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AVUSTUKSET
Periaate
Pyhärannan kunta avustaa sen talousarvioon kohdennetuista määrärahoista vuosittain Pyhärannassa
tapahtuvaa toimintaa myöntämällä erilaisia avustuksia.

YKSITYISTIEAVUSTUKSET
Kriteerit avustukselle:
- avustettavan tien varrella tulee olla vakituista asutusta tai yritystoimintaa
- avustetaan viimeiseen vakituisesti asuttuun talouteen eli avustusta ei
makseta enää koko yksityistielle vaan teknisen osaston
laskemalle/mittaamalle osuudelle ko. yksityistielle
- vaadittava tien pituus vakituisesti asuttuun talouteen vähintään 200 m
- tiekunnan tulee pitää vuosikokous vuosittain
- kahden kunnan alueella olevista teistä avustetaan Pyhärannan kunnan
alueella oleva osuus

Muuta huomioitavaa:
Kunnossapitomenoihin hyväksytään esim. seuraavia menoja:
- auraus- ja hiekoituskulut
- sorastus ja lanaus
- tienvarsien niitto
- liikenteenohjauslaitteiden kunnossapito
- tienhoitokaluston kunnossapito
- tietoimituskustannukset
- hallinnolliset kustannukset (edelleen käytössä 5 % sääntö)
Avustuspäätöstä valmisteltaessa TuPa:ssa tarkistetaan teiden ns.
kunnossapitoluokka.
Hakuaika: vuosittain viimeistään 31.3.

KESÄTYÖPAIKKATUKI KOULULAISTEN TYÖLLISTÄMISELLE
Pyhärannan kunta tukee yrityksiä, yrittäjiä ja yhdistyksiä, jotka tarjoavat
kesätyöpaikkoja pyhärantalaisille koululaisille ja opiskelijoille seuraavin
ehdoin:
työnantaja on yritys, yrittäjä tai yhdistys
työllistettävä on pyhärantalainen koululainen tai opiskelija (vakituinen
asuinpaikka on Pyhäranta avustuksen hakuhetkellä sekä työllistämisjakson
aikana)
työllistettävä on työn alkaessa täyttänyt 15 vuotta, mutta ei vielä 21
vuotta
työllistämisjakso on vähintään 1 kuukausi
työllistämisjakso tulee sijoittaa ajalle 1.5. - 30.9.
avustusta ei myönnetä oman perheen eikä osakeyhtiön osakkaiden
perheenjäsenten työllistämiseen. Tukea ei myönnetä oman tai puolison
lapsen tai lapsenlapsen työllistämiseen. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita
sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä
henkilöitä.
avustusta voidaan myöntää enintään kahden koululaisen
työllistämiseen/työnantaja.
tukea ei myönnetä, mikäli nuori on samana kesänä työskennellyt kunnan
palveluksessa tai toisessa tukipaikassa

tukea ei voida myöntää, jos työpaikkaan saadaan jotakin muuta tukea
maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla hän ei voi palkata sijaista
kesätyöpaikkatuella
nuorelle tulee maksaa palkkaa ko. alan työehtosopimuksen mukaisesti.
mikäli työsuhde ei ala tai keskeytyy, työnantajan tulee välittömästi
ilmoittaa siitä Pyhärannan kuntaan
Työnantajan tulee anoa kesätyöpaikkatukea kunnanvirastosta ja kunnan
kotisivuilta saatavalla lomakkeella 30.4. mennessä. Päätökset tehdään
hakemusten saapumisjärjestyksessä niin kauan, kun varattua määrärahaa
on käytössä. Mikäli työnantaja on hakenut tukea useammalle työntekijälle,
tukea myönnetään saapumisjärjestyksen perusteella vain yhdestä
työntekijästä. Toisen työntekijän osalta tuki myönnetään vain, mikäli
määrärahaa jää jäljelle.
Tuki maksetaan sen jälkeen, kun työnantaja on toimittanut kuntaan
jäljennöksen työsopimuksesta, työtodistuksesta ja palkkatodistuksesta.
Selvitykset tulee toimittaa kuntaan 31.10. mennessä. Mikäli selvityksiä ei
toimiteta määräajassa, tukea ei makseta.

Muuta huomioitavaa:
Työnantajalle vuosittain maksettava summa voi muuttua talousarviossa
varattujen määrärahojen myötä.
Hakuaika: vuosittain viimeistään 30.4.

LIIKUNTA
Avustusta voivat saada
* rekisteröity pyhärantalainen urheiluseura, rekisteröintianomuksen jättänyt (oikeaksi
todistettu jäljennös siitä) pyhärantalainen yhdistys tai pyhärannan alueella toimivan urheiluseuran tai
yhdistyksen alajaosto, jolla on itsenäinen talous ja jonka pääasiallisena toimintana on liikunta
* muu rekisteröity pyhärantalainen yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena pääasiallisena toimintana on
kuntoliikunnan, liikuntakasvatuksen, liikuntatieteen tai muun liikuntaa edistävän alueellisen toiminnan
kehittäminen
* muu järjestö- tai yhdistys, jonka ohjelmaan kuuluu liikuntatoimintaa (avustus kohdistuu vain
liikuntatoimintaan)

Avustusmuodot
Avustukset keskitetään pääosin yleisavustuksiksi toimintaan, mutta kunta voi jakaa
osan avustuksista tapauskohtaisesti myös esim. kohdeavustuksina harkintansa
mukaan. Lisäksi myönnetään urheilustipendejä erillisen ohejistuksen perusteella.

Toiminta-avustukset
Toiminta-avustus on tarkoitettu urheiluseuran tai yhdistyksen säännöllisen ja jatkuvan
liikuntatoiminnan tukemiseen. Toiminta-avustuksen pääsääntöiset määräytymisperusteet ovat seuraavat:
1. Nuorten ohjattu urheilutoiminta (osanotto)
(painotusprosentti 60 %)
Nuorten ohjatulla urheilutoiminnalla tarkoitetaan tässä alle 18-vuotiaille tarkoitettua,
ohjattua liikuntatoimintaa, jolla voi olla myös kilpailulliset päämäärät/tulostavoitteet.
- koskee vain alle 18-vuotiaiden osanottomääriä
- osanottomäärä lasketaan kertomalla harjoitusryhmän keskimääräinen,
osanottajaluettelolla todistettu osallistujamäärä ohjattujen harjoitustuntien
määrällä
- ohjaajan koulutustason perusteella pisteytyskerroin (hakemuksiin on liitettävä

valmentaja- ja ohjaajaluettelot) 1 piste (ohjaajalla 0-9 tunnin koulutus), 1,25 pistettä (ohjaajalla 10-50
tunnin koulutus), 1,5 pistettä (ohjaajalla yli 50 tunnin koulutus),
2. Urheiluseuran koulutus-, valmennus- ja kehittämistoiminta
( painotusprosentti 20 %)
- seuran sisäinen ja ulkoinen valmentajakoulutus
- seuratoiminnan systemaattinen kehittäminen (esim. toimihenkilökoulutus ja
muu seuran kehittämistoiminta)
- vertailu suoritetaan koulutettujen määrää ja koulutuksen tasoa
hyväksikäyttäen
- valmentaja-/ohjaajakoulutuksella seura voi vaikuttaa 1.kohdan avustuksen
suuruuteen
3. Yli 18-vuotiaiden ohjattu terveysliikunta tai seuran säännöllisesti järjestämä kuntoliikunta
(osanotto)
(painotusprosentti 20 %)
Terveysliikunnalla tarkoitetaan tässä seuran organisoimaa ohjattua harrasteliikuntaa, jolla ei ole
kilpailullisia päämääriä eikä tulostavoitteita.
- koskee ohjattuja liikuntaryhmiä, liikuntakampanjoita, harrasteliikuntatapahtumia,
perheliikuntatapahtumia yms. Painotus perustuu osallistujamääriin.
1-3 kohdissa esiteltyjen toiminta-avustusten jako-osuuksien painotusarvot saattavat harkinnan mukaan
muuttua vuosittain. Avustus on kokonaisuus, joka muodostuu kohtien 1-3 ja harkinnan yhteistuloksena.

Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia voidaan myöntää
- Pyhärannassa järjestettävien yksittäisten valtakunnallisten urheilutapahtumien
järjestämiseen
- Toimintaa käynnistävälle uudelle yhdistykselle toiminnan käynnistysvuotena ns.”starttirahana”
- Pyhärannan kunnan hallinnoimien liikuntatilojen ja –alueiden varustamiseen yhteishankintana
seurojen/yhdistysten kanssa
- Pyhärannan kunnan järjestämien tapahtumien oheisjärjestelyihin
HUOM. Mikäli urheiluseuran edustaja jää kiinni kiellettyjen doping-aineiden käytöstä, voidaan
urheiluseuralle myönnetty toiminta- ja kohdeavustus periä takaisin kokonaan tai osittain
lautakunnan harkinnan mukaan.

NUORISO
Avustusta voivat saada
Avustusta voivat hakea kaikki Pyhärannassa toimintaa nuorille järjestävät pyhärantalaiset
nuorisoyhdistykset, nuorten parissa toimivat yhdistykset ja nuorten vapaat toimintaryhmät. Avustuksilla
tuetaan toimintaa, joka kohdentuu nuoriin ja lapsiin ja/tai jossa toimijoina ovat nuoret. Avustuksen
tarkoituksena on edistää ja aktivoida nuorisotoimintaa Pyhärannassa
* pyhärantalainen rekisteröity tai rekisteröimätön nuorisoyhdistys tai nuorten toimintaryhmä, jonka
pääasiallisena tehtävänä on nuorisotoiminta
joka on aloittanut toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna ja
jonka jäsenistöstä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita
pyhärantalaisten aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, joiden kirjanpito on
erotettavissa pääjärjestöstä
* valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallinen henkilöjäsenyyteen perustuva paikallisyhdistys tai
aluejärjestö tai siihen verrattava, jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29 -vuotiaita
Avustuksia ei kuitenkaan myönnetä:
- verotusoikeuden omaavan yhteisön nuorisotoimintaan
- ei-pyhärantalaiselle yhdistykselle

- koulujen nuorisokerhoille
- urheilu-, raittius ja kulttuurijärjestöille

Avustusmuodot
Toiminta-avustus
Toiminta-avustusta myönnetään pyhärantalaisille nuorisoyhdistyksille niiden sääntömääräisen ja
toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten
pyhärantalaisten nuorisoyhdistysten toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä
kalenterivuotena.
Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnan aktiivisuus, toiminnan laajuus,
toiminnan laatu ja toiminnan vaikuttavuus.
Toiminnan aktiivisuutta kuvaa yhdistyksen järjestämien tapahtumien ja toimintojen määrä ja useus.
Suuri merkitys on yhdistyksen järjestämällä säännöllisellä, viikoittain tapahtuvalla toiminnalla.
Toiminnan laajuutta mitataan yhdistyksen toimintaan aktiivisesti osallistuvien lasten ja
nuorten määrällä ja toiminnan alueellisella kattavuudella. Painoarvoa on myös sillä, kuinka helposti
yhdistyksen toiminta on nuorten saavutettavissa.
Toiminnan laatua arvioidaan sillä miten toiminta on organisoitu, miten toiminnan sisältö vastaa
yhdistyksen sääntöjä ja miten jäsenistö on sitoutunut yhdistyksen toimintaan.
Toiminnan vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä, miten toiminta edistää nuoren kasvua ja kehitystä, opettaa
vastuullisuuteen ja yhteisöllisyyteen sekä antaa nuorelle terveen harrastuksen, jossa hän voi kehittää
omia taitojaan. Toiminnan vaikuttavuutta mitataan sillä, miten paljon toimintaan osallistuvat nuoret
joutuvat itse toimimaan ja ottamaan vastuuta yhdistyksen toiminnasta ja onko toiminta sen luonteista,
että se mahdollistaa nuorelle jatkuvan kehityksen harrastuksessaan.
Jos hakija ei ole varsinainen nuorisoyhdistys ja/tai yhdistyksen toiminnassa on erikseen toimintaa myös
aikuisille, tulee nuorten toimintaan käytetyt menot olla suoraan todennettavissa kirjanpidosta.
Hakijan taloudellinen asema huomioidaan avustuspäätöstä tehtäessä (hakijan varallisuus, oma
varainhankinta, hallintokulujen suhteettoman suuri osuus tilikauden kokonaiskuluista vaikuttaa avustusta
alentavasti). Myös hakijan valtiolta, muilta kunnilta, seurakunnalta sekä muualta saatavissa oleva tuki
vaikuttaa avustusta alentavasti.

Kohdeavustukset
Kohdeavustusta voi hakea esim.
Kohdeavustusta voivat hakea
1) Erityisistä syistä toiminta-avustusta nauttiva järjestö, joka toteuttaa normaalitoimintaansa
kuulumatonta tai täydentävää projektia
2) Nuorten vapaat toimintaryhmät, joiden toimintaan osallistuvista henkilöistä 2/3 on alle 29 –vuotiaita,
Avustusta voidaan myöntää nuorten toimintaryhmille joko toimintaan tai yksittäiseen tapahtumaan.
3) Toiminta-avustuksen hakemisen jälkeen toimintansa aloittava järjestö toiminnan käynnistämisestä
aiheutuviin menoihin, ns. starttiavustus
4) Koko kuntaa käsittävä nuorisotoimintaa tekevien järjestöjen yhteistoimintaelin
5) Määrättyjen nuorisotoimintaprojektien takia perustettu eri alojen järjestöjen yhteistoimintaryhmä
6) Ei-nuorisoyhdistys tai varsinaista nuorisotoimintaa tekevä yhdistys tai muu toimintaryhmä, jonka

toimintaprojekti suuntautuu kaikille nuorille avoimeen toimintaan ja joka tapahtuu vapaaaikalautakunnan alaisissa nuorisotiloissa
Toimintaryhmien avustushakemuksen ja siihen liitettävät asiapaperit allekirjoittaa kaksi täysivaltaista
(täysi-ikäistä) henkilöä. Allekirjoittajien henkilöllisyys tulee olla todennettavissa.

KULTTUURI
Avustusta voivat saada
Avustusta voivat hakea kulttuurityötä tekevät yhdistykset ja yhteisöt, joiden
kotipaikka on Pyhäranta ja joiden toiminta sijoittuu Pyhärantaan ja joiden toiminta ei liity
kansalaisopiston, musiikkiopiston toimintaan tai muun kunnan/kaupungin avustaman laitoksen
toimintaan.
Kohdeavustusta voivat hakea pyhärantalaiset yhdistykset, ryhmät, yksityishenkilöt, jotka edistävät ja
harjoittavat kulttuuritoimintaa Pyhärannassa.

Avustusmuodot
KOHDEAVUSTUS kulttuurityötä tekeville järjestöille ja yhteisöille taiteen
harjoittamiseen ja harrastamiseen, taidepalvelujen tarjontaan ja käyttöön,
kotiseututyöhön sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimiseen ja edistämiseen.

Kohdeavustukset
Kohdeavustusta myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, jotka
- lisäävät ja monipuolistavat kulttuuritarjontaa Pyhärannassa.
- lisäävät kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia ja kulttuurin saavutettavuutta
Pyhärannassa.
- lisäävät eri kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä.
- huomioivat lapset ja nuoret.
- edistävät kunnan strategisia tavoitteita.
- eivät rajoita osallistumista jäsenyyden, kutsun tai näihin rinnastettavan seikan
perusteella.
Kohdeavustusta ei myönnetä
- tilaisuuksiin, jotka liittyvät yhdistyksen tai yhteisön vuosittaiseen
perustoimintaan.
- toimintaan, jonka pääasiallinen tarkoitus on varainkeruu ja taloudellinen voitto.
- matkakuluihin tai tapahtumakustannuksiin toisella paikkakunnalla.
- peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen eikä opinnäytetöihin.
Mikäli avustuksen käyttötarkoitus tai tapahtuman sisältö, toteutus tai laajuus oleellisesti muuttuu, on
avustuksen saajan viipymättä oltava yhteydessä avustuksen myöntäneeseen tahoon.

Avustussopimukset
Vuosittaisen kulttuuriavustuksen myöntämisestä voidaan laatia sopimus kunnan sekä kulttuuritoimintaa
harjoittavan rekisteröidyn yhteisön kesken. Tällöin voidaan katsoa olevan kyseessä Pyhärannan
kulttuuripalvelujen kannalta yleishyödyllinen taloudellinen palvelu (SGEI eli Service of General Interest).
Sopimusjärjestelyn tavoitteena on turvata esimerkiksi vuosittain toistuvien yleisötapahtumien ja
merkittäväksi katsotun kulttuuritoiminnan jatkuvuus Pyhärannassa. Avustussopimukset neuvotellaan
vuosittain seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa tehtäessä kulttuurista vastaavan viranhaltijan kanssa.

Kulttuurin avustusten valmisteluperiaatteita

Avustusten myöntämisessä huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kunnan
strategisten tavoitteiden kanssa, toiminnan vaikuttavuus ja laatu, alueellinen
tasapuolisuus sekä taiteellinen taso ja innovatiivisuus.
Samalle hakijalle ei myönnetä toistuvasti samansisältöisiin hankkeisiin
kohdeavustusta, ja avustuksia jaetaan vuorotteluperiaatteella samansisältöisiin
tapahtumiin kunnan tasolla.

MUUT HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET
Harkinnanvaraisesti määrärahojen puitteissa voidaan myöntää avustuksia muihin tarpeellisiksi
katsottuihin hankkeisiin ja toimintoihin.

HAKUAJAT JA -LOMAKKEET
Pyhärannan kunta julistaa avustukset haettaviksi vuosittain helmi-maaliskuussa tai erikseen
päätettävänä ajankohtana.
Tieavustukset, liikunnan ja nuorison toiminta-avustukset, kulttuurin avustukset ovat haettavissa
keväällä 31.3. mennessä noudattaen kunnan yleistä virastoaikaa, lisäksi liikunnan ja nuorison
kohdeavustuksia voi hakea toiminnan niin vaatiessa, kuitenkin viimeistään 30.10. saakka.
Koululaisten kesätyöllistämistuki on haettavissa 30.4. mennessä.
Hakulomakkeita saa TuPa:sta, Tuki-ja hallintopalvelut, Pajamäentie 4, 23950 Pyhäranta ja kunnan
kotisivuilta www.pyharanta.fi.
Avustuksen saaminen edellyttää, että määrämuotoinen hakulomake siinä yksilöityine liitteineen on
saapunut määräaikaan mennessä kuulutuksessa mainittuun paikkaan ja että hakemus on
asianmukaisesti täytetty sekä virallisesti allekirjoitettu. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
Kuoreen tulee laittaa merkintä ”avustushakemus”.
Avustusta voi saada samaan tarkoitukseen ainoastaan yhdestä avustusmuodosta.
Sekä toiminta-avustuksen että kohdeavustuksen osalta (nuoriso, liikunta, kulttuuri, kesätyöpaikkatuki)
avustussumma voi olla enintään 50 % toteutuneista menoista.

AVUSTUKSEN MAKSAMINEN JA KÄYTÖN
SEURANTA
Avustukset maksetaan hakijan tilille oikaisuvaatimusajan jälkeen, kun tarvittavat liitteet on toimitettu.
Mikäli liitteitä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, avustus jätetään maksamatta.
Allekirjoittaessaan hakemuksen hakija sitoutuu suorittamaan kunnalle takaisin maksetun avustuksen,
mikäli avustuksen myöntämispäätös kumotaan. Jos yhdistys ei jätä toiminta-avustushakemusta,
yhdistyksen tulee tehdä selvitys edellisen vuoden toiminta-avustuksen käytöstä 31.3. mennessä.
Selvitykseksi katsotaan yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös, jotka on toimitettu määräaikaan
mennessä. Jos vaadittavia selvityksiä ei tehdä määräaikaan mennessä, peritään avustus takaisin kunnalle
ja hakijalle ei myönnetä uutta avustusta. Mikäli tapahtuma tai toiminta, johon avustus on myönnetty, ei
toteudu tai se on toteutunut esitettyä huomattavasti suppeampana, kunta voi periä avustuksen osittain
tai kokonaan takaisin. Avustusta saava yhteisö sitoutuu siihen, että kunnan viranomainen saa oikeat
tiedot yhdistyksen toiminnasta ja tileistä.
Kulttuurin kohdeavustuksen osalta tulee aina tehdä selvitys erillisellä lomakkeella. Liikunnan ja nuorison
kohdeavustusten selvitys perustuu hyväksyttäviin tositejäljennöksiin, jotka on toimitettava TuPa:an
ennen avustuksen maksatusta. Kohdeavustuksen käyttäminen: Kohdeavustusta saa käyttää vain ja
ainoastaan siihen myönnettyyn tarkoitukseen.

AVUSTUKSIA KOSKEVAT TIEDUSTELUT JA
NEUVONTA
Tuki- ja hallintopalvelut, 02- 838 3400.
kunta@pyharanta.fi.

