
 

 

   

AVUSTUSTEN YLEISET JAKOPERIAATTEET 

Kaupunginhallitus 23.9.2019 

 

1. Yleisperiaatteet 

Haminan kaupunki avustaa vuosittain haminalaisia yhdistyksiä ja muita toimijoita harkin-

nanvaraisin yleis- ja kohdeavustuksin talousarvioon varatuista määrärahoista. Kaupunki 

myöntää avustuksia pääsääntöisesti haminalaisille ja Haminassa toimiville yhdistyksille 

sekä muille toimijoille, joiden toiminta kuuluu kyseisen toimialan piiriin. 

 

Avustettavan toiminnan tulee täydentää kaupungin strategisten tavoitteiden1 toteutta-

mista, avustuksia myöntävän toimialan toimintaa sekä vahvistaa kaupungin ja avustettavan 

tahon välistä kumppanuutta. Kaupunki avustaa yhteisöjä, joiden toiminta edistää asukkai-

den kokonaisvaltaista hyvinvointia, lisää omaa aktiivisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäisee 

syrjäytymistä. 

 

Avustusta harkittaessa huomioidaan yhdistyksen tai toimijan saamat muut avustukset ja 

kaupungilta saatu muu tuki sekä toimijan itsensä maksettavaksi jäävät kustannukset. Yh-

distys tai toimija voi saada kaupungilta avustusta vain yhdeltä toimialalta. 

 

Avustusta ei myönnetä toimintaan, joka on suoraan sidoksissa liiketoimintaan tai jonka 

keskeinen tarkoitus on varainkeruu. Sellaiseen toimintaan, jota kaupunki hankkii 

ostopalveluna yhdistykseltä tai muulta toimijalta, ei myönnetä avustuksia. 

Haminan kaupungin myöntämiä avustuksia ei saa jakaa eteenpäin. 

 

Avustuksen käyttöä valvoo avustuksen myöntäjä. Avustusta saadaan käyttää vain avus-

tushakemuksessa ja -päätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Kaupungin tilintarkastajille ja 

sisäiselle valvonnalle on varattava mahdollisuus tarkastaa avustuksensaajan hallinto ja kir-

janpito. Mikäli avustusta ei ole käytetty avustusehtojen tai avustuspäätöksen mukaisesti, 

voidaan avustus takaisinperiä tai maksatus keskeyttää. 

 

Avustuksien myöntäjät noudattavat kaupunginhallituksen vahvistamia yleisiä jakoperiaat-

teita. Toimialoilla tulee lisäksi olla omat yksityiskohtaisemmat avustusten jakoperusteet, 

jotka asianomainen valiokunta hyväksyy. 

 

                                                           
1 https://www.hamina.fi/wp-content/uploads/2018/02/Haminankaupunginstrategia.pdf  

https://www.hamina.fi/wp-content/uploads/2018/02/Haminankaupunginstrategia.pdf


 

 

2. Avustuksen hakeminen ja käsittely 

Yleis- ja kohdeavustukset julistetaan haettavaksi yhteisellä hakuilmoituksella loppuvuo-

den aikana. Joissakin avustuksissa hakuaika voi poiketa aikataulusta ja niistä tiedotetaan 

erikseen. 

 

Avustukset myöntää joko asianomainen valiokunta tai viranhaltija oman toimialansa koh-

deryhmille hallinto- ja toimintasääntöjen mukaisesti. Muiden kuin valiokunnan toimialaan 

kuuluvien osalta myöntöpäätöksen tekee kaupunginhallitus tai kaupunginhallituksen alai-

nen viranhaltija. Avustukset myönnetään pääsääntöisesti alkuvuoden aikana. 

 

Avustusta hakevan tahon tulee antaa hakemuksessa selkeä kuvaus avustuksen käyttötar-

koituksesta sekä riittävä tieto taloudesta. Kaupunki voi pyytää lisäselvityksiä sekä tarvit-

taessa myös kuluvan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman.  

 

Avustuksia haetaan Haminan kaupungin avustushakemuslomakkeella2. Hakemukset lähe-

tetään ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@hamina.fi. Sähköistä hakemusta 

ei tarvitse allekirjoittaa. Jos sähköistä hakemusta ei ole mahdollista tehdä, tulee kirjallinen 

hakemus toimittaa kaupungin asiointipalveluun (Puistokatu 2).  Hakemusten tulee olla 

perillä ilmoitettuna määräaikana. Myöhässä saapuneet hakemukset hylätään. Kaupunki voi 

pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen. Puutteelliset hakemukset, joita 

ei ole korjattu tai täydennetty korjauspyynnön mukaisesti annetussa määräajassa, hylä-

tään. 

 

Avustushakemukset käydään läpi hakuajan päätyttyä. Avustushakemus voidaan siirtää toi-

sen toimialan päätettäväksi, jos toiminnan sisältö kohdentuu paremmin kyseiselle toimi-

alalle. Avustukset maksetaan, kun myöntöpäätös on saanut lainvoiman (21 päivää päätök-

sen tiedoksiannosta), ellei toisin päätetä.  

 

3. Avustusmuodot 

Kohdeavustus 

Kohdeavustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan toimintasuunnitelman ja -kerto-

muksen mukaiseen toimintaan, hankkeeseen tai projektiin. Hakemuksessa tulee kuvata, 

mihin kohdeavustus käytetään. Kohdeavustuksilla voidaan tukea myös sellaisia tapahtu-

mia ja hankkeita, jotka edistävät järjestöjen uusien toimintatapojen ja ideoiden kehittä-

mistä ja käyttöönottoa. 

                                                           
2 Hakemuslomake on saatavilla kaupungin verkkosivuilta: www.hamina.fi  

mailto:kirjaamo@hamina.fi
http://www.hamina.fi/


 

 

Yleisavustus 

Yleisavustuksia myönnetään yhdistyksen ympärivuotiseen toimintaan. Yleisavustusta 

myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan toimintasuunnitelman ja -kertomuksen mukai-

seen toimintaan.  

 

Kohdeavustus on ensisijainen suhteessa yleisavustukseen.  

 

Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon mm.: 

- toiminnan yleishyödyllisyys ja tarpeellisuus 

- toiminnan sisältö, aktiivisuus ja vaikuttavuus 

- palvelujen laatu 

- toiminnan peittävyys ja/tai jäsenmäärä 

- hakijan taloudellinen tila. 

 

4. Avustettava ja tuettava toiminta 

a) Kulttuuriavustukset 

Kulttuuriavustukset ovat ensisijaisesti kulttuurialan yhdistyksille ja ryhmille sekä taiteen 

perusopetuksen järjestäjille. Kohdeavustusta myönnetään sellaisten kulttuuritapahtumien 

ja hankkeiden toteuttamiseen, joihin kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu. 

 

b) Liikunta-avustukset 

Liikunta-avustukset ovat ensi sijassa urheilu- ja liikuntayhdistyksille. Liikunnan yleisavus-

tuksia myönnettäessä huomioidaan lapsi- ja nuorisotoiminnan laajuus ja toiminnan liikun-

tapoliittinen ja -kasvatuksellinen merkitys. 

 

c) Nuorisoavustukset 

Avustusta myönnetään nuorisotoiminnan toteuttamiseen ensi sijassa nuorisoyhdistyk-

sille, nuorten toimintaryhmille sekä yhteisöille, joiden kohderyhmänä ovat nuoret. 

 

d) Työllisyyttä edistävät avustukset 

Avustusta myönnetään yleis- ja kohdeavustuksena työllistymisen tukemiseen. 

 

e) Hyvinvointia edistävät avustukset 

Kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kuntalaisten aktiivisuutta edistävään sekä syrjäytymistä 

ehkäisevään toimintaan myönnettävä avustus. 

 

 



 

 

f) Toimitila-avustukset 

Yhteisöillä on mahdollista hakea toimitila-avustusta oman toimintansa kannalta välttämät-

tömien tilojen ylläpito tai vuokrakustannuksiin. 

 

g) Yksityistieavustukset 

Yksityistieavustusten hakuprosessi on muuttumassa yksityistielainsäädännön muutoksen 

johdosta ja yksityistieavustusten hakemisesta ja myöntämisestä 1.1.2020 lähtien tiedote-

taan erikseen. 

 

h) Markkinointiyhteistyö 

Markkinointiyhteistyön kohde valitaan Haminan kaupungin strategisten tavoitteiden ja 

arvojen mukaisesti. Kaupungin harjoittaman markkinointiyhteistyön on edistettävä kau-

pungin myönteistä tapahtumatoimintaa ja positiivista Hamina-kuvaa. Tuettava kohde voi 

olla joko yksityinen henkilö, yhteisö tai tapahtuma, jonka toiminta edistää kaupungin nä-

kyvyyttä. 

 

i) Veteraaniavustukset 

Veteraanijärjestöille kuntoutukseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan myönnettävät 

avustukset. Kaupunginhallitus myöntää ko. avustukset. 

 

5. Muu toiminta / ostopalvelut 

Avustusten ohella Haminan kaupunki voi hankkia yhdistyksiltä ja muilta toimijoilta vastik-

keellisia palveluita ja tehdä kumppanuussopimuksia. Tällöin kyse on palvelun ostamisesta, 

ei avustamisesta. Vastikkeelliset palvelut ja kumppanuussopimukset voivat sisältää mo-

nenlaisia tapahtumia sekä erilaista toimintaa. 


