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RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMINNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

1. Yleisperiaatteet
Kaupunginhallituksen toimialan elinvoiman toimialue esittää vuosittain kaupungin
talousarvioon määrärahan käytettäväksi riihimäkeläisen kulttuuritoiminnan
tukemiseen.
Kaupungin hallintosäännön 28 §:n perusteella elinvoimalautakunta päättää
talousarvioon varattujen toimialaansa kuuluvien avustusten jakamisesta.
Elinvoimalautakunta asettaa toimialaansa kuuluvien avustusten jakoperusteissaan
pääpainon toiminnallisuuteen ja erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan toimintaan.
Elinvoimalautakunta myöntää avustuksia harkintansa mukaan riihimäkeläisille
rekisteröidyille yhdistyksille tai Riihimäellä vakituisesti asuville yksityishenkilöille. Uusi
yhdistys on avustuskelpoinen rekisteröitymistä seuraavana kalenterivuonna.
Elinvoimalautakunta ei myönnä avustusta tukiyhdistysten toimintaan eikä toimintaan,
johon yhdistys tai yksityinen henkilö on saanut tai saa avustusta kaupungin toiselta
toimielimeltä. Avustuksia ei myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin, joiden keskeinen
tavoite on taloudellinen voitto, mainonta tai niihin verrattava toiminta.
Avustusten hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksatuksessa,
avustusten käytön valvonnassa ja tilitysten käsittelyssä noudatetaan jäljempänä
mainittuja ohjeita, ellei toisin ole säädetty tai määrätty.

2. Kulttuuritoiminnan avustussääntö
Kuntien kulttuuritoiminnan järjestämistä koskevan lain (166/2019) 2 §:n mukaan lain
tavoitteena on:
1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä
kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja
osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
kulttuurin ja taiteen keinoin;
4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä
tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.
Tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtina ovat demokratia, asukaslähtöisyys, tasaarvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu.
Kulttuuritoiminnan avustusta voidaan myöntää lautakunnan harkinnan mukaan
− yhdistyksille, joiden toiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaan edellä
mainittuja tavoitteita tukevaa taide- tai kulttuuritoimintaa
− riihimäkeläisille yksityishenkilöille.
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Avustusmuodot
Toiminta-avustus
Toiminta-avustus voidaan myöntää riihimäkeläisten kulttuuritoimintaa harjoittavien
yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja
määrää harkittaessa otetaan huomioon:
−

−
−
−

yhdistyksen oman varainhankinnan suhde yhdistyksen koko talousarvioon
(avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen kulttuuritoimintaan
käyttämistä menoista)
yhdistyksen järjestämien yleisötilaisuuksien määrä
sääntömääräinen ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta
jäsenistön määrä ja jäsenrakenne

sekä erityisesti
− lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan määrä ja laatu
− yhdistysten järjestämien tapahtumien yleisömäärä
− yhdistyksen toiminnan taso ja sen kehittyminen
− yhdistyksen Riihimäen kulttuurikaupunki-imagoa tukeva toiminta
− yhteistyön määrä.
Kohdeavustus
Kohdeavustus voidaan myöntää riihimäkeläisille eri taiteenalojen ammattilaisille ja
yksittäisille taiteen harrastajille:
−
−
−
−

ensisijaisesti Riihimäellä järjestettävään yksittäisen näyttelyn tai konsertin
järjestämis- ja materiaalikuluihin
julkaisukuluihin
kalusto- ja työvälinehankintoihin sekä
muihin materiaalikustannuksiin.

Kohdeavustus voidaan myöntää edellisen kalenterivuoden toimintaan ja se
maksetaan hankkeen toteutumisen tai materiaalin hankkimiseen liittyviä tositteita
vastaan. Kohdeavustusta ei voi käyttää pysyviin tilavuokriin eikä kiinteistökuluihin.
Taiteen tunnustuspalkinto
Riihimäkeläiset yhteisöt tai yksityishenkilöt voivat ehdottaa ”Vuoden riihimäkeläinen
nuori taiteilija” tunnustuspalkintoa. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa nuoria
ammattitaiteilijoita urallaan ja tehdä näkyväksi riihimäkeläistä luovaa osaamista.
Palkinto voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu vakituisesti Riihimäellä, on alle 35vuotias ja toimii ammattimaisesti taiteenalallaan sivu- tai päätoimisesti. Taiteen
tunnustuspalkinnon saajan valitsee ehdotusten perusteella elinvoimalautakunta.
Palkinnon suuruus on 1000 euroa.
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3. Harkinnanvarainen avustus ns. vapaille toimintaryhmille
Harkinnanvarainen avustus on tarkoitettu elinvoimalautakunnan alaiseen
kulttuuritoimintaan ns. vapaille toimintaryhmille. Avustusta voidaan hakea
kalenterivuoden aikana hankkeen toteuduttua. Päätöksen avustuksen myöntämisestä
tekee elinvoimajohtaja ko. yksikönpäällikön esityksestä. Avustuksen suuruus voi olla
korkeintaan 500 euroa/toimintaryhmä/vuosi.
4. Avustusten haettavaksi julistaminen ja hakeminen
Lautakunta julistaa avustukset haettavaksi julkisella kuulutuksella.
Avustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisesti Avustusverkko-portaalin kautta.
Avustuksia voi hakea myös elinvoimalautakunnan hakulomakkeilla, jotka
toimitetaan liitteineen asianmukaisesti allekirjoitettuna kaupungin Tietotupaan
määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneet avustushakemukset eivät ole
avustuskelpoisia. Hakulomakkeita on saatavana kaupungintalon Tietotuvasta sekä
kaupungin internet-sivuilta.
5. Avustusten maksatus ja käytön valvonta
Avustuksen hakemusliitteitä voidaan täydentää lautakunnan avustuskokoukseen
saakka. Avustusta ei myönnetä, jos hakemus on puutteellinen.
Kaupungin viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja
siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli
avustuksensaaja rikkoo avustusehtoja, kaupungin myöntämä ja mahdollisesti jo
nostettu avustus on maksettava lyhentämättömänä takaisin kaupungille. Avustuksia
ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on myönnetty. Avustuksen
käyttötarkoituksen muuttamista on anottava elinvoimalautakunnassa.
6. Päätöksestä ilmoittaminen
Avustuspäätöksestä ilmoitetaan avustusta hakeneille kirjallisesti.
7. Avustussäännön muuttaminen
Elinvoimalautakunta päättää tarvittaessa avustussäännön muutoksista tai
tarkistuksista ennen seuraavaa avustusten hakua.
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