
        

 

 

SOPIMUS AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISESTÄ, KÄYTÖSTÄ, KÄYTÖN 
VALVONNASTA JA EHDOISTA  
 
 
1. Sopimusosapuolet 

 
Suomi-Seura ry ja _____________________________________________________ 

Ulkosuomalaisyhteisön edustajan nimi 

 
 
2. Sopimuksen kohde 
 

  Suomi-Seura ry:lle valtionavustuslain (688/2001) 7 § :n 2 momentin nojalla opetus- ja 
kulttuuriministeriön osoittamasta määrärahasta myönnettävä avustus ulkosuomalaisyhteisön 
käytettäväksi avustuspäätöksessä yksilöidyllä tavalla. 

 

 
3. Avustuksen käyttäjä 
 
______________________________________________________________________  
Ulkosuomalaisyhteisön nimi 

 
 
4. Avustuksen määrä  
 
Avustuksen määrä vahvistetaan Suomi-Seura ry:n avustuspäätöksessä. 
 
 
5 . Avustuksen saaja sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja: 
 
5.1. Käyttötarkoitus 
 
Avustuksen saaja sitoutuu käyttämään avustuksen hakemuksensa mukaiseen toimintaan ja 
Suomi-Seura ry:n päätöksessä eriteltyihin menoihin ____/____20___ mennessä. 
 
5.2. Maksatus 
 
Avustus maksetaan yhdellä kertaa sen jälkeen kun sopimus on allekirjoitettu ja avustuspäätös 
tehty hakijan määräaikaan mennessä toimittaman hakemuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen 
perusteella. 
 
5.3. Selvitys 
 
Avustuksen saaja sitoutuu toimittamaan selvityksen avustuksen käytöstä tarkoitukseen 
laaditulla lomakkeella Suomi-Seura ry:lle viimeistään ____/____20___ mennessä. (Suomi-Seura 

merkitsee). 

Lomake on saatavilla myös osoitteesta www.suomi-seura.fi. 
 
5.4. Avustuksen käytön valvonta 
 
Avustuksen saaja sitoutuu antamaan Suomi-Seura ry:lle avustuksen ehtojen noudattamisen 
valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot ja ilmoittamaan viipymättä yhteisön toimintaa koskevasta 
muutoksesta (esim. toiminnan keskeyttäminen). 
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5.5. Tarkastaminen ja seurantatiedot 
 
Sen lisäksi, mitä valtionavustuslain 16 §:ssa säädetään valtionapuviranomaisen 
tarkastusoikeudesta, Suomi-Seura ry:llä ja opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus saada 
avustuksen saajalta valtionavustuksen käyttöä koskevat tarvittavat seurantatiedot. Avustuksen 
saaja sitoutuu antamaan kaikki seurannan kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset 
 
5.6. Avustuksen palauttaminen 
 
Avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan Suomi-Seura ry:lle viipymättä virheellisesti, liikaa tai 
perusteettomasti saamansa avustuksen tai sen osan. Saaja sitoutuu myös palauttamaan 
avustuksen tai sen osan, ellei sitä voida käyttää tässä sopimuksessa edellytetyllä tavalla ja 
ehdoin siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.   
 
5.7. Maksatuksen keskeytys 
 
Maksatus voidaan keskeyttää noudattamalla valtionavustuslain 19 §:ssä säädettyjä periaatteita. 
 
5.8. Avustuksen palautus, takaisinperintä sekä korko 
 
Jos Suomi-Seura ry määrää palautettavaksi tai perittäväksi takaisin avustusta, avustuksen 
saaja sitoutuu palauttamaan määrätyn summan sekä suorittamaan palautettavalle määrälle 
valtionavustuslain 24 ja 25 §:ssä säädettyjen periaatteiden mukaisesti korkoa ja 
viivästyskorkoa. 
 
 
6. Muut ehdot 
 
Tämä sopimus voidaan purkaa toisen sopimuspuolen olennaisesti rikottua sopimusta.  
 
Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti. 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta.  
 
Aika       
 
_________________________20___  ___________________________20___ 
 
Paikka 
 
_______________________________  Helsinki 
  
Allekirjoitukset: 
 
 
_______________________________   _________________________________  
 
_______________________________                _________________________________ 
 
_______________________________  Suomi-Seura ry 
Avustuksen saaja  

  
 


