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SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN HARKINNANVARAISTEN
AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET SYKSYSTÄ 2019 ALKAEN
Avustuspäätöksissä noudatetaan Oulun kaupungin harkinnanvaraisten
avustusten yleisperiaatteita (kaupunginhallitus 18.9.2017 § 262):
Avustettavan toiminnan on edistettävä kaupungin strategisten tavoitteiden
toteutumista tai sen on muutoin tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa.
Oulun kaupunki myöntää samaan tarkoitukseen vain yhden avustuksen samalle
ajanjaksolle. Hakijan velvollisuus on ilmoittaa, onko hakenut tai saanut samaan
tarkoitukseen avustusta Oulun kaupungilta.
Tuottajalle, jolta Oulun kaupunki hankkii ostopalveluja, ei myönnetä avustusta
samaan toimintaan.
Avustuksen saamisen ehtona on, että avustuksen myöntäjällä on oikeus yhteisön
hallinnon ja talouden tarkastamiseen.
Mikäli myönnetyn avustuksen ehtoja ei noudateta, on avustuksen myöntäjällä oikeus
keskeyttää maksaminen tai periä maksettu avustus takaisin.
SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden avustuksia ovat:
-

taide- ja kulttuuriavustukset
Oulun Valistustalorahaston avustukset
liikunta-avustukset
nuorisoavustukset
varhaiskasvatuksen järjestölähtöisen ehkäisevän toiminnan rahoitus
kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan avustukset (kh:n päätös 16.9.2019)
yksityisen liikuntapaikkarakentamisen investointiavustukset (kv vahvistaa
kriteerit, kh:n esitys 16.9.2019)

Avustuksia myönnetään sivistys- ja kulttuurilautakunnan hyväksymien periaatteiden
mukaisesti. Sivistys- ja kulttuurilautakunta vahvistaa vuosittain käyttösuunnitelmassa
avustuksiin ja kumppanuussopimuksiin käytettävissä olevat määrärahat. Tarkemmat
hakuohjeet ja hakuajat päätetään vastuualueilla.
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Taide- ja kulttuuriavustuslajit (muutos voimaan v. 2020 avustuskäsittelyssä)
Oulun kaupungin taide- ja kulttuuriavustuksia voivat hakea oululaiset kulttuurialan
yhdistykset ja yhteisöt sekä taiteen ammattilaiset ja heidän muodostamat työryhmät.
Päätökset avustuksista tekee kulttuurijohtaja ja valmistelusta vastaa yleiset
kulttuuripalvelut. Hakemusten arviointi perustuu kokonaisarvioon ja keskinäiseen
vertailuun. Arviointiin osallistuu Oulun kaupungin kulttuuripalvelujen eri
kulttuurialojen asiantuntijoita.
1. Yhdistysten toiminta-avustus
Yhdistyksen toiminta-avustus on tarkoitettu tavoitteelliseen ja vakiintuneeseen
kulttuuritoimintaan. Toiminnan rahoituksesta Oulun kaupungin tuki muodostaa
kohtuullisen osuuden ja hakijalla tulee olla muuta säännöllistä rahoitusta tai
oman toiminnan tuottoa. Toiminnan tulee olla yleisölle ja osallistujille hyvin
saavutettavaa.
2. Projektiavustus
Projektiavustusta voivat hakea taiteen ja kulttuurin ammattilaiset ja heidän
muodostamat työryhmät sekä yhdistykset ja yhteisöt. Avustusta voidaan
myöntää projektien tuotantokuluihin, materiaaleihin sekä työskentelyyn.
3. Tapahtuma-avustus
Tapahtuma-avustus on tarkoitettu yhdistyksille ja yhteisöille sekä työryhmille
Oulussa toteutettavien voittoa tavoittelemattomien taide- ja
kulttuuritapahtumien sekä festivaalien järjestämiseen.
4. Työtilatuki
Harkinnanvarainen työtilatuki taiteen ammattilaisille ja heidän muodostamille
työryhmille. Tuen myöntämisen edellytyksenä on työsuunnitelma tuen
käyttövuodelle.
Oulun Valistustalorahaston avustukset (kriteerit ennallaan)
Valistustalon avustuksista päättää sivistys- ja kulttuurijohtaja asiantuntijatyöryhmän
esityksestä. Tarkemmat hakuohjeet ja kriteerit.

