
 

Raahen kaupunki | PL 62 / Rantakatu 50, FI-92101 Raahe 
Vaihde +358 8 439 3111 | Y-tunnus 1791817-6 | kirjaamo@raahe.fi | www.raahe.fi 

Lähidemokratiahallitus 

Lähidemokratiahallituksen myöntämien avustusten yleisohje 

Tämä yleisohje koskee niitä varoja, jotka Raahen kaupungin talousarviossa on osoitettu lähidemokra-

tiahallituksen jakamina käytettäväksi: 

1) yleisavustuksina Raahen alueella toimivien eläkeläis-, lastensuojelu-, vammais-, ja muuta sosi-

aalista työtä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseen. Tilikohta 4740 1020 (erittelykoodi 200) 

2) yleisavustuksina kylä-, asukas- ja kotiseutuyhdistyksille. Tilikohta 4740 1191 (erittelykoodi 205) 

3) kohdeavustuksina kertaluonteisiin kehittämiskohteisiin. Tilikohta 4740 1191 (erittelykoodi 206) 

ja pienimuotoisiin asuinalueiden liikuntapaikkojen kunnossapitokohteisiin. 

4) maatalousyrityksille maatalouden kehittämiseen. Tilikohta 4730 1191. 

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon toiminnan vaikuttavuus ja yhteiskunnallinen merkitys, 

hakijan aktiivisuus ja omatoimisuus, hakijan taloudellinen tila ja avustuksen tarve, kuntalaisten osalli-

suutta edistävät vaikutukset sekä lähidemokratiahallituksen mahdollisesti määrittämän teeman mukai-

nen toiminta. 

Avustuksia ei myönnetä 

• kaupungin hallintokuntien tuottamaan toimintaan eikä toimenpiteisiin kaupungin omistamissa 

tai hallinnoimissa kohteissa, 

• verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen, 

• koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään tai niiden toimintaan liittyvän 

toiminnan tukemiseen, 

• ryhmille tai yhdistyksille, joilla ei ole toimintasuunnitelmaa, 

• toimi- tai toimintatilojen ylläpitokustannuksiin, tai 

• hakijalle, jolla on mahdollisuus hakea ja saada avustusta toiselta kaupungin viranomaiselta ky-

seistä viranomaista koskevan erityislainsäädännön nojalla. 

Hakijan avustuskelpoisuus 

• Avustuskelpoisia kohdassa 1 tarkoitettuihin avustuksiin ovat eläkeläis-, lastensuojelu-, vam-

mais- ja muuta sosiaalista työtä tekevät järjestöt, joiden kotipaikka on Raahe tai, yhdistyksen 

kotipaikan ollessa toisessa kunnassa, järjestöllä on Raahessa toimiva osasto tms. elin, jonka toi-

minta on kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. 

• Avustuskelpoisia kohdassa 2 tarkoitettuihin avustuksiin ovat järjestöt, joiden toiminnan tarkoi-

tus on järjestää toimintaa ja aktiviteetteja oman kyläyhteisön, asuinalueen tai kaupunginosan 

asukkaille tai edistää heidän etujaan ja hyvinvointiaan. 

• Avustuskelpoisia kohdassa 3 tarkoitettuihin avustuksiin ovat Raahessa toimivat järjestöt ja va-

paat toimintaryhmät. 
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Avustuskelpoinen toiminta 

• Avustuskelpoista toimintaa kohdan 1 avustuksissa on mainittujen järjestöjen toiminta, joka vai-

kuttaa Raahen kaupungin asukkaiden elinolojen ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen 

kunkin järjestön toimialan ja sääntöjen puitteissa. 

• Kohdan 2 avustus kohdistuu avustuskelpoisen järjestön yleiseen toimintaan. 

• Kohdan 3 avustettavan toiminnan kertaluonteisuudella tarkoitetaan, että avustettava toiminta 

ei voi olla vuosittain toistuva, samansisältöinen tapahtuma tai kuluerä. Ehdosta voidaan poiketa 

pienimuotoisten liikuntapaikkojen kohdalla. 

• Avustettavan tahon toiminnan ulottuessa Raahen kaupungin ulkopuolelle otetaan avustusta 

myönnettäessä huomioon vain toimintaan osallistuvien raahelaisten osuus. 

Avustusten hakeminen ja myöntäminen 

• Lähidemokratiahallitus julistaa kohdan 1 ja 2 yleisavustukset haettavaksi 1.3.–31.5. välisenä ai-

kana vähintään 3 viikon hakuajalla sekä kohdeavustukset kevään osalta 31.5. mennessä ja syksyn 

osalta 31.10. mennessä. Maatalouden kehittämisrahan hakuaika on 1.–31.10. Hakemukset teh-

dään pääsääntöisesti sähköisen järjestelmän kautta. 

• Avustushakemukseen on liitettävä hakijan talousarvio ja toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle 

sekä edeltävän vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus. Hakijan 

tulee toimittaa mainitut liitteet vain yhden kerran talousarviovuotta kohden. Kohdeavustuksen 

kyseessä ollessa hakemukseen on liitettävä suunnitelma ja talousarvio avustuksen käytöstä. 

• Lähidemokratiahallitus päättää kohdan 1 yleisavustusten jakamisesta sekä kohdan 3 kohdeavus-

tusten jakamisesta. 

• Kohdan 2 yleisavustukset lähidemokratiahallitus voi delegoida viranhaltijapäätöksellä myönnet-

täväksi enintään 500 € saakka. 

• Kohdan 4 maatalouden kehittämisrahan myöntämisestä päättää lähidemokratiahallitus maa-

seutuasiamiehen esitysten pohjalta. 

Avustuksen maksatus ja käytön valvonta 

• Kohtien 1 ja 2 yleisavustukset maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille, kun päätös on 

saanut lainvoiman ja kun kaikki vaadittavat hakemuksen liitteet on toimitettu. 

• Kohdan 3 kohdeavustus maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen tositteita ja tiliselvitystä vas-

taan. Avustus voidaan maksaa myös ennakkoon, mikäli tämä seikka on avustuspäätöstä tehtä-

essä päätöksentekijän tiedossa. Tositteet ja tiliselvitys on tällöin toimitettava vaaditun ajan ku-

luessa avustuksen käytöstä. Käyttämättä jäänyt osuus avustuksesta on palautettava. 

• Kaupungin tilintarkastajilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan hallintoa ja tilejä siinä laajuu-

dessa kuin avustuksen käytön valvonta edellyttää. 
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