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YLIVIESKAN KAUPUNGIN AVUSTUSPERIAATTEET

1.1 Avustuksista yleensä
Kaupungin harkinnanvaraisessa avustustoiminnassa on kyse sellaisesta kaupungin itselleen ottamasta tehtävästä, josta ei ole erikseen säädetty lailla.
Avustuksilla kaupunki pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia. Avustuksia pyritään kohdentamaan sellaiseen toimintaan, joka tukee Ylivieskan kaupunkistrategiaa ja siitä johdettuja
tavoitteita. Toimielimet päättävät toimialansa avustustoiminnan yksityiskohtaisista periaatteista tämän ohjeen mahdollistamissa rajoissa.
Avustuksia voidaan myöntää talousarviomäärärahojen puitteissa.
Tämä avustusohje ei koske teknisen lautakunnan myöntämiä yksityistieavustuksia.

1.2 Avustuksien hakeminen
Ylivieskan kaupungin kaikki avustukset haetaan samanaikaisesti. Hakulomake on kaikilla
toimialoilla sama, ellei eri lomakkeeseen ole perusteltua syytä esim. sähköinen järjestelmä.
Yhtenäisellä toimintatavalla pyritään varmistamaan ettei päällekkäisiä avustuksia maksetaan eli yhdistyksen on mahdollista saada vain yhtä avustusta ja vain yhdeltä toimielimeltä.
Eri toimialat päättävät myös jatkossa oman toimialansa avustuksien yksityiskohtaisista jakoperiaatteista.

1.3 Avustuslajit
Pääsääntöiset avustuslajit ovat:
-

Toiminta-avustuksia
Kohdeavustuksia
Tila-avustuksia
Apurahoja, stipendejä sekä koulutusavustuksia
Kumppanuusavustuksia

Toiminta-avustus
Toiminta-avustusta myönnetään yleishyödyllisen yhdistyksen toiminnan järjestelyistä aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Sitä voivat hakea sellaiset toimijat, jotka tarjoavat kaupunkilaisille kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaa tai tukevat muuten kuntalaisten sivistystä tai hyvinvointia. Myös yhteisöllisyyttä lisäävät yhdistykset voivat hakea avustusta.
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Kohdeavustus
Kohdeavustus on tarkoitettu tietyn tapahtuman järjestämiseen Ylivieskan kaupungin alueella.
Se myönnetään yksilöitävissä ja rajattavissa olevaan kohteeseen, projektiin tai kertaluonteiseen kaikille avoimeen tilaisuuteen. Yhdistysten vuosijuhliin tms. ei myönnetä avustusta.
Tila-avustukset
Kaupunki myöntää tila-avustuksia yhdistyksille vain kaupungin tilapalveluille tai kaupungin tytäryhteisölle maksettavaan vuokraan. Ulkopuolisille maksettavaan vuokraan on haettavissa
tila-avustusta vain liikuntatilojen osalta.
Kaupunki ei tee uusia sopimuksia oman palvelutuotannon ulkopuolella olevien tilojen luovuttamisesta vastikkeetta yhdistyskäyttöön.
Apurahat ja stipendit
Kaupunki voi myöntää erilaisia apurahoja tai stipendejä.
Kumppanuusavustus
Kaupunki voi myöntää kumppanuusavustusta valikoiduille yhteisöille, joiden kanssa kaupunki
tekee kiinteää yhteistyötä tai joiden perustamista tai sijoittamista Ylivieskaan kaupunki on tukenut. Kaupunki pyrkii kumppanuusavustuksilla pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan avustamiseen.
Kumppanuusavustusta voi saada rekisteröitynyt yhdistys tai yhteisö sääntöjensä mukaiseen
perustoimintaan tai kohdennettuna tiettyyn toiminnan osaan. Yleisesti kumppanuusavustusten piirissä oleville yhteisöille on tyypillistä, että kaupungin ohella myös joku muu julkista valtaa edustava taho on sitoutunut toiminnan rahoittamiseen esim. valtionavustuksilla. Myöntäjä
voi asettaa avustuksen käytölle erityisiä ehtoja, joista on ilmoitettava avustuksen saajalle
myöntämisen yhteydessä. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi.
Myönnetty avustus on käytettävä sen vuoden toimintaan, jolla avustus on myönnetty. Avustuksen käyttöä ei ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa. Kumppanuusavustus on suunnattu rajatulle kohderyhmälle.
Muuta
Markkinointiyhteistyöhön liittyvät yhteistyösopimukset/mainostukset/anomukset kuuluvat
hallintosäännön mukaisesti kaupunginjohtajan päätösvaltaan.

1.4 Yleiset myöntämisperiaatteet
Lähtökohtana on, että avustettavien yhteisöjen toiminnan tulee tukea kaupungin strategian
tavoitteiden toteutumista.
Avustettava toiminta
Avustukset suunnataan toimintaan, joka
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-

edistää asukkaiden hyvinvointia
edistää asukkaiden terveyttä ja vähentää sosiaalista hyvinvointia uhkaavia ongelmia
kehittää asukkaiden omaa elinpiiriä
vahvistaa yhteisöllisyyttä ja aktivoi kuntalaisia
turvaa edellä mainittuja toimintoja toteuttavien järjestöjen toimintaedellytyksiä.

Avustettavan yhdistyksen kelpoisuusvaatimukset
Avustusta voidaan myöntää:
- oikeustoimikelpoisille ja yleishyödyllisille yhdistyksille, jotka on merkitty yhdistysrekisteriin ja jotka ovat toimineet vähintään yhden vuoden ennen avustuksen hakua. Myös
yksityishenkilö voi olla avustuksen kohteena, jos se on selvästi perusteltua.
- hakijalle, jonka kotipaikka on Ylivieskassa tai hakijalle, jonka säännöllinen toiminta kohdistuu Ylivieskan kaupungin asukkaisiin.
- vain yhteisöille, jotka kirjallisesti ilmoittavat sallivansa Ylivieskan kaupungin tilintarkastajien tarkastaa tarvittaessa yhteistyön hallinnon ja tilit, mikäli yhteisö on tilivuonna
saanut kunnan avustusta.
- vain yhdistyksen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan.
- avustusta myönnetään yhdistykselle vain yhden avustuksen muodossa
- hakijan lakisääteiset velvollisuudet on oltava täytetty. Avustuksen myöntäjällä on oikeus vaatia selvityksiä avustuksen käytöstä.
Avustuksia ei myönnetä:
- Yhteisön hallinnollisiin kuluihin
- Kiinteistöjen lakisääteisten maksujen kattamiseen.
- Välineisiin, jotka eivät liity varsinaiseen nuoriso-, liikunta- tai kulttuuritoimintaan
- Linja-auto- tai muihin kuljetuksiin
- Koulun tai muun kaupungin laitoksen toimintaan
- Ryhmille, joiden toiminta katsotaan kaupungin toimesta järjestetyksi
- Ryhmille tai yhdistyksille, joilla ei ole toimintasuunnitelmaa.
- Avustuksia ei myönnetä järjestöille edelleen muille yhteisöille tai henkilöille jaettavaksi.
Avustuksen määrä
- Avustus on aina osarahoitus. Sillä ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia, eikä avustusta voida myöntää enemmän kuin hakija hakee.
- Avustusta myönnettäessä huomioidaan suunnitelmallisuus, hakijan oma rahoitusosuus ja kunnan edellisinä vuosina myöntämisen avustusten käyttötarkoituksen toteutuminen.
Avustuskriteerit
Avustuksia myöntävät toimielimet päättävät myöntämisen yksityiskohtaiset arviointikriteerit
ja painoarvot. Kriteerit toimivat kannustimina ja arvioinnin perustana, ne eivät toimi subjektiivisina oikeuksina avustuksen saamiselle.
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Avustuksia voidaan myöntää seuraavien kriteerien perusteella:
1. Määrälliset kriteerit
a. Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden kuntalaisten määrä
b. Toiminnan avustuksen tarve, avustuksen osuus tuloista
c. Tapahtumien määrä vuositasolla
2. Laadulliset kriteerit
a. Toiminta täydentää kunnan palveluita
i. Toiminta tukee asetettuja tavoitteita
ii. Toiminta on tarkoitettu ryhmille, joiden hyvinvointia pyritään erityisesti tukemaan
b. Toiminnan tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus
i. Toiminnasta ja tavoitteista on selkeät suunnitelmat
ii. Toimintaa kehitetään jatkuvasti

1.5 Hakuaika ja –ohjeet
Hakuvuotta seuraavaan vuoteen kohdistuvat yleisavustukset (toiminta-avustukset, tila-avustukset, stipendit ja apurahat, kumppanuusavustukset) ovat pääsääntöisesti haettavissa kerran
vuodessa ja hakuaika on loka-marraskuun aikana. Vuosittaiset hakuajat ja – ohjeet ilmoitetaan
Ylivieskan kaupungin kotisivuilla ja paikallisessa lehdessä. Erilaisten tapahtumien tukemiseen
tarkoitettu kohdeavustus on haettavissa ympärivuotisesti, mutta kuitenkin viimeistään avustusvuoden marraskuun 15. päivään mennessä.
Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisillä lomakkeilla kaupungin kotisivuilta. Avustusta hakevan
on toimitettava ainakin seuraavat tiedot:
- toiminta-/tapahtumasuunnitelma
- talousarvio-/rahoitussuunnitelma
- selkeät perustelut avustuksen tarpeesta ja käytöstä
- osoite- ja tilitiedot
- yhdistyksen viimeisin vahvistettu toimintakertomus ja tilinpäätös
- selvitys saaduista avustuksista eri avustusjärjestöiltä edelliseltä kahdelta vuodelta. Lisäksi on ilmoitettava ostopalvelu- tai muilla sopimuksilla saadut tulot.

