
1 
 

Kunnanhallitus hyväksynyt 10.12.2018 

Päivitetty 12.12.2018 

   

 

 

Enontekiön kunnan avustusten yleiset perusteet 

Enontekiön kunta tukee avustuksilla toimintaa, joka toteuttaa kunnan tavoitteita ja strategiaa sekä 

täydentää palvelutuotantoa. Keskeisenä teemana kuntastrategiassa ovat kuntalaisten ja vapaa-

ajan asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistäminen. Avustuksilla pyritään tukemaan 

erityisesti toimintaa, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä, aktivoi kuntalaisia, edistää eri ikäryhmien ter-

veyttä ja hyvinvointia, sekä lisää viihtyvyyttä Enontekiöllä. 

Avustusten myöntäminen on harkinnanvaraista. Sitä ohjaavat kuntastrategian lisäksi yhdistysasia-

kirja ja vuosittain vahvistettavat talousarvio ja käyttösuunnitelma. Myöntämiseen vaikuttaa myös 

muualta samaan tarkoitukseen saatu tuki. Tarkoituksenmukainen omatoimisuus varainhankin-

nassa ei ole avustusta vähentävä tekijä. Avustuksen ehtona on, että edellisenä vuonna avustusta 

saaneet ovat antaneet selvityksen avustuksen käytöstä tarvittavine liitteineen.  

Toiminta-avustuksia (aiemmin perusavustus) myönnetään paikallisille rekisteröityneille yhdistyk-

sille säännöllisen toiminnan tukemiseen. Nuorisoavustuksia myönnetään myös nuorten vapaille 

toimintaryhmille. 

Kohdeavustuksilla tuetaan yhteisöjen ja yksityisten hankkeita ja tapahtumia, jotka eivät ole sään-

nöllistä toimintaa. Järjestö tai toimintaryhmä voi hakea avustusta samaan tapahtumaan tai koh-

teeseen vain yhdeltä toimialalta: kulttuuri, vapaa-aika (nuoriso ja liikunta), kehittäminen- ja elin-

voima.   

Yhdistys voi hakea toiminta-avustusta ja kohdeavustusta. 

Muu tuki raha-avustusten lisäksi voi olla eri sopimuksella kolmannen sektorin toimijan käyttöön 

annettavat tilat, välineet tai työntekijät.  

 

Tukea voivat hakea enontekiöläiset ja Enontekiöllä toimivat: 

 rekisteröidyt yhdistykset 

 kansalaisjärjestöt 

 vapaaehtoista kansalaistoimintaa harjoittavat yhteisöt ja henkilöt 

 muut tahot, jotka täyttävät tuen saamisen edellytykset 

Avustuksia ei myönnetä: 

 opinnäytetöihin 

 puoluepoliittisiin tilaisuuksiin 

 työskentelyapurahoina 

 suljettuihin tilaisuuksiin 

 yksittäisen kuntalaisen henkilökohtaiseen harrastus- tai kilpailutoimintaan 
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 esiintymis,- opinto-, näyttely tai virkistysmatkoihin 

 peruskoulutukseen tai ammatillisiin opintoihin 

 juhliin tai tilaisuuden tarjoiluihin 

 palkitsemisiin 
 

Hakeminen 
Kaikki avustukset haetaan aina ennakkoon, ennen tapahtumaa tai muuta toimintaa.  

Hakuaika on 31.1. klo 15.00 mennessä. Mikäli määräpäivä on lauantai tai pyhä, hakemus tulee pa-

lauttaa viimeistään seuraavana arkipäivänä klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia 

ei käsitellä. Hakuajat ilmoitetaan paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla. Kotisivuilta löytyvät myös 

hakulomakkeet, ja lomakkeita saa myös virastotalolta. Hakemuksen mukana on toimitettava haku-

lomakkeessa pyydetyt liitteet. 

Mikäli yhdistyksen vuosikokousta ei ole pidetty vielä, eikä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota 

avustuksen käytöstä ole, ne toimitetaan heti kun mahdollista.   

 

Käsittely 
Toimialavastaava tekee esityksen avustusten saajista. Kunnanjohtaja tekee asiassa päätöksen. Pää-

tös tehdään keskimäärin 2 kk kuluttua hakuajan päättymisestä. 

 

Avustuksen maksaminen ja käyttö 
Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Avustuksen 

voi käyttää vain avustuspäätökseen kirjattuun kohteeseen.  

 

Tiliselvitys 
Avustuksen käytöstä on annettava tiliselvitys. Tiliselvitys on annettava viimeistää 3kk hankkeen 

toteutumisesta. Mikäli selvitystä ei anneta tai käy ilmi, ettei tukea ole käytetty myönnettyyn tar-

koitukseen, tuki perutaan tai peritään takaisin. 

Toiminta-avustuksen tiliselvitykseksi riittää seuraavan vuoden vastaavan hakemuksen pakolliset 

dokumentit. Mikäli avustuksen saanut toimija ei hae seuraavana vuonna toiminta-avustusta, Enon-

tekiön kunnalla on oikeus saada selvitys edellisvuoden varojen käytöstä.  

Kohdeavustuksen tiliselvityksen allekirjoittavat hakijatahon sääntöjen mukaiset nimenkirjoittajat.   

Lisäksi avustuksen myöntäjällä on tarvittaessa aina oikeus vaatia avustuksen saajalta harkitse-

mansa selvitykset ja tilitykset avustuksen käytöstä. Avustuksen saaja on silloin velvollinen toimitta-

maan pyydetyt raportit.  
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Kulttuurin kohdeavustus 
 

Avustus on tarkoitettu Enontekiöllä järjestettävien kulttuuritapahtumien tai Enontekiön kuntaan 

kohdistuvien kulttuurihankkeiden kuluihin. Tuki kohdistetaan ensisijaisesti paikallisten toimijoiden 

tuottamiin kulttuurisisältöihin. Avustuksella tuetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taide-

palvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä tai paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja 

edistämistä.  

Avustuksen myöntäminen perustuu raha-avun osoitettuun tarpeeseen. Hakija osoittaa laskelmalla, 

että tarve on todellinen, jotta hanke ylipäätään voisi onnistua. Avustus voi olla korkeintaan 75% 

hankkeen hyväksyttävistä kokonaismenoista. 

Kohdeavustusta myönnetään tapahtumiin jotka: 

 tapahtuvat Enontekiöllä ja ovat kaikille avoimia (ei vain jäsenille tarkoitettuja) 

 lisäävät ja monipuolistavat kulttuuritarjontaa Enontekiöllä ja/tai 

 elävöittävät kotiseudun perinteitä ja historiaa tai tallentavat sitä 
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Liikunta-avustukset 
 

Toiminta-avustus 
Avustuksella tuetaan enontekiöläisten liikuntajärjestöjen sääntömääräistä ja toimintasuunnitel-

man mukaista liikunnallista toimintaa. Toiminta-avustusta myönnettäessä huomioidaan perus-

teina: 

Toiminnan määrä, laatu, säännöllisyys ja laajuus 

Ohjaus ja valmennustoimintaan osallistuvat, toimipaikkojen lukumäärä ja jakautuminen, liikunta-

toiminnan monipuolisuus, toimintakerrat, harrastettavat liikuntamuodot, maksaneet jäsenet. 

Avustuksen tarve 

Yhdistyksen taloudellinen tila, muualta saatava taloudellinen tuki. Tarkoituksenmukainen omatoi-

misuus varainhankinnassa ei ole avustusta vähentävä tekijä. 

Yhteiskunnallinen merkitys 

Yhdistyksen työ hyvinvoinnin, kasvatuksen ja sosiaalisen toiminnan aloilla, yhteisöllisyyden edistä-

minen, erityisliikunnan järjestäminen, liikuntapalvelujen tuottaminen laajoille joukoille. 

 

Erityisavustus 
Terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen voidaan myöntää erityisavustusta myös 

muille paikallisille liikuntaa edistäville rekisteröidyille yhdistyksille, esimerkiksi kyläyhdistykset tai 

projektit. 

 

Kohdeavustus 
Avustus myönnetään tiettyyn kohteeseen.  

 Koulutukset 
Myönnetään koulutuskuluihin, jotka kehittävät ja monipuolistavat enontekiöläistä liikunta-

toimintaa: yhdistyksen ohjaajien, valmentajien ja muiden seuratoimijoiden liikuntaan liitty-

vän koulutuksen kuluihin ja/tai koulutusmateriaaleihin. 

 Liikuntatapahtumat  

Myönnetään suurehkojen liikuntatapahtumien järjestämiseen, sekä osallistumiseen valta-

kunnallisten tai alueellisten suurtapahtumien järjestämiseen Enontekiöllä. Avustus ei koske 

kilpailutoimintaa. Enintään 75 % aiheutuneista kuluista. Voidaan myöntää myös kunnan ul-

kopuolisille harkinnanvaraisesti. 

 Retket, leirit  

Myönnetään leiritoimintaan, vähintään kymmenkunnan leiriläisen, vähintään 2 vrk:n leirei-

hin. 

 Pienimuotoinen välttämättömän kaluston/välineiden hankinta 

Myönnetään pienimuotoisen, toiminnalle välttämättömän kaluston tai välineiden hankin-

taan. 
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Nuorisoavustukset 
 

Avustukset on tarkoitettu paikallisille nuorisoyhdistyksille, nuorisotyötä tekeville yhdistyksille sekä 

nuorten itsensä järjestämille toimintaryhmille. 

Avustusten tarkoituksena on tukea nuorten kasvua, osallisuutta, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä 

sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansa-

laisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista 

sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja, kuten Nuorisolaki (2016) velvoittaa. 

Avustusten jaossa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vai-

kuttavuus sekä, miten järjestö/toimija edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osalli-

suutta. 

Toiminta-avustus 
Avustus on tarkoitettu enontekiöläisille rekisteröidyille nuorisoyhdistyksille sääntömääräiseen ja 

toimintasuunnitelman mukaiseen nuorisoon kohdentuvan yleisen toiminnan tukemiseen. Hakijan 

jäsenistöstä tulee 2/3 osaa olla alle 29-vuotiaita. 

Kohdeavustus 
Avustus on kertaluontoinen ja myönnetään jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan 

tapahtuman toteuttamiseen, koulutukseen, retkiin, leireihin, matkoihin ja toimintaa palvelevan 

välineistön ja kaluston hankintaan. 
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HYTE-avustus, muut hyvinvointia ja terveyttä tukevat avustukset 
 

Avustus on tarkoitettu kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaiseen terveellisen ja lii-

kunnallisen elämäntavan edistämiseen paikallisille yhteisöille, muun muassa matalan kynnyksen 

harrasteryhmille (erityisryhmät, liikuntarajoitteiset, uudet kokeilut). Avustusta haetaan vapaa-ai-

katoimelta.  

 

Avustus kylien latu- ja jääkenttien kunnostukseen ja hoitoon  
 

Avustus on tarkoitettu latujen ja jääkenttien hoitamiseksi kylätoimikuntien, urheilujärjestöjen tms. 

talkootyöllä. Avustuksella korvataan ensisijaisesti käyttökuluja. Haetaan infrastruktuurin toimi-

alalta. 

Yritysten latupoolit tuottavat palveluita matkailuyritysten asiakkaille ja palvelut ovat myös kunta-

laisten käytössä, joten avustusta myönnetään näillä perusteluilla. Haetaan elinvoiman ja kehittä-

minen toimialalta.  

 

Elinvoimaa edistävät merkittävät tapahtumat 
 

Tuki myönnetään harkinnanvaraisesti ja vuosittaisen talousarvion puitteissa Enontekiöllä järjestet-

täviin tapahtumiin tai alueella järjestettäviin suurtapahtumiin. Sitä voidaan myöntää kunnan ulko-

puolisille toimijoille ja hakijana voi olla myös yritys. Tuen määrään vaikuttaa tapahtuman osanotta-

jamäärä, paikallinen ja erityisesti ulkopuolinen näkyvyys, tapahtuman vaikuttavuus elinkeinoelä-

mälle sekä kunnan imagoarvojen tukeminen. Haku Enontekiön kunnan kehittämisen ja elinvoiman 

toimialalta. 

 

KokkeiluSäkki - innovatiivisiin kokeiluihin 
 

Myönnetään kokeiluihin, jotka tuovat uudenlaista toimintaa ja tapahtumia Enontekiölle tukemaan 

asukkaiden hyvinvointia tai kunnan elinvoimaisuutta. Myönnetään harkinnanvaraisesti hakemuk-

sesta kertaluonteisesti enintään 1000 euroa.  

Kokeilusäkki-avustuksessa on jatkuva haku. Haetaan kehittämisen ja elinvoiman toimialalta.   

 

 

 


