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ALKAEN

1 YHTEISET PERIAATTEET
AVUSTUKSET VASTUUALUEITTAIN
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden avustuksia ovat kulttuuriavustukset, liikunta-avustukset,
nuorisoavustukset ja perusopetuksen kansainvälistymistoiminnan avustukset.
AVUSTUSLAJIT
-

järjestöjen vuosiavustukset (sisältää myös kulttuurin, liikunnan ja nuorison
kumppanuussopimukset ja tila-avustukset)
tapahtuma-avustukset
projekti- ja kehittämisavustukset (sis. kansainvälistymisavustukset)
kortteliavustukset (sis. pitäjäpäivät)
yksilöavustukset (ammattitaitelijoiden avustukset)

YLEISPERIAATTEET
-

rahoitettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä, sopia kaupungin arvoihin ja tukea
kaupungin strategisia tavoitteita:

•
•
•
•
•
-

-

kilpailukykyisen kaupunkiseudun elinkeinotoiminta työllistää
asukkaat osallistuvat, liikkuvat ja edistävät kestävää elämäntapaa
tasapainoinen talous turvaa laadukkaat palvelut
lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä
monimuotoinen kaupunkikulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä

rahoitettava toimintaa täydentää kaupungin omia palveluita
avustuksen saajat edustavat ns. kolmatta sektoria (järjestöjä) tai kulttuurin osalta
myös yksittäisiä ammattitaiteilijoita tai työryhmiä
avustuksissa tullaan edistämään alueellista kulttuuritoimintaa
hakemuksesta tulee ilmetä toiminnan kohdentuminen elämänkaarimallin mukaisesti
lapsiin ja nuoriin, työikäisiin ja ikäihmisiin
avustuksen saajan kotikunnan tulee olla käyttövuonna Oulu
avustuksen saajan tulee toimia pääasiallisesti Oulussa
tuen myöntämiseen ja määrään vaikuttaa mahdollinen muu kaupungin talousarviosta
tuleva tuki
avustusta ei saa käyttää muuhun kuin anomuksen mukaiseen tarkoitukseen.
avustusta ei yleensä myönnetä irtaimen tai kiinteän omaisuuden hankintaan
avustuksen edellytyksenä on, että kuntalaisten osallistumista ei rajoiteta yhteisön
jäsenyyden, kutsun, aatteellisen näkemyksen, kohtuulliseksi katsottavaa korkeamman
maksun tai muun näihin verrattavan seikan perusteella
avustuksen saajan on toimitettava sivistys- ja kulttuuripalveluiden edellyttämä selvitys
avustuksen käytöstä, mikäli selvitystä ei toimiteta, maksettu avustus peritään takaisin
lähtökohtaisesti avustusta voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran
kalenterivuoden aikana
avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan
vastuualueiden johtajat määrittelevät avustusten hakuajat
myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä

AVUSTUSPÄÄTÖKSET
-

avustuspäätökset tekee ao. toiminnasta vastaava vastuualuejohtaja tai sivistys- ja
kulttuurijohtaja

2 VASTUUALUEKOHTAISET ERITYISPERIAATTEET
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KULTTUURIAVUSTUKSET
Tukea ei myönnetä:
- tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen
- päätoimisesti Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden palkkalistoilla oleville
ammattitaiteilijoille
- sivistys- ja kulttuuripalveluiden kaupungin omille palveluntuottajille eikä kaupungin
muille palvelualueille
tapahtumaan tai hankkeeseen, jonka keskeinen tarkoitus on taloudellisen voiton
tavoittelu
- hakemukseen on sisällytettävä realistinen kustannusarvio
- haettaessa avustusta kulttuuritoimintaan edellytetään hakijan omaa, aktiivista panosta
tulonhankinnassa
- avustusta ei voida myöntää, jos yhdistyksen tai yhteisön taloudellinen tila on niin
heikko, että toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä
- avustusta ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin tai kuluihin
- hakemus on tehtävä siihen tarkoitetulla sähköisellä tai paperilomakkeella.
- eri avustuslajeihin on tehtävä erilliset hakemukset
- avustus voidaan myöntää eri avustuslajista kuin hakija on hakenut
AVUSTUSLAJIT
YKSILÖAVUSTUKSET / AVUSTUKSET AMMATTITAITEILIJOILLE
1 Työtila-avustus
Avustus kohdistuu yksittäisen ammattitaiteilijan vakinaisiin työtiloihin, joita ei käytetä
asuntona.
Kulttuurijohtaja voi harkinnanvaraisesti myöntää työtila-avustusta ammattitaiteilijan työtilan
vuokraan. Lähtökohtana on, että hakija täyttää seuraavat kriteerit: henkilö on saanut alan
ammatillisen koulutuksen tai on saavuttanut työllään arvostetun aseman ammattitaiteilijana ja
pyrkii saamaan pääasiallisen toimeentulonsa taiteen tekemisellä.
Näiden kriteerien täyttymisen on yksiselitteisesti ilmettävä hakemuksesta. Periaatteena on,
että työskentely tapahtuu työpajanomaisessa tilassa tai ateljeessa, tukea ei myönnetä pelkän
toimiston vuokraan. Työtila-avustus myönnetään kerrallaan vuodeksi ja sitä on haettava
vuosittain hakuaikojen mukaisesti.
2 Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha (1/2-vuotinen)
3 Ammattitaiteilijan kohdeapuraha
Työskentely- ja kohdeapuraha voidaan myöntää vain ammattitaiteilijalle.
JÄRJESTÖJEN VUOSIAVUSTUKSET
Hakija voi olla yksityishenkilö, ryhmä tai voittoa tavoittelematon yhteisö. Avustusta voi hakea:
yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen kulttuuritoimintaan, taideteoksen tuottamiseen tai
museo- ja tiedekeskusyhteistyöhön.
TAPAHTUMA-AVUSTUKSET
Avustusta voi hakea festivaalin tai tapahtuman järjestämiseen.
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Kulttuurijohtaja päättää projektiavustuksista määrärahan puitteissa neljä kertaa vuodessa;
tammi-helmikuussa, huhtikuussa, elokuussa ja lokakuussa. Hakija voi olla yksityishenkilö,
ryhmä tai voittoa tavoittelematon yhteisö. Muilta osin noudatetaan sivistys- ja
kulttuurilautakunnan päättämiä yleisperiaatteita.
KORTTELIAVUSTUKSET
Avustusta voidaan myöntää alueellisille vakiintuneille paikallistapahtumille, ml. pitäjäpäivät,
sekä alueellista kulttuuritoimintaa tukevaan toimintaan. Hakijana voi olla yksityishenkilö,
ryhmä tai voittoa tavoittelematon yhteisö. Muilta osin noudatetaan sivistys- ja
kulttuurilautakunnan päättämiä yleisperiaatteita.
LIIKUNTA-AVUSTUKSET
URHEILUSEUROJEN TOIMINTA-AVUSTUS
Avustus on tarkoitettu määräaikana rekisteröintihakemuksensa jättäneille yhdistyksille.
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin
edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä ja yhdistyksessä tulee olla vähintään 25 jäsentä.
Avustus myönnetään edellisen vuoden toiminnan perusteella. Avustuksen määrään vaikuttavat
seuran jäsenmäärä, toimivien valmentajien/ ohjaajien määrä, osanottajien suoritemäärät alle
18-vuotiaat (40%), osanottajien suoritemäärät yli 18-vuotiaat (20%) sekä seuratoiminnan
laadulliset tekijät kuten sinettiseuratunnus, koulutustoiminta, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistäminen sekä ympäristövaikutusten huomioonottaminen.
URHEILUSEUROJEN TILA-AVUSTUS
Avustus on tarkoitettu muiden kuin kaupungin liikuntapalveluiden ylläpitämien harjoitustilojen
vuokrauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.
Avustusta myönnetään alle 18-vuotiaiden säännöllisen ohjatun toiminnan kustannuksiin.
Avustusta myönnetään tositteiden perusteella Oulun ja Oulun seudun kuntien harjoitustiloista
suoritettujen menojen kustannuksiin edellisen toimintavuoden osalta.
SUUNNISTUSKARTTA-AVUSTUS
Avustus on tarkoitettu suunnistuskarttojen valmistukseen.
Avustusta haettaessa hakijan esitettävä tositteet kuluista (työpäiväkirja + matkatositteet).
LIIKUNNAN EDISTÄMIS- JA KEHITTÄMISAVUSTUKSET
Avustus on tarkoitettu urheiluseurojen tai liikuntaa edistävien hankkeiden kehittämiseen.
Avustus kohdennetaan uusien toimintamallien lisäämiseksi ja yhteistyön kannustamiseksi.
Toimintamalli ei saa olla jo vakiintunutta ja toiminnassa olevaa toimintaa / yhteistyötä.
Vapaamuotoinen hakemus, jossa hakijan tulee esittää hankesuunnitelma ja tuen tarve.
Hakijan tulee sitoutua hankkeen tulosten raportointiin avustuspäätöksessä sovitulla tavalla.
ERITYISLIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA-AVUSTUS
Avustukset on tarkoitettu määräaikana rekisteröintihakemuksensa jättäneille
erityisliikuntajärjestöille ja -seuroille. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yhdistys
on merkitty yhdistysrekisteriin edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä. Yhdistyksen
pääasiallisen toiminnan tulee tapahtua Oulussa.
KOHDEAVUSTUS ERITYISLIIKUNNAN OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN
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Avustus on tarkoitettu urheiluseuroille sekä vammais- ja kansanterveysjärjestöille
erityisliikunnan valmentajien ja ohjaajien osaamista kehittävän koulutuksen kustannuksiin.
Tukea voidaan hakea erityisliikunnan koulutukseen, joka tähtää liikuttamaan henkilöitä, joilla
on toimintakykyä heikentävä pysyvä vamma tai pitkäaikaissairaus. Avustus kattaa koulutuksen
osallistumiskulut maksimissaan 70 euroon asti. Yhdelle kurssille seurasta / järjestöstä tuetaan
vuosittain enintään viittä henkilöä. Sama henkilö voi saada avustusta kahteen eri koulutukseen
vuosittain.
Avustusta on haettava kahden (2) kuukauden kuluessa koulutuksen järjestämisestä.
Tositejäljennökset sekä kuvaus koulutuksesta on liitettävä hakemuksen mukaan.
Tukea ei voida hakea matka- ja majoituskustannuksiin eikä yleiseen valmentaja- ja
ohjaajakoulutukseen.
TASA-ARVOISTA LIIKUNTAKULTTUURIA EDISTÄVÄ TUNNUSPALKINTO
Tunnustuspalkinto Oulun kaupungissa toimivalle urheiluseuralle, yhdistykselle tai muulle
sellaiselle yhteisölle, taholle tai toimijalle, joka edistää ja toteuttaa liikuntastrategian mukaista
ja tasa-arvoiseen liikuntakulttuuriin tähtäävää toimintaa.
Vapaamuotoinen hakemus, jossa ilmenee hakijataho, harjoitettavan toiminnan laatu ja laajuus
sekä perustelut palkinnon saamiseksi. Hakemuksessa toivotaan esimerkkejä toteutetuista ja
toimivista käytännöistä tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävästä työstä.
LIIKUNTAPALVELUIDEN AVUSTUSTEN MUUT OSUUDET
Tämä avustusmuoto perustuu erillisiin palvelu-/kumppanuussopimuksiin avustusta saavien
yhteisöjen kanssa.
NUORISOAVUSTUKSET
PAIKALLISTEN NUORISOYHDISTYSTEN JA MUUN NUORTEN ITSENSÄ JÄRJESTÄMÄN
NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE
AVUSTUSLAJIT
Vuosiavustusta (haettavissa tammikuussa) myönnetään nuorisoyhdistysten yleisen
toiminnan tukemiseen, koulutus- ja kurssi-toimintaan, leiritoimintaan, kansainväliseen
toimintaan ja työntekijöiden palkkaamiseen.
Projektiavustusta (haettavissa läpi vuoden) myönnetään tiettynä ajankohtana
toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun ja muihin
nuorten itsensä toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa
osallistumista ja vaikuttamista. Projektiavustusta myönnetään nuorisotoimintaan
pääsääntöisesti sellaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten ryhmille, jotka eivät saa
vuosiavustusta.
Nuorten NERO (haettavissa läpi vuoden) on toimintaraha, joka on tarkoitettu Oulun nuorten
projektien, tapahtumien ja erilaisten tilaisuuksien toteuttamiseen. Tavoitteena on käynnistää
nuorten uutta toimintaa, joka muuten voisi jäädä syntymättä.

NUORISOAVUSTUSTEN PIIRIIN KUULUVA NUORISOTOIMINTA
Paikallisten nuorisoyhdistysten nuorisotoiminta
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Paikallisella nuorisoyhdistyksellä, tarkoitetaan valtakunnallisten nuorisoyhdistysten paikallisia
jäsenyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita; muita paikallisia
rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle
29-vuotiaita. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat
kirjanpidossa selkeästi erotettavissa pääjärjestöstä. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä
edellytetään, että sen hallintotoiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen
ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.
Nuorten itsensä järjestämä nuorisotoiminta
Nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamisella tarkoitetaan nuorten ryhmien
taloudellista avustamista. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee
vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita. Näitä ryhmiä ovat myös aikuisjärjestöjen yhteydessä
toimivat nuorten ryhmät.
NERO-toimintarahaa voi hakea ryhmä, jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 25-vuotiaita.
Toiminnan tulee olla päihteetöntä, nuorille suunnattua ja nuorten toteuttamaa. Rahaa
hakevalla ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen yhteyshenkilö.
Aluejärjestöjen nuorisotoiminta
Henkilöjäsenyyteen perustuvien nuorisoyhdistysten muodostamalle aluejärjestölle voidaan
myöntää vuosiavustusta sillä edellytyksellä, että aluejärjestö on rekisteröity ja sen toimialue
on pääasiallisesti yhden kunnan alue. Avustushakemuksessa on oltava kunkin paikallisen
yhdistyksen osalta tiedot, jotka muidenkin paikallisten nuorisoyhdistysten on annettava.
NUORISOAVUSTUKSIA EI MYÖNNETÄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sellaiseen nuorisotoimintaan, johon on myönnetty jotain muuta Oulun kaupungin
avustusta
toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista ja loukkaavaa
yksityishenkilöille
nuorisoyhdistyksille toimitilojen rakentamiseen ja perusparantamiseen
avustusta piirijärjestöille silloin, kun järjestö toimii useamman kuin yhden kunnan
alueella
koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään nuorisotoimintaan
verotusoikeuden omaavan yhteisön nuorisotoimintaan
yliopiston aineyhdistyksille
oppilaitosten oppilaskunnille

NUORISOAVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET
Paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamisen
tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon:
Hakijan toiminnan tarkoitus ja laatu:
Yhdistyksen tulee toiminnassaan toteuttaa vahvistetuissa säännöissään mainittuja toimintoja
ja tarkoituksia. Avustukset kohdennetaan nuorisopalveluja korvaavaan ja/tai täydentävään
toimintaan.

Hakijan toiminnan laajuus:
•
•

alle 29 -vuotiaiden jäsenten määrä
eri toimintojen määrä ja laatu
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Hakijan taloudellinen asema:
•
•
•

•

oma varainhankinta tulee olla vähintään 25 % avustettavan toiminnan kustannuksista
hallintokulujen suhteettoman suuri osuus tilikauden kokonaiskuluista vaikuttaa
avustusta alentavasti
avustuksen saamisen tarve
hakijan valtiolta, toiselta kunnalta ja seurakunnalta saamat avustukset ja avustuslainat
ja niiden käyttö sekä hakijan muualta saatavissa oleva tuki vaikuttaa avustusta
alentavasti.

Avustusten myöntäminen tapahtuu yhdistysten määräaikaan jättämien avustushakemusten,
toimintasuunnitelmien, talousarvioiden ja edellisen vuoden toteutuneiden suoritteiden ja
toiminnan perusteella.
PERUSOPETUKSEN KANSAINVÄLISTYMISTOIMINTA
Avustusten myöntämiskriteerit:
1 Vaikuttavuuden kriteerit
hankkeeseen osallistuvien oppilaiden määrä
hankkeeseen osallistuvan koulun henkilökunnan määrä
kotikansainvälisyys: niiden keinojen hyödyntäminen, joita voidaan toteuttaa oman koulun
tilassa ja koulun lähiympäristössä ilman kansainvälistä liikkuvuutta
hankkeesta tiedottaminen oman koulun ulkopuolella
uudenlaisten toimintamallien kehittäminen
jos tukea haetaan samaan kohteeseen kuin aiemmin, hakemuksesta tulee ilmetä, mitä uutta
toimintaa on suunnitelmissa
2 Muu rahoitus
muun rahoituksen kattavuus ja riittävyys toimintoihin
3 Jatkuvuuden kriteerit
hankkeen työnjako, kesto ja jatkosuunnitelmat
yhteistyö muiden Oulun koulujen kanssa
osallistuminen toiminnan myötä kansalliseen tai kansainväliseen verkostoyhteistyöhön
4 Aiemmin myönnetty kansainvälistymisraha, josta on julkaistu artikkeli Akkunassa tai
kaupungin Internet-sivuilla.
5 Koululla on kansainvälistymisen toimintasuunnitelma
Määrärahoja ei myönnetä sijaisuus- ja päivärahakuluihin eikä laitehankintoihin.
Kultakin koululta saa hakea tukea vain yhteen kansainvälistymistoimintoon. Yhtenäiskouluista
saa tarvittaessa hakea yhtä määrärahaa pääasiassa alaluokille suunnattuun toimintaan ja
toista pääasiassa yläluokille suunnattuun toimintaan.
Muilta osin noudatetaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan päättämiä yleisperiaatteita.
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