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Hämäläis-Osakunnan hankintoja ja muita taloudellisia
sitoumuksia koskeva ohjesääntö
1 § Soveltamisala
Tämä ohjesääntö koskee osakunnan säännöissä tarkoitettua osakunnan valiokuntaa,
kerhoa, kuraattoria ja virkailijaa. Ohjesääntö koskee myös muuta henkilöä silloin, kun
osakunnan kokous, hallitus, kerho tai valiokunta valtuuttaa hänet tekemään hankinnan
tai muun taloudellisen sitoumuksen osakunnan puolesta. Tällaisen valtuutuksen voi antaa
myös yksin kuraattori, päävirkailija, hallituksen varsinainen jäsen, huoneistomestari,
kesäpaikkavastaava, emäntä tai isäntä.
Hankinnasta ja muusta taloudellisesta sitoumuksesta voidaan päättää myös kerhon tai
valiokunnan kokouksessa.

2 § Oikeus tehdä ehdotuksia
Osakunnan jäsenellä on oikeus tehdä ehdotus osakunnan hankinnaksi ja muuksi
taloudelliseksi sitoumukseksi. Ehdotuksen voi osoittaa osakunnan hallitukselle,
päävirkailijalle taikka kerhon tai valiokunnan kokoukselle.

3 § Virkailijan hankintaoikeudet
Osakunnan virkailijalla ja kuraattorilla on oikeus tehdä omatoimisesti osakunnan
talousarvioissa osoitetulla määrärahalla tehtävänkuvaansa liittyvä kohtuullinen ja
tarkoituksenmukainen hankinta tai muu taloudellinen sitoumus. Tämä koskee myös
osakunnan toimintaan kuuluvasta matkustamisesta syntyviä kustannuksia.
Tavanomaista suuremmasta hankinnasta tai pitkäkestoisesta taloudellisesta
sitoumuksesta tulee neuvotella etukäteen osakunnan taloudenhoitajan tai hallituksen
kanssa. Osakunnan taloudenhoitajalla on lisäksi oikeus tehdä itse osakunnan kannalta
välttämätön ja kiireellinen taloudellinen sitoumus, jos asiaa ei pakottavien syiden vuoksi
ja osakuntaa tai sen toimintaa haittaamatta saada hallituksen käsiteltäväksi ajoissa.
Taloudenhoitajalla on tällöin velvollisuus saattaa asia viipymättä hallituksen
käsiteltäväksi. Pitkäkestoisiksi katsotaan kaikki sitoumukset, joiden taloudelliset
vaikutukset ulottuvat useammalle kuin yhdelle osakunnan tilikaudelle.

4 § Rahamääräiset enimmäisrajat
Osakunnan hallitus voi vahvistaa vuosittain enimmäissumman, jolla päävirkailijat tai
muut hallituksen nimeämät virkailijat voivat tehdä hankintoja tai muita taloudellisia
sitoumuksia osakunnan puolesta ilman hallituksen erillistä päätöstä. Näiden hankintojen
on oltava osakunnan kannalta tarpeellisia ja osakunnan toiminnan luonteeseen kuuluvia.
Osakunnan hallitus voi tarvittaessa tehdä myös muita taloudellisten sitoumusten
enimmäisrahamääriä koskevia päätöksiä.

Hämäläis-Osakunnan hankintoja ja muita taloudellisia sitoumuksia koskeva ohjesääntö (s. 2/2)
Hyväksytty Hämäläis-Osakunnan kokouksissa 13.12.2017 ja 18.12.2017
Tullut voimaan 1.1.2018

Virkailija, jonka viran suorittamiseksi on osoitettu osakunnan talousarviossa tietty,
käyttötarkoitukseltaan tarkkarajainen rahasumma, voi tuon määrärahan rajoissa tehdä
tavanomaista suurempiakin hankintoja ja lyhytkestoisia taloudellisia sitoumuksia virkansa
hoitoon liittyen ilman osakunnan hallituksen erillistä päätöstä.

5 § Jälkikäteen annettava suostumus
Hallitus voi esityksen perusteella antaa suostumuksensa hankintaan tai taloudelliseen
sitoumukseen myös jälkikäteen. Tämä on mahdollista ainoastaan silloin, kun asiaa ei
pakottavista syistä tai osakuntaa ja sen toimintaa haittaamatta voida esitellä hallitukselle
ajoissa.

6 § Nimenkirjoitusoikeus
Merkittäviä hankintoja ja muita taloudellisia sitoumuksia tehtäessä on noudatettava
osakunnan sääntöjen nimenkirjoitusoikeutta koskevia määräyksiä.

7 § Tosite
Tehdystä hankinnasta ja korvattavista kustannuksista tulee toimittaa taloudenhoitajalle
tai muulle kulujen maksusta vastaavalle ensisijaisesti ulkopuolisen antama tosite sekä
selvitys hankinnan perusteista.
Osakunnalla on hallituksen päätöksellä oikeus pidättäytyä korvaamasta tämän
ohjesäännön vastaisesti tehdystä perusteettomasta hankinnasta tai muusta
taloudellisesta sitoumuksesta virkailijalle tai muulle henkilölle syntyneitä kustannuksia.

8 § Ohjesäännön rikkominen
Tämän ohjesäännön rikkominen voi johtaa osakunnan sääntöjen mukaisen
kurinpitomenettelyn aloittamiseen. Tätä ohjesääntöä rikkonut henkilö voidaan myös
velvoittaa korvaamaan välitön vahinko, jonka hän on rikkomuksellaan aiheuttanut
osakunnalle.
Hallitus voi määräajaksi tai pysyvästi poistaa tätä ohjesääntöä rikkoneelta henkilöltä
oikeuden tehdä osakunnan puolesta hankintoja tai muita taloudellisia sitoumuksia.

9 § Ohjesäännön muuttaminen
Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää osakunnan kokous siten kuin osakunnan
säännöissä määrätään kuultuaan osakunnan taloudenhoitajaa ja hallitusta.

