OSALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN JAOSTON AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lahden kaupungin myöntämien avustusten kriteerit on määritelty talousarvion 2019 sekä vuosien
2019-2021 taloussuunnitelman laadintaohjeissa KH 28.8.2018 § 146.
Kaupungin myöntämät avustukset jakautuvat kolmeen ryhmään: Toistuvaisavustukset,
vuosiavustukset sekä projektiavustukset ja muu tapahtumien tukeminen. Osallisuuden ja
hyvinvoinnin jaosto myöntää vuosiavustuksia.
Avustukset myöntää se toimielin tai viranomainen, jonka toimialaan vai palvelualueeseen anojan
pääasiallinen toiminta liittyy. Myönnettäessä noudatetaan kilpailulainsäädäntöä sekä säännöksiä
julkisista hankinnoista.
Myöntämisen perusteita:
Avustuksia myönnetään ohjeisiin ja harkintaan perustuen vuosittain talousarviossa olevien
määrärahojen puitteissa.
Avustuksen saajan tulee olla lahtelainen tai avustettavan toiminnan tulee kohdistua
Lahteen ja lahtelaisiin.
Avustuksilla tuetaan Lahden kaupungin strategisten päämäärien ja toiminnallisten
tavoitteiden toteutumista. Perusteena otetaan huomioon myös positiivinen vaikutus
kaupungin elinkeinoelämälle. Myöntämisperusteet kirjataan päätökseen.
Avustusten myöntämisessä noudatetaan yhden myöntäjän periaatetta. Jos jokin kaupungin
toimielin on myöntänyt vuosiavustuksen esim. yhdistykselle, ei samalle yhdistykselle tule
enää myöntää toisen kaupungin toimielimen avustusta, ellei kyse ole selkeästi muuten
avustetusta toiminnasta erillisessä kohteessa.
Nastolan aluejohtokunta voi myös myöntää avustusta yhdistykselle, jolle kaupungin muu
toimielin on jo myöntänyt vuosiavustuksen. Vastaavasti muu kaupungin toimielin voi
myöntää vuosi- tai projektiavustusta sellaiselle hakijalle, jolle aluejohtokunnan avustuksia
on osoitettu.
1. Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston vuosiavustusten myöntämisperiaatteet
Lahden kaupungin osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto myöntää vuosiavustuksia ja esittää
kaupungin talousarvioon vuosittain määrärahan käytettäväksi voittoa tuottamattomien järjestöjen ja
muiden yhteisöjen Lahdessa tapahtuvan yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen. Talousarvioon
hyväksytty määräraha jaetaan järjestöjen ja muiden yhteisöjen käyttöön kirjallisiin hakemuksiin
perustuen. Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto myöntää vuosiavustuksia hyvinvoinnin-, terveyden
edistämisen ja osallisuuden lisäämisen käyttötarkoituksiin.

Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston myöntämien vuosiavustusten piiriin hyväksyttävien
järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminnan tulee olla eettisesti ja moraalisesti hyväksyttävää.
Avustettavien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toimintojen lähtökohtana ja tavoitteena tulee olla
asukkaiden tai toimintaan osallistuvien
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
haittoja ehkäisevä toiminta
päihteettömyyteen kannustaminen ja tukeminen
yhteisöllisyyden vahvistaminen
vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki
osallisuuden lisääminen

Avustusten jakamiseen vaikuttavat jaoston käytettävissä olevan määrärahan suuruus, hakemusten
määrä ja jaoston harkinta tämän ohjeen puitteissa.
2. Avustuksen hakeminen
Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto julistaa seuraavan vuoden avustukset julkisesti haettavaksi
maaliskuun aikana. Vuosiavustusta haetaan sähköisesti eLomakkeella. Hakuilmoituksessa
mainitaan mihin mennessä avustukset on haettavissa. Lahden kaupungin Lahti-Piste ohjaa ja
neuvoo hakuprosessissa. Yhteystiedot ja asiointipisteet www.lahti.fi/lahti-piste. Hakuohjeet löytyvät
myös kaupungin verkkosivuilta www.lahti.fi ja www.nastola.fi .
Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakemuksesta, joka liitteineen on jätetty annetussa
määräajassa jaoston käsittelyyn.
Avustusta haettaessa on käytävä ilmi seuraavat tiedot:
- yhdistyksen tai järjestön virallinen nimi, osoite ja kotikunta
- nimenkirjoitusoikeutettu yhdyshenkilö yhteystietoineen
- mihin toimintaan / toimintoihin avustusta haetaan
- minkä suuruiseen asukasryhmään toiminta kohdistuu
- haettava avustusmäärä
- perustelut avustuksen myöntämiseksi
- luettelo muualta haetuista ja myönnetyistä avustuksista
- järjestön tai yhteisön säännöt
Em. tiedot riittävät alle 5000 € avustushakemukseen.
5000 € tai sitä suurempaan avustushakemukseen on lisäksi liitettävä:
- hakijan viimeksi hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
edelliseltä kaudelta
- toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan

Valmistelija voi tarvittaessa pyytää täydentämään tietoja ennen varsinaista päätöksentekoa ja
maksatusta.
Uusien hakijoiden on annettava edellä luetellut tiedot täydellisinä. Aikaisemmin vuosiavustusta
saaneet järjestöt tai yhteisöt ilmoittavat mahdollisista muutoksista nimenkirjoittajien ja sääntöjen
osalta.
3. Myönnettyjen vuosiavustusten maksamisen ehdot
Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston myöntämien vuosiavustusten saamisen ehtona on, että
ennen avustuksen maksatusta
-

5 000 € tai sen yli menevän avustuksen osalta avustettava sitoutuu käyttämään avustuksen
esitettyyn käyttötarkoitukseen ja esittää selvityksen edellisen kerran saamansa kaupungin
avustuksen käytöstä määräaikaan mennessä; selvityksenä hyväksytään jäljennös ko.
avustusvuoden tuloslaskelmasta, taseesta, tilintarkastuskertomuksesta ja
toimintakertomuksesta

-

Pienemmissä alle 5 000 € avustuksissa hakuvaiheessa avustettava on sitoutunut
käyttämään avustuksen siihen tarkoitukseen, kun se on myönnetty (ei tositteiden
toimittamista jälkikäteen, mutta kaupunki varaa mahdollisuuden tarvittaessa tarkastaa
tositteet)

-

Avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan avustuksen siltä osin, kuin sitä ei ole käytetty
avustusanomuksessa esitettyyn tarkoitukseen (Kh 28.5.2018 § 146)

Kaupungin viranhaltijoilla on oikeus tarkastaa avustettavan tahon tilit siinä laajuudessa kuin
avustuksen käytön valvonta edellyttää. Mikäli hakija on antanut virheellisiä tietoja tai avustusta ei
ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen, voidaan avustus periä takaisin.

4. Avustusennakko
Valmistelija tai asiaa käsittelevä viranhaltija voi harkintansa mukaan myöntää enintään 50 %
toiminta-avustuksen määrästä ennakkona avustusvuonna saatujen selvitysten perusteella.

