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Määrärahasääntö: asukastoiminnan määrärahat 
Hekassa 
 
Määrärahan käyttötarkoitus 
 

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja yhteisölli-
syyttä parantavaan toimintaan sekä asukkaiden kouluttamiseen ja kokouskulujen kat-
tamiseen, kuten 

 
- talkoiden, pihajuhlien, joulujuhlien, retkien ja muiden yhteisten tapahtumien jär-

jestämiseen 
- kokoustarjoilujen ja muiden kokousten järjestämiskustannusten maksamiseen 
- itse järjestettävien koulutusten kustannuksiin sekä osallistumismaksuihin ulko-

puolisten järjestämissä koulutuksissa 
- kerhotilojen käytettävyyden parantamiseen hankkimalla esim. astioita, kahvinkeit-

timen, tulostimen mustepatruunoita, lautapelejä, kuntosalilaitteita, jumppaväli-
neitä, askarteluvälineitä, televisioita, musiikkilaitteita 

- pihojen viihtyvyyden parantamiseen hankkimalla esim. grillin, grilliin kaasupullon, 
kausikukkia, multaa, ruukkuja, viljelylaatikoita ja niihin siemeniä tai taimia 

o lähtökohtana on, että Heka hankkii, uusii ja huoltaa kerhotilojen ja pihojen 
suuremmat ja kalliimmat kalusteet, varusteet ja laitteet vuosittaisen, tätä 
tarkoitusta varten olevan budjetin puitteissa 
 esitykset hankinnoille keväällä PTS-kierroksen yhteydessä, hankin-

noille on esitettävä perusteet  
o jos niiden hankinta ei mahdu Hekan seuraavan vuoden ko. budjettiin tai jos 

hankintaa Hekan budjetin kautta pidetään muusta syystä epätarkoituksen-
mukaisena, voi talotoimikunta itse päättää hankkia laitteen tai palvelun 
oman määrärahansa puitteissa    

 
 
Määrärahojen määrät vuodessa 
 
 Vuokranmääritysyksikkö  200 € + 10 €/as, 
      vähintään 500 €/v., enintään 3.000 €/v. 
 
 Vuokralaistoimikunta  500 €/vmy, 
      vähintään 5.000 €/v. ja enintään 20.000 €/v. 
 
 Vuokralaisneuvottelukunta  1.000 €/vtk eli 21.000 €/v, 
      ei sisällä Hyyryläispäivän kustannuksia 
 

Lisäksi on mahdollista saada kohtuullinen summa lisää rahaa vmy:n, alueen tai vtk:n 
tasavuosijuhliin. 

http://www.hekaoy.fi/
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Määrärahakausi on yksi kalenterivuosi. Jos toimikauden (kaksi vuotta) ensimmäiseltä 
vuodelta jää käyttämättä määrärahaa, voidaan käyttämättä jääneestä määrärahasta 
enintään 30 % siirtää seuraavalle kalenterivuodelle ilman vaikutusta sen vuoden 
määrärahan suuruuteen. 
 
 

Määrärahan käytöstä päättäminen 
 

Talotoimikunta valmistelee syksyllä olevalle asukkaiden kokoukselle esityksen seu-
raavan vuoden määrärahan käytöstä. Asukkaiden kokous päättää seuraavan kalen-
terivuoden määrärahan käytöstä osallistuvan budjetoinnin periaatteita noudattaen. 
Asukkaiden kokous voi myös valtuuttaa seuraavan vuoden talotoimikunnan itse päät-
tämään asiasta. 
 
Vuokralaistoimikunta ja Vuokralaisneuvottelukunta päättävät itse vuosittain oman 
määrärahansa käytöstä.  
 
Määrärahan käyttöä tulee seurata tekemällä kirjaukset ao. elimen pöytäkirjaan ja 
käyttämällä erillistä seurantalomaketta.  
 
Hekalle tehdään kaikkien määrärahojen käytöstä tilitys kerran vuodessa. Tilityksestä 
on tarkemmat ohjeet tämän määrärahaohjeen käytännön ohjeissa.  (valmistuu myö-
hemmin). Talotoimikunta tekee selvityksen määrärahan käytöstä myös asukkaiden 
kokoukselle. 
 
 

Määrärahojen maksaminen 
 

Määrärahat maksetaan ao. toimielimen käytössä olevalle pankkitilille tai myöhemmin 
valittavan kaupparyhmän yrityskortille.  

 
 
Rajoitukset määrärahojen käytössä 
 

Määrärahalla ei saa hankkia alkoholia, tupakkaa tai tupakkatuotteita, lahjakortteja, 
arpoja tai muita veikkaustuotteita eikä polttoainetta. 
 
- edes olutta, siideriä tai lonkeroa ei saa hankkia määrärahalla 
- minkään juhla-, kokous- tai koulutustilaisuuden yhteydessä tai niihin liittyvässä 

ravintolatarjoilussa ei saa olla mukana alkoholijuomia 
o laivaristeilyn yhteydessä hyväksytään ns. buffet-illalliseen kuuluva ha-

naviini- ja hanaolut tarjoilu 
 

Määrärahalla ei saa hankkia kenellekään mitään henkilökohtaista etua kuten tavaraa 
tai palvelua. 

http://www.hekaoy.fi/
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- määrärahalla hankittuja tavaroita ei saa ottaa kenenkään omaan käyttöön (esim. 
tietokoneet) 

 
Määrärahalla ei saa hankkia trampoliinia. 
 
Määrärahaa ei saa käyttää kenenkään matka-, puhelin- tai muiden vastaavien kulu-
jen maksamiseen. 
 
Määrärahaa ei saa ”lainata” omiin käyttötarkoituksiin. 
 
Talotoimikunnan järjestämien retkien ja tilaisuuksien tulee olla sellaisia, että kaikilla 
vmy:n asukkailla on mahdollisuus osallistua niihin ilman omaa rahallista panosta. 
 
Jos piha-alueille hankitaan viljelylaatikoita tai muita isohkoja esineitä tai laitteita, tulee 
niiden sijoittamisesta piha-alueelle ennen hankinnan tekemistä sopia Hekan kanssa. 
Jos tällaisia esineitä tai laitteita ei voida sijoittaa pihojen huolto, lumenluonti ja turval-
lisuus huomioiden sopivalla tavalla vmy:n pihalle, voi Heka kieltää sellaisten esinei-
den ja laitteiden hankinnan.  

                                   
 
Seuraukset väärinkäytöksistä määrärahojen käytössä 
 

Jos toimitaan vastoin tämän ohjeen määräyksiä, esim. hankitaan alkoholijuomia tai 
tupakkaa tai muita ei-sallittuja tavaroita tai jos määrärahalla on hankittu jollekin hen-
kilökohtaista etua, tavaraa tai palvelua, joutuu hankinnan tehnyt henkilö henkilökoh-
taisesti palauttamaan ko. summan Hekalle. Näissä tapauksissa seuraavan vuoden 
määrärahaa voidaan harkinnan mukaan alentaa. 
 
Omaan käyttöön otetut määrärahalla hankitut tavarat tulee välittömästi palauttaa yh-
teiseen käyttöön. 
 
Jos määrärahaa on ”lainattu” omiin käyttötarkoituksiin, on se rikoslain mukainen ka-
vallus, josta Heka tekee rikosilmoituksen.   
 

 
Tarkemmat ohjeet 
 

Tarkempia ohjeita tämän määrärahasäännön soveltamisesta annetaan määrära-
hasäännön käytännön ohjeissa. 
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