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§ 59 Koronaepidemian vaikutus avustusten käyttöön ja raportointiin
HYD/937/02.05.01.00/2020
Valmistelija

Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Ruso Outi p. 0400 929 846

Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja Halonen Pentti

Valmisteluteksti

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta tukee kaupungin taide- ja kulttuurielämää, urheiluseuroja ja
nuorisoyhdistyksiä sekä muuta kaupunkilaisten hyvinvointia edistävää toimintaa myöntämällä
avustuksia kaupungissa toimiville yhdistyksille, ryhmille ja yksityishenkilöille. Lisäksi on tehty
kaupungissa toimivien tapahtumajärjestäjien kanssa sopimuksia tapahtumien tukemiseksi. Usein
nämä sopimukset ovat markkinointisopimuksia, joissa kaupunki tukee tapahtuman markkinointia
sovitulla summalla ja saa vastineeksi näkyvyyttä tapahtuman yhteydessä erikseen sovittavalla tavalla.
Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet monin tavoin eri avustuksia saaneiden
tahojen toimintaan. Joidenkin yhteistyötahojen toiminta on osin tai kokonaan tauolla, tilaisuuksia ja
tapahtumia on jouduttu siirtämään tai perumaan ja suunnitelmia muuttamaan poikkeuksellisen
tilanteen vuoksi. Monen tapahtuman jatkuvuus on vaakalaudalla.
Kaupunki on huomioinut tilanteen, joustaa avustusten käytössä ja ymmärtää vaikeutuneita ja
muuttuneita olosuhteita. Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 28.5.2020, että
sen vuodelle 2020 myöntämiä avustuksia voi käyttää koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen
vuoksi hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen samaan tai samankaltaiseen tarkoitukseen
vuoden 2021 loppuun saakka. Näin käytettyjä avustuksia ei tulla perimään takaisin.
Koronavirustilanteeseen liittyviin muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä päätöstä, mutta muutoksista
tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuksen käytöstä raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee
noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeita. Avustettavaa toimintaa muutettaessa tulee ottaa
myös huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa alkuperäisen avustuspäätöksen
käyttötarkoituksen tai avustussäännön kanssa. Sama koskee tapahtumien markkinointisopimuksia.
Kuitenkin on huomioitava, että mikäli avustus ei tule käytetyksi, se tulee palauttaa. Jos avustusta
saanut toiminta siis peruuntuu kokonaan, eikä sitä voida siirtää tai muuttaa, eikä siitä ole aiheutunut
kustannuksia, tulee myönnetty avustus maksaa takaisin. Samoin, jos aiheutuneet kulut ovat
merkittävästi pienempiä kuin myönnetty avustus, tulee käyttämättä jäävä osa avustuksesta
palauttaa. Palautuksia koskevat lisäohjeet saa pyynnöstä asianomaiselta viranhaltijalta.

Esitys

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta päättää, että avustusten käyttöön myönnettyjä joustoja jatketaan
vuoden 2022 loppuun saakka samoin ehdoin. Sekä vuodelle 2020 että 2021 myönnettyjä avustuksia
voi käyttää vuoden 2022 loppuun saakka samaan tai samankaltaiseen toimintaan, kuin mihin
avustusta on alunperin haettu. Muutoksiin ei tarvitse pyytää erillistä lupaa, mutta niistä tulee pitää
kirjaa ja ne raportoida avustuksen käytön raportoinnin yhteydessä. Mikäli avustusta saanut hanke tai
toiminta peruuntuu kokonaan, tulee avustus palauttaa. Samoin, jos aiheutuneet kulut ovat
merkittävästi pienempiä kuin myönnetty avustus, tulee käyttämättä jäävä osa palauttaa. Avustuksen
palauttamiseen saa ohjeet kustakin avustuksesta vastaavalta viranhaltijalta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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