Yhdistysten pienavustusten myöntämisperiaatteet
Yhdistysten pienavustuksen myöntämisen ehtona on, että avustusta hakeva yhdistys hyväksyy
seuraavat periaatteet, joilla pienavustuksia myönnetään. Periaatteet on jaettu yhdistyksille ja ne
ovat saatavilla Iholiitosta.
Nämä periaatteet on käsitelty ja hyväksytty 13.5.2014 Iholiiton hallituksessa.
Jäsenjärjestö voi hakea pienavustusta joko yhdistyksen perustoimintaan
tai kohdennetun toiminnan, kuten esimerkiksi vertaistuen tai vapaaehtoistoiminnan tukemiseen
tai erilaisten tapahtumien järjestämiseen tai pienimuotoisiin hankintoihin

Haettava pienavustus
Pienavustusta voi hakea joko jatkuvaluonteisena tai määräaikaisina hankeavustuksina.
avustuksia ei välttämättä jaeta tasasuuruisina, vaan myönnettävän avustuksen määrä perustuu
hakemuksiin
avustuksia ei jaeta välttämättä joka vuosi kaikille avustusta hakeneille jäsenjärjestöille
käyttämättä jäänyt myönnetty avustus palautetaan seuraavan vuoden tammikuun loppuun (31.1.)
mennessä Iholiitolle

Pienavustusta ei myönnetä
Pienavustuksia ei ole tarkoituksenmukaista jakaa sellaisille yhdistyksille, jotka jo saavat suoraan
erillistä raha-automaattiavustusta tai joiden perustoiminnan rahoitus on muulla sopivalla tavalla
järjestetty.
pienavustuksilla ei voi kattaa toisen rahoittajatahon (esimerkiksi kuntien) avustamasta toiminnasta
syntyvää alijäämää eikä keskusjärjestöjen jäsenmaksuja.

Hakemus
Pienavustusten jakaminen yhdistyksille toteutetaan hakemusten perusteella
hakemuksessa tulee käydä ilmi yhdistyksen nimi
maininta, jos avustusta haetaan perustoimintaan
toiminta/tapahtuma, johon avustusta haetaan kohdennetusti
kohderyhmä
haettava tuen määrä euroissa
alustava tapahtumaan liittyvä budjetti, mihin on myös eritelty muut tulot kuin haettava RAY:n
pienavustus
muut toimintaan/tapahtumaan tarvittavat materiaalit/resurssit
vastuuhenkilöt: siirtosopimuksen allekirjoittaja (nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) ja
avustuksen käytöstä vastaava henkilö ja heidän yhteystiedot
toiminnan/tapahtuman suunnitellut ajankohdat ja aikataulut

Siirtosopimus
Pienavustus siirretään yhdistykselle siirtosopimuksella.
avustusten siirtämisessä sovelletaan avustuslain 4 §:ää
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siirtosopimus tehdään, kun Raha-automaattiyhdistyksen avustuspäätökset ovat tulleet
siirtosopimukset hyväksytään Iholiiton hallituksessa

Aiesopimus
Yhdistykset sitoutuvat noudattamaan pienavustusten myöntämisperiaatteita allekirjoittamalla
aiesopimuksen
aiesopimukset liitteineen liitetään Raha-automaattiyhdistykselle toimitettaviin hakulomakkeisiin

Seuranta
Yhdistykset sitoutuvat hyväksymällä pienavustusten myöntämisperiaatteet seuraamaan ja
arvioimaan pienavustuksen vaikutuksia ja selvittämään edellisen vuoden avustusrahankäyttö
Iholiitolle 28.2. mennessä
Iholiitto ry antaa Raha-automaattiyhdistykselle vuosiselvityksen pienavustusten käytöstä
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