
YHDISTYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN 
MYÖNTÄMISPERUSTEET 
 
Toiminta-avustusta voivat hakea yhdistykset ja yhteisöt, joiden kotipaikka ja toiminta on 
Pieksämäellä tai joiden säännöllinen toiminta sijoittuu Pieksämäelle ja jotka ovat toimineet 
vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai 
todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Rekisteröitymättömille yhdistyksille 
toiminta-avustusta voidaan myöntää vain poikkeustapauksessa. 
 
Toiminta-avustusta myönnetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. 
Toiminnan on edistettävä kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä sen on 
tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa. Lisäksi kiinnitetään huomiota avustettavan 
toiminnan laatuun, laajuuteen ja suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen 
sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen 
toteutumiseen. 
 
Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto. Toiminta-
avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia. Myönnetty avustus on käytettävä sen 
vuoden toimintaan, jolle avustus on myönnetty. Avustuksen käyttöä ei ole mahdollista 
siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa. Samaan käyttötarkoitukseen toiminta-
avustusta voi saada kaupungilta ainoastaan yhdeltä toimielimeltä (kaupunginhallitus tai 
lautakunta). 
 
Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan 
loppuun mennessä. 
 
Avustettava toiminta 
Vuosittaista toiminta-avustusta ei kuitenkaan lähtökohtaisesti myönnetä yhdistyksen 
toimintaan, jota kaupunki tukee muilla avustuksilla tai yhdistyksen toimintaan, jolta 
kaupunki ostaa palveluja. Toiminta-avustusta ei myöskään myönnetä yhdistysten 
toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto ja aikaisemmin avustusta saaneille 
yhdistyksille, joiden toiminta on oleellisesti ilman perusteltua syytä poikennut 
avustushakemuksesta ilmoitetusta käyttötarkoituksesta. Avustettaville yhteisöille 
vuosittaista toiminta-avustusta myönnetään seuraavien kriteerienperusteella: 
 
Painoarvo 
Määrälliset kriteerit: 55 % 

Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden ja jäsenten määrä  15 % 
• varsinaisten jäsenten määrä 

• jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä 

• toimintaan aktiivisesti osallistuneiden toimijoiden määrä 
Toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve    10 % 
• tulos 

• tulorakenteen monipuolisuus ja avustuksen osuus tuloista 
Toiminnan laajuuden kokonaisarviointi    30 % 
• toiminnan laajuus ja säännöllisyys, viikoittaisuus ja ympärivuotisuus 

• tapahtumien ja kokoontumisten kokonaismäärät vuositasolla 
 
 
 



Laadulliset kriteerit: 45 % 
Toiminnan sisältö ja vaikuttavuus    35 % 
• vastaavuus kaupungin strategisiin tavoitteisiin (kaupunkistrategia ja ko. palvelujen 

strategiat) 

• toiminnan luonne ja yhteisöllisyys 

• toiminnan erityispiirteet (mm. erityisryhmien rajalliset mahdollisuudet osallistua 
muuhun toimintaan) 

Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus   10 % 
• toiminnasta ja sen tavoitteista selkeät suunnitelmat ja kuvaukset 

• jatkuva toiminnan kehittäminen 
 
HAKEMINEN 
Hakuaika 
Toiminta-avustukset ovat haettavissa kerran vuodessa. Pääsääntöisesti hakuaika on joulu-
tammikuun aikana. Tarkat hakuajat ilmoitetaan kaupungin kotisivuilla www.pieksamaki.fi ja 
lehti-ilmoituksella Pieksämäen lehdessä. 
Hakumenettely 
Toiminta-avustusta 
haettaessa käytetään yhteistä toiminta-avustuslomaketta, johon täytetään: 

• hakijayhteisön yhteystiedot, tilitiedot ja avustusasiain hoitajan tiedot 

• avustussumma ja tiivistelmä edellisen vuoden toiminnasta ja avustuksen käytöstä 

• toimintatiedot: hakijayhteisön jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä ja alle 29-
vuotiaiden jäsenten määrä 

Hakijayhteisön tulee toimittaa toiminta-avustushakemus ja seuraavat asiakirjat hakuajan 
määräaikaan mennessä: 

• toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan 

• talousarvio vuodelle, jolle avustusta haetaan 

• viimeisin allekirjoitettu tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen.  

• yhdistyksen/yhteisön säännöt 
Hakemuksesta on selvittävä kaikki kaupungin eri yksiköiden avustama toiminta 
rahamäärineen eriteltynä (mukaan lukien vastikkeettomat tilat).  
 
Hakemukset toimitetaan tai postitetaan kaupungin kirjaamoon osoitteella: 
Pieksämäen kaupunki / Kirjaamo 
Kauppakatu 1, PL 125, 76101 Pieksämäki 
kirjaamo@pieksamaki.fi 
 
 


