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Hyvinvoinnin toimialan yleiset periaatteet yhdistysten avustamisesta
Perusta ja tavoitteet
Joensuun kaupungin avustustoiminnan tavoitteena on monipuolistaa kuntalaisten hyvinvointia
edistäviä toimintoja, mahdollistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja korostaa vapaan
kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta. Avustustoiminnan keskeisiä tehtäviä ovat
yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, aktiivisen
harrastustoiminnan, hyvinvoinnin ja kumppanuuden lisääminen.
Kaupungin avustustoiminnan taustalla on kuntalaki, jonka mukaan kunta edistää asukkaidensa
hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Avustusten myöntämistä ohjaavat kaupunkistrategian
painopisteet, suuntaviivat ja linjaukset sekä vuosittain vahvistettava talousarvio. Lisäksi
noudatetaan Joensuun kaupungilta avustusta saaneiden yhteisöjen kirjanpitoa ja avustuksen käytön
valvontaa koskevia ohjeita.
Hyvinvoinnin toimialan avustusten hakuohjeista ja periaatteista päättää hyvinvointilautakunta.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kansalaistoiminnan avustusohjeista päättää sosiaali- ja
terveyspalvelujen neuvottelukunta.
Samaan tarkoitukseen voidaan avustusta myöntää vain yhdeltä kaupungin toimialalta tai
palvelualueelta. Avustuksia haettaessa tulee aina noudattaa näiden yleisten periaatteiden lisäksi
avustusta myöntävän luottamuselimen tai palvelualueen antamia erillisohjeita ja täsmennyksiä.
Hyvinvoinnin toimiala tukee yhdistyksiä usealla eri tavalla:
-

rekisteröidyille yhdistyksille myönnetään harkinnanvaraisia rahallisia avustuksia
yhdistykset voivat tietyin edellytyksin käyttää toimintaan kaupungin tiloja tai kaupunki voi laskea
tilavuokraa
kaupunki voi tehdä yhdistysten kanssa kumppanuus-ja yhteistyösopimuksia

Tukeminen rahallisten avustusten kautta
Avustusta voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle jonka talous ja hallinto ovat voimassa
olevien lakien mukaan järjestetty. Yhdistyksen hallinto on järjestettävä myös toiminnan laadun ja
laajuuden edellyttämällä tavalla. Avustuksen myöntäjän suorittaman valvonnan lisäksi on kaupungin
sisäisellä tarkastuksella oikeus tarkastaa avustuksensaajan hallintoa ja tilejä. Yhdistyksen tulee
suorittaa ne järjestelyt, joita avustuksen myöntäjä ja sisäinen tarkastus pitävät tarpeellisina.
Esimerkiksi seuraavat yhdistykset voivat hakea hyvinvoinnin toimialan avustuksia:
-

kulttuuri- ja taideyhdistykset
liikunta- ja urheiluseurat
nuorisojärjestöt
eläkeläis- ja seniorijärjestöt
lapsi-ja perhetyön-, kansanterveys- ja monialajärjestöt
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Haettavien avustusten tarkemmat avustusohjeet, hakuajat ja lomakkeet löytyvät kaupungin
internet-sivuilta.
Palvelualueet voivat myös myöntää yhdistysten ohella avustuksia yksityishenkilöille ja
toimintaryhmille. Avustusohjeissa on eri avustuksista tarkempia tietoja ja täsmennyksiä.
Edellä mainittujen lisäksi kaupungin konsernipalvelut myöntää Joensuun maaseutuohjelman
mukaisia avustuksia sekä avustuksia asukas- ja kyläyhdistyksille sekä pien- ja suurtapahtumiin.
Yhdistysten toiminnan tukeminen tilojen kautta
Hyvinvoinnin toimiala voi antaa hallinnassaan olevia tiloja yhdistysten harjoittaman
kansalaistoiminnan käyttöön joko maksuttomasti tai kohtuullista korvausta vastaan.
Palvelualueiden tilataksoihin on erikseen määritelty kategoriat esim. maksuttomaan tai alennettuun
tilavuokraan. Lisäksi tiettyjä kokoontumistiloja on mahdollista käyttää veloituksetta, mikäli vuoroja
on vapaana vakituisten vuorojen lisäksi.
Yhteistyösopimukset
Hyvinvoinnin toimiala sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta voivat tehdä
rekisteröityjen yhdistysten kanssa määräaikaisia yhteistyö- ja kumppanuussopimuksia. Tällainen
sopimus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin jos järjestön toiminnalla voidaan monipuolistaa
hyvinvointitoimialan palvelutuotantoa. Yhteistyösopimus on mahdollinen myös esim.
järjestölähtöiseen auttamistoimintaan tai vertaistukeen liittyvän toiminnan yhteydessä silloin kun
yhdistys on saanut STEAlta ( Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) avustusta toimintaan.
Sopimuksia voidaan tehdä myös alueellisten tai valtakunnallisten järjestöjen kanssa, kunhan
sopimuksen kohteena oleva toiminta kohdentuu joensuulaisiin.
Toiminnan tulee olla luokiteltavissa järjestölähtöiseksi auttamistoiminnaksi, ei kilpailutettavaan
palvelutuotantoon.
Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista neuvotellaan yhdistysten kanssa ja niitä voidaan tehdä
harkinnanvaraisesti käytettävissä olevat määrärahat huomioiden.
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