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Nykyinen malli
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
päättää avustusten muodot, ehdot ja kriteerit
Tila-avustus

Toiminta-avustus

• SIHY päättää
• haku kerran
vuodessa

• SIHY päättää
• haku kerran
vuodessa

Minipilotit

• kokeelliseen toimintaan
• SIHY päättää kriteerit
vuosittain
• viranhaltijapäätös,
tiedoksi SIHY
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Esitetty malli
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
päättää avustusten muodot, ehdot ja kriteerit
(ehdot ja kriteerit kesäkuun kokouksessa)
Tila-avustus
• SIHY päättää
• haetaan kerran
vuodessa

Yleisavustus
• SIHY päättää
• - haetaan kerran
vuodessa

Minipilotit (500e
ja alle)
Perustoimintaan

Kokeelliseen
toimintaan

• haku jatkuva
• viranhaltija päättää,
tiedoksi SIHY
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Avustuksien yleisohjeet
• Avustusta saavan toiminnan tulee tukea kaupungin strategiaa
• Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen
kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa
• Avustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin jo toteutuneisiin hankkeisiin tai
kuluihin
• Avustukset ovat vuosisidonnaisia – avustus on käytettävä sen vuoden aikana, mille
se on myönnetty
• Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen kuin se on myönnetty
• Avustuksen hakija sitoutuu siihen, että kaupunki on oikeutettu tarkastamaan
yhdistyksen tilit ja toiminnan
• Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen
saaja ei noudata annettuja ohjeita tai suunniteltu toiminta ei toteudu
• Avustusvuonna voi saada vain yhtä avustusta lukuun ottamatta kokeellista
minipilottia
• Avustettavan toiminnan pitää noudattaa lakeja ja säännöksiä
• Avustusta ei myönnetä toimintoihin jotka kuuluvat hankintalain piiriin tai johon on
myönnetty perintövaroja
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Tila-avustus, ohjeet ja ehdot
• Tila-avustusta haetaan kerran vuodessa lokakuun loppuun mennessä
• Avustusta voi hakea rekisteröity yhdistys tai uskonnollinen yhteisö
• Avustus maksetaan sen jälkeen, kun kaikki liitteet ja yhteistyösopimus on
toimitettu kaupungille
• Tila-avustusta voi hakea tilaan joka on vuokrattu yksityiseltä tai suoralla
sopimuksella Hämeenlinnan tilapalveluilta, avustusta ei myönnetä tiloihin joiden
vuokrakustannuksiin kaupunki osallistuu
• Tilassa tulee olla pysyvä vuokrasopimus ja sen tulee olla toiminnan kannalta
oleellisen tärkeä
• Tila-avustus voi olla enintään 30% vuokrakustannuksista ja enintään 10 000,00e
• Voiko varastotilaan saada avustusta?
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Yleisavustukset, ohjeet ja ehdot
• Yleisavustusta haetaan kerran vuodessa lokakuun loppuun mennessä
• Avustusta voi hakea rekisteröity yhdistys tai uskonnollinen yhdyskunta
• Avustus maksetaan sen jälkeen, kun kaikki liitteet ja yhteistyösopimus on
toimitettu kaupungille
• Myönnetään yli 500,00 e
• Myönnetyn avustuksen määrä ei voi ylittää 50% yhdistyksen toiminnan
hyväksytyistä menoista
• Avustusta ei saa käyttää investointeihin tai kiinteän omaisuuden hankintaan,
matkakustannuksiin (sis. myös bussi tms. kuljetukset), alkoholi-, elintarviketai ruokailukustannuksiin (sis. myös kahvitukset)
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Yleisavustuksen kriteerit
• Miten toiminta lisää kaupungin kulttuuri-, taide ja vapaa-aika tarjonnan
monipuolisuutta
• Miten toiminta vahvistaa yhteisöllistä kaupunkia tai asiakkaiden ja asukkaiden
mahdollisuutta osallistua
• Toiminnan laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys; tukee kaupungin strategian
mukaisia tavoitteita
• Suositaanko lapsia ja nuoria ja/tai ikäihmisiä vai tuetaanko tasapuolisesti
kaikkia?
• Saako uuden toiminnan kehittämiseen enemmän avustusta kuin olemassa
olevasta toiminnasta?
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Minipilotit, jatkuva toiminta,
ehdot ja kriteerit

Minipilotteja jatkuvaan toimintaan haetaan 1.1.-30.11
Avustusta voi saada maksimissaan 500,00e
Avustus maksetaan sen jälkeen, kun toiminta on toteutettu ja raportti toimitettu
Jatkuvaan toimintaan kohdennetut esim. tapahtumat, perustoiminta, kurssit; avustus
tulee kohdentaa selkeästi
Avustusta ei saa käyttää investointeihin tai kiinteän omaisuuden hankintaan,
matkakustannuksiin (sis. myös bussi tms. kuljetukset), alkoholi-, elintarvike- tai
ruokailukustannuksiin (sis. myös kahvitukset)
Kriteerit:
Miten toiminta lisää kaupungin kulttuuri-, taide ja vapaa-aika tarjonnan monipuolisuutta
Miten toiminta täydentää muuta taide-, kulttuuri ja vapaa-aikatarjontaa tai tuo esiin
sellaisia sisältöjä, joita muuten ei kaupungissa toteudu
Miten toiminta tehdään yleisön ja osallistujien näkökulmasta sosiaalisesti, kulttuurisesti ja
taloudellisesti saavutettavammaksi
Miten toiminta vahvistaa yhteisöllistä kaupunkia tai asiakkaiden ja asukkaiden
mahdollisuutta osallistua
Miten toteuttamiskelpoista ja realistista hakemuksessa esitetty toiminta on
Voiko yksi toimija saada enemmän kuin esim. kaksi minipilottia vuodessa?
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Minipilotit, kokeellinen toiminta
ehdot ja kriteerit
• Minipilotteja kokeelliseen toimintaan haetaan 1.1.-30.11
• Avustusta voi saada maksimissaan 500,00e
• Avustusta myönnetään yhdistyksille, järjestöille tai vähintään kahden
yksityishenkilön muodostamalle ryhmälle
• Avustus maksetaan sen jälkeen, kun toiminta on toteutettu ja raportti toimitettu
• Kriteerit:
• Miten vahva toiminnan idea on, mikä siinä on tavoite
• Miten kunnianhimoista ja kiinnostavaa toiminta on
• Mikä potentiaali on luoda uutta toimintaa
• Miten toiminta lisää kaupungin kulttuuri-, taide ja vapaa-aika tarjonnan
monipuolisuutta
• Miten toiminta täydentää muuta taide-, kulttuuri ja vapaa-aikatarjontaa tai tuo esiin
sellaisia sisältöjä, joita muuten ei kaupungissa toteudu
• Miten toiminta tehdään yleisön ja osallistujien näkökulmasta sosiaalisesti,
kulttuurisesti ja taloudellisesti saavutettavammaksi
• Miten toiminta vahvistaa yhteisöllistä kaupunkia tai asiakkaiden ja asukkaiden
mahdollisuutta osallistua
• Miten toteuttamiskelpoista ja realistista hakemuksessa esitetty toiminta on
• Voiko yksi toimija saada enemmän kuin esim. kaksi minipilottia vuodessa?
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