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Tammelan kunnan avustustoiminnan periaatteet
Avustustoiminnan yleisiin periaatteisiin on koottu ohjeita Tammelan kunnan
myöntämistä avustuksista ja avustusten haku- ja päätöksentekoprosessista.
Yleiset periaatteet ohjaavat toimielimiä avustusten myöntämisessä ja
viranhaltijoita myöntämispäätösten valmistelussa.

Avustustoiminnan tavoitteet
Kunta tukee avustustoiminnallaan yhteisöjen yleishyödyllistä toimintaa ja edistää
eri väestöryhmien hyvinvointia harkinnanvaraisin yleis- ja kohdeavustuksin
talousarvioon varatuista määrärahoista. Kunnan harkinnanvaraisessa
avustustoiminnassa on kyse sellaisesta kunnan itselleen ottamasta tehtävästä,
josta ei ole erikseen säädetty lailla. Avustuksia kohdennetaan sellaiseen
toimintaan, joka tukee Tammelan kunnan strategiaa ja siitä johdettuja tavoitteita.
Toimielimet päättävät tarvittaessa toimialansa avustustoiminnan yksityiskohtaisista
jakoperiaatteista tätä yleisohjetta tarkentaen.
Kunnan myöntämät avustukset voivat olla esimerkiksi yhdistyksille myönnettäviä
yleisiä toiminta-avustuksia tai tiettyyn tapahtumaan tai kohteeseen liittyviä
kohdeavustuksia.
Rahallisten avustusten lisäksi kunta voi tukea yhdistyksiä antamalla kunnan tiloja
ja välineitä maksutta tai markkinahintaa edullisemmin käyttöön.
Yleisavustukset
Yleisavustuksia myönnetään yhdistyksen ympärivuotiseen toimintaan turvaamaan
yhdistyksen yleisiä toimintaedellytyksiä. Yleisavustusta myönnetään
harkinnanvaraisesti hakijan toimintasuunnitelman ja -kertomuksen mukaiseen
toimintaan.
Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon mm:
• toiminnan yleishyödyllisyys ja tarpeellisuus
• toiminnan sisältö ja aktiivisuus
• palvelujen laatu
• jäsenmäärä ja hakijan taloudellinen tilanne
Kohdeavustukset
Kohdeavustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan toimintasuunnitelman
mukaiseen toimintaan sekä hankkeisiin ja projekteihin.
Kohdeavustuksilla voidaan tukea myös sellaisia tapahtumia tai hankkeita, jotka
edistävät yhdistysten uusien toimintatapojen ja ideoiden kehittämistä ja
käyttöönottoa.

2/3
Hakkapeliitantie 2
31300 Tammela
Toimiala
Käsittelijä /puhelin

30.1.2017

Avustuksen hakeminen
Avustukset ovat pääsääntöisesti haettavissa kerran vuodessa 30.9. mennessä.
Vuosittaiset hakuajat ja -ohjeet ilmoitetaan Tammelan kunnan kotisivuilla
www.tammela.fi, kunnan ilmoitustaululla ja Forssan Lehdessä.
Avustuksia haetaan ensisijaisesti Tammelan kunnan avustushakemuslomakkeella,
joka löytyy Tammelan kunnan kotisivuilta www.tammela.fi. Hakemukset lähetetään
ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@tammela.fi. Jos sähköistä
hakemusta ei ole mahdollista tehdä, tulee kirjallinen hakemus toimittaa kuntaan
osoitteella Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela. Kuoreen merkintä
Avustushakemus.
Avustushakemuksen liitteenä on toimitettava ainakin seuraavat tiedot:
- toiminta-, tapahtuma-, hanke- tai projektisuunnitelma
- talousarvio/rahoitussuunnitelma
- selkeät perustelut avustuksen tarpeesta ja käytöstä
- osoite- ja tilitiedot
- yhdistyksen viimeisin vahvistettu toimintakertomus ja tilinpäätös
Avustusta myöntävä toimielin voi lisäksi antaa hakemiseen liittyvistä seikoista
erillisohjeita.
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Päätöksenteko ja myöntämisperusteet
Avustusten myöntämisessä päätösvalta on toimielimillä eikä sitä voi delegoida
viranhaltijalle, ellei hallintosäännöstä muuta johdu. Avustuspäätöksen tekee, ellei
hallintosäännöistä muuta johdu, se toimielin, jonka talousarvioon rahavaraus on
ko. avustustoimintaan tehdään.
Avustusta myönnetään näiden kunnan yleisten avustusperiaatteiden mukaisesti.
Avustusten myöntämisen lähtökohtana on, että avustuksen piiriin hyväksyttävien
yhdistysten toiminnan tulee tukea kunnan strategian tavoitteiden toteutumista,
toiminta täydentää kunnan palveluita tai toiminta on tarkoitettu ryhmille, joiden
hyvinvointia pyritään erityisesti tukemaan. Avustuksista päättävät toimielimet
voivat asettaa vuosittain tai valtuustokausittain substanssiin liittyvät suuntaviivat
avustettavalle toiminnalle ja päättävät myöntämisen yksityiskohtaiset
arviointikriteerit ja painoarvot. Kriteerit toimivat kannustimina ja arvioinnin
perustana; ne eivät toimi subjektiivisina oikeuksina avustuksen saamiselle.
Avustus on aina osarahoitus. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka tavoitteena
on taloudellinen voitto eikä sillä saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia.
Avustusta myönnettäessä huomioidaan suunnitelmallisuus, hakijan oma
rahoitusosuus ja kunnan edellisinä vuosina myöntämien avustusten
käyttötarkoituksen toteutuminen. Avustuksia ei myönnetä järjestöille edelleen
muille yhteisöille tai henkilöille jaettavaksi. Hakijan lakisääteiset velvollisuudet on
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oltava täytetty. Avustuksen myöntäjällä on oikeus saada selvityksiä avustuksen
käytöstä.
Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille ja yleishyödyllisille yhdistyksille,
jotka on merkitty yhdistysrekisteriin. Avustusta voidaan myöntää tammelalaiselle ja
Tammelassa toimivalle yhdistykselle ja muulle toimijalle, jonka toiminta kohdistuu
Tammelan kunnan asukkaisiin.
Avustuksia saa myöntää vain yhdistyksille, jotka kirjallisesti ilmoittavat sallivansa
Tammelan kunnan tilintarkastajien tai sisäisen tarkastuksen tarkastaa yhdistyksen
hallinnon ja tilit, mikäli yhdistys on tilivuonna saanut kunnan avustusta.
Samaan toimintaan voidaan myöntää avustusta vain yhdestä kunnan
toimielimestä.
Nämä avustusperiaatteet eivät koske kylähankerahastosta myönnettävää
lainarahoitusta, jolla on oma sääntönsä.

Maksaminen, valvonta ja takaisinperintä
Maksatuksessa noudatetaan kunnan taloushallinnon ohjeita.
Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen
käyttämiselle asetettujen ehtojen noudattamista valvotaan. Maksetut avustukset
voidaan vaatia palautettavaksi tai maksatus keskeyttää, mikäli kunta ei saa
edellyttämiään asiakirjoja tai selvityksiä määräajassa, avustusehdot eivät toteudu
tai avustuksen käyttö poikkeaa oleellisesti avustuspäätöksestä, avustuksen
myöntäjälle on annettu virheellistä, harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa tai
yhdistyksen toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä yhdistyksen taloudellisen
tilanteen vuoksi.

