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KOKKOLAN KAUPUNKI AVUSTUSSÄÄNTÖ
Yleistä
Tässä avustussäännössä määritellään Kokkolan kaupungin avustustoiminnan yleiset
periaatteet. Kaupunki tukee avustustoiminnallaan paikallista kansalaistoimintaa, järjestöjä
ja kuntalaisten osallisuustoimintaa vuosittain käytössä olevan määrärahan puitteissa.
Tämän avustussäännön lisäksi lautakunnilla on erilliset avustusohjeet
avustustoimintansa ehdoista ja avustusten hakemisesta. Hakijan on syytä tutustua myös
hakemaansa avustusta koskevaan ohjeeseen ennen avustuksen hakemista.
Tämän avustussäännön piirissä olevilla avustuksilla ei voi kattaa julkisrahoitteisten
hankkeiden kuntarahaosuuksia.

AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Avustusten hakuajat ja avustusanomuksiin vaadittavat tiedot ja liitteet määritellään
avustusohjeissa. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on
saapunut annetun määräajan sisällä.
Hakemukset tulee toimittaa joko kaupungin kirjaamoon, jättää sähköiseen tietokantaan
tai lähettää sähköpostitse.
Kokkolan kaupunki/kirjaamo
PL 43
67101 Kokkola
Kuoreen merkintä:

Avustusanomus

Sähköpostiosoite:

kokkola@kokkola.fi

Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen. Puutteelliset
hakemukset, joita ei ole korjattu tai täydennetty pyynnön mukaisesti, jätetään
käsittelemättä.
Avustuksen myöntäminen, maksaminen ja käytön valvonta
Avustusta voidaan myöntää hakijalle, jonka toiminta kohdistuu Kokkolaan tai sen
asukkaisiin.
Hakemus tulee osoittaa vain yhdelle kaupunkikonserniin kuuluvalle taholle.
Avustusta myönnetään yhdistysten ja yhteisöjen järjestämiin tapahtumiin ja hankkeisiin
tai muuhun yksilöitävään kohteeseen.
Avustuksista päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus,
yhdistyksen ja yhteisön oma rahoitusosuus avustettavan toiminnan kustannuksista
sekä kaupungin aikaisempina vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen
toteutuminen.
Avustusta haettaessa hakijan tulee ilmoittaa samaan tarkoitukseen myös muualta kuin
Kokkolan kaupungilta haetut ja saadut tuet ja avustukset. Avustus maksetaan,
avustuskohtaisen ohjeiden mukaisesti, pääsääntöisesti päätöksen saatua lainvoiman.
Jos hakijalla on erääntyneitä maksamattomia laskuja kaupungille tai
kaupunkikonsernille voidaan velka pidättää avustuksen summasta.
Kaupunki voi asettaa avustuksen käytölle erityisiä ehtoja, joista ilmoitetaan avustuksen
saajalle myöntämisen yhteydessä.
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Avustusta myöntävät tahot voivat avustusohjeiden kautta tai avustushaun auki
julistamisen avustus haun auki julistamisen yhteydessä vuosittain linjata painopisteitä
avustusten myöntämiselle.
Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti. Myönteisessä
päätöksessä mainitaan avustuksen määrä sekä avustuksen maksamiseen
mahdollisesti liittyvät erityisehdot.
Yhteisön saama avustus tulee käyttää tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustus
on käytettävä sen vuoden toimintaan, jolle se on myönnetty, eikä sitä ole mahdollista
siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.
Avustuksen myöntäjällä on avustuksen käytön valvomiseksi oikeus vaatia avustuksen
saajalta selvityksiä ja tilityksiä avustuksen käytöstä ja avustuksen saaja on velvollinen
pyydettäessä toimittamaan tarvittavat raportit avustuksen käytöstä.
KIRJANPITO
Kaupungin avustuksia saavien yhteisöjen tulee järjestää kirjanpito kirjanpitolain ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Avustusten käyttöä
tulee voida seurata yhteisön kirjanpidosta.
Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.
PÄÄTÖKSENTEKO
Avustushakemukset käsitellään joko viranhaltijan, lautakunnan tai kaupunginhallituksen
toimesta. Avustusta käsittelevä taho määritellään avustusohjeessa tai avustusta
jakavan luottamuselimen delegointipäätöksessä.
Avustushakemukset osoitetaan lautakunnille tai kaupunginhallitukselle yhteisön
toiminnan luonteen mukaisesti seuraavan jaottelun mukaisesti:
Kaupunginhallituksen avustukset
o kyläyhdistykset
o muut avustukset, joiden käyttötarkoitus ei vastaa kulttuuri-, nuoriso- tai
liikuntatoiminnan avustusohjeita
o urheilun edustustason yhteistyösopimukset
Avustusmuotojen tarkemmat määrittelyt ja lisätiedot avustuksista
kaupunginhallituksen avustusohjeessa
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustukset
Kokkolan kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnasta vastaava lautakunta
päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kunnassa on varattu paikallisen kulttuuri-,
liikunta ja nuorisotoiminnan tukemiseen. Asianomainen lautakunta esittää vuosittain
kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi seuraaviin avustuksiin.
Kulttuuritoiminta:
o kulttuuriasioista vastaava lautakunta tekee vuosittain esityksen
kulttuuri ja taidelaitosten avustuksista joista päätettään
kaupunginvaltuuston budjettipäätöksen yhteydessä.

4
o Kumppanuusavustukset
o Kohdeavustukset
o Vuokra-avustukset
Avustusmuotojen tarkemmat määrittelyt ja lisätiedot avustuksista
kulttuuripalvelujen avustusohjeessa.
Liikuntatoiminta:
o Ohjaustoiminta-avustus
o Kohdeavustus
o Liikunnan erityisavustukset
Avustusmuotojen tarkemmat määrittelyt ja lisätiedot avustuksista
liikuntapalvelujen avustusohjeessa.
Nuorisotoiminta:
o Nuorisotyön kumppanuusavustukset
o Nuorisotyö kohdeavustukset
o Nuorisotyön erityisavustukset
Avustusmuotojen tarkemmat määrittelyt ja lisätiedot avustuksista
nuorisopalvelujen avustusohjeessa.
AVUSTUKSEN TAKAISINPERINTÄ
Maksettu avustus on vaadittaessa palautettava, mikäli avustusehdot eivät toteudu tai
yhteisö ei pysty antamaan hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä.
Takaisinperintään voidaan päätyä myös, mikäli kaupungille on annettu virheellistä tai
harhaanjohtavaa tietoa avustukseen liittyvissä asioissa tai jos yhteisön toiminnan
jatkamiselle ei ole edellytyksiä.
PÄÄTÖKSEN OIKAISEMINEN
Lautakunnan tai sen alaisen viranhaltijan avustuspäätöksestä voidaan tehdä kuntalain
mukaisesti oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 vuorokauden
kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

AVUSTUSSÄÄNNÖN MUUTOKSET
Tätä avustussääntöä ei muuteta kesken avustuskautta. Avustuskausi alkaa kun
avustukset avataan haettaviksi ja päättyy saman kalenterivuoden lopussa.
Mikäli avustussääntöä on tarpeen muuttaa, kaupunginhallitus päättää tarkistuksista
vuosittain ennen avustusten haettaviksi julistamista.

