
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TOIMINTA-AVUSTUKSET 2018 

Toiminta-avustusten myöntämisperusteet sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaville yhdistyksille 

Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.1.2018 §7 

Määrälliset perusteet (painoarvo 50 %) 

Toimintaan osallistuneiden ja jäsenten määrä 

 varsinaisten lohjalaisten jäsenten määrä 

 toimintaan osallistuneiden lohjalaisten eli lohjalaisten toimijoiden määrä 
 

Toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve 

 tulo- ja kulurakenne ja avustuksen osuus tuloista 

 mahdollisuudet toteuttaa hakemuksen mukaista toimintaa tai palvelua muulla rahoituksella 
ovat vähäiset 
 

Toiminnan laajuuden kokonaisarviointi 

 toiminnan laajuus ja säännöllisyys, viikoittaisuus ja ympärivuotisuus 

 tapahtumien ja kokoontumisten kokonaismäärät vuositasolla 

 vertailu vastaaviin avustusta hakeneisiin yhdistyksiin 
 

Laadulliset perusteet (painoarvo 50 %) 
 
Toiminnan vastaavuus hyvinvointi-toimialan toiminta-ajatukseen ja strategisiin ja operatiivisiin 
tavoitteisiin (tavoitteiden tukeminen ja täydentäminen) 

 kohdistaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta merkityksellisiin 
väestöryhmiin, vaikka ryhmä olisi pieni 
 

Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus 

 toiminnan tarpeet 

 toiminnasta ja sen tavoitteista selkeät suunnitelmat ja kuvaukset 

 jatkuva toiminnan kehittäminen 

  toiminnasta saatu konkreettinen hyöty 
 
Järjestöjä verrataan keskenään seuraavien ryhmien sisällä: 

 veteraanijärjestöt 

 eläkeläisjärjestöt 

 vammaisjärjestöt 

 muut yleishyödylliset järjestöt 

 järjestöt, joilla palkattua työvoimaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EHDOT 
 
Hyväksytty soteltk 30.1.2018 §7 
 

1. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Lohjan kaupungin asukkaisiin. 
 

2. Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että avustettavan toiminnan tulee tukea ja 
täydentää avustuksia myöntävän viranomaisen toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Lisäksi 
kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan 
rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten 
käyttötarkoituksen toteutumiseen. 
 

3. Avustettavan toiminnan rahoitussuunnitelmien tulee olla hyväksyttävät. Taloudenhoidossa on 
otettava huomioon menojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloihin. 
 

4. Avustusta saadaan käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos 
avustuspäätöksessä ei ole käyttötarkoitusta tarkemmin yksilöity, avustus on käytettävä 
hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. 

 
5. Avustuksia ei myönnetä järjestöille edelleen muille yhteisöille tai yksityisille henkilöille 

jaettaviksi. Lisäksi edellytetään, että avustettava yhdistys on rekisteröity ja että sillä on ollut 
toimintaa vähintään yhden kalenterivuoden ajan. 

 
6. Jos avustusta anoo keskusjärjestö, jonka alaisena toimii kaupungissa paikallisia alajärjestöjä, 

kaupungin avustus myönnetään suoraan alajärjestölle. Jos keskusjärjestö kuitenkin ylläpitää 
yksinään lohjalaisten hyväksi sellaista toimintaa, jonka tukemisen kaupunki katsoo 
tarkoituksenmukaiseksi, voidaan kaupungin avustus myöntää keskusjärjestölle. 
 

7. Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, 
jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien 
ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. 
 

8. Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä 
käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita erityisehtoja 
ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellistä tai 
puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa. 
 

9. Avustuksen saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten 
ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä 
voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus 
tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla. 
 

10. Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin viranomaiselle niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot 
avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia 
tarkastuslautakunnan ja tarkastuspäällikön valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön 
kirjanpito ja hallinto sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan 
välttämättömiksi.  

 
 

 
 


