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- Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kylien internetsivujen ylläpitoavustus (enintään 100 

e) jaetaan kylien vuosittaisen toimistokuluavustuksen (90 e) maksamisen yhteydessä. 

- Avustus maksetaan hakemuksesta, jonka liitteenä on lasku nettisivujen ylläpidosta, 

päivityksestä ja/tai kehittämisestä. 

- Avustusta maksetaan laskun mukainen määrä, kuitenkin enintään 100 e / kyläyhdistys. 

- Nettisivut voivat olla toteutettu mille alustalle tahansa. 

 

Näin haet avustusta: 

- Hakemus löytyy http://www.kittila.fi/lomakkeet, Kyläyhdistysten avustus. 

- Lomakkeen kohtaan ”11. Haetun avustuksen erittely käyttötarkoituksen mukaan” 

merkitään mistä on kyse, eli nettisivujen ylläpitomaksu (esim. vuosittainen 

palvelintilamaksu tai muu vastaava), nettisivujen päivitysmaksu (nettisivujen 

päivystyksessä on käytetty laskuttavaa tahoa) tai nettisivujen kehittämismaksu 

(nettisivuille on tilattu muutoksia, joista kyläyhdistystä on laskutettu). 

- Lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää. 

- Liitä hakemuksen mukaan lasku(t) nettisivujen kuluista, avustusta maksetaan laskujen 

summan mukaan, mutta kuitenkin yhteensä enintään 100 euroa. 

- Samalla lomakkeella voi hakea kyläyhdistysten toimistokuluihin (esimerkiksi posti- ja tele- 

ja kopiointimaksut) 90 euroa, tästä ei tarvita laskua mukaan. 

- Liitä mukaan muut tarvittavat liitteet eli 1) tase ja tuloslaskelma, 2) oikeaksi todistettu 

jäljennös tilintarkastuskertomuksesta, 3) toimintakertomus, 4) talousarvio ja 

toimintasuunnitelma, 5) suunnitelma avustuksen käytöstä. Ensimmäistä kertaa avustusta 

hakevien tulee toimittaa myös järjestön säännöt ja rekisteriote. 

- Hakemuksia voi toimittaa ympäri vuoden, ja ne osoitetaan Kideve Elinkeinopalveluille: 

Kittilän kunta, Kideve Elinkeinopalvelut, Valtatie 15, 99100 Kittilä tai sen voi tuoda 

kunnanvirastolle Kideven toimistovirkailijalle: Tarja Siitonen, p. 040 760 0744. 

 

 

Liitteenä pykälä www-sivuavustuksen jakamisesta 

Kunnanhallitus § 98 10.04.2012 

  

Kittilän kylien internetsivujen ylläpitoavustuksen jakaminen 

  

Khall § 98 

Vuoden 2012 talousarvioon on viestintään varattu 3.000 euroa kylien internetsivujen 

ylläpitoavustuksiin. Kyläkohtaisesti määräraha on enintään 100 euroa/kylä. Avustuksen 

jakamistavasta kylille ei ole päätöstä.  

  



Kyläkohtainen internetsivujen ylläpitoavustus on mahdollista jakaa kylien vuosittaisen 

posti- ja telemaksuihin annettavan avustuksen (90 €/kylä) maksamisen yhteydessä. 

Kideve Elinkeinopalvelut hoitaa tällä hetkellä em. kylien vuosittaisten avustusten 

maksamisen. Avustus maksetaan hakemusta vastaan. Kylien internetsivujen tekemiseen 

ja ylläpitoon varattu määräraha, enintään 100 euroa/kylä, on mahdollista jatkossa hakea 

samassa yhteydessä, samalla lomakkeella. Lomakkeen liitteeksi tulee liittää nettisivujen 

ylläpidosta ja päivityksestä tai kehittämisestä tullut lasku, tai osoittaa muuten, että kylällä 

on toimivat nettisivut.  

  

Toinen mahdollisuus internetsivujen ylläpitoavustuksen maksamiseen on se, että kylät 

laskuttavat kunnan viestintää suoraan, mihin aikaan vuodesta tahansa, toteutunutta 

internetsivuihin liittyvää laskua vastaan. Tämä käytäntö on kuitenkin hankala niin kylien 

kuin laskujen käsittelijän kannalta. 

  

Kj.: 

Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kylien internetsivujen ylläpitoavustus jaetaan kylien 

vuosittaisen posti ja telemaksujen avustuksen maksamisen yhteydessä. Avustus 

maksetaan hakemuksesta, jonka liitteenä on lasku nettisivujen ylläpidosta ja päivityksestä 

tai kehittämisestä.  

  

Päätös: 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

 


