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Yhdistysten ja järjestöjen avustamisperiaatteet 
 
 
Avustusten myöntämisen yleiset ehdot: 
 
1. Hakija on rekisteröity yhdistys, joka on toiminut vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen 

hakemista. 
2. Jos kyseessä on valtakunnallinen tai maakunnallinen yhdistys, tulee yhdistyksellä olla toimintaa 

Liedossa. 
3. Avustukset kohdistetaan Liedon kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja täydentävään toimintaan, 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä vertaistukeen. Toiminta voi kohdistua joko suuriin 
väestöryhmiin tai pieniin haavoittuviin ryhmiin, joiden tukeminen on erityisen tarkoituksenmukaista. 

4. Avustuksilla tuetaan toimintaa, joka  
- kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin väestöryhmiin 
- kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja 
- edistää sairauden ja vammaisten henkilöiden selviytymistä ja kuntoutusta sekä luo hyvän 

arjen edellytyksiä 
- lisää vertaistoimintaa ja vapaaehtoistyöskentelyä 
- on kaikille avointa ja toimii matalan kynnyksen periaatteella 
- edistää kuntalaisten terveellisiä elintapoja ja lisää heidän voimavarojaan 
-  

5. Avustuksia myönnetään tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa. 
6. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan toimintasuunnitelman sisältö, toiminnan laajuus, 

alueellinen kattavuus, säännöllisyys ja vaikuttavuus kuntalaisiin erityisesti suhteessa sosiaali- ja 
terveystoimen strategisiin tavoitteisiin 

7. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen asema (säästöt, muu varallisuus) 
ja oma varainhankinta. Toiminta-avustus voi olla enintään 50 % avustuksen kohteena olevan 
toiminnan talousarvion mukaisista menoista. 

8. Hakijan tulee toimittaa hakemuksen liitteenä edellisen vuoden tilinpäätöstiedot, tilintarkastajan 
lausunto ja toimintakertomus sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä selvitys 
edellisen vuoden mahdollisesta avustuksesta, josta selviää avustuksen tarkempi käyttö.  

9. Hakijan tulee toimittaa voimassa olevat säännöt, mikäli ne ovat muuttuneet edellisestä 
hakukierroksesta ja niitä ei ole aiemmin toimitettu. Lisäksi on toimitettava vuosikokousasiakirjat. 

10. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon muut Liedon kunnalta saadut avustukset. 
11. Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi 
12. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. 
 
 
Hakumenettely 
 
Avustusten hakuaika päättyy 19.4.2021 klo 16.00. Avustusten jakamisesta päätetään toukokuun 
sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. 
 
Avustushakemuslomakkeet ja hakuohjeet ovat tulostettavissa Liedon kunnan kotisivuilta. Lomakkeita ja 
ohjeita voi myös hakea sosiaalipalveluiden asiakaspalvelusihteeriltä tai kunnan yhteispalvelupisteestä 
Liedon kunnantalolta, osoite Kirkkotie 13, 21420  Lieto. 
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Hakemuslomakkeen kaikki kohdat on täytettävä ja hakemuksen liitteenä tulee toimittaa yhdistyksen 
säännöt ja vuosikokousasiakirjat.  
 
Avustuksen maksaminen 
 
Toiminta-avustukset maksetaan yhdistyksen tai järjestön ilmoittamalle tilille sen jälkeen kun 
avustuspäätös on saanut lainvoiman. 
 
Avustusta ei myönnetä yhdistyksen sellaiseen toimintaan, josta kunta on tehnyt ostopalvelusopimuksen 
yhdistyksen kanssa. 
 
 
 


