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Lapuan kaupungin avustusperiaatteet yhteisöille
1 § Yleiset periaatteet
Lapuan kaupunki avustaa yhdistyksiä ja muita toimijoita toiminta-avustuksin ja kohdeavustuksin. Avustuksiin käytettävissä oleva määräraha vahvistetaan vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä, poikkeuksena mahdollisten rahastojen tuotoista
jaettavat avustukset. Lisäksi kaupunki voi tehdä kumppanuussopimuksia talousarviossa
vahvistettujen määrärahojen puitteissa.
Avustuksia myönnetään lähtökohtaisesti yleishyödyllisille yhteisöille ja rekisteröidyille
yhdistyksille. Avustusta ei myönnetä toimijalle, jonka pääasiallinen tarkoitus on tuottaa
voittoa. Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi, eikä niitä myönnetä kaupungin
omaan perustoimintaan tai sen oman toiminnan rahoittamiseen tähtäävään toimintaan.
Avustukset ovat aina tarveharkintaisia. Avustusta harkittaessa huomioidaan yhdistyksen tai toimijan saamat avustukset ja kaupungilta saatu muu tuki sekä toimijan itsensä
maksettavaksi jäävät kustannukset.
Avustuksen käyttöä valvoo avustuksen myöntänyt palveluala. Avustusta saadaan käyttää vain avustushakemuksessa ja -päätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Avustuksen
saajan on mahdollista hakea käyttötarkoituksen muutosta avustuksen myöntämisen jälkeen. Kaupungille tai kaupungin tilintarkastajille on varattava mahdollisuus tarkastaa
avustuksensaajan hallinto ja kirjanpito. Mikäli avustusta ei ole käytetty avustusehtojen
tai avustuspäätöksen mukaisesti, voidaan avustus periä takaisin tai keskeyttää maksatus.
Kaupungin myöntämillä avustuksilla pyritään tarjoamaan kaupungin strategian mukaisesti parasta asukkaille. Avustuksensaajan edellytetään päivittävän omat tapahtumansa
kaupungin nettisivuilla olevaan tapahtumakalenteriin.
2 § Avustusmuodot ja hakeminen
Avustuksia haetaan toimittamalla hakemus kaupungille. Yhdistysten, järjestöjen ja yhteisöjen hakemukseen on liitettävä edellisen hyväksytyn toimintakauden tilinpäätös ja
toimintakertomus sekä kuluvan kauden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Muut tarpeelliset liitteet ja selvitykset määräytyvät haettavan avustuksen pohjalta.
Tukea hakemuksen tekoon saa avustusta myöntävältä palvelualueelta. Myöhässä jätetyt hakemukset hylätään, sähköisesti haettavien avustusten osalta vain sähköinen haku
hyväksytään. Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen.
Puutteelliset hakemukset, joita ei ole korjattu tai täydennetty korjauspyynnön mukaisesti
annetussa määräajassa hylätään.
Toiminta-avustus
Toiminta-avustus on yhteisöjen ja yhdistysten vuosittaiseen toimintaan liittyvää avustusta. Tämä voi pitää sisällään yhdistyksen toiminnan perustehtäviä, vuokraa, ohjaajakuluja ja niitä kuluja, jotka edesauttavat yhteisön tai yhdistyksen toimintaa, toteuttavat
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kaupungin strategisia tavoitteita tai tukevat ja täydentävät avustuksia myöntävän toimialan toimintaa. Toiminta-avustukset maksetaan palvelualueiden määrittämän aikataulun mukaisesti. Sivistyskeskuksen yleinen toiminta-avustusten hakuaika avustettavalle
vuodelle päättyy maaliskuun lopussa. Perusturvakeskuksen yleinen toiminta-avustuksen hakuaika avustettavalle vuodelle päättyy edellisen vuoden elokuun lopussa.
Kohdeavustus
Kohdeavustukset ovat haettavissa talousarviovuoden aikana yksittäisiin tapahtumiin eri
palvelualueilla. Mikäli hakija saa yleisavustusta, voidaan kohdeavustusta myöntää hakijan vuotuisesta toiminnasta poikkeavaan toimintaan. Kohdeavustuksilla voidaan tukea
myös sellaisia tapahtumia ja hankkeita, jotka edistävät uusien toimintatapojen ja ideoiden kehittämistä ja käyttöönottoa ja joiden kautta toiminnan piiriin tulee uusia lapualaisia. Kohdeavustukset maksetaan palvelualueiden määrittämän aikataulun mukaisesti
toteutuneiden kulujen ja annetun selvityksen perusteella. Kohdeavustuksia voi hakea
palvelualueilta pääasiassa kerran vuodessa. Palvelualueet määrittävät tarkemmin omat
hakuaikansa.
Kumppanuussopimukset
Lapuan kaupunki voi tehdä kumppanuussopimuksia tapahtumista ja toiminnasta, jotka
hyödyttävät/koskettavat lapualaisia. Kumppanuussopimuksia voidaan tehdä talousarvion määrärahojen puitteissa. Kumppanuussopimuksia voidaan solmia ympäri vuoden.
Sopimuskumppani toimittaa kaupungille toimintakertomuksen sopimuskauden aikaisesta toiminnasta kumppanuussopimuksen päättymisen jälkeen.
3 § Avustettava toiminta
Lapuan kaupunki myöntää avustuksia lapualaisille tai Lapualla toimiville yhdistyksille,
järjestöille, yhteisöille ja yksittäisille toimijoille. Lapuan kaupunki voi myöntää avustuksia
myös järjestöille, joiden toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa ja toimintaa kohdistuu
Lapuan alueelle. Avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää avustuksia myöntävän toimialan toimintaa sekä kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista. Kaupunki avustaa yhteisöjä, joiden toiminta edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia,
lisää omaa aktiivisuutta, yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä.
Palvelualueet päättävät omista avustusohjeistaan ja avustuksen myöntämisen tarkemmista kriteereistä näiden kaupunginhallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden pohjalta. Avustushakemus voidaan tarvittaessa siirtää toisen palvelualueen päätettäväksi,
jos toiminnan sisältö soveltuu paremmin tämän palvelualueen piiriin. Avustusta myönnetään yhteen kohteeseen vain yhdeltä palvelualueelta.
4 § Myönnettävät avustukset
Perusturvalautakunta
Palveluavustukset
Vapaa-ajan toiminta-avustukset
Työllisyyshankeavustukset
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Sivistyslautakunta
Liikunta-avustukset
Nuorisoavustukset
Kulttuuriavustukset
Tekninen lautakunta
Yksityisteiden avustukset
Kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja voi poikkeustapauksissa myöntää toiminta- tai
kohdeavustusta niille yhteiskunnallisesti merkittäville tahoille, jotka eivät kuulu aikaisemmin mainittuihin avustettaviin toimijoihin.
5 § Muu tuki ja yhteistyö
Rahallisten avustusten lisäksi kaupunki voi tukee ja tehdä yhteistyötä yhdistysten ja
muiden toimijoiden kanssa monella muullakin tavalla.
Talkootuki
Tekninen keskus voi myöntää talkootukea asukasyhdistyksille, taloyhtiöille ja yhdistyksille kaupungin omistamien puistojen ja yleisten alueiden siivoukseen sekä pieniin istutus- ja parannustöihin. Tuki annetaan ensisijaisesti tarvike-, jätehuolto- ja kuljetusapuna. Tekninen keskus vahvistaa tarkemmat ohjeet. Talkootukea voi hakea ympäri
vuoden.
Palvelutuotannon ja kumppanuusmuotojen kehittäminen
Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua tavoitteena
kehittää yhteisiä toimintamuotoja esimerkiksi tavoitekeskustelukäytäntöä, yhteisiä työpajoja ja keskustelutilaisuuksia.
Kaupungin tilojen käyttö
Kaupungilla on tarjolla ulkopuolisille toimijoille rajallinen määrä maksullisia ja maksuttomia tiloja.
Teemakurssit ja koulutustilaisuudet
Kaupunki toteuttaa tai on mukana toteuttamassa toiveiden ja tarpeiden mukaista koulutusta yhdistystoimijoille. Tilaisuuksien tavoitteena voi olla esimerkiksi yhdistystoimintaan
liittyvien tietojen ja taitojen lisääminen tai ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin perehtyminen. Nämä koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia.
Vastikkeellisia palveluja ja kumppanuussopimuksia
Avustusten ohella hankitaan yhdistyksiltä ja muilta toimijoilta vastikkeellisia palveluja ja
tehdään yhteistyösopimuksia. Vastikkeelliset palvelut ja yhteistyösopimukset voivat sisältää monenlaisia tapahtumia ja erilaista toimintaa.

