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YLEISAVUSTUSSÄÄNNÖT 
 
 
Ruokolahden kunnanhallitus myöntää vuosittain talousarvioon varatusta määrärahasta harkinnan-
varaisia yleisavustuksia yhdistyksille, jotka vahvistavat kunnan elinvoimaisuutta, edistävät kunta-
laisten hyvinvointia ja terveyttä tai kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja joiden kotipaikka on Ruoko-
lahti.  
 
Avustukset myönnetään yleisavustuksena. Yleisavustusta myönnetään yhdistyksen toimintasuun-
nitelman mukaiseen toimintaan, ei yksittäiseen toimenpiteeseen, kuten esim. 

• yhdistyksen vuosipäivätilaisuuksien järjestelyihin  

• yhdistysten jäsenten palkitsemiseen 

• tilavuokriin, rakennusten ylläpitoon, toimitilojen rakentamiseen ja maanhankin-
taan. 

• ulkomaanmatkoihin tai muihin matkakuluihin. 
  
 
Avustuksen hakeminen 
 

• Avustusvuosi on kalenterivuosi.  

• Avustukset kuluvalle vuodelle haetaan kunnanhallitukselle osoitetulla vapaamuo-
toisella hakemuksella helmikuun viimeiseen päivään mennessä. Myöhästyneitä 
hakemuksia ei käsitellä. 

• Hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan tiedot (rekisteröinti, yhteystiedot, yhteys-
henkilö, nimenkirjoitusoikeus, pankkiyhteystieto). 

• Hakemuksessa perustellaan avustustarve. 

• Hakemuksessa ilmoitetaan muut kunnalta tai muualta saadut ja haettavat avus-
tukset. 

• Hakemukseen on liitettävä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös tilin-
tarkastuskertomuksineen sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
niiden valmistuttua. 

• Edellisen vuoden avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys.  

• Hakemuksen allekirjoittaa henkilö/henkilöt, jolla/joilla on hakijatahon nimenkirjoi-
tusoikeus. 

 
 
Avustuksista päättäminen 
  

Avustusten myöntäminen perustuu tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkintaan. Avustus ei 
voi koskaan kattaa toiminnan kaikkia kustannuksia.  

   
  Avustuksen myöntämisessä otetaan lisäksi huomioon  

• toiminnan määrä: toimintaan osallistuvien määrä, hakijan järjestämiin tapahtumiin 
osallistuneiden määrä 



  Kunnanhallitus 18.6.2018 / § 147 

 

 

 

• toiminnan laatu ja vaikuttavuus: talouden ja hallinnon hoidon taso, toiminnan uu-
distaminen ja näkyvyys, eri väestöryhmien ja erityisesti lasten ja nuorten huomioi-
minen toiminnassa, monipuolinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, toiminnan 
merkitys kunnan palveluille  

• muut kunnan myöntämät avustukset: samaan kohteeseen voi pääsääntöisesti ha-
kea vain yhtä kunnan myöntämää avustusta (yleisavustus, kylätoiminta-avustus, 
nuoriso-, kulttuuri- tai liikuntatoiminnan avustus) 

• hakijan muualta saamat avustukset. 
  

Avustuksella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia yritystoimintaan. 
 

     
 
Avustuksen maksaminen ja takaisinperintä 
 

Yleisavustus maksetaan yhdessä erässä sen jälkeen, kun kunnanhallituksen tekemä pää-
tös on lainvoimainen. Kunnanhallitus voi harkintansa mukaan määrätä myös muun maksa-
tusajankohdan tai valtuuttaa hallintojohtajan päättämään muusta maksatusajankohdasta, 
mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. 
 
Mikäli maksettua avustusta ei voida kokonaan tai osittain käyttää myönnettyyn tarkoituk-
seen, hakijan tulee palauttaa maksettu avustus tai sen osa Ruokolahden kunnalle.  
 
Mikäli avustustarve lakkaa, hakijan tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti Ruokolahden kunnalle 
maksatuksen keskeyttämiseksi ja päätöksen peruuttamiseksi.  
  
Edellä mainituista syistä Ruokolahden kunta voi päätöksellään määrätä avustuksen maksa-
misen lopetettavaksi sekä jo maksetun avustuksen takaisinperittäväksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


