
Seuran avustusehdot: 

YLEISET MÄÄRÄYKSET 

1 § 
Soveltamisala 

Näitä ehtoja sovelletaan Suomi-Venäjä-Seuran myöntämiin harkinnanvaraisiin avustuksiin. Muihin 
seuran kautta piirijärjestöille ja osastoille välitettäviin avustuseriin sovelletaan kunkin avustuksen 
myöntäjän määräämiä ehtoja sellaisenaan kuitenkin niin, että seura voi tilitysajan vuoksi vaatia 
avustuksen myöntäjää tiukempia tilitysaikoja. Näiden yleisehtojen lisäksi seura voi antaa avustuksia 
koskevia erillismääräyksiä ja asettaa ehtoja. 

2 § 
Määritelmät 

Avustukset jakautuvat seuraavasti: 

• yleisavustuksella tarkoitetaan saajan toimintaa tai jotakin toiminnan alaa varten yleisesti 
myönnettyä avustusta; ja  

• erityisavustuksella tarkoitetaan yksilöityyn tarkoitukseen myönnettyä avustusta.  

HAKEMINEN 

3 § 
Hakemus 

Avustusta on haettava kirjallisesti sen mukaan kun seura määrää. 

MAKSAMINEN 

4 § 
Pankkitili 

Avustus maksetaan yhdessä tai useammassa erässä avustuksen saajan käytössä olevalle 
pankkitilille. 

5 § 
Maksatuksen keskeytys ja saatavien kuittaus 

Jos avustuksen saaja ei ole antanut asianmukaista selvitystä aiemmin saamansa avustuksen 
käytöstä tai ei ole suorittanut mahdollista palautusta seura voi jättää avustuksen maksamatta. 
Takaisinperittäväksi määrätty avustus voidaan vähentää muusta avustuksesta. 

KÄYTTÄMINEN 

6 § 
Käyttöaika 

Avustusta saa käyttää vain sen vuoden menoihin jolle se on myönnetty, jollei avustuspäätöksessä 
muuta määrätä. 

 
 
 
 



7 § 
Asianmukainen käyttö 

Yleisavustus katsotaan asianmukaisesti käytetyksi, jos avustuksen saajalla on ollut avustettavasta 
toiminnasta hyväksyttäviä menoja vähintään avustusta vastaava määrä. Nettomenoa laskettaessa 
otetaan vähennyksenä huomioon samaan tarkoitukseen valtiolta, kunnalta tai muilta saadut 
avustukset ja yhteistoimintatuotot. 

Erityisavustusta saa käyttää avustuksen saajalle avustettavasta hankkeesta, toiminnasta tai muusta 
hankkeesta aiheutuviin menoihin. Menojen vähennyksenä otetaan huomioon avustukset ja muut 
hankkeesta saadut tuotot. Erityisavustus voi olla enintään syntyneen alijäämän suuruinen. 

8 § 
Hyväksyttävät menot 

Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan avustettavan toiminnan kannalta tarpeelliset, määrältään 
kohtuulliset menot jotka kirjanpitolain ja asetuksen sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan on kyseiselle 
tilikaudelle kirjattava. 

9 § 
Menot joita ei hyväksytä 

Hyväksyttäviä menoja ei ole poistot, vuokra-arvot, varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnat 
menot , lainojen korot ja lyhennykset, käyttöomaisuuden hankintamenot, palkka- ja sotumaksut eikä 
varaukset ja muut laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin menoihin. 

10 § 
Avustus ns. tappiontakuuna 

Avustus voidaan myöntää hakijalle erilliseen tapahtumaan tai projektiin ns. tappiontakuuna. 
Tappiontakuupäätöksessä määrätään tappiontakuun enimmäismäärä sekä ehdot, joiden toteutuessa 
tappiontakuu tai osa siitä maksetaan. Lopullinen maksuun tuleva määrä vahvistetaan tiliselvityksen 
käsittelyn yhteydessä. 

11 § 
Käyttötarkoituksen ja ehtojen muuttaminen 

Seura voi avustuksen saajan hakemuksesta erityisestä syystä muuttaa avustuksen käyttötarkoitusta 
ja ehtoja. Anomus muutoksesta on tehtävä siten, että päätös voidaan tehdä ennen avustuksen 
käyttöä. 

VALVONTA 

12 § 
Valvontaoikeus 

Seura valvoo avustusten käyttöä. Sitä varten sillä on oikeus tarkastaa avustuksen saajan kirjanpitoa, 
hallintoa ja toimintaa sen selvittämiseksi onko avustus käytetty myönnettyyn tarkoitukseen ja onko 
avustuksen ehtoja noudatettu. Mikäli avustuksen saajana olevalla yhteisöllä on lupa luovuttaa osa 
avustuksesta muun yhteisön käytettäväksi, seuralla on oikeus tarkastaa myös viimeksi mainitun 
yhteisön varainkäyttöä. 

 
 
 



13 § 
Kirjanpito 

Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa hyvää kirjanpitotapaa noudattaen siten, että 
avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. 
Mikäli on kysymys merkittävästä hankkeesta tulee avustuksen saajan kirjanpitoon perustaa erityinen 
kustannuspaikka, johon kaikki hankkeen tulot ja menot tulee kirjata. 

14 § 
Selvitys avustuksen käytöstä 

Avustuksen saajan on avustuspäätöksessä mainitussa määräajassa tehtävä selvitys avustuksen 
käytöstä. Selvitys on tehtävä seuran määräämällä tavalla 

Yleisavustuksen tiliselvitykseen tulee liittää: 
-tuloslaskelma ja tase liitetietoineen 
-tilintarkastuskertomus 
-toimintakertomus 
-avustuspäätöksessä määrätyt muut liitteet 

Erityisavustuksen käytöstä on annettava selvitys joka sisältää: 
-yhteenveto hankkeen tuloista ja menoista 
- hankkeen loppuraportti  
-avustuspäätöksessä määrätyt muut liitteet  

Tositteet tai tositejäljennökset liitetään mukaan vain erikseen määrättäessä. 

15 § 
Ehtojen laiminlyönti 

Mikäli ehtoja ei ole noudatettu seura voi: 
1. asettaa määräajan ehtojen täyttämiselle ja keskeyttää avustuksen maksamisen, tai 
2. määrätä avustuksen palautettavaksi. 

16 § 
Ilmoitusvelvollisuus 

Avustuksen saajan on velvollinen välittömästi ilmoittamaan seuralle sellaisesta seikasta, joka 
myöntämispäätöksen mukaan saattaa aiheuttaa avustuksen maksatuksen lykkäämisen tai 
avustuksen tai sen osan takaisinperimisen. 

PALAUTTAMINEN 

17 § 
Palautusvelvoite 

Avustuksen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan avustuksen tai osan siitä, jos 
1. avustusta ei ole käytetty sen ajan kuluessa kun päätöksessä on edellytetty 
2. hanketta jota varten avustus on myönnetty, ei voi toteuttaa tai toiminnalta edellytetty tulos jää 
olennaiselta osin saavuttamatta 
3. avustus on myönnetty suhteellisena osuutena menoista ja avustuksen osuus muodostuu 
suuremmaksi kuin avustuspäätöksessä on edellytetty tai avustuksen määrä on suurempi kuin 
hankkeen alijäämä. 



18 § 
Takaisinperintä 

Seura voi määrätä avustuksen tai sen osan takaisinperittäväksi, jos 
1. toiminnasta tai hankkeesta ei ole aiheutunut riittävästi hyväksyttäviä menoja tai avustuksen osuus 
hyväksyttävistä menoista muodostuu suuremmaksi kuin avustusta myönnettäessä on tarkoitettu; 
2. avustuksen saaja on laiminlyönyt avustusehtojen tai muiden ehtojen noudattamisen; tai 
3. avustuksen saaja on antanut väärää tietoa tai salannut asioita jotka ovat voineet vaikutta 
avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin. 

19 § 
Korko 

Avustuksen saaja voidaan määrätä maksamaan palautettavalle summalle korkoa, joka on kulloinkin 
voimassaolevan korkolain mukainen yliaikakorko. 

VOIMAANTULO 

20 § 

Näitä ehtoja sovelletaan avustuksiin, jotka on myönnetty 1. tammikuuta 1999 jälkeen. 

Helsingissä 16.3.1999 
Hallitus 

 


