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ALKAEN
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

NUORISOAVUSTUKSET: PAIKALLISTEN NUORISOYHDISTYSTEN JA MUUN NUORTEN ITSENSÄ
JÄRJESTÄMÄN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE
AVUSTUSLAJIT
Vuosiavustusta (haettavissa tammikuun loppuun mennessä) 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
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
-toiminnan alueellinen kattavuus
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.

