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Lapuan kaupungin avustusehdot ja rajoitukset 
 

Yleistä 

Lapuan kaupunki myöntää avustuksia kaupungin avustuspolitiikan periaatteiden 
mukaisesti talousarviossa myönnettyjen reunaehtojen puitteissa. Kaupunki val-
mistelee avustuspäätökset, valvoo avustusten käyttöä ja arvioi avustusten vaiku-
tuksia. 
 
Avustuksen saajan on noudatettava avustettavassa toiminnassa näitä kaupungin 
yleisiä avustusehtoja ja rajoituksia sekä päätöksessä mainittuja erityisiä ehtoja ja 
rajoituksia. 

Avustuksen käyttö 

Avustusta saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. 
 
Avustusta saa käyttää muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen 
vain silloin, jos asiasta on mainittu päätöksessä. 
 
Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuna käyttöaikana. Avus-
tuksen käyttötarkoitusta vastaavat tuotot ja kulut tulee olla kirjattuna kirjanpitoon 
avustuksen käyttöaikana. 

Avustuksella hankittu omaisuus 
  

Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on kymmenen vuotta avustuksen 
tai sen viimeisen erän maksamisestä, ellei avustuspäätöksessä ole toisin mää-
rätty. 
 
Jos avustus on myönnetty tiettyä avustuspäätöksessä määriteltyä käyttötarkoi-
tusta varten käytettävän omaisuuden hankintaan tai perusparannukseen, omai-
suutta ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin avustuspäätöksessä määriteltyyn 
käyttötarkoitukseen. 
 
Myönnetyllä avustuksella hankitun omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta ei 
saa luovuttaa toiselle avustuspäätöksessä määrättynä omaisuuden käyttöaikana. 
 
Avustuksen saaja voi hakea erillisellä hakemuksella omaisuuden käyttöajan tai 
käyttötarkoituksen muutosta, lupaa omistus- tai hallintaoikeuden luovuttamiselle 
taikka omaisuuden poistamiselle kirjanpidosta. 

 

Hyväksyttävät kustannukset  

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsotaan avustettavan toiminnan kannalta tar-
peelliset ja määrältään kohtuulliset kustannukset. Lapuan kaupunki ei hyväksy 
sellaisia kustannuksia, jotka avustuksen saaja veloittaa edelleen toiselta taholta.  
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Kunkin vuoden hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon ne kustannuk-
set, jotka kirjanpitolain (1336/1997) ja -asetuksen (1339/1997) sekä hyvän kirjan-
pitotavan mukaan on kirjattava kyseiselle tilikaudelle kuluiksi.  
 
Jos avustusta käytetään irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan ja hankintamenot 
kirjataan taseeseen, voidaan hankintamenot kuitenkin ottaa kokonaan huomioon 
hankintavuoden hyväksyttävinä kustannuksina. 

Käyttötarkoituksen ja -ajan sekä ehtojen muuttaminen 

Lapuan kaupunki voi avustuksen saajan hakemuksesta perustellusta syystä 
muuttaa avustuksen käyttötarkoitusta ja -aikaa sekä ehtoja. Tätä koskeva hake-
mus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen avustuksen käyttöajan päätty-
mistä. 

Avustuksensaajan velvollisuudet 

 
Tiedonanto 
 
Avustuksen saajan tulee antaa Lapuan kaupungille oikeat ja riittävät tiedot avus-
tuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi. Avustuksen saajan tulee  
ilmoittaa viipymättä kaupungille muutoksesta, joka vaikuttaa avustuksen käyttö-
tarkoituksen toteutumiseen tai avustuksen käyttöön.  
 
Kirjanpito, tilintarkastus ja toiminnantarkastus 
 
Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito kirjanpitolaissa säädetyllä tavalla. 
Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata kirjanpi-
dosta luotettavasti. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tai toimin-
nantarkastus, mikäli laissa niin säädetään. 
 
Avustuksen käyttöä koskeva selvitys 
 
Lapuan kaupungilla on oikeus suorittaa avustuksen maksamisessa ja käytön val-
vonnassa tarpeellisia avustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tar-
kastuksia. 
 
Avustuksen saajan tulee pyydettäessä toimittaa niitä selvityksiä, joita tarvitaan 
avustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi. 
 
Avustuksen palautus  
 
Avustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen pe-
rusteettomasti saamansa avustus tai sen osa. Avustuksen saajan tulee palauttaa 
avustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää avustuspäätöksessä edellyte-
tyllä tavalla. 
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Lapuan kaupunki voi määrätä avustuksen maksamisen lopetettavaksi sekä jo 
maksetun avustuksen tai sen osa takaisin perittäväksi, jos  
 

1. Avustuksen saaja on menetellyt avustusehtojen ja rajoitusten tai avustus-
päätöksen vastaisesti; 
 

2. Avustuksen saaja on kieltäytynyt antamasta aineistoa tai avustamasta  
Lapuan kaupungille tarkastusoikeuden toteuttamiseksi; 
 

3. Avustuksen saaja on lopettanut avustuksen kohteena olleen toiminnan, su-
pistanut sitä olennaisesti tai luovuttanut sen toiselle; 
 

4. Avustuksen saaja on luovuttanut toiselle omistus- tai hallintaoikeuden omai-
suuteen, joka on hankittu avustuksella; 
 

5. Avustuksen saaja on pysyvästi muuttanut avustuksen kohteena olleen 
omaisuuden käyttötarkoitusta; 
 

6. Avustuksen saaja on joutunut ulosottotoimenpiteen kohteeksi, selvitystilaan, 
konkurssiin taikka yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tar-
koitetun saneerausmenettelyn tai yksityishenkilön velkajärjestelyistä anne-
tussa laissa (57/1993) tarkoitetun velkajärjestelyn kohteeksi; tai 
 

7. Avustuksen saaja on menetellyt tosiasiallisesti muulla näihin rinnastettavalla 
tavalla antamalla avustuksen myöntämiseen, maksamiseen tai käyttämi-
seen liittyvälle seikalle muun kuin asian todellista luonnetta tai tarkoitusta 
vastaavan oikeudellisen muodon. 
 
 
 

 


