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 1. Yleistä avustusten myöntämisperusteista 

Nämä eläinsuojelutyön avustuksen myöntämisperusteet täydentävät kaupunginhallituksen 19.9.2022 
hyväksymiä Tampereen kaupungin avustusten ja apurahojen yleisiä periaatteita. 

Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston alaisen eläinsuojelutyön 
avustuksen myöntämistä ohjaavat kansallisten säädösten ja ohjeiden lisäksi vuosittain vahvistettava 
talousarvio sekä kaupunginhallituksen määräämät yleiset periaatteet ja jäljempänä mainitut 
myöntämisperusteet. Avustukset ovat vastikkeettomia ja harkinnanvaraisia julkisia avustuksia. 
Avustustoiminnassa toimitaan hallintolaissa (434/2003) säädetyn hyvän hallinnon periaatteiden 
mukaisesti. Näitä periaatteita ovat muun muassa tasapuolinen kohtelu, puolueettomuus, suhteellisuus, 
tarkoitussidonnaisuus ja luottamuksensuoja. 

Eläinsuojelutyön avustuksen tavoitteena on edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja 
täydentää kaupungin toimintaa.  

 2. Eläinsuojelutyön yleisavustus 

Eläinsuojelutyön yleisavustusta myönnetään yhdistyksille, joiden perustoimintaan eläinsuojelutyö sääntöjen 
mukaan kuuluu. Yhdistysten tulee toteuttaa eläinsuojelutyötä yhteistyössä alueen eläinsuojeluviranomaisten 
kanssa. Avustettavan toiminnan painopisteistä voidaan linjata vuosittain ympäristöterveydenhuoltoyksikön 
toimesta. 
 
Yhdyskuntalautakunnan alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää jäljempänä mainittuihin 
perusteisiin nojaten harkintansa mukaan eläinsuojelutyöhön myönnettävistä yleisavustuksista kaupungin 
talousarviossa osoitetun määrärahan puitteissa. 

Avustusta voivat hakea 

• vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua toimineet yhdistykset, jotka ovat 
rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. 

• yhdistykset, joiden hallinto ja talous on voimassa olevien lakien mukaan järjestetty. 

• yhdistykset, joilla on toiminnan harjoittamiseksi omaa varainhankintaa ja 

• yhdistykset, joiden eläinsuojelutyö on ympärivuotista perustoimintaan kuuluvaa ja Tampereelle 
sijoittuvaa. 

Avustusta myönnetään 

• yhdistyksen säännönmukaiseen eläinsuojelutyön toimintaan, ja siitä aiheutuviin kuluihin. 

• kuluvan vuoden toimintaan  

Avustusta ei myönnetä 

• toimintaan, joka tuottaa voittoa tai jonka keskeinen tarkoitus on varainhankinta 

• yhdistykselle, jonka toiminta on suljettu muulta kuin jäsenistöltä. 

• investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan tai perusparantamiseen 

• palkka- tai palkkiomenoihin 
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• yksityishenkilöille 

• tarjoiluihin, laitehankintoihin, tallenteisiin tai julkaisuihin 

Avustuksen myöntämistä harkitaan seuraavien seikkojen perusteella 

• Eläinsuojelutyön avustuksia myönnettäessä huomioidaan erityisesti toiminta eläinten sijoittamiseksi 
tilapäisesti tai pysyvästi uuteen kotiin.  

• toiminnan avoimuus ja yhdenvertaisuus 

• toiminnan laajuus ja säännöllisyys 

• toiminnan tavoitteiden selkeys ja suunnitelmallisuus 

• oma varainhankinta on tasapainossa suhteessa toiminnan kuluihin ja saatuihin avustuksiin 

Milloin ja miten voi hakea 

Yleisavustusten hakuaika on kerran vuodessa, pääsääntöisesti tammikuussa. Avustusta haetaan sähköisellä 
hakulomakkeella. Sähköisen hakulomakkeen sijaan voi hakemuksen toimittaa liitteineen postitse. Hakijan 
tulee toimittaa avustushakemus ja seuraavat asiakirjat hakuajan loppuun mennessä: 

• yhdistyksen säännöt (ellei aiemmin toimitettu tai säännöt muuttuneet) 

• toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan 

• talousarvio vuodelle, jolle avustusta haetaan 

• viimeisin toimielimen tai vastuuhenkilöiden allekirjoittama tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja 
taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä 
kustannuspaikkakohtainen laskelma.  

• viimeisin tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien lausunto (tilin- /toiminnantarkastuskertomus) 

Viimeisimmillä asiakirjoilla tarkoitetaan kautta, jonka asiakirjat yhdistyksen vuosikokous on hyväksynyt. Esim. 
vuoden 2023 avustushakemuksen liitteenä voi toimittaa vuoden 2021 asiakirjat. Yhdistykset, joiden tilikausi 
on muu kuin kalenterivuosi, toimittavat oman toimikautensa mukaiset viimeisimmät vahvistetut asiakirjat. 

Yleisavustusten käytön valvontaa toteutetaan avustushaun yhteydessä ja tarvittaessa erillisellä jälkikäteen 
toteutettavalla käyttöselvityksellä. Avustuksen saajan tulee toimittaa avustuksen myöntäjän ilmoittamat tai 
pyytämät tiedot ja asiakirjat, joiden perusteella avustuksen myöntäjä voi seurata avustuksen käytön 
asianmukaisuutta. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa 
nimenomaisesti eläinsuojelutyöhön suunnatun toiminnan sisältö ja kustannukset. Yhdistyksen 
eläinsuojelutyönosastolla tms. pitää tällöin olla oma kustannuspaikka kirjanpidossa ja talousarviossa sekä sen 
toiminnan tulee näkyä myös yhdistyksen toimintasuunnitelmassa ja -kertomuksessa.  

Päätöksenteko ja maksatus 

Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää avustusten myöntämisestä. 
Hakijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse asianomaisen suostumuksella. Avustus maksetaan 
avustushaun yhteydessä saatujen hyväksyttyjen selvitysten jälkeen ja myöntämispäätöksen saatua 
lainvoiman. 
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Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen, eikä sen käyttöä ole mahdollista 
siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity 
käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. 

Myönnetty avustus voidaan peruuttaa, avustuksen maksatus voidaan keskeyttää tai jo maksetut avustukset 
voidaan vaatia palautettavaksi kaupungin hallituksen hyväksymissä (19.9.2022, § 367) yleisissä periaatteissa 
mainituissa tapauksissa. 


