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Perusturvan järjestöavustusohje

1. Pieksämäen kaupungin perusturvasta haettavat avustukset

Pieksämäen kaupungin varoista myönnetään harkinnanvaraisia avustuksia vastikkeelliseen toimintaan
järjestöille ja yhdistyksille talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Toiminnan tulee tukea
sosiaali- ja terveyspalveluissa tuotettavia palveluja sekä kuntalaisten hyvinvointia.

Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, jossa pääpaino on:
- terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukemisessa
- Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemisessä ja vähentämisessä
- Omahoidon ja itsehoidon lisäämisessä
- Eri-ikäisten syrjäytymisen ennalta ehkäisevässä ja korvaavassa toiminnassa
- Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä
- Vertaistuessa, jonka kohderyhmänä voivat olla esim. lapset, nuoret. vähävaraiset perheet ja

ikääntyneet

2. Avustusten myöntämisen yleiset ehdot
- Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Pieksämäen asukkaisiin ja avustuksen hakijan on

yksilöitävä kenelle toimintaa järjestetään
- Avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää perusturvan palvelutuotannon toimintaa,

vahvistaa kaupungin ja palveluntuottajien yhteistyötä ja tavoitteiden toteutumista
- Avustusten ulkopuolelle rajataan ammatillinen yhdistyksen toiminta, jota kaupunki on

kilpailuttanut ja/tai jota kaupunki ostaa hakijalta tai muulta järjestöltä.
- Avustuksen tulee tukea järjestön/yhdistyksen vuosittaista toimintaa. Tämä voi pitää sisällään

esim. järjestön toiminnan perustehtäviä, ohjaajakuluja ja perusturvan palvelutuotantoa
tukevia kuluja. Avustusta voi saada vuokriin vain perustelluista erityisistä syistä. Avustuksilla ei
tueta lehti-ilmoituksia.

- Avustuksen saajan tulee olla yhdistysrekisterissä
- Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toimintaresurssia (esim.

vapaaehtoiset) eli toiminta ei voi olla kokonaan ulkopuolisen tuen varassa
- Avustuksia ei myönnetä toimintaan, johon voi saada kaupungin muita avustuksia (esim.

kulttuuri ja liikunta). Avustusta voi aina saada vain yhdeltä kaupungin toimialalta.
- Avustettavalla toiminnalla tulee olla hyväksyttävät rahoitussuunnitelmat ja menot oltava

tasapainossa käytettävissä oleviin tuloihin
- Avustusta saa käyttää vain haettuun tarkoitukseen eikä sitä myönnetä edelleen jaettavaksi
- Avustus on palautettava, jos sitä käytetään muuhun kuin myönnettyyn tarkoitukseen
- Avustuksen saajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten

ja määräysten edellyttämällä tavalla

3. Avustusten haku
Avustukset ilmoitetaan haettavaksi Pieksämäen lehdessä ja kaupungin kotisivuilla. Tulevan
kalenterivuoden avustuksia haetaan 30.11.2020 mennessä

Hakemuksen liitteeksi on toimitettava toimintasuunnitelma tulevan vuoden toiminnasta sekä
toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot.
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4. Hakemusten käsittely ja päätöksenteko

Hakemukset käsitellään yhtenä kokonaisuutena myöntämisehtojen pohjalta. Tulosalueen
johtaja ottaa kantaa myöntämisehtojen täyttymiseen. Avustus voi olla korkeintaan haetun
suuruinen ja avustusten suuruus on sidottu perusturvan talousarvioon.  Avustuksista päättää
perusturvalautakunta viimeistään helmikuun kokouksessa. Kesken vuotta jätettyjä
hakemuksia ei käsitellä kuin poikkeustapauksissa.

5. Avustusten maksatus ja seuranta

Avustukset maksetaan vasta, kun avustuksen saaja on toimittanut mahdollisesti pyydetyt
tilinpäätös- ja toimintakertomustiedot.

Avustusta voidaan maksaa osissa avustuksen saajan toiminnasta riippuen ja valvonta on
toiminnasta vastaavalla tulosalueella. Avustuksen maksatus voidaan keskeyttää tai se voidaan
periä takaisin, jos avustusta käytetään muuhun kuin myönnettyyn tarkoitukseen.
Toimintavuoden aikana avustuksen saaja on velvollinen raportoimaan toiminnasta, mikäli sitä
on avustuspäätöksessä edellytetty.


