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HYVINVOINTIPALVELUIDEN
LAHJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
1 § Rahaston nimi ja tarkoitus
Rahaston nimi on Hyvinvointipalveluiden lahjoitusrahasto ja sen tarkoituksena on myöntää kertaavustuksia toimenpiteisiin, jotka tukevat ja edistävät kuntalaisten sosiaalista ja terveydellistä
hyvinvointia.
Rahastosta myönnetään avustuksia ensisijaisesti tarkoituksiin, joihin ei ole mahdollista saada
taloudellista tukea lakisääteisen palvelujärjestelmän kautta tai kunnan muuna harkinnanvaraisena
avustuksena.
Rahastosta voidaan myöntää avustuksia kaupungin omien sekä ostopalveluna tuotettujen
sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden toimintaan, jotka edistävät asiakkaiden ja potilaiden
viihtyvyyttä ja hyvinvointia.
Avustuksia voidaan myöntää myös yhteisölle sekä rekisteröimättömille yhdistyksille hankkeisiin
ja tilaisuuksiin, joihin ei ole mahdollisuutta saada avustusta hyvinvointilautakunnan myöntämistä
järjestöavustuksista.
2 § Lahjoitusvarojen käyttö
Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto voi jakaa testamenttien ja lahjoitusten tekijöiden tahto
huomioiden avustuksia esimerkiksi:
1. Asiakkaiden loma- ja virkistystoimintaan
2. Vapaaehtoistoiminnan tukemiseen
3. Asiakkaiden harrastustoimintaan
3 § Rahaston pääoma, rahastovarojen ylläpitäminen ja kartuttaminen
Rahasto on muodostettu Oulun kaupungin valtuuston päätöksellä 15.5.2000 § 61.
Peruspääoma on rahaston perustamishetkellä viisisataatuhatta (500 000) euroa.
Rahastoa ylläpidetään uusilla lahjoituksilla sekä pääoman tuotoilla. Valtion
kaupungille hyvinvointipalveluiden käyttöön luovuttamat perinnöt ohjataan tähän
rahastoon.
Rahastosta saadaan vuosittain myöntää avustuksia pääoman tuotoilla, uusilla lahjoituksilla,
testamenteilla ja valtion luovuttamilla perinnöillä niin, että rahastosääntöjen perustamishetken
mukainen (15.5.2000 § 61) elinkustannusindeksillä korjattu peruspääoma ei vähene.
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4 § Avustusten myöntäminen
Avustuksen myöntämisestä päättää hyvinvointijohtaja asiantuntijoiden esittelystä.
Avustuksia voidaan myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella kahdesti vuodessa.
Hyvinvointipalveluiden tulee sopivaksi katsomallaan tavalla tiedottaa, mihin tarkoituksiin
avustuksia voidaan myöntää ja miten avustusasian voi saada käsiteltäväksi.
Asiantuntijat tekevät esitykset avustusten myöntämisestä hankittuaan sitä ennen tarpeellisiksi
katsomansa lausunnot.
Avustuksia saaneiden on esitettävä selvitys varojen käytöstä vuoden kuluessa avustuksen
myöntämisestä, kuitenkin ennen seuraavan avustuksen myöntämistä.
Lautakunta saa kerran (1) vuodessa selvityksen siitä, mihin tarkoituksiin avustuksia on
myönnetty.
5 § Rahaston sijoitusvarojen ja kirjanpidon hoito
Rahaston sijoitusvaroja (pankkitilit ja sijoitukset) hoitaa kaupungin rahoituksesta vastaava yksikkö
ja kirjanpitoa hoitaa kaupungin kirjanpidosta vastaava yksikkö. Sijoitusvarat hoidetaan
hallinnollisessa sijoitussalkussa, josta vuotuiset nettotuotot jaetaan rahastoille niiden 31.12.
pääomien suhteessa.
6 § Rahaston lakkauttaminen ja sääntöjen muuttaminen
Hyvinvointilautakunta päättää rahaston lakkauttamisesta ja sääntöjen muuttamisesta. Rahaston
lakattua jäävät sen varat hyvinvointilautakunnan käytettäväksi rahaston nykyisiä tarkoituksia
vastaavalla tavalla.
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