Outokummun kaupungin tulevaisuusrahasto
kaupunginvaltuuston hyväksymä xx.xx.2021 § xxx

1 § Rahaston tarkoitus
Tulevaisuusrahaston tarkoituksena on edistää modernin ja innovatiivisen
kaupunkirakenteen kehittymistä sekä ympäristöllisesti kestävää ja
tarkoituksenmukaista yhdyskuntarakennetta sekä hiilineutraalin liikkumisen
ratkaisuja.

2 § Rahaston pääoma ja sen kartuttaminen
Rahaston peruspääoma on 28 000 000 (kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa) euroa.
Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa tilikauden tuloksen mahdollistamissa rajoissa
lisäämällä siihen rahaston pääoman vuotuinen tuotto ja mahdolliset pääoman
palautukset. Rahaston kartuttaminen keskeytetään, kun rahaston pääoma
saavuttaa 50 000 000 €.
Kaupunginvaltuusto voi kaupungin tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä päättää
myös muusta rahaston pääoman lisäyksestä, mikäli tilikauden tulos sen
mahdollistaa.

3 § Rahaston käyttö
Rahaston 28 000 000 €:n ylittävältä osalta pääomaa ja rahaston tuottoa voidaan
käyttää rahaston tarkoituksenmukaisiin strategisesti merkittäviin ja/tai välittömästi
Outokummun kaupunkialueen infrastruktuuria ja rakenteellista toimivuutta
edistäviin hankkeisiin ja investointeihin.
Rahoitusta suunnataan laadullisesti korkeatasoisiin julkisen tai avoimen sektorin
infrastruktuurihankkeisiin, kestävää kehitystä ja ympäristön tilaa parantaviin
hankkeisiin, energiatehokkuutta ja uusia innovatiivisia energiankäyttömuotoja
edistäviin hankkeisiin sekä esteettömän ja sujuvan kaupunkiympäristön
kehittämiseen.

Rahoitusta voidaan myöntää muun muassa voimassa oleva valtiontukisääntely
huomioiden avustuksina tytäryhtiöille niiden toiminnan tarkoituksenmukaisiin ja
kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita sekä monipuolista yhdyskuntarakennetta
tukeviin hankkeisiin ja/tai investointeihin tai sijoituksina / pääomalainoina niiden
oman pääoman vahvistamiseksi. Tällaisia voivat olla esim. huonolla kysynnällä
olevan rakennus- ja asuntokannan purkaminen tai uudenlaisten asumis- ja
yhdyskuntarakenteen ratkaisujen toteuttaminen. Rahoitusta voidaan suunnata
myös kaupunkialueiden suunnitelmallista käyttöä edistävään suunnitteluun ja
esiselvityshankkeisiin.
Yritysten osalta tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä katsotaan
olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja että yrityksen kotipaikka
tai toimipiste on Outokummussa.
Rahaston käytöstä päättää kaupunginvaltuusto.
Kaupunginhallituksella on oikeus antaa tarkempia ohjeita tuen myöntämisen
edellytyksistä, maksamisesta, sen käytön tarkastamisesta sekä takaisinperinnästä.

4 § Varojen säilyttäminen
Rahaston varat on sijoitettava Outokummun kaupungin sijoitusstrategian mukaisin
periaattein.
Rahaston varat on pidettävä erillään muista varoista.

5 § Rahaston hoitaminen
Rahastoa hoitaa kaupunginhallituksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti
hallintopalvelut.
Rahastosta pidetään erillistä kirjanpitoa.

6 § Voimaantulo
Rahaston säännöt tulevat voimaan x.x.2021

