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Sörmlandissa käytössä oleva säännöstö taloudellisesta 

avustuksesta yhdistyksille ja järjestöille 

 
Tarkoitus 

Region Sörmlandin yhdistyksille ja järjestöille myöntämän taloudellisen 

avustuksen tarkoituksena on edistää toimintaa, joka myötävaikuttaa Region 

Sörmlandin vision "DET ÖPPNA REGION SÖRMLAND - Yhdenvertainen 

terveys ja elävä kulttuuri kestävällä ja elinvoimaisella alueella" 

toteutumiseen. 
 

Tavoitteet 

Region Sörmlandin myöntämä taloudellinen avustus luo edellytykset: 

 
 demokraattisten arvojen säilyttämiseen ja vahvistamiseen 

eri muodoissa yhteistyössä alueen väestön kanssa.

 Yhden- ja tasavertaisen terveyden, kansanterveyden, kulttuurin ja 

koulutuksen suotuisalle kehitykselle.
 

Alueet, joille avustusta voi hakea 

Sörmlandissa toimivat yhdistykset ja järjestöt voivat hakea avustusta, 

jos niillä on toimintaa yhdellä tai useammalla seuraavista alueista: 





 Syrjinnän vastainen toiminta

 Lapset ja nuoriso

 Huumeiden käytön ennaltaehkäisy

 Kansansivistystyö

 Ulkoilun edistäminen

 Toimintarajoitteisten auttaminen

 Urheilu

 Kulttuuri

 Kansalliset vähemmistöt

 Eläkeläiset

 Sosiaalinen tuki



 

Sekä poliittiset nuorisojärjestöt. 

 

Lisätietoja on kunkin alueen kohdassa ”Erityisehdot” sekä kohdassa 

”Sopimuspohjaiset avustukset”. 
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Avustuksen saamisen ehdot 

Niiden yhdistysten ja järjestöjen, jotka voivat saada avustusta Region 

Sörmlandilta, tulee olla demokraattisesti toimivia, mikä merkitsee, että 

jäsenillä tulee olla todellista vaikutusvaltaa yhdistyksen tai järjestön 

toimintaan. Näiden yhdistysten ja järjestöjen tulee myös tukea 

demokraattisia ideoita ja kaikkien yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia 

riippumatta ihmisten: 

 

 Sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta

 Etnisestä taustasta

 Uskonnosta tai muusta uskonnollisesta vakaumuksesta

 Toimintarajoitteista

 Seksuaalisesta suuntautumisesta

 Iästä

 

Jotta yhdistyksellä tai järjestöllä olisi oikeus avustukseen: 

 
 Niiden pitää harjoittaa toimintaansa vähintään kolmessa läänin 

kunnista, tai toiminnalla tulee olla erityisiä alueellisia tavoitteita.

 Niillä pitää olla myös muuta rahoitusta.

 Niillä pitää olla hyväksytyt säännöt.

 Niillä tulee olla vaaleilla valittu hallitus ja tilintarkastajat.

 Niiden pitää pystyä vahvistamaan toimintansa ehdotuksella 

toimintasuunnitelmasta ja tasapainoisesta budjetista.

 Niiden pitää pystyä vahvistamaan hyväksytty toimintakertomus ja 
vuositilinpäätös sekä että johtokunnalle on myönnetty 

vastuuvapaus. (Ei koske juuri perustettua yhdistystä tai järjestöä.)

 Niiden pitää ilmoittaa, mihin haetut varat aiotaan käyttää.

 Niillä tulee olla tarve saada taloudellista tukea 

suunnitellun toiminnan toteuttamiseksi.

 Niillä ei saa olla verovelkoja valtiolle eikä maksuvelkoja 

(kruununvuodille), eivätkä ne saa olla selvitystilassa.
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Hakemus ja päätös 

Aluevaltuusto päättää vuosittain Region Sörmlandin yhdistyksille ja 

järjestöille myönnettävien avustusmäärärahojen kokonaissummasta. 

Kullekin yhdistykselle tai järjestölle myönnettävän määrärahan suuruus 

riippuu aluevaltuuston varaamasta budjetista sekä avustuksiin oikeutettujen 

ja niitä hakevien yhdistysten ja järjestöjen määrästä.   

 

Avustushakemus tulee laatia tiettyjen perusteiden mukaisesti, ja se tulee 

jättää Region Sörmlandille viimeistään 1. lokakuuta sitä vuotta, jota 

hakemus koskee, edeltävänä vuonna, lue kappale ”Hakemukset ja seuranta”. 

 

Aluehallitus päättää avustuksen myöntämisestä seuraaville aloille tai toiminnoille: 

 

 Syrjinnän vastainen toiminta

 Lapset ja nuoret

 Huumeiden käytön ennaltaehkäisy

 Toimintarajoitteisten auttaminen

 Urheilu

 Kansalliset vähemmistöt

 Eläkeläiset

 Poliittiset nuorisojärjestöt

 Sosiaalinen tuki

 

Kulttuuri-, koulutus- ja ulkoilutoimintalautakunta päättää seuraavia aloja 

koskevista avustuksista: 

 

 Kulttuuri

 Kansansivistystyö

 Ulkoilua edistävä toiminta
 

Seuranta, tarkastukset ja takaisinmaksuvelvollisuus 

Kaikkien avustusten käyttöä valvotaan. Seurantarutiinit käyvät ilmi 

kappaleesta ”Hakemukset ja seuranta”. 

 

Ellei avustusta ole käytetty kokonaan tai sovitulla tavalla, se tai osa siitä 

pitää maksaa takaisin. Yhdistyksen tai järjestön toiminnassa tapahtunut 

suurempi muutos tai toiminnan lopettaminen kokonaisuudessaan tulee 

pikimmiten ilmoittaa Region Sörmlandille. Jos yhdistyksen tai järjestön 

toiminta lopetetaan joko kokonaan tai se jätetään lepäämään, tulee jäljellä 

oleva osa Region Sörmlandin myöntämästä tuesta maksaa takaisin. Region 

Sörmlandilla on oikeus tarkastaa yhdistyksen tai järjestön toiminta.
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Erityisehdot 

 
 

Syrjinnän vastainen toiminta 

 
 

Alueen kuvaus 

Alueella syrjinnän vastainen toiminta tarkoitetaan toimintaa, joka tukee ja 

auttaa ihmisiä, joita syrjitään tai loukataan heidän sukupuolensa, 

sukupuoli-identiteettinsä, sukupuolen ilmaisunsa, etnisen taustansa, 

uskontonsa tai muun uskonnollisen vakaumuksensa, toimintarajoitteensa, 

seksuaalisen suuntautumisensa tai ikänsä takia. 

Ketkä voivat hakea avustusta? 

Aluetasolla toimivat etujärjestöt, jotka toimivat syrjinnän vastaisessa ennalta 

ehkäisevässä työssä sekä antavat neuvoja ja tukevat tätä työtä. Näiden 

järjestöjen tulee toimia vähintään kolmessa kunnassa, ja niillä tulee olla 

vähintään 150 Sörmlandissa väestökirjoilla olevaa jäsentä. 

Mitä avustuksia voidaan hakea? 

Avustusta voidaan hakea toimintaan, joka luo edellytykset suotuisalle 

kehitykselle yhtäläisen ja tasavertaisen terveyden, kansanterveyden, 

kulttuurin ja koulutuksen aloilla, sekä aktiviteeteille, jotka pitävät yllä ja 

vahvistavat eri tavoin demokraattisia arvoja yhteistyössä väestön kanssa. 

Tämä tehdään esimerkiksi tiedottamalla, neuvoja antamalla ja tukemalla 

yhdistyksen kohderyhmiä. Toiminnan tulee olla luonteeltaan 

tiedottamiseen ja koulutukseen liittyvää, ja sillä tulee pyrkiä tietomäärän 

lisäämiseen tai asenteiden muuttamiseen jollakin seitsemään 

syrjintäperusteeseen kuuluvista alueista. 

 
Avustuksen määrä perustuu sekä perusavustukseen että Sörmlandissa 

väestökirjoilla olevien jäsenten määrään. 
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Lapset ja nuoret 

 

 
Alueen kuvaus 

Tällä alueella tarkoitetaan toimintaa, joka luo mielekkään vapaa-ajan ja 

sosiaalisen ympäristön, jossa tarjotaan aktiviteetteja lapsille ja nuorille. 

Lapsi- ja nuorisotoiminta antaa virikkeitä myös lapsille ja nuorille 

osallistumiseen ja osallistamiseen sekä vahvistaa tietämystä demokratiasta.  

Ketkä voivat hakea avustusta? 

Aluetason lapsi- ja nuorisojärjestöt, joilla on toimintaa vähintään kolmessa 

alueen kunnassa, ja joilla on vähintään 150 Sörmlandissa väestökirjoilla 

olevaa jäsentä ikäluokassa 7–25-vuotta. 

Mitä avustuksia voidaan hakea? 

Avustusta voidaan hakea toimintaan, joka luo edellytykset suotuisalle 

kehitykselle yhtäläisen ja tasavertaisen terveyden, kansanterveyden, 

kulttuurin ja koulutuksen aloilla, sekä aktiviteeteille, jotka pitävät yllä ja 

vahvistavat eri tavoin demokraattisia arvoja yhteistyössä väestön kanssa. 

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi toimintaa, joka luo mielekkään vapaa-ajan ja 

sosiaalisen ympäristön lapsille ja nuorille. Tällaisia ovat tietoja 

demokraattisista arvoista lisäävät kurssit ja koulutukset ja 

nuorisotyöntekijäkoulutukset. 

 
Avustuksen määrä perustuu sekä perusavustukseen että Sörmlandissa 

väestökirjoilla olevien 7–25-vuotiaiden jäsenten määrään.
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Huumeiden käytön ennaltaehkäisy 

 

 
Alueen kuvaus 

Tällä alueella tarkoitetaan toimintaa, joka toimii ennalta ehkäisevästi 

alkoholi- ja huumeongelmia koskevissa asioissa. Huumeiden käyttöä 

ehkäisevän toiminnan tulee koostua tiedottamisesta, neuvonnasta ja tuesta. 

Ketkä voivat hakea avustusta? 

Aluetason etujärjestöt, jotka toimivat ennalta ehkäisevässä, neuvoja 

antavassa ja tukea antavassa työssä ja joilla on toimintaa vähintään 

kolmessa alueen kunnassa ja joilla on vähintään 150 Sörmlandissa 

väestökirjoilla olevaa jäsentä. 

Mitä avustuksia voidaan hakea? 

Avustusta voidaan hakea toimintaan, joka luo edellytykset suotuisalle 

kehitykselle yhtäläisen ja tasavertaisen terveyden, kansanterveyden, 

kulttuurin ja koulutuksen aloilla, sekä aktiviteeteille, jotka pitävät yllä ja 

vahvistavat eri tavoin demokraattisia arvoja yhteistyössä väestön kanssa. 

Tämä tehdään esimerkiksi tiedottamalla, neuvoja antamalla ja tukemalla 

yhdistyksen kohderyhmiä. Toiminnan tulee liittyä esimerkiksi 

tiedottamiseen, neuvontaan ja tukeen yhdistyksen kohderyhmille, kuten 

esimerkiksi tietoa terveydestä lisääviin kursseihin. 

 
Avustuksen määrä perustuu sekä perusavustukseen että Sörmlandissa 

väestökirjoilla olevien jäsenten määrään. 
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Kansansivistystyö 

 

 
Alueen kuvaus 

Kansansivistystyö on yhteisnimitys riippumattomalle koulutustyölle. 

Kansansivistystyön tarkoituksena on saada kansalaiset demokraattisella ja 

tasavertaisella tavalla omaksumaan uusi tietoja ja arvostuksia sekä 

kulttuuria. 

Ketkä voivat hakea avustusta? 

Länsbildningsförbundet Sörmland sekä Sörmlands Studieförbund i 

Samverkan (SIS). 

Mitä avustuksia voidaan hakea? 

Länsbildningsförbundet Sörmland jakaa Region Sörmlandin kanssa 

solmimansa erityissopimuksen mukaisesti myönnetyt avustukset 

opintoliittojen perustoimintaan, ohjaajakoulutukseen, kulttuuri- ja 

kehitystoimintaan tai muuhun sovittuun toimintaan.
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Ulkoilua edistävä toiminta 

 

 
Alueen kuvaus 

Tällä alueella tarkoitetaan Södermanlandin läänissä ulkoilua edistäviä 

toimintoja, jotka myötävaikuttavat södermanlantilaisten 

ulkoilumahdollisuuksien parantumiseen läänin asukkaille ja vierailijoille, 

ts. aktiviteetteja, jotka voivat myötävaikuttaa hyvään kansanterveyteen 

läänin alueella.   

Ketkä voivat hakea avustusta? 

Aluetason etujärjestöt, jotka edistävät ja mahdollistavat aktiivisen vapaa-

ajan Sörmlandin luonnossa. 

Mitä avustuksia voidaan hakea? 

Avustusta voidaan hakea toimintaan, joka luo edellytykset suotuisalle 

kehitykselle yhtäläisen ja tasavertaisen terveyden, kansanterveyden, 

kulttuurin ja koulutuksen aloilla, sekä aktiviteeteille, jotka pitävät yllä ja 

vahvistavat eri tavoin demokraattisia arvoja yhteistyössä väestön kanssa. 

Esimerkkejä tästä ovat kurssit ja koulutukset, tiedottaminen sekä 

toimenpiteet, jotka helpottavat luontoon pääsyä läänin asukkaille ja 

vierailijoille. 
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Toimintarajoitteisten auttaminen 

 

 
Alueen kuvaus 

Tällä alueella tarkoitetaan toimintaa, joka parantavat toimintarajoitteisten 

mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaelämään tasavertaisesti ja 

yhtäläisin ehdoin sekä elää mahdollisimman itsenäistä elämää. 

Ketkä voivat hakea avustusta? 

Aluetason etujärjestöt, jotka myötävaikuttavat osallistumisen, elinehtojen 

tasavertaisuuden ja -arvoisuuden parantamiseen toimintarajoitteisille. 

Näillä järjestöillä tulee olla toimintaa vähintään kolmessa alueen kunnassa 

ja vähintään 150 Sörmlandissa väestökirjoilla olevaa jäsentä. 

Mitä avustuksia voidaan hakea? 

Avustusta voidaan hakea toimintaan, joka luo edellytykset suotuisalle 

kehitykselle yhtäläisen ja tasavertaisen terveyden, kansanterveyden, 

kulttuurin ja koulutuksen aloilla, sekä aktiviteeteille, jotka pitävät yllä ja 

vahvistavat eri tavoin demokraattisia arvoja yhteistyössä väestön kanssa. 

Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi terveyttä edistävät ja kuntouttavat 

toimenpiteet, jotka täydentävät Region Sörmlandin toimia, sekä 

luonteeltaan tiedottamiseen ja koulutukseen liittyvä toiminta, jonka 

tarkoituksena on lisätä tietoja ja muuttaa asenteita toimintarajoitteisia 

kohtaan. 

 
Avustuksen määrä perustuu sekä perusavustukseen että Sörmlandissa 

väestökirjoilla olevien jäsenten määrään. 
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Urheilu 

 

 
Alueen kuvaus 

Alueella tarkoitetaan Sörmlandin järjestäytynyttä urheiluliikettä. 

Ketkä voivat hakea avustusta? 

Södermanlands Idrottsförbund ja Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i 

Södermanland. 

Mitä avustuksia voidaan hakea? 

Avustuksia säätelevät kaksi erillistä Region Sörmlandin ja 

Södermanlands Idrottsförbundin sekä Region Sörmlandin ja 

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i Södermanlandin välistä 

sopimusta. 

mailto:post@regionsormland.se


OHJAUSASIAKIRJA 

Region Sörmland 

Tel: 0155-24 50 00 

Repslagaregatan 19 

E-post: post@regionsormland.se 

611 88 Nyköping 

Org.nr: 232100 - 0032 

SID 12(21) 

 

 

Käsittelijä 

Hallinto-osasto 

 
Prosessialue 

Kansanterveyden ja ihmisoikeuksien tukeminen 
Päätöksentekijä 

Maakäräjähallitus 5. syyskuuta, § 127/17 

Voimassa alkaen 

1.10.2018 

 
Asiakirjataso 

Pääasiakirja 

Asiakirjan numero 

15-3588 

LS-LED17-2093-1 

 

Kulttuuri 

 

 
Alueen kuvaus 

Alueella tarkoitetaan koko läänin alueella tapahtuvia kulttuuritapahtumia ja 

-elämyksiä, joita läänin aatteelliset ja ammattimaiset kulttuuritoimijat 

järjestävät. Elinvoimainen, ajankohtainen ja merkittävä kulttuurielämä 

myötävaikuttaa ihmisten kehitykseen, elämänlaatuun ja terveyteen sekä 

paikallisyhteiskunnan ja läänin kehitykseen. 

Region Sörmlandin tukemaa kulttuuritoimintaa tulee leimata helppo 

saatavuus, ja sen tulee toimia kaikkien ihmisten tasavertaisuuden puolesta. 

Lasten ja nuorten oikeutta kulttuuriin priorisoidaan erityisesti. 

Ketkä voivat hakea avustusta? 

Kulttuurijärjestöt ja -yhdistykset, toiminimet tai kansansivistystyötä 

tekevät järjestöt, joilla on toimintaa läänissä. 

Mitä avustuksia voidaan hakea? 



 Järjestöavustus

 Toiminta-avustus

 Kehitysavustus



 
Järjestöavustusta voivat hakea alue- tai kattojärjestöt, joilla on koko lääniä 

koskevaa kulttuuritoimintaa vähintään kolmessa läänin yhdeksästä 

kunnasta, tai kulttuuritoimintaa, joka on Region Sörmlandin mielestä 

tärkeää koko läänin kannalta. 

 
Vapaa kulttuuritoiminta (paikalliset kulttuuriyhdistykset ja toiminimet) 

voivat hakea toiminta-avustusta koko lääniä koskevalle toiminnalle: 

tapahtumille, kulttuuriesityksille ja näyttelyille, jotka tapahtuvat vähintään 

kolmessa läänin yhdeksästä kunnasta. 

 
Kehitysavustusta voidaan hakea alueille, jotka ovat uusia tälle 

erityiselle toiminnalle. 
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Kansalliset vähemmistöt 

 

 
Alueen kuvaus 

Tällä alueella tarkoitetaan kansallisia vähemmistöjä, jotka kuuluvat 

lainsäädännön piiriin, laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja 

vähemmistökielistä, ts. juutalaiset, romanit, ruotsinsuomalaiset, saamelaiset 

ja tornionlaaksolaiset. 

Ketkä voivat hakea avustusta? 

Kansallisten vähemmistöjen edustajat sen mukaan kuin ne määritellään 

laissa (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä. 

Mitä avustuksia voidaan hakea? 

Avustusta voidaan hakea toimintaan, joka luo edellytykset suotuisalle 

kehitykselle yhtäläisen ja tasavertaisen terveyden, kansanterveyden, 

kulttuurin ja koulutuksen aloilla, sekä aktiviteeteille, jotka pitävät yllä ja 

vahvistavat eri tavoin demokraattisia arvoja yhteistyössä väestön kanssa. 

Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi toimenpiteet ja aktiviteetit, jotka 

toteutetaan tarkoituksenaan vahvistaa vähemmistöjen mahdollisuuksiin 

saada vaikutusvaltaa yhteiskunnassa sekä säilyttää ja kehittää 

kulttuuritoimintaansa. Lasten kehitystä ja kulttuuri-identiteettiä sekä oman 

vähemmistökielen käyttöä tulee erityisesti edistää.
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Eläkeläiset 

 

 
Alueen kuvaus 

Alueella tarkoitetaan toimintaa, jossa suoritetaan toimenpiteitä 

eläkeläisten hyvinvoinnin, terveyden ja vaikutusmahdollisuuksien 

edistämiseksi tarjoamalla aktiviteetteja useilla eri alueilla ja tiedottamalla 

terveydenhoidosta, hoivasta ja yhteiskunnasta sekä ottamalla kantaa 

tämän puolesta. 

Ketkä voivat hakea avustusta? 

Aluetason eläkeläisjärjestöt, jotka harjoittavat toimintaa vähintään 

kolmessa kunnassa ja joilla on vähintään 150 jäsentä väestökirjoilla 

Sörmlandissa. 

Mitä avustuksia voidaan hakea? 

Avustusta voidaan hakea toimintaan, joka luo edellytykset suotuisalle 

kehitykselle yhtäläisen ja tasavertaisen terveyden, kansanterveyden, 

kulttuurin ja koulutuksen aloilla, sekä aktiviteeteille, jotka pitävät yllä ja 

vahvistavat eri tavoin demokraattisia arvoja yhteistyössä väestön kanssa. 

Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi tiedottaminen, neuvonta ja tuki 

yhdistyksen kohderyhmille ja myös tietoa terveydestä lisäävät kurssit ja 

koulutukset. 

 
Avustuksen määrä perustuu sekä perusavustukseen että Sörmlandissa 

väestökirjoilla olevien jäsenten määrään. 
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Sosiaalinen tuki 

 

 
Alueen kuvaus 

Alueella tarkoitetaan toimintaa, joka on suuntautunut auttamaan ja 

tukemaan eri näkökannoista katsoen hädänalaisessa asemassa olevia 

ihmisiä. Sosiaalinen tuki voi myös kattaa hädänalaisessa asemassa olevan 

omaiset. Tuki voidaan suunnata suurille väestöryhmille, joilla on toisistaan 

poikkeavia tuen tarpeita, tai pienemmille, tietyn ongelmatyypin 

kohderyhmille. Pääasiallisena toimintana voi myös olla riskien ja 

hädänalaiseen asemaan joutumisen ennaltaehkäisy. 

Ketkä voivat hakea avustusta? 

Aluetason etujärjestöt, joilla on ennalta ehkäisevää toimintaa sekä neuvonta- 

ja tukitoimintaa ja jotka harjoittavat toimintaa vähintään kolmessa kunnassa 

ja joilla on vähintään 150 jäsentä väestökirjoilla Sörmlandissa. 

Mitä avustuksia voidaan hakea? 

Avustusta voidaan hakea toimintaan, joka luo edellytykset suotuisalle 

kehitykselle yhtäläisen ja tasavertaisen terveyden, kansanterveyden, 

kulttuurin ja koulutuksen aloilla, sekä aktiviteeteille, jotka pitävät yllä ja 

vahvistavat eri tavoin demokraattisia arvoja yhteistyössä väestön kanssa. 

Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi tiedottaminen, neuvonta ja tuki 

yhdistyksen kohderyhmille ja myös tietoa terveydestä lisäävät kurssit ja 

koulutukset. 

 
Avustuksen määrä perustuu sekä perusavustukseen että Sörmlandissa 

väestökirjoilla olevien jäsenten määrään. 
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Poliittiset nuorisojärjestöt 

 

 
Alueen kuvaus 

Alueella tarkoitetaan poliittisia nuorisojärjestöjä, joilla on suuri merkitys 

demokraattisen yhteiskunnan säilymiselle ja kehittymiselle. 

Nuorisojärjestöissä monet nuoret saavat perusluonteisen koulutuksen 

demokratian pelisääntöihin ja mahdollisuuksiin. Nuorisojärjestöt 

muodostavat myös foorumin, jonka avulla nuorempi sukupolvi voi ajaa 

omia asioitaan ja siten vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. 

Ketkä voivat hakea? 

Läänitason poliittiset nuorisojärjestöt. joiden emopuolueella on 

edustajia aluevaltuustossa. 

Mitä avustuksia voidaan hakea? 

Avustusta voidaan hakea toiminnan toteuttamiseksi. Kullekin järjestölle 

jaetaan tietty summa kutakin emopuolueella aluevaltuustossa olevaa 

paikkaa kohti. 

Muuta 

Avustusta ei myönnetä nuorisojärjestöille, joiden toiminta on jätetty 

väliaikaisesti lepäämään, joilla ei ole johtokuntaa tai jolla ei ole toimintaa 

jostakin muusta syystä. 
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Sopimuspohjaiset avustukset 

 
Sopimuksia voidaan Region Sörmlandin aloitteesta solmia sellaisten 

osapuolten kanssa, joilla on koko ajan toimintaa. Sopimuspohjaisten 

avustusten tarkoituksena on lisätä mahdollisuuksia toiminnan suunnittelulle 

ja toimenpiteisiin panostamiselle pitkällä tähtäimellä. Tämä helpottaa myös 

sen selventämistä, mihin myönnettyjä avustuksia tullaan käyttämään ja 

mitkä edellytykset koskevat avustusten käyttöä. Sopimus voidaan myös 

solmia sellaisen osapuolen kanssa, joka saa avustusta erityisestä 

suorituksesta tai tehtävästä. 

 

Sopimus voi olla voimassa 1–3 vuotta. 

Sopimuksen tulee kattaa: 

 sen, mikä saadulla avustuksella aiotaan toteuttaa

 mahdolliset ehdot avustuksen myöntämiselle

 sopimuskauden pituus

 arviointipalaute ja seuranta

 avustussumma

 

Sopimuksen solmivaa avustuksen saajaa koskee se, mistä on tämän lisäksi 

säädelty yleissäännöstöissä sekä erityisehdoissa. 

 

Sopimus voidaan solmia muiden osapuolten kanssa erityiskohteita ja 

-tehtäviä varten erityisen päätöksen perusteella.
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Hakemukset ja seuranta 
 

Hakemus 

Avustushakemus tulee laatia erityisten perusteiden pohjalta ja jättää 

Region Sörmlandille viimeistään 1. lokakuuta sinä vuonna, joka edeltää 

avustuksen koskemaa vuotta. 
 

Hakemukseen oheistetaan: 

 Edellisen vuoden vuosikokouspöytäkirja (ei koske juuri perustettua 

yhdistystä tai järjestöä)

 Yhdistyksen tai järjestön voimassa olevat säännöt (jätetään 

ensimmäisellä hakukerralla, ja sen jälkeen vain 

sääntömuutosten yhteydessä)

 Tilintarkastajien todistus tietyistä jäsentiedoista (alueilla, joiden 

avustus perustuu jäsenmäärään)

 Ehdotus tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi

 Hyväksytty toimintakertomus ja vuositilinpäätös tai vastaava 

edelliseltä vuodelta (ei koske juuri perustettua yhdistystä tai 

järjestöä)

 Tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta (ei koske juuri 

perustettua yhdistystä tai järjestöä)
 

Avustusta ei myönnetä yhdistyksille, järjestöille eikä toiminimille (enskild 

firma), joilla on vero- tai maksuvelkoja valtiolle. Avustusta eivät 

myöskään saa suoritustilassa olevat toiminimet (enskilda firmor). 
 

Seuranta 

Region Sörmlandilta avustusta saavan yhdistyksen tai järjestön tulee 

vuosittain jättää selvitys suoritetusta toiminnasta tavalla, joka mahdollistaa 

ilmoitetun tavoitteen saavuttamisen, laadun ja taloudellisten tekijöiden 

seurannan. 
 

Tilintarkastuskertomus, hyväksytty toimintakertomus ja 

vuositilinpäätös edeltävältä vuodelta sekä hyväksytty 

toimintasuunnitelma ja budjetti tulee jättää pikimmiten Region 

Sörmlandille vuosikokouksen jälkeen. 
 

Seuraavalle vuodelle avustusta hakevat yhdistykset, järjestöt ja 

toiminimet (enskilda firmor): Avustuksen saajan tulee viimeistään 1. 

lokakuuta jättää yksinkertainen, kuluvaa vuotta koskeva täsmäytysraportti 

Region Sörmlandin tekemää seurantaa varten. Raportista tulee käydä ilmi, 

noudattaako ja pystyykö yhdistys, järjestö tai toiminimi (enskild firma) 

noudattamaan kuluvan avustusvuoden suunnitelmaa ja budjettia. 
 

Pyydettäessä jätettävät asiakirjat: Näitä ovat edellisten lisäksi tositteet 

ja tiedot, joita Region Sörmland tarvitsee suorittaakseen perusteellisen 

tarkastuksen. Region Sörmlandilla on oikeus suorittaa tarkastus.
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Takaisinmaksu ja estetty maksu 

Avustus tulee maksaa takaisin, ellei sitä käytetä kokonaan tai sovitulla 

tavalla. 

 

Jos yhdistyksen tai järjestön toiminnassa tapahtuu suurehko muutos tai 

se lakkautetaan, tulee tästä pikimmiten ilmoittaa Region Sörmlandille. 

 

Jos yhdistys tai järjestö jätetään lepäämään tai lakkautetaan, sen 

tulee jättää selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä. 

 

Jos yhdistys tai järjestö lakkaa toimimasta, tulee Region Sörmlandin 

myöntämän avustuksen jäljellä oleva osa maksaa takaisin. 

 

Ellei yhdistys tai järjestö ole jättänyt täydellistä selvitystä, yhdistys voi 

joutua maksamaan takaisin koko avustuksen tai osan siitä. Jos selvityksessä 

olevat puutteet ovat suuria, tämä voi johtaa siihen, että Region Sörmland 

hylkää seuraavan avustushakemuksen. 

 

Jos järjestön toiminnassa esiintyy puutteita, Region Sörmland voi estää jo 

myönnettyjen mutta ei vielä maksettujen avustusten maksamisen. 
 

Avustukset, joihin sisältyy muistutus 

Region Sörmland saattaa tietyissä tapauksissa myöntää avustuksia 

järjestöille ja yhdistyksille, jotka ovat aikaisemmin saaneet avustuksia ja 

jotka hakevat lisää avustuksia todetuista puutteista huolimatta.  Jos 

puutteet johtuvat siitä, että Region Sörmlandin sääntöjä on muutettu   

avustusvuoden aikana tai siitä, että Region Sörmland on havainnut 

puutteita, jotka järjestön pitää korjata, voi järjestö saada muistutuksia tästä. 

Näissä muistutuksissa esitetyt puutteet tulee korjata kolmen vuoden sisällä.
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Miksi asiakirjoja tarvitaan? 

Vuosikokouksen pöytäkirja – Merkitsee todistusta siitä, että jäsenet 

ovat hyväksyneet useat kysytyistä asiakirjoista sekä varmistaa sen, 

ettei taloudellisia väärinkäytöksiä ole esiintynyt ja että jäsenet ovat 

myöntäneet johtokunnalle vastuuvapauden.  

 

Säännöt – Kuvaavat yhdistystä, sen organisaatiota ja sen tavoitteita. Jos 

sääntöjä muutetaan suuressa määrin, tämä merkitsee käytännössä sitä, että 

uusi yhdistys tai järjestö hakee avustusta. Säännöt jätetään Region 

Sörmlandille ensimmäisen avustushakemuksen yhteydessä sekä myös sen 

jälkeisillä hakemuskerroilla, mikäli sääntöjä on muutettu. 

 

Tilintarkastajien todistus – Raportti, jossa tilintarkastajat vahvistavat 

oikeiksi tiedot esimerkiksi jäsenten väestökirjaosoitteista, lukumäärästä 

ja iästä (alueilla, joilla avustus riippuu jäsenmäärästä). 

 

Ehdotus tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi – 

Toimintasuunnitelmalla ja budjetilla on merkitystä sekä hakemuksen 

arvioinnille että seurannalle. 

 

Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus – Näitä 

asiakirjoja tarvitaan sen seuraamiseksi, mitä yhdistys tai järjestö on 

tehnyt edellisvuoden tuen avulla. Tilintarkastuskertomus on yhdistyksen 

tai järjestön valitsemien tilintarkastajien lausunto sen jälkeen kun he ovat 

tarkastaneet yhdistyksen tai järjestön talouden. 
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Avustuslaskelmat 

Aluevaltuusto päättää vuosittain Region Sörmlandin yhdistyksille ja 

järjestöille maksettavien avustusten perustana olevien määrärahojen 

kokonaissummasta. Kullekin yhdistykselle tai järjestölle myönnettävä 

summa riippuu aluevaltuuston päättämästä budjetista sekä avustuksia 

hakevien yhdistysten tai järjestöjen määrästä. 

 
Avustusalueet: 

 Syrjinnän vastainen toiminta 

 Lapset ja nuoret 

 Huumeiden käytön ennaltaehkäisy 

 Ulkoilun edistäminen 

 Toimintarajoitteisten auttaminen 

 Kansalliset vähemmistöt 

 Eläkeläiset 

 Sosiaalinen tuki 

 
Avustus koostuu seuraavista avustuksista: 

 Perusavustus 

 Jäsenavustus 

 
Asiasta päättävä lautakunta päättää perus- ja jäsenavustuksien tasoista.  

 
Perusavustuksen suuruus perustuu jäsenmäärään. Mitä enemmän jäseniä, 

sitä suurempi perusavustus.  
 

Jäsenmäärä 150-300 301-2000 2001-4000 4001 tai 

enemmän 

Perussumma X kr X kr X kr Hintaperusmäärä 

Jäsenavustuksen suuruus perustuu jäsenten kokonaismäärään. Jäsentä kohti 

maksettava avustus maksetaan porrastetusti alenevan mallin mukaisesti. 

Esimerkiksi 177 kr/jäsen jäsenmäärän ollessa 1-200, 95 kr/jäsen 

jäsenmäärän ollessa 201-500, jne. 
 

Jäsenmäärä Aina 

200 

201- 

500 

501- 

2000 

2001- 

4000 

4001- 

8000 

8001 tai 

enemmän 

kr/jäsen X kr X kr X kr X kr X kr X kr 
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