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Yleisperiaatteet
Kaupunginhallituksen toimialan sivistyksen ja osaamisen toimialue esittää
vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi riihimäkeläisen
nuorisotoiminnan tukemiseen.
Kaupungin hallintosäännön 40 §:n perusteella lautakunta päättää talousarvioon
varattujen toimialaansa kuuluvien avustusten jakamisesta.
Sivistyksen ja osaamisen lautakunta myöntää nuorisotyön avustuksia
harkintansa mukaan toiminta-avustusta riihimäkeläisten nuorisotoimintaa
harjoittavien yhdistysten varsinaisen toiminnan tukemiseen. Näitä yhdistyksiä
ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen
paikalliset jäsenyhdistykset ja rekisteröidyt paikalliset nuorisotyötä tekevät
yhdistykset. Uusi yhdistys on avustuskelpoinen rekisteröitymistä seuraavana
kalenterivuonna.
Sivistyksen ja osaamisen lautakunta ei myönnä avustusta tukiyhdistysten
toimintaan eikä toimintaan, johon yhdistys tai yksityinen henkilö on saanut tai
saa avustusta kaupungin toiselta toimielimeltä. Avustuksia ei myöskään
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.
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Nuorisotoiminnan avustussääntö
Nuorisolain (1285/2016) 2 §:n mukaan lain tavoitteena on:
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1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja
edellytyksiä toimia yhteiskunnassa;
2) tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää
tietojen ja taitojen oppimista;
3) tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;
4) edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien
toteutumista;
sekä
5) parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.
Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan 2 §:n
tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen
luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille
suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

2.1 Toiminta-avustus
Toiminta-avustusta voidaan myöntää riihimäkeläiselle nuoriso- ja
varhaisnuorisoyhdistykselle varsinaisen toiminnan tukemiseen.
Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa arvioidaan
toimintaa alla olevien kriteerien pohjalta ja pisteytetään toimintoja niiden
pohjalta:
1) Toiminnan laatu, tarkoitus ja laajuus
− jäsenistön määrä ja jäsenrakenne
− jäsenmäärän muutos
− säännöllisten kerhojen ja kokoontumisten määrät
− muiden toimintojen kokonaismäärä: leirit ja retket
− toiminnan osallistumiskertojen määrä/vuosi
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2) Toiminnan taloudellisuus
− hakijan oma varainhankinta ja muilta tahoilta saadut avustukset (avustus
voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen nuorisotoimintaan käyttämistä
menoista)
− kaupunginavustuksen osuus järjestetyn ja suunnitellun toiminnan
kuluista

3) Nuorisopoliittinen ja kasvatuksellinen merkitys
− nuorten osallistuminen toiminnan sisältöjen suunnitteluun
− nuorten aktivointi, kaikille nuorille avointen tapahtumien määrä
vuodessa
− koulutuksiin osallistuminen, osallistumiskertojen määrä/vuosi
− toiminnallisen yhteistyön määrä kaupungin ja/tai muiden yhdistysten
kanssa.
− kansainvälisen toiminnan osallistumiskerrat
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Avustusten haettavaksi julistaminen ja hakeminen
Kaupunki julistaa avustukset haettavaksi julkisella kuulutuksella.
Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen Avustusverkko.fi-palvelun kautta.
Hakemuslomakkeita voi tarvittaessa noutaa kaupungin Tietotuvasta, Eteläinen
Asemakatu 2. Hakemukset tulevat olla toimitettu määräaikaan mennessä
Myöhässä saapuneet avustushakemukset eivät ole avustuskelpoisia.
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Avustusten maksatus ja käytön valvonta
Avustuksen hakemusliitteitä voidaan täydentää lautakunnan avustuskokouksen
esityslistan julkaisuajankohtaan saakka. Avustusta ei myönnetä, jos hakemus
on puutteellinen.
Kaupungin viranhaltijoilla 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 teknisestä
lautakunnasta.
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Päätöksestä ilmoittaminen
Avustuspäätöksestä ilmoitetaan avustusta hakeneille sähköisesti.
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Avustussäännön muuttaminen
Sivistyksen ja osaamisen lautakunta päättää tarvittaessa avustussäännön
muutoksista tai tarkistuksista ennen seuraavaa avustusten hakua.
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