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Ohje: Harkinnanvaraisen avustuksen hakeminen Minna ja

Helena Syrjälän rahastosta

Henkilökohtainen avustaminen:

Harkinnanvaraista avustusta voi saada odottamattomiin taloudellisiin vaikeuksiin joutunut

maa- ja metsätalouselinkeinosta toimeentulonsa saava ja eläkkeellä oleva henkilö.

Henkilökohtaisella avustuksella tarkoitetaan tilapäistä tukea, jota voidaan myöntää

sairastumisen, tapaturman tai onnettomuuden seurauksena tapahtuneeseen äkilliseen

tulon- tai omaisuuden menetyksestä aiheutuneeseen inhimilliseen ahdinkoon. Avustus on

kertaluontoinen ja sen myöntämisestä päättää sosiaali- ja terveyslautakunta oman

harkintansa mukaan.

Muu avustaminen:

Sosiaali- ja terveyslautakunta voi harkintansa mukaan myöntää avustusta vähävaraisten

haja-asutusalueella (asemakaava-alueen ulkopuolella) asuvien henkilöiden vanhojen

vakituisten asuntojen korjaus- tai lisärakentamiseen. Toimenpiteiden tulee olla sellaisia,

että ne tukevat asumista ja ovat asumisen kannalta välttämättömiä. Avustuksia voidaan

myöntää esimerkiksi kiinteistöjen vesihuollon parantamiseen ja vesiosuuskuntien

perustamiskuluihin. Toimenpiteen tarpeellisuudesta voidaan pyytää kaupungin

rakennustarkastajan tai sosiaalityöntekijän lausunto. Avustussumma voi olla enintään 40

prosenttia kohteen toteutuneista kustannuksista ja enintään 8000 euroa. Tulojen ja

varallisuuden arvioinnissa sovelletaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA)

antamaa ohjeistusta vanhusväestön korjausavustusten myöntämisessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta voi harkintansa mukaan määrätä avustussumman

palautettavaksi takaisin rahastolle, jos avustuksen saaja ei asu avustuskohteessa

vähintään kahta vuotta.

Avustus perustuu tarveharkintaan ja toteutuneisiin kustannuksiin, joista hakijalla on aina

tapauskohtaisesti määriteltävä omavastuuosuus. Hakijan tulee selvittää oma sekä samalla

taloudessa asuvien taloudellinen tilanne (verotodistus).
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Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää Heinolan kyläyhdistyksille heidän

järjestämänsä vanhusten virkistystoiminnan ja matkojen järjestämiseen.

Maa- ja metsätalouselinkeinot:

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää tapauksessa, jossa maa- ja

metsätalousyrittäjää on kohdannut äkillinen yrittäjästä riippumaton vahinko tai

onnettomuus, joka ei kuulu muiden yritysvakuutusten piiriin. Sosiaali- ja terveyslautakunta

voi harkintansa mukaan myöntää avustusta maa- ja metsätalouselinkeinoihin liittyvään

yritystoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen (esim. investointi- ja rakennussuunnitelma).

Hakijalla on aina erikseen määritelty omavastuuosuus todellisista kustannuksista.

Avustuksella pyritään kannustamaan itsenäisiä pienyrittäjiä kehittämään toimintaansa

mahdollisimman kannattavalle tasolle.
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