KOKKOLAN KAUPUNKI
Nuorisopalvelut

AVUSTUSOHJE
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 8.11.2016 § 70
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AVUSTUSOHJE
Kokkolan kaupungin avustamista sääntelee avustussääntö (KH 24.10 2016 §459).
Avustuksen myöntämiseen, maksamiseen ja käytön valvontaan liittyvät säännökset
löytyvät avustussäännöstä. Nuorisotyön avustuksiin liittyvistä kriteereistä ja
jakoperusteista päättää nuorisotyöstä vastaava lautakunta. Nuorisotyötä koskevien
avustusten kriteerit ja jakoperusteet ovat määriteltynä tässä avustusohjeessa.
Hakijan on syytä tutustua sekä tähän avustusohjeeseen että kaupungin avustussääntöön
ennen avustuksen hakemista.

1. NUORISOTYÖN AVUSTUSKRITEERIT
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta myöntää avustuksia yhteisölle
o joka on valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallinen jäsenyhdistys ja
jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.
o paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle jonka jäsenistä vähintään 2/3 on
alle 29-vuotiaita.
o kulttuuri- ja nuorisolautakunta voi myöntää avustusta myös nuorten
vapaille toimintaryhmille toteutuneita kuluja vastaan. Toiminnasta
vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla
alle 29-vuotiaita.
o Yhteisölle jonka jäsenistä 2/3 ei ole alle 29-vuotiaita voidaan myöntää
kohdeavustus jos avustettava toiminta selkeästi suuntautuu nuorille.
Avustusta ei myönnetä:
o verotusoikeuden omaavan yhteisön nuorisotoiminnan tukemiseen,
o nuorisoyhdistyksille toimitilojen rakentamiseen,
o valtakunnallisille tai paikallisille kulttuuri- tai urheilujärjestöille,
o piirijärjestöille, jos järjestö toimii useamman kuin yhden kunnan alueella,
o koulun / oppilaitoksen toimesta järjestettyyn toimintaan.

2. AVUSTUSMUODOT JA NIIDEN JAKOPERUSTEET
Avustusmuotoja ovat kumppanuusavustus ja erityisavustukset. Kumppanuusavustus
voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan sellaiselle kokkolalaiselle yhdistykselle, joka
harjoittaa ammattimaisesti nuorisotoimintaa Kokkolan kaupungissa.
Kumppanuusavustusten jakoperusteet
Kumppanuusavustus myönnetään Kokkolaan rekisteröidyn yhdistyksen vuosittaiseen
toimintaan yhdistyksen jättämän hakemuksen ja nuorisopalvelut vastuualueen kanssa
laaditun kumppanuussopimuksen perusteella.
Kumppanuusavustusten jakoperusteina käytetään seuraavia kriteerejä:
1. hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus,
2. tavoitettujen nuorten määrä,
3. avustuksella tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus,
4. avustuksen suunniteltu käyttötapa,
5. hakijan saama muu rahoitus,
6. avustuksen saamisen tarve,
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Erityisavustukset ja niiden jakoperusteet
Erityisavustukset jakaa nuorisotoimenjohtaja viranhaltijapäätöksillä. Alla on kuvattu
erityisavustukset ja niiden jakoperusteet.
1. Koulutusavustus
Koulutusavustusta myönnetään joko avustettavan järjestämään koulutukseen tai toisen
tahon järjestämään koulutukseen osallistumiseen.
o yhtä koulutustapahtumaa varten myönnetään korkeintaan 750 €
o itse järjestetyn koulutustapahtuman avustus on 18 € / tunti
o koulutukseen osallistumisesta korvataan osallistumis- ja matkakuluista
(halvimman kulkuneuvon mukaan) max. 75%
2. Leiriavustus
Leiriavustusta myönnetään järjestettyjen leirien kulujen kattamiseksi.
o avustus myönnetään leirivuorokausien perusteella (leirivuorokausi =
leiriläisten lukumäärä x vuorokaudet x 20 €)
3. Lapsi ja nuorisotyön avustus
Lapsi- ja nuorisotyön avustusta myönnetään ohjaustyöhön tunti ja osallistujaperusteisesti
o yhtä toimintakertaa kohden myönnetään 0,5 € / osallistuja / tunti tai
minimissään 5 € / kerta
4. Kansainvälisen toiminnan avustus
Kansainvälisen toiminnan avustusta myönnetään kansainvälisen toimintaan
osallistumiseen tai järjestämiseen.
o mahdollisuus myöntää 1 000 € / hanke
o avustus voi kattaa max. 50% järjestäjälle aiheutuneista kuluista tulot
huomioiden
5. Toimitila-avustus
Toimitila-avustusta myönnetään sellaisille järjestöille, jotka vuokraavat tai ylläpitävät
pidempiaikaisesti tiloja toimintaansa varten
o mahdollisuus myöntää 1 000 € / yhdistys / vuosi. Avustuksella voidaan
kattaa korkeintaan 50 % aiheutuneista kuluista.
o tapahtumiin liittyviin vuokrakuluihin anotaan kohdeavustusta
6. Kohdeavustukset
o yhtä tapahtumaa kohden voidaan myöntää korkeintaan 650 €
o avustuksella voidaan kattaa korkeintaan 75 % aiheutuneista kuluista Jos
avustettava kohde aiheuttaa toimijalle tuloja (esim. osallistumismaksuja) tulee
ne huomioida siten, että avustus kattaa korkeintaan 75% lopullisista kuluista

3. AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Kumppanuusavustukset myönnetään avustusanomuksen ja nuorisopalvelujen hallinnon
kanssa käytyjen sopimusneuvottelujen perusteella. Neuvottelujen tulee käynnistyä
avustusvuotta edeltävänä vuonna.
Erityisavustusten haku on jatkuva ja anomukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
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Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saaja on toimittanut
nuorisopalveluille seuraavat tiedot:
o edellisen vuoden hyväksytty toimintakertomus,
o edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajain kertomus,
o yhdistyksen voimassa olevat säännöt (aikaisemmin avustusta saaneiden tulee
toimittaa säännöt vain muutosten tapahduttua),
o avustuskauden aikainen hyväksytty talousarvio ja toimintasuunnitelma.
o yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä ja alle 29-vuotiaiden jäsenten määrä.
Kohdeavustus voidaan maksaa hakijalle, kun kulut on osoitettavissa. Kohdeavustuksen
maksaminen ei edellytä yllä mainittujen asiakirjojen toimittamista.

4. MYÖNNETTYJEN AVUSTUSTEN KÄYTTÖSELVITYS
Avustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan nuorisopalveluille selvityksen
myönnettyjen varojen käytöstä. Yhdistyksen saamat avustukset tulee käyttää niihin
tarkoituksiin, joihin ne on myönnetty. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää tilitystä
saamansa avustuksen käytöstä voidaan myönnetty avustus periä takaisin.

