RAY:n avustusehdotus vuodelle 2017
Autismi- ja Aspergerliitto ry

1. Yleisavustus
Käyttötarkoitus Yleisavustuksena liiton ja sen jäsenjärjestöjen yleishyödylliseen toimintaan
Haettu avustus
575 000 €
2017
Ehdotettu
535 000 €
avustus 2017

RAY:n
perustelut

Avustusta esitetään ohjeellisen avustussuunnitelman mukaisesti
avustuspäätöksen mukaiseen toimintaan. Toiminta vastaa RAY:n
avustustoiminnan toimeenpanosuunnitelman mukaisia järjestöjen
toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaamisen tavoitealueen
painopisteitä. Harkinnassa on otettu huomioon valvontatoimista saadut tiedot
sekä keskeisin toimintaympäristöä käsittelevä tieto. EHDOT JA RAJAUKSET:
Avustus tulee käyttää avustushakemuksen osana jätetyn talousarvion tai tämän
jälkeen pyynnöstä toimitetun tarkennetun talousarvion mukaisesti lukuun
ottamatta niitä menoja, jotka on mahdollisesti rajattu tässä avustuspäätöksessä
pois. Avustuksen käytössä tulee huomioida tässä päätöksessä olevat
avustuslajikohtaiset yleisehdot ja rajoitukset.
Liitolla on parhaillaan kaksivuotinen määräaikainen korotus
yleisavustuksessaan diagnoosimuutoksen johdosta. Ei uutta korotusesitystä
tässä vaiheessa.

2. Avustukset jäsenjärjestöille: yhdistetty yhdeksi avustukseksi (Taverna sulautettu
jäsenyhdistysavustukseen)
Käyttötarkoitus Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin
Haettu avustus
65 000 €
2017
Ehdotettu
60 000 €
avustus 2017

RAY:n
perustelut

Avustusta esitetään enemmän kuin ohjeellisessa avustussuunnitelmassa
avustuspäätöksen mukaiseen toimintaan. Toiminta vastaa RAY:n
avustustoiminnan toimeenpanosuunnitelman mukaisia järjestöjen
toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaamisen tavoitealueen
painopisteitä. Harkinnassa on otettu huomioon valvontatoimista saadut tiedot
sekä keskeisin toimintaympäristöä käsittelevä tieto.

EHDOT JA RAJAUKSET: Avustus tulee käyttää avustushakemuksen osana
jätetyn talousarvion tai tämän jälkeen pyynnöstä toimitetun tarkennetun
talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta niitä menoja, jotka on mahdollisesti
rajattu tässä avustuspäätöksessä pois. Avustuksen käytössä tulee huomioida
tässä päätöksessä olevat avustuslajikohtaiset yleisehdot ja rajoitukset.
Avustuksensaajan tulee noudattaa jäsenjärjestöavustuksen käyttöohjetta.
Avustus tulee siirtää kokonaisuudessaan jäsenjärjestöille avustuksensaajan
laatimien jakoperiaatteiden mukaisesti. Avustuksensaajan on tehtävä
jäsenjärjestöjen kanssa sopimus avustuksen käytöstä, ehdoista ja käytön
valvonnasta.
Liitton tehdyn tarkastuksen yhteydessä todettiin, että avustuksissa AK7 ja AK8
on yhtymäpintoja. Jäsenjärjestöt hakevat liitolta kumpaankin näistä avustuksista
mikä on hallinnollisesti raskasta ja aiheutti sekaannuksia paikallisella tasolla.
Avustuksia esitetään yhdistettäväksi ja kokonaisavustustasoa esitetään
leikattavaksi sekä siirtyvän avustuksen että synergiahyödyn johdosta.
Tulevien vuosien avustustasossa tullaan ottamaan huomioon tuloksellisuus- ja
vaikutusselvityksen laatu ja laajuus.
3. Projektit

Käyttötarkoitus

Ikääntyvien autismin kirjon henkilöiden oman toimijuuden säilyttämisen
mallien kehittämiseen (Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjolla 2013- 2016)

Haettu avustus
90 000 €
2017
Hylkäysperuste Hakemus on hylätty
******

Käyttötarkoitus

Vertaisosaamisen kehittämiseen perheille, joissa on saatu autismin kirjon
diagnoosi (Arjessa alkuun 2014-2017)

Haettu avustus
140 000 €
2017
Ehdotettu
140 000 €
avustus 2017

RAY:n
perustelut

Avustusta esitetään ohjeellisen avustussuunnitelman mukaisesti
avustuspäätöksen mukaiseen toimintaan. Toiminta vastaa RAY:n
avustustoiminnan toimeenpanosuunnitelman mukaisia yhteisöllisyyden ja
osallistumismahdollisuuksien edistämisen tavoitealueen painopisteitä.
Harkinnassa on otettu huomioon valvontatoimista saadut tiedot sekä keskeisin
toimintaympäristöä käsittelevä tieto.

*****

Käyttötarkoitus

Aikuistuvan/aikuisen autismikirjon henkilön tukemiseen elämänkaaren
siirtymävaiheissa (Onnistuneesti itsenäisyyteen 2017 – 2019)

Haettu avustus
130 000 €
2017
Hylkäysperuste Hakemus on hylätty

4. Paikka auki hanke
Käyttötarkoitus

Työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamiseen järjestön
yleishyödyllisiin työtehtäviin (2017)

40 000 €
Haettu avustus
2017
Ehdotettu
34 000 €
avustus 2017
Avustusta esitetään palkkaamiseen 1 henkilötyövuoden verran. Esitys perustuu
RAY:n perustelut avustushakemukseen ja siihen liittyviin mahdollisiin tarkennuksiin. Toiminta
on avustustoiminnan linjausten ja toimeenpanosuunnitelman mukaista.

