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1.

Avustusperusteisen yhteistyön tuen myöntämisen yleiset
ehdot
Avustusperusteisen yhteistyön tuen myöntää hyvinvointialueen Hyte-lautakunta. Avustusta voi saada korkeintaan sen määrän, mitä järjestö on hakenut.
Kun toimintaan haetaan avustusperusteista yhteistyön tukea, se antaa luvan
avustuksen myöntäjälle tarvittaessa tarkastaa järjestön kirjanpidon ja hallinnon.
Avustusperusteinen yhteistyö on tarkoitettu järjestöille, joiden toiminta sekä
kehittämistyö tapahtuvat hyvinvointialueen toimialueella (sosiaali- ja terveydenhuolto), ja järjestön toiminta tukee tai täydentää toiminnallaan hyvinvointialueen
palveluprosesseja. Järjestöllä on oltava toimintaansa STEA tai muuta avustusta. Yhteistyön painopisteitä määrittää hyvinvointialueen strategia ja palveluprosessit.
Avustusperusteisen yhteistyön aloittamisesta sovitaan aina hyvinvointialueen
ja järjestön välillä tapauskohtaisesti (Hyte-lautakunnan nimeämä yhteyshenkilö). Pelastustoimen lakisääteisistä avustuksista vastaa pelastustoimi, ei mallin
piirissä.
Avustusperusteisen yhteistyön osalta:




Määräraha tarkentuu vuosittain.
Mahdollistaa myös uusien järjestöjen osallistumista.
Voidaan myöntää esim. hankkeiden käynnistämiseksi ja toiminnan varmistamiseksi.

Kunnat tukevat taloudellisesti omalla alueella toimivia järjestöjä omien sovittujen järjestöavustuskriteerien ja sopimusten mukaisesti.

1.1. Kuka voi saada avustusperusteisen yhteistyön tukea
Järjestösi voi saada avustusta
•
Järjestön tuottama avustettava toiminta edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä.
•
Sosiaali- ja terveysalan järjestö toimii Kymenlaakson alueella.
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•
•

Järjestön toiminta tukee tai täydentää hyvinvointialueen palveluprosesseja.
Järjestö saa muualta (esim. STEA, ESR) toimintaansa avustusta, johon
tarvitaan lisärahoitusosuus tai sopimukseen pohjautuva yhteistyö hyvinvointialueen kanssa katsotaan eduksi

1.2. Millaiseen toimintaan voidaan myöntää avustusta
Avustettavan toiminnan tulee edistää kymenlaaksolaisten omaa aktiivisuutta,
omatoimisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäistä syrjäytymistä.
Arviointiperusteena on muun muassa
•
miten järjestön toiminta tukee hyvinvointialueen toimintaa strategisten
linjausten mukaisesti
•
toiminnan yhteiskunnallinen merkitys
•
toiminnan ajankohtaisuus.
Hyvinvointialueen avustusperusteisen yhteistyön valmisteluryhmä kiinnittää
hakemusten arvioinnissa erityisesti huomiota toiminnan suunnitelmallisuuteen
ja järjestön talouden hoitoon sekä muihin asiakkaiden palveluprosesseja edistävään toimintaan.

1.3. Avustuksen palauttaminen
Avustus voidaan vaatia palautettavaksi, jos:
•
järjestö käyttää avustuksen muuhun kuin haettuun toimintaan
•
järjestö ei noudata muita sovittuja käytön erityisehtoja
•
järjestö antaa hakemuksessaan virheellistä tai harhaan johtavaa tietoa
•
avustuksenne käyttötarkoitus tai sen ilmoitettu laajuus on muuttunut
olennaisesti avustusta koskevissa asioissa.
•
järjestölle myönnettyä avustusta on jäänyt käyttämättä toimintavuoden
aikana. Käyttämätön avustus pitää palauttaa hyvinvointialueelle.

1.4. Myöntäminen ja seuranta
HYTE-lautakunta päättää vuosittain avustuksiin käytettävästä määrärahasta.
Järjestöllesi voidaan myöntää avustusperusteinen järjestöyhteistyön tuki.
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Seuranta:
• Vuosittain syksyllä järjestetään kumppanuuteen perustuvan yhteistyön arviointi- ja neuvottelutilaisuus, jolloin arvioidaan kumppanuusmallin mukaisen toiminnan toteutumista ja sovitaan avustuksista seuraavalle toimintavuodelle.
• Arviointi kaksi kertaa vuodessa ennakkoon sovitun aikataulun mukaisesti.

2.

Toimintaohjeet avustuksen hakemiseen

2.1. Hakuajat ja liitteet
Avustusperusteista yhteistyön tukea haetaan 30.9. klo 15.30 mennessä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.
Avustusperusteista järjestöyhteistyön tukea haetaan vapaamuotoisella
hakemuksella koko toimintavuodeksi.
•
•
•
•

Tulosta hakemuslomake verkkosivuilta
Lisää hakemukseen järjestön Y-tunnus/rekisteröintinro, yhdyshenkilön
nimi, järjestön postiosoite, postitoimipaikka ja pankkiyhteystiedot.
Jätä hakemus liitteineen hyvinvointialueen kirjaamoon osoitteeseen tai
postitse
Laita sähköpostiin tai kirjekuoreen tunnus: Järjestöjen avustusperusteinen yhteistyö

Hakemukseen liitetään alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä
seuraavat liitteet:
1.
järjestön toimintasuunnitelma ja
2.
talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan
3.
seurantatiedot edellisen vuoden avustuksen käytöstä
4.
toimintakertomus ja
5.
tilinpäätös sekä
6.
tilintarkastuskertomus edelliseltä toimikaudelta. Toiminta- tai tilintarkastuskertomuksessa tulee olla lausunto siitä, että myönnetty avustus on
käytetty tarkoituksenmukaisesti.
7.
vuosikokouksen allekirjoitettu pöytäkirja.
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8.

jos järjestö työllistää henkilön, niin liitteeksi työsopimus (palveluavustus)

Jos olet uusi hakija, liitä lisäksi:
1.
ote yhdistysrekisteristä ja
2.
voimassa olevat yhdistyksen säännöt. Ilmoita, jos tulee muutoksia yhdistysrekisteri- tai sääntöasioissa.

2.2. Avustuksen maksaminen ja käytön seuranta
Avustukset maksetaan tammikuun loppuun mennessä.
Avustus maksetaan, jos olet toimittanut kirjaamoon kaikki sovitut liitteet erikseen ilmoitettuun päivämäärään mennessä.
Osalle hakijoista tehdään vuosittain yksityiskohtainen toiminnantarkastus.
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