PERIAATTEET HEINOLAN KAUPUNGIN YHDISTYSAVUSTUSTEN JAKAMISESTA
Avustamisen tarkoitus
Heinolan kaupungin toimialoista Hyvinvointitoimiala, Sosiaali- ja terveystoimiala,
Elinvoimatoimiala ja Lupa- ja valvontatoimiala jakavat avustuksia järjestöille, yhdistyksille
sekä muille toimijoille toteuttaakseen 3. sektorin tukemisen avulla eri toimialoille osoitettuja
tehtäviä.
Avustusten maksamisen lähtökohtana on järjestön toiminta, sen tavoitteet ja niiden
toteutuminen. Avustuksilla tuettava toiminta tulee olla tavoitteellista ja tukea kaupungin
strategian toteutumista.

Avustusmuodot
Avustusmuotoja ovat tällä hetkellä vuosittaiset yleis- tai perusavustukset ja kertaluontoiset
kohdeavustukset. Vuosittaisen yleis-/perusavustuksen myöntää ao. lautakunta.
Vuosittaiset yleis-/perusavustukset myönnetään lautakunnan hyväksymän
avustussäännön perusteella.
Kohdeavustukset myönnetään projektin tai tapahtuman idea ja tavoitteen sekä
suunnitelman perusteella. Kertaluontoisen kohdeavustuksen myöntää ao.
palvelualuejohtaja.
Avustusohjeet ovat luettavissa kaupungin verkkosivulla. Kaupungin eri toimielimistä
avustusta voi hakea tiettynä, lehdessä tai verkossa ilmoitettuna ajankohtana. Lautakunnat
päättävät avustuksista huhtikuun kokouksissaan. Anomusten perusteella avustusta
myönnetään vain yhdestä toimielimestä.
Kaupungin jakamasta avustuskokonaisuudesta huolehtii kaupungin osallisuudesta ja
vuorovaikutuksesta vastaava toimija, mutta asiantuntemus ja päätösvalta säilyvät
lautakunnilla sekä toimivaltaisilla viranhaltijoilla.

Vuosiavustukset yhdistyksille
1. Vuosittaisen yleis-/perusavustuksen nimi muutetaan vuosiavustukseksi, koska
kyseessä on koko toimintakaudelle tarkoitettu rahoitus avustuksen saajan toiminnan
tukemiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
2. Avustusten saamisen edellytyksenä on, että yhdistys on rekisteröitynyt yhdistys.
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3. Haun yhteydessä tulee selvittää aina edellisen vuoden avustuksen käyttö
tilinpäätöstietojen (mm. tasetiedot ja tuloslaskelma) ja toimintakertomuksen avulla sekä
avustuksen käytön tuleva toimintasuunnitelma.
4. Vuosiavustukset on haettava ennalta ilmoitettuna aikana.
5. Vuosiavustuksen ja projektiluontoisten kohdeavustusten lisäksi järjestöille ei
makseta enää erillistä ns. ohjaaja-avustusta, joka katsotaan kuuluvaksi osaksi
vuosiavustusta.

Avustukset eri projektien ja tapahtumien toteuttamiseen / Kohdeavustukset
1. Kertaluonteisia ja projektikohtaisia avustuksia voi hakea ympäri vuoden.
Ne tulee hakea 14 vrk ennen suunniteltua tapahtumaa tai hanketta. Hakemuksessa
on esitettävä avustuksen käyttötarkoitus sekä kustannusarvio. Tavoitteena on
tuottaa uutta toimintaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
kaupungin strategian mukaisesti ja sen tavoitteisiin liittyen.
2. Kohdeavustuksista päätöksen tekee toimivaltainen viranhaltija tapahtuman jälkeen
sovittujen tositteiden ja tili- sekä toimintaselvitysten perusteella.
3. Kohdeavustusten vaihtoehtona kaupungin toimijat voivat yhteistyössä tukea ja
auttaa eri toimijoita toteuttamaan tapahtumia kaupunkilaisille.
Tällöin kaupungin osallistuminen tapahtumaan tulee saada näkyviin ja tietoon
kaupunkilaisille esim. tapahtuman mainostamisen yhteydessä sekä itse
tapahtumassa.

Muu kaupungin tuki
Kaupungin antama subventio eri järjestöille, yhdistyksille sekä yksittäisten
tapahtumien järjestäjille lautakunnan päätöksellä maksuttomista tiloista tapahtumien
järjestämiseksi. Tässä noudatetaan valtuuston 5.2.2018 § 4 tekemää päätöstä
palveluista perittävien maksujen yleisistä perusteista.

Kaupunginhallitus 29.10.2018 § 219
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