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Toiminta-avustusten myöntämisperiaatteet
Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia järjestöille ja muille yhteisöille toimintaan, joka tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen toimialaa edistämällä asukkaiden
hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.
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Hakija on rekisteröity yhdistys tai vapaaehtoistyötä tekevä yhteisö, joka on toiminut
vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua.
Hakijan kotipaikka on ensisijaisesti Riihimäki. Jos kyseessä on valtakunnallinen tai
maakunnallinen yhdistys, tulee sen toiminnan olla selkeästi riihimäkeläisten asukkaiden
hyvinvointia ja toimintakykyä edistävää.
Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toiminnan kohdentuminen
sellaiseen toimintaan, joka on Riihimäen kaupungin talousarviossa 2019 määritettyjen
sosiaali- ja terveyslautakunnan painopistealueiden ja niihin liittyvien toiminnallisten
tavoitteiden mukaista, ja joka täydentää sosiaali- ja terveystoimen muita palveluita.
Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen asema (säästöt,
muu varallisuus) ja oma varainhankinta.
Toiminta-avustusta myönnetään vain yhden hallintokunnan määrärahoista.
Avustusta ei myönnetä yhdistyksen sellaiseen toimintaan, josta kaupunki on tehnyt
ostopalvelusopimuksen yhdistyksen kanssa.
Avustuksella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia yritystoimintaan.
Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi.
Kaupungilla on oikeus tarkastaa avustusta saavan yhteisön hallinto ja tilit siltä osin
kuin avustuksen käytön valvonta sitä edellyttää.
Myöhästyneenä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.
Avustuksen käytöstä tulee antaa selvitys avustuksen myöntäneelle toimielimelle viimeistään kutakin avustusvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.
Avustus voidaan periä takaisin, jos anomuksen tai annettujen selvitysten osalta ilmenee
puutteita tai väärinkäytöksiä tai avustusta ei ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen.

Hakumenettely
Toiminta-avustukset ovat haettavana maalis-huhtikuun aikana tarkemmin erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Hakulomakkeen voi tulostaa kaupungin kotisivuilta tai hakea kaupungintalon palvelupiste Tietotuvasta, (Eteläinen Asemakatu 2).
Hakulomakkeen kaikki kohdat on täytettävä. Hakijan tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi
yhdistyksen säännöt, edellisen vuoden tilinpäätöstiedot, toimintakertomus ja tilintarkastajien
lausunto sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.
Hakemuksen katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli se saapuu perille hakuajan viimeisenä arkipäivänä klo 14.30 mennessä.
Toiminta-avustuksen maksaminen
Avustukset maksetaan yhdistyksen tai järjestön ilmoittamalle tilille avustuspäätöksen tultua
lainvoimaiseksi. Avustus on maksettavissa hakuvuoden lokakuun loppuun saakka edellyttäen, että mainitut selvitykset on toimitettu.
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