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1

Yleistä

Iisalmen
kaupunki myöntää
vuosittain
avustuksia
iisalmelaisille
rekisteröityneille
yhdistyksille/yhteisöille. Tässä ohjeessa on kuvattu avustusten yleiset myöntämisperiaatteet ja
rajoitukset sekä hakumenettely. Yleiset periaatteet koskevat kaikkia avustuksia, ellei toisin
mainita. Kaupunginhallituksen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen myöntämien avustusten
erityisperiaatteet ja kriteerit on koottu tähän ohjeeseen. Tämä ohje korvaa aikaisemmin annetut
kaupungin avustusohjeet.
1.1

Avustusten myöntämisen yleiset periaatteet

1. Avustuksia myönnetään hakemuksesta iisalmelaisille yhdistyslain (503/1989) säännösten
mukaisesti rekisteröityneille yhdistyksille tai muille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat
toimineet vähintään yhden kalenterivuoden. Avustuksia voidaan myöntää myös eiiisalmelaisen hakijan toimintaan, joka tapahtuu Iisalmen alueella ja kohdistuu iisalmelaisten
hyväksi. Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia voidaan myöntää myös yksityishenkilöille.
2. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräaikaan
mennessä. Hakemuksen liitteitä voidaan täydentää hakuajan jälkeen.
3. Avustusta myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan laatua ja laajuutta. Arvioinnissa
otetaan huomioon toiminnan suunnitelmallisuus ja hakijan oma rahoitusosuus sekä samalle
hakijalle aiemmin myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksen toteutuminen.
4. ei myönnetä samaan toimintaan, johon yhdistys/yhteisö on saanut tai saa avustusta
Avustusta toiselta Iisalmen kaupungin viranomaiselta tai toisesta avustuslajista.
5. Myönnetty avustus on hakijakohtainen,
yhdistyksen/yhteisön käytettäväksi.

eikä

sitä

saa

siirtää

edelleen

muun

6. Avustuksia ei myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin, joiden keskeinen tavoite on
taloudellinen voitto, mainonta tai niihin verrattava toiminta.
7. Kaupunki voi myöntää myös muita kohdeavustuksia esim. vesihuoltohankkeisiin,
energiahankkeisiin ja yksityistieavustuksiin. Näihin avustuksiin sovelletaan erillisiä ohjeita,
jotka löytyvät kaupungin Internet-sivuilta. Avustukset haetaan vuosittain erillisellä
lomakkeella.
8. Avustuksen
saaneen
yhdistyksen/yhteisön
edellytetään
julkaisevan
toimintakertomuksessaan tai muulla asianmukaisella tavalla, että se on saanut Iisalmen
kaupungilta avustusta.
9. Myönnetyllä avustuksella hakija voi kattaa hyväksytyistä toimintakuluistaan korkeintaan 70
%. Tämä ei koske kulttuuripalveluiden jakamia kohdeavustuksia.
10. Avustusta saaneen yhdistyksen/yhteisön on toimittava hyvässä yhteistyössä kaupungin
kanssa. Mahdolliset erimielisyydet on pyrittävä selvittämään osapuolten välisissä
neuvotteluissa.
Iisalmen kaupunki

Lähiosoite
Postinro ja -toimipaikka
Puhelin

PL 10/ Pohjolankatu 14
74101 Iisalmi
(017) 272 31

Kotisivu: www.iisalmi.fi
Sähköposti: kirjaamo@iisalmi.fi tai
etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

4 (10)

350786

1.2

Avustustoiminnan periaatteet ja arvot

Iisalmen kaupunki myöntää avustuksia toimintaan, joka on Iisalmen kaupungin arvojen
mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin
omaa palvelutuotantoa.
Avustusten saajien toivotaan toiminnassaan huomioivan kaupungin strategiassa korostetut
arvot, joita ovat:
1.
2.
3.
4.
5.

Avoimuus
Rohkeus
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
Yhteisöllisyys
Ympäristövastuullisuus

Toimintaan, johon sisältyy piirteitä edellä mainittujen arvojen vastaisuudesta, ei myönnetä
avustuksia.
1.3

Avustusmuodot ja niitä koskevat rajoitukset

Kaupungin myöntämien avustusten tyypit ovat toiminta-avustus ja kohdeavustus.
1.3.1 Toiminta-avustukset
Toiminta-avustukset
ovat
avustuksia,
sääntömääräisen toiminnan tukemiseen.

jotka

myönnetään

yhdistysten/yhteisöjen

1.3.2 Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia myönnetään tietyn kohteen, kuten tapahtumien, hankkeiden tai produktioiden
toteuttamiseen. Kohdeavustuksia ei kuitenkaan myönnetä tapahtumiin, jotka liittyvät hakijan
perustoimintaan ja joita tuetaan pääsääntöisesti toiminta-avustuksilla.
Kaupunginhallituksen ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kohdeavustuksista säännellään
myöhemmin ao. kohdassa tässä asiakirjassa.
Liikunta- ja nuorisojärjestöille ei myönnetä
avustuksia tapahtumien järjestämiseen.
1.3.3 Avustuksia koskevat rajoitukset
• Toiminta-avustusta ei myönnetä yhdistyksille, joilla on uskonnollinen tai puoluepoliittinen
tarkoitus. Lähtökohtaisesti uskonnollisten yhteisöjen ja puoluepoliittisten yhdistysten tulee
rahoittaa toimintansa omalla toiminnallaan.
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• Menoina ei hyväksytä:
a. Velkojen korkoja ja lyhennyksiä
b. Perintäkuluja
c. Alkoholitarjoilukuluja
• Avustuksia myöntävät toimielimet voivat määritellä tarkemmin toimintamenoja, joita ei
hyväksytä avustettavaksi kuluiksi.
1.4

Avustusten hakeminen

Kaupungin myöntämien toiminta-avustusten hakuajat ja hakemusten viimeiset jättöajankohdat
ilmoitetaan virallisella kuulutuksella vuosittain ennen toiminta-avustusten hakuajan alkamista.
Kuulutus julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla, paikallisissa sanomalehdissä ja kaupungin
Internet-sivustolla.
Avustushakemukset on toimitettava määräaikaan mennessä kuulutuksessa mainittuihin
palautuspisteisiin niiden aukioloaikoina. Sekä sähköiset että paperiset tai postin kuljetettavaksi
annetut hakemukset on oltava perillä palautuspisteissä määräaikaan mennessä tai hakemus
katsotaan myöhästyneeksi. Hakemuksen liitteitä voidaan täydentää hakuajan jälkeen.
Avustushakemuksia käsittelevä viranomainen voi lisäksi antaa määräajan mihin mennessä
puutteelliset hakemukset on täydennettävä tai puuttuvat asiakirjat toimitettava. Myöhästyneet ja
hakemuksen täydentämispyynnön jälkeen vielä puutteellisena olevat avustushakemukset
hylätään, mikäli kysymys ei ole ylivoimaisesta esteestä.
Avustusten hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät kaupungin www-sivuilta osoitteesta:
http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Asiointi-ja-neuvonta/Avustukset
Lomakkeita saa myös kaupungintalon neuvonnasta.
Avustushakemuksen liitteet
Avustuksia haettaessa on toimitettava seuraavat liitteet.
1. Avustusta hakevan yhdistyksen säännöt (uudet hakijat)
2. Mahdolliset muutokset säännöissä (vanhat hakijat)
3. Toimintasuunnitelma ja talousarvio haettavalle avustuskaudelle. Voivat olla luonnoksia
hakemusvaiheessa, ellei yhdistyksen vuosikokousta ole pidetty hakuajan päättymiseen
mennessä. Hyväksytyt asiakirjat on toimitettava kuitenkin ennen avustuksen maksatusta.
4. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä
tilikaudelta. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on eriteltävä toiminnanaloittain
tuloslaskelmassa tai sen liitteessä.
5. Lähtökohtaisesti hakemukset liitteineen ovat julkista aineistoa. Liitteeseen tulee kirjata
selvästi, mikäli niissä on salassa pidettävää aineistoa, kuten jäsentietoja.
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1.5 Avustusten maksaminen
Avustukset voidaan maksaa aikaisintaan myöntämispäätöksen saatua lainvoiman. Toimintaavustukset maksetaan, kun avustuksen myöntänyt viranomainen on saanut edellisen vuoden
avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen,
tilintarkastus-/toiminnantarkastus- ja toimintakertomuksen.
Avustusta ei makseta ennakkoon. Avustukset maksetaan vain yhdistyksen/hakijan tilille.
1.6 Avustuspäätöksestä ilmoittaminen
Avustuspäätöksestä ilmoitetaan avustuksen saaneille kirjallisesti. Päätöksestä voidaan ilmoittaa
myös sähköisesti, mikäli avustuksen saaja on antanut siihen suostumuksensa.
1.7 Avustusohjeiden muuttaminen
Avustusohjeita ei muuteta kesken avustuskautta. Avustusohjeiden muutoksista tai tarkistuksista
päätetään tarvittaessa ennen seuraavan vuoden avustusten haettavaksi julistamista.
1.8 Avustusten käytön valvonta
Avustusta saaneen yhdistyksen/yhteisön hallinto ja talous on oltava voimassa olevien lakien
mukaan järjestetty. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan
kirjanpidosta seurata. Avustuksen myöntävälle viranomaiselle on varattava mahdollisuus
avustuksen saajan hallinnon ja tilien tarkastamiseen siltä osin kuin avustuksen käytön
toteaminen edellyttää. Toiminta-avustusta saavissa yhdistyksissä on toimitettava tilintarkastus
tilintarkastuslain (459/2007) ja yhdistyslain (678/2010) mukaisesti. Avustus on käytettävä siihen
tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Kohdeavustuksen käyttämättä jäänyt osa peritään
takaisin.
Avustus voidaan periä takaisin, jos
1. avustuksen käyttö poikkeaa siitä tarkoituksesta, mihin se on myönnetty,
2. avustuksen myöntämispäätös kumotaan,
3. avustushakemuksessa annetut tiedot ovat virheellisiä tai avustuksen käytöstä ei ole
toimitettu hyväksyttävää selvitystä annettuun määräaikaan mennessä. Päätöksen
takaisinperinnästä tekee avustuksen myöntänyt viranomainen.
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2

Kaupunginhallituksen avustusten myöntämisperusteet ja hakuohjeet

Kaupunginhallitus myöntää vuosittain avustuksia noin 50 yhteisölle. Avustusten tavoitteena on
edistää ja ylläpitää monipuolista kansalaistoimintaa Iisalmessa ja tukea yhdistysten sosiaali- ja
terveydenhuoltoa tukevaa toimintaa. Päätösten valmistelussa huomioidaan toiminnan
yhteensopivuus kaupungin oman toiminnan, strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa.
Kaupunginhallituksen avustusmäärärahasta pääosa ohjataan tiettyihin kohteisiin, hankkeisiin,
kampanjoihin ja projekteihin tai muuhun yhteiskunnallisesti tärkeäksi katsottavan toiminnan
rahoittamiseen ja toissijaisesti järjestöjen yleisavustuksiin. Kaupunginhallituksen avustusten
myöntämisessä, hakemisessa, maksamisessa ja käytön valvonnassa noudatetaan avustusten
yleisiä myöntämisperiaatteita.
2.1

Avustusmuodot

2.1.1 Toiminta-avustukset
Kaupunginhallitus myöntää toiminta-avustuksia yhteisöjen ja järjestöjen sääntömääräisen
toiminnan tukemiseen.
2.1.2 Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia myönnetään tietyn kohteen, kuten tapahtumien, hankkeiden tai produktioiden
toteuttamiseen. Kaupunginhallitus myöntää kohdeavustuksia järjestöille ja yhteisöille, jotka
tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja joiden toiminta vahvistaa alueen
elinkeinoelämää, edistää iisalmelaisten hyvinvointia ja perustuu kestävän kehityksen
periaatteisiin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen sekä osallisuuden
edistämiseen.
Avustusta eivät voi saada järjestöt
ostopalvelusopimuksen piirissä.

tai

yhteisöt,

jotka

ovat

Iisalmen

kaupungin

Mikäli avustuksen hakija on saanut kaupungilta muuta tukea toimintaansa, siitä tulee ilmoittaa
avustushakemuksessa.
3
Sivistys- ja hyvinvointitoimialan/kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusten
myöntämisperusteet ja hakuohjeet
Sivistysja
hyvinvointilautakunta
määrittelee
vuosittain
käyttösuunnitelmassaan
kokonaisavustussumman jakamisesta toiminta-avustuksiin, kohdeavustuksiin, koulutus- ja
kurssitoimintaan, apurahoihin ja stipendeihin.
Suurin osa avustusmäärärahasta kohdistuu liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen toiminnan
tukemiseen (toiminta-avustukset). Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustusta ei myönnetä
tapahtumien järjestämisen. Kulttuuripalveluiden kohdeavustusmäärärahaa voidaan myöntää
myös yksittäisille taiteilijoille ja taiteilijaryhmille.
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3.1

Liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta voivat hakea ainoastaan liikunta- ja nuorisojärjestöt. Myönnettävällä
avustuksella ei saa olla päällekkäisyyttä kaupungin muiden hallintokuntien myöntämien
avustusten kanssa. Vammaisjärjestöjen toiminta-avustukset ovat omassa kohdassaan 3.4.
Toiminta-avustuksia myönnettäessä noudatetaan seuraavia ohjeita ja kriteereitä:


Määrälliset kriteerit 60 % (pisteytys)

1. Toimintaan säännöllisesti osallistuvien määrät, painotus alle 18-vuotiaissa
(ikäryhmät: 0-12, 13-18, 19-29, 30-)
2. Kokoontuvien ryhmien kokoontumiskertojen, ohjaajien ja valmentajien määrät


Laadulliset kriteerit 40 %

1. Toiminnan vastaavuus kaupungin / sivistys- ja hyvinvointitoimialan strategisiin tavoitteisiin
2. Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
3. Ohjaajien ja valmentajien koulutustaso ja koulutusaktiivisuus
4. Ko. järjestölle myönnetty valtakunnallinen laatutunnustus (esim. sinetti tai vastaava)
3.2

Liikunta- ja nuorisopalveluiden koulutus- ja kurssitoiminnan avustukset

Koulutus- ja kurssitoimintaan tarkoitettua avustusta voivat hakea ainoastaan liikunta- ja
nuorisojärjestöt. Avustusta voi hakea alla olevan periaatteiden mukaisesti:
1. Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella koulutustapahtuman jälkeen viimeistään 3 kk:n
kuluessa koulutuksesta.
2. Hakemuksen perusteella voidaan korvata tositteiden mukaisesti enintään 40 %
hyväksytyistä kustannuksista, joita ovat kurssimaksut, matkat (halvimman kulkuneuvon
mukaan ja ruokailukustannukset).
3. Avustusta ei myönnetä ammattiin valmistaviin kursseihin ja koulutuksiin.
4. Avusta on haettava viimeistään 15.11. mennessä. Myös ko. päivän jälkeen tuleviin
koulutuksiin haetaan avustusta kuluarvioineen 15.11. mennessä.
5. Avustus myönnetään viranhaltijapäätöksellä kaupungin hallintosäännön mukaisesti.
3.3

Apurahat ja stipendit

Apurahat ja stipendit julistetaan haettavaksi
ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä.

erillisellä

kuulutuksella

loppuvuodesta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta täsmentää tarvittaessa vuosittain apurahojen ja stipendien
myöntämiskriteereitä päätöksenteon yhteydessä, johtuen mm. käytössä olevista määrärahoista
ja hakemusten määristä.
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Myöntämiskriteerit:

Palkittavan on oltava kirjoilla Iisalmessa tai edustettava iisalmelaista järjestöä

Apurahoja jaettaessa huomioidaan yksilön/joukkueen saavutukset, sarjataso,
lajin arvostus, yleisyys ja Iisalmen tunnetuksi tekeminen

Pääosa apurahoista kohdistetaan vähintään 15-vuotiaisiin urheilijoihin,
merkittävistä syistä apuraha voidaan myöntää myös alle määritellyn ikärajan,
palkitseminen voi tapahtua muullakin tavalla kuin rahallisesti.

Ikämiessarjoissa ei myönnetä henkilökohtaista apurahaa, poikkeuksena
kuitenkin vammaisurheilijat

Vuoden ohjaaja apurahaa voi hakea sekä nuoriso- että liikuntajärjestö ja ohjaaja
voi olla esim. vapaaehtoistyöntekijä tai iltaohjaaja, mutta ei päätoimisessa
työsuhteessa järjestöön

Esityksen urheiluapurahoista, seurajohtajasta, valmentajasta ja ohjaajasta
tekevät järjestöt erillisellä sähköisellä lomakkeella

Yksityinen henkilö ei voi tehdä hakemusta
3.4

Vammaisjärjestöjen liikunnan toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta
voivat
hakea
ainoastaan
vammaisjärjestöt
liikuntatoimintaan. Avustusta haetaan omalla erilisellä lomakkeella.

3.5

kuluvan

vuoden

Liikunnan kohdeavustukset (ent. kunnossapito- ja ylläpitoavustus)

Avustusta voivat hakea yhteisöt (järjestöt, kylätoimikunnat) liikuntatilojen ja -alueiden ylläpitoon,
kunnossapitoon, rakentamiseen tai toimintaan liittyviin kalustohankintoihin. Poikkeuksena
kyläkoulujen
hiihtoladut
ja
luistelualueet,
jotka
kuuluvat
teknisen
toimialan
ostopalvelusopimuksiin.
Kohdeavustukset pitävät sisällään myös iisalmelaisten jääseurojen avustuksen lähialueen
jäähallien käytöstä.
1. Avustusta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella kuluvan vuoden aikana ilman erillistä
hakuaikaa
2. Myönnetty avustus maksetaan maksettuja kulutositteita vastaan
3. Avustus myönnetään viranhaltijapäätöksellä kaupungin hallintosäännön mukaisesti
3.6

Kulttuuripalveluiden toiminta-avustukset

Toiminta-avustuksella tarkoitetaan avustuksia, jotka myönnetään kulttuuriyhdistysten tai muiden
avustusten saantiin oikeutettujen yhteisöjen toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustuksia
jaettaessa otetaan huomioon kulttuuripalveluiden käytössä olevan määrärahan suuruus,
yhdistyksen toiminnan laajuus, valtiolta, kunnalta ja seurakunnalta saadut avustukset ja
taloudellinen asema. Lisäksi avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon yhdistyksen vuoden
aikana mahdollisesti saamat erityisavustukset.
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Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992) määrittelee kunnan tehtäväksi edistää,
tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa (1 §).
Laissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan:
- taiteen harjoittamista ja harrastamista
- taidepalveluiden tarjontaa ja käyttöä
- kotiseututyötä
- paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä
3.7

Kulttuuripalveluiden kohdeavustukset

Kohdeavustuksia voi hakea jatkuvana hakuna. Kohdeavustus voidaan myöntää iisalmelaisille
eri kulttuuri- ja taiteenalojen ammattilaisille, järjestöille ja yksittäisille taiteen harrastajille:
- yksittäisen näyttelyn, konsertin tai tapahtuman järjestämis- ja materiaalikuluihin
- julkaisukuluihin,
- kalusto- ja työvälinehankintoihin sekä
- muihin materiaalikustannuksiin
Kohdeavustusta voidaan myöntää myös ei-iisalmelaisille toimijoille projekteihin, joiden tuotos
kohdistuu Iisalmeen.
Kohdeavustus voidaan myöntää kuluvan kalenterivuoden toimintaan ja se maksetaan
kokonaisuudessaan sovittuna ajankohtana. Kohdeavustusten hakijoiden on esitettävä
suunnitelma projektista, johon avustusta haetaan. Kohdeavustuksista on tehtävä selvitys
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Selvitykseen ei tarvitse liittää tositteita, mutta
tositteet on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten. Kohdeavustusta ei voi käyttää pysyviin
tilavuokriin eikä kiinteistökuluihin.
3.8

Kulttuurin tunnustuspalkinto

Iisalmelaiset yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat ehdottaa kulttuurin tunnustuspalkintoa
iisalmelaiselle henkilölle tai yhdistykselle, joka on merkittävästi ansioitunut kulttuurin alalla.
Tunnustuspalkinnon saajan valitsee sivistys- ja hyvinvointilautakunta ja palkinto jaetaan
itsenäisyyspäivän juhlassa tai muussa sopivassa tilaisuudessa. Palkinto voidaan tarvittaessa
jakaa myös useampaan osaan, tai palkinto voidaan jättää jakamatta sopivien ehdokkaiden
puuttuessa.
4

Iisalmen kaupungin rahastot

Iisalmen kaupungin rahastoista jaetaan stipendejä ja apurahoja kunkin rahaston sääntöjen
mukaisesti opinnoissaan menestyneille, lahjakkaille ja ahkerille opiskelijoille.
Kaupungin rahastoja ovat: Iisalmen lukion stipendirahasto, Iisalmen kaupungin peruskoulujen
stipendirahasto, Johanna Väisäsen rahasto, Elvi Rönkön rahasto, Iisalmen kaupungin
opintoavustusrahasto ja Helmi Johanna Makkosen rahasto. Rahastojen avustukset julistetaan
haettavaksi kunkin rahaston sääntöjen mukaisesti.
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