääntöön tulee tehdä 
yhdistyksen kokouksissa. Ohjesääntöä sovelletaan hyväksymisen jälkeen järjestettäviin tapahtumiin. 
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