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Nurmijärven kunnan yhdistyksille myöntäminen toiminta-avustusten 
yleiset periaatteet 

Hyväksytty kunnanhallituksessa 29.1.2018 § 25  

Yhdistyksille myönnettävien toiminta-avustusten yleisissä periaatteissa määritellään ne reunaehdot, 
joiden puitteissa toimielimet myöntävät avustuksia yhdistyksille. 

Toiminta-avustusta myönnetään yhdistyksen sääntöjen ja toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. 
Yleiset periaatteet koskevat kohdeavustusten jakamista soveltuvasti.  

Kohdeavustusta voidaan myöntää yksittäisen hakemuksessa määritellyn kohteen toteuttamiseen 
lautakunnan hyväksymän avustussäännön määräämällä tavalla. 

Toiminta- ja kohde-avustusten tarkemmat myöntämisperusteet määritellään kunkin toimielimen osalta 
lautakuntien erikseen hyväksymissä avustussäännöissä. 

Toiminta-avustusta (myöhemmin avustus) voidaan myöntää nurmijärveläiselle tai Nurmijärvellä 
toimintaa järjestävälle yhdistykselle, joka  

- edistää kunnan strategian toteutumista 

- täydentää tai monipuolistaa kunnan tarjoamia palveluja 

- edistää kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja harrastusmahdollisuuksia. 

Avustuksen hakemiseen ja käyttämiseen liittyvät yleiset rajaukset ja määräykset 

- avustusta on haettava avustuksen hakulomakkeella määräaikaan mennessä 

- avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty 

- avustuksen hyväksyttävästä osuudesta yhdistyksen toimintamenoista linjataan kunkin avustusta 
myöntävän toimielimen omassa avustussäännössä. 

Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle 

- sen sääntöjen ja toimintasuunnitelman mukaiseen perustoimintaan   

- avustettavasta toiminnasta aiheutuviin kuluihin pois lukien ne kulut, jotka erikseen avustusta 
koskevassa yksityiskohtaisessa avustussäännössä rajataan hyväksyttävien menojen ulkopuolelle 

- joka on toiminut vähintään yhden tilikauden 

- joka on hakemuksen yhteydessä toimittanut vaaditut liitteet.  

Avustusta ei myönnetä 

- samaan toimintaan, johon yhdistys saa avustusta joltain toiselta kunnan toimielimeltä 

- kunnan omille yksiköille tai niiden järjestämälle toiminnalle 

- hakijalle jonka hakemus on myöhässä 

- hakijalle, joka ei täytä avustussäännössä mainittuja kriteereitä 

- hakijalle, joka ei määräaikaan mennessä toimita hakemuksensa liitteeksi vaadittavia asiakirjoja. 

Avustusta myönnettäessä arvioidaan 

- hakijan toiminnan suunnitelmallisuutta, säännöllisyyttä, laajuutta ja hyvinvointivaikutuksia  

- hakijan toiminnan omaa rahoitusosuutta  

- hakijan toiminnan toimintasuunnitelmaa 
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- hakijalle aiemmin myönnetyn avustuksen käyttöä ja myöntämisperusteiden noudattamista 
aikaisempina vuosina.  

Avustushakemuksessa vaadittavat liitteet (aiemmin avustusta hakeneet ja saaneet yhdistykset) 

- avustuskautta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio  

- toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan/toiminnan tarkastajan lausunto edelliseltä 
tilikaudelta 

- allekirjoitettu pöytäkirjaote yhdistyksen vuosikokouksesta, jossa on myönnetty vastuuvapaus 

- yhdistyksen säännöt, jos sääntöjä on muutettu 

- tieto nimenkirjoitusoikeutta koskevasta muutoksesta 

- pankin varmistama tieto tilinomistajista, jos yhdistyksen tilinumero on muuttunut. 

Avustushakemuksessa vaadittavat liitteet (edellisten lisäksi koskee uusia hakijoita) 

- yhdistyksen säännöt 

- ote yhdistysrekisteristä  

- pankin varmistama tieto tilinomistajista.  

Avustuksen maksaminen  

- avustus maksetaan aikaisintaan kun sen myöntämispäätös on tullut lainvoimaiseksi 

- avustus maksetaan avustuksen hakijan tilille.  

Avustuksen käytön valvominen 

- avustuksen saajan on kirjattava kunnalta saatu avustus selkeästi kirjanpitoonsa 

- yhdistyksen hallinnon ja kirjanpidon tulee noudattaa hyvää hallintotapaa 

- kunnan viranomaiselle on annettava mahdollisuus tarkistaa avustuksen saajan varainkäyttö ja 
hakemukseen liittyvät asiakirjat avustuksen käytön ja avustusehtojen noudattamisen 
selvittämiseksi. 

Myönnetty avustus voidaan periä takaisin 

- jos hakija on saanut tai on saamassa samaan toimintaan avustusta kunnan toiselta toimielimeltä  

- jos avustuksen saaja on käyttänyt avustusta muuhun kuin avustussäännössä hyväksyttävään 
tarkoitukseen 

- jos hakemuksessa on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja. 

Päätöksen takaisinperinnästä tekee se taho, joka on avustuksen myöntänyt. 


