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Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 

ALAYHDISTYSOHJESÄÄNTÖ 
 

 

1 § Alayhdistyksen asema 
 

Opiskelijakunnalla voi olla alayhdistyksiä, joita koskevat tässä ohjesäännössä määritellyt oikeudet ja velvolli-
suudet.  

 

Alayhdistykset eivät ole opiskelijakunnan jäseniä. 
 

Alayhdistykseksi voidaan hakemuksesta hyväksyä sellainen yhdistys, joka täyttää tässä ohjesäännössä asete-
tut vaatimukset. 

 
2 § Alayhdistysaseman myöntäminen 

 

Alayhdistysaseman myöntää opiskelijakunnan hallitus. 
 

Hallitus voi myöntää alayhdistysaseman yhdistykselle, joka täyttää seuraavat vaatimukset: 
 

 yhdistyksen tarkoitus ja toiminta kohdistuvat Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoihin 

 yhdistyksen jäsenistä vähintään 70 % on Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoita 

 yhdistyksen jäsenistä vähintään puolet (50 %) on Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan 

jäseniä 

 yhdistys on rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä tai sen rekisteröinti on to-

distettavasti vireillä yhdistysrekisterissä 
 yhdistys toimittaa opiskelijakunnan hallitukselle kirjallisen hakemuksen hallituksen vahvistamalla lo-

makkeella vaadittuine liitteineen hallituksen asettamaan määräaikaan mennessä 

 
Hallitus käsittelee hakemukset yhden (1) kerran vuodessa helmikuun loppuun mennessä. Hakemusten vii-

meisen jättöpäivän päättää hallitus. 
 

Hakemuslomakkeella tulee ilmoittaa vähintään seuraavat tiedot: 

 yhdistyksen virallinen rekisteröity nimi 

 yhdistyksen jäsenmäärä 

 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenten osuus yhdistyksen jäsenistöstä 

 Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelevien jäsenten osuus yhdistyksen jäsenistöstä 

 yhdistyksen hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot 

 yhdistyksen nimenkirjoittajat kyseisellä hetkellä 

 
Hakemuksen yhteydessä on toimitettava yhdistyksen voimassaolevat yhdistysrekisteriin merkityt säännöt 

sekä mahdollisesti tämän jälkeen yhdistyksessä hyväksytyt muutetut säännöt, joita ei ole vielä kuitenkaan 
hyväksytty yhdistysrekisterissä. 

 
3 § Alayhdistyksen oikeudet 

 

Alayhdistyksillä on oikeus hakea opiskelijakunnalta toiminta- ja projektiavustuksia, käyttää opiskelijakunnan 
lehden tiedotuspalstaa sekä käyttää hyväkseen opiskelijakunnan alayhdistyksille tarjoamia palveluita. 

 
4 § Alayhdistysilmoitus 
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Alayhdistyksen on vuosittain opiskelijakunnan hallituksen päättämään päivään mennessä toimitettava opiske-

lijakunnalle opiskelijakunnan hallituksen vahvistama alayhdistysilmoituslomake täytettynä ja nimenkirjoittaji-
en allekirjoittamana.  

 

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi  
 yhdistyksen yhteystiedot 

 hallituksen kokoonpano ja yhteystiedot 

 nimenkirjoittajat kyseisellä hetkellä 

 yhdistyksen jäsenmäärä 

 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenten osuus yhdistyksen jäsenistöstä 

 Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelevien jäsenten osuus yhdistyksen jäsenistöstä 

 

Alayhdistyksen on toimitettava opiskelijakunnalle viivytyksettä uudet sääntönsä niiden tultua hyväksytyiksi 
yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. 

  
5 § Alayhdistysrekisteri 

 

Alayhdistysaseman saaneet yhdistykset merkitään alayhdistysrekisteriin. Hallitus vahvistaa alayhdistysrekis-
teriin merkityt alayhdistykset kerran (1) vuodessa helmikuun loppuun mennessä. 

 
Yhdistykset, jotka eivät ole jättäneet vuosittaista alayhdistysilmoitusta hallituksen ilmoittamaan päivään 

mennessä, voidaan poistaa alayhdistysrekisteristä välittömästi. Päätöksen poistamisesta tekee opiskelijakun-

nan hallitus. Alayhdistysrekisteristä poistettu yhdistys menettää alayhdistysasemansa eikä voi enää toimia 
opiskelijakunnan alayhdistyksenä. 

 
6 § Alayhdistysaseman poistaminen 

 
Jos yhdistyksen jäsenrakenne tai toiminta muuttuu siten, että tässä ohjesäännössä uudelle alayhdistykselle 

asetetut kriteerit eivät enää täyty tai jos yhdistys antaa toiminta- tai projektiavustusta hakiessaan virheellisiä 

tietoja hyötymistarkoituksessa, voi hallitus keskeyttää myönnettyjen avustusten maksun, periä jo maksetut 
avustukset takaisin virheellisiin tietoihin perustuvilta osilta ja poistaa yhdistyksen alayhdistysrekisteristä. 

 
7 § Toiminta-avustus 

 

Opiskelijakunta voi hakemuksesta myöntää alayhdistyksilleen vuosittain toiminta-avustuksia. Avustusten 
myöntämisestä päättää opiskelijakunnan hallitus. 

 
Toiminta-avustusta haetaan opiskelijakunnan hallituksen vahvistamalla lomakkeella. Hakemuksen yhteydessä 

on toimitettava alayhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio hakemusta koskevalle vuodelle sekä vii-

meisin hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös sekä näitä koskeva tilintarkastuskertomus. Lisäksi on toimi-
tettava edellisen vuoden toiminta-avustuksen käyttöä koskeva selvitys, mikäli toiminta-avustus on yhdistyk-

selle edellisenä vuonna myönnetty. 
 

Toiminta-avustus voidaan myöntää yhdistyksen varsinaiseen toimintaan. Avustuksella ei kuitenkaan voida 
kattaa kaikkia yhdistyksen varsinaisesta toiminnasta aiheutuvia kuluja. Liiketoimintaa ei katsota varsinaiseksi 

toiminnaksi.  

 
Hallitus hyväksyy vuosittain yleiset toiminta-avustusten myöntämisperusteet, joiden tulee koskea kaikkia 

alayhdistyksiä. 
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Avustusta myönnettäessä pyritään sekä kannustamaan yhdistystä aktiivisuuteen että huomioimaan yhdistyk-

sen tarpeet. Avustussummaa mitoitettaessa verrataan yhdistyksen toimintaa sekä muihin alayhdistyksiin että 
yhdistyksen aiempaan toimintaan. 

 

Avustuksen määrään vaikuttavat lisäksi: 
 

Yhdistyksen koko ja toiminta 
 jäsenmäärä, opiskelijakunnan jäsenten osuus yhdistyksen jäsenistöstä 

 yhdistyksen aktiivisuus, toiminnan määrä, toiminnan tarpeellisuus ja hyödyllisyys 

 yhdistyksen opiskelijakunnalle tuottamat palvelut 

 

Yhdistyksen talous 
 Muun tuen määrä ja laatu (säätiöt, yritykset, ammattijärjestöt, puolueet tai muut tukijat) 

- Tuen merkittävän määrän voidaan katsoa vähentävän tarvetta opiskelijakunnan tukeen 

 Yhdistyksen liiketoiminnan määrä ja laatu 

- Huomattavaa liiketoimintaa toteuttavien yhdistysten voidaan katsoa tarvitsevan vähemmän 

tukea kuin muiden yhdistysten 
 Oman varainhankinnan määrä ja laatu 

- Pääsääntöisesti oman varainhankinnan voidaan katsoa osoittavan aktiivisuutta ja nostavan 

opiskelijakunnan myöntämän avustuksen määrää 
 

Alayhdistyksen taloutta tai hallintoa koskevien epäselvyyksien vuoksi hallitus voi päättää, että toiminta-

avustusta ei myönnetä tai jo myönnetyn avustuksen maksaminen keskeytetään, kunnes yhdistyksen asiat on 
järjestetty tyydyttävästi. 

 
Myönnetyt toiminta-avustukset voidaan maksaa alayhdistyksille useissa erissä opiskelijakunnan hallituksen 

päätöksen mukaisesti. 
 

8 § Projektiavustus 

 
Opiskelijakunta voi hakemuksesta myöntää alayhdistyksilleen projektiavustuksia. Avustusten myöntämisestä 

päättää opiskelijakunnan hallitus. 
 

Avustusten tarkoituksena on tukea alayhdistyksiä osallistumalla alayhdistysten kannalta merkittävien hank-

keiden kustannuksiin. 
 

Projektiavustushakemuksen voi toimittaa missä vaiheessa vuotta tahansa. Avustushakemus tulee toimittaa 
opiskelijakunnalle opiskelijakunnan hallituksen vahvistamalla lomakkeella, jonka liitteenä on koko hankkeen 

toteutussuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi hakemukseen on liitettävä yhdistyksen toimintasuunnitelma, talo-

usarvio, edellinen hyväksytty toimintakertomus, edellinen hyväksytty tilinpäätös sekä näitä koskeva tilintar-
kastuskertomus, mikäli näitä ei ole vielä toimitettu opiskelijakunnalle. 

 
Hakemus projektiavustuksen saamiseksi on jätettävä ennen projektin toteutuksen käynnistämistä. 

 
Avustuksen myöntämistä puoltaviksi seikoiksi katsotaan, että projekti kattaa laajalti opiskelijakunnan jäsenis-

töä, on kertaluonteinen, edistää Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden paikallista, valtakunnallista 

tai kansanvälistä näkyvyyttä tai parantaa alayhdistyksen toimintaedellytyksiä. 
 

Yhdistyksen varallisuus ei pääsääntöisesti vaikuta avustuksen myöntämiseen. Kyseistä projektia varten jär-
jestetty muu rahoitus ei myöskään vaikuta alentavasti avustuksiin, ellei se kata kaikkia projektista aiheutuvia 

kuluja. Muu varainhankinta katsotaan ansioksi. 
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Projektiavustusta ei myönnetä yhdistyksen normaaliin toimintaan, kuten lehden julkaisemiseen, toimistoku-

luihin tai vuosijuhliin. Avustusta ei myöskään myönnetä liiketoiminnan harjoittamiseen, matkakuluihin, majoi-
tukseen tai ruokailuun. 

 

Avustus maksetaan jälkikäteen esitettyjä kuitteja ja muita selvityksiä vastaan. 
 

9 § Tiedottaminen 
 

Avustusten hakuajoista ja -tavoista sekä myönnetyistä avustuksista tiedotetaan vähintään opiskelijakunnan 

virallisia tiedotuskanavia käyttäen. 
 

10 § Erityisiä määräyksiä 
 

Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää opiskelijakunnan edustajisto. 


