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RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMINNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 

1 Yleisperiaatteet 

Kaupunginhallituksen toimialan elinvoiman toimiala 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 sekä lapsiin, nuoriin ja erityisryhmiin kohdistuvaan 

toimintaan. 

Elinvoimalautakunta myöntää avustuksia harkintansa mukaan riihimäkeläisille 

rekisteröidyille yhdistyksille, yrityksille 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 

Kulttuuritoiminnan avustusääntö noudattaa Kuntien kulttuuritoiminnan järjestämistä 

koskevan lain (166/2019) periaatteita. 

Lain 2 §:n mukaan lain tavoitteena on: 



 

 
 www.riihimaki.fi 

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, tasa-arvo, 

kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. 

Edelleen lain 3 §:n mukaan kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän 

tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee: 

1. edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä; 

2. luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle; 

3. edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa; 

4. tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen 

tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen; 

5. edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä 

tukevaa ja kehittävää toimintaa; 

6. edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, 

osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa; 

7. edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita 

kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia. 

Kulttuuritoiminnan vuosiavustusta ja toiminta-avustusta voidaan myöntää 

lautakunnan harkinnan mukaan yhdistyksille ja muille oikeustoimikelpoisille 

kulttuuritoimijoille, joiden toiminta on edellä mainittuja lain tavoitteita ja kunnan 

tehtäviä tukevaa taide- tai kulttuuritoimintaa. Asunto-osakeyhtiöiden julkisen taiteen 

avustuksen myöntää riihimäkeläisille yhtiöille vastaava kulttuurituottaja.  
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Taiteilijoiden ja taiteen harrastajien kohdeavustuksen myöntää vastaava 

kulttuurituottaja.  Tapahtumajärjestämisen avustuksen myöntää elinvoimajohtaja 

vastaavan kulttuurituottajan esityksestä. Taiteen tunnustuspalkinto voidaan myöntää 

lautakunnan harkinnan mukaan riihimäkeläisille yksityishenkilöille. 

3 Avustusmuodot 

3.1 Kulttuuritoimijoiden sopimusperustainen vuosiavustus  

Vuosiavustuksia myönnetään sopimusperusteisesti viidelle riihimäkeläisille kulttuuri- ja 

taidealan toimijalle niiden sääntömääräiseen toimintaan. Vuosiavustuksen saajat 

tarjoavat jatkuvaluonteisia kulttuuripalveluita tai -tapahtumia, jotka vahvistavat 

strategian mukaisesti kaupungin vetovoimaa. 

Vuosiavustuksen saajat ovat Riihimäen Teatteri Oy, Riihimäen Nuorisoteatteri ry, 

Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo ry sekä Riihimäen Kesäkonsertit ry. Museoista 

vuosiavustusta saavat Työväentalomuseota ylläpitävä Työväen perinteen tutkimus ry 

sekä Suomen Metsästysmuseo ry.  Sopimusperusteisia avustuksia ei haeta vuosittain, 

vaan sopimukset ovat monivuotisia ja tehdään yhteisökohtaisesti. Avustus maksetaan 

sopimuksen mukaisissa erissä. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että 

Riihimäen kaupunginvaltuuston vahvistama talousarvio sisältää sopimuksen mukaisen 

määrärahan käytettäväksi avustuksiin. 

3.2 Kulttuuriyhdistysten toiminta-avustus 

Toiminta-avustus voidaan hakemuksesta ja harkinnan mukaan 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) 

• sääntömääräinen ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta 

• jäsenistön määrä  
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Lisäksi huomioidaan kaupungin strategian mukainen toiminta kuten 

kulttuuritarjonnan lisääminen ja lapsiystävällisyyden tukeminen sekä kuntien 

kulttuuritoimintalain mukainen toiminta, joka tukee yhdenvertaisuutta, 

hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä:  

• yhdistyksen järjestämien yleisötilaisuuksien määrä ja yleisömäärä 

• lapsille ja nuorille suunnatun kulttuuritoiminnan määrä  

• muille erityisryhmille suunnatun, hyvinvointia lisäävän kulttuuritoiminnan 

määrä (iän, terveydentilan, fyysisten ominaisuuksien, elämäntilanteen tai 

etnisen taustan mukaan erityisryhmiin kuuluville suunnattu toiminta) 

• kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa tehtyjen yhteistyöhankkeiden 

määrä  

3.3 Asunto-osakeyhtiöiden julkisen taiteen avustus 

Julkisen taiteen avustus voidaan myöntää hakemuksesta ja harkinnan mukaan asunto-

osakeyhtiölle julkisen taiteen toteuttamiseen. Avustusta voi hakea ympäri vuoden. 

Avustuksen saaminen edellyttää  

• asunto-osakeyhtiön ja kaupungin vuoropuhelua taidehankkeessa 

• ammattitaiteilijan työllistämistä 

• Riihimäen rakennusvalvonnan hyväksyntää ja Riihimäen taidetyöryhmän 

puoltavaa lausuntoa. 

Julkisen taiteen avustusta ei voi käyttää pysyviin tilavuokriin eikä kiinteistökuluihin. 

Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 1/3 hankkeen kustannuksista, kuitenkin 

enintään 2000 euroa. Avustus on kertaluonteinen ja sen myöntää viranhaltija.  

3.4 Taiteilijoiden ja taiteen harrastajien kohdeavustus 

Kohdeavustus voidaan myöntää hakemuksesta ja harkinnan mukaan riihimäkeläisille 

eri taiteenalojen ammattilaisille, työryhmille ja yksittäisille taiteen harrastajille, ei 

kuitenkaan rekisteröidyille yhdistyksille: 

• ensisijaisesti Riihimäellä järjestettävään yksittäisen näyttelyn, esityksen tai 

konsertin järjestämis- ja materiaalikuluihin 
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• julkaisukuluihin 

• kalusto- ja työvälinehankintoihin sekä 

• muihin materiaalikustannuksiin. 

 Kohdeavustusta ei voi käyttää pysyviin tilavuokriin eikä kiinteistökuluihin. 

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden. Kohdeavustuksen määrä voi olla 

korkeintaan 1/3 hankkeen kustannuksista. Avustuksen myöntää vastaava 

kulttuurituottaja. Määrärahana jaetaan yhteensä 1000 euroa vuoden aikana haetuille 

hankkeille. Kesäkuun loppuun mennessä haetuille hankkeille varataan 2/3 

avustusmäärärahasta, loppuvuoden hankkeille jää 1/3.   

Kohdeavustuksen käytöstä tulee toimittaa selvitys myöntävälle viranhaltijalle kuuden 

(6) kuukauden kuluessa hankkeen toteutumisesta. Mikäli avustusta saanut hanke ei 

toteudu suunnitelman mukaisesti, avustuksen myöntäjä voi pyytää lisäselvityksiä 

(kuitteja) ja periä myönnetyn avustuksen takaisin kokonaan tai osittain harkinnan 

mukaan. 

3.5 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 35- 

vuotias ja toimii ammattimaisesti taiteenalallaan sivu- tai päätoimisesti. Taiteen 

tunnustuspalkinnon saajan valitsee ehdotusten perusteella elinvoimalautakunta. 

Palkinnon suuruus on 1 000 euroa. 

3.6 Tapahtumajärjestämisen avustus  

Tapahtumajärjestämisen avustus on tarkoitettu Riihimäellä järjestettävien 

kulttuuritapahtumien tukemiseen.   Tapahtumat voivat olla ilmaisia tai 

pääsymaksullisia. Avustusta voidaan myöntää harkinnan mukaan yrityksille, 

yhdistyksille, ns. vapaille toimintaryhmille tai yksityiselle henkilölle. Avustusta voidaan 
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hakea ympäri vuoden. Päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee elinvoimajohtaja 

vastaavan kulttuurituottajan esityksestä. Avustuksen suuruus voi olla korkeintaan 1000 

euroa/tapahtuma ja enintään 1/5 tapahtuman kokonaisbudjetista.   

Määrärahana jaetaan yhteensä enintään 5000 euroa vuoden aikana haetuille 

hankkeille. Kesäkuun loppuun mennessä haetuille hankkeille varataan 2/3 

avustusmäärärahasta, loppuvuoden hankkeille jää 1/3.   

Avustusta voidaan hakea tapahtuman järjestämisvuonna tai edellisenä vuonna. 

Avustus maksetaan viikkoa ennen tapahtumaa, edellyttäen että tapahtumajärjestelyt 

ovat sujuneet hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaan. 

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että tapahtumanjärjestäjä tekee kaupungin 

kanssa sopimuksen tapahtumaan liittyvästä markkinointiyhteistyöstä. 

Avustuksen käytöstä tulee toimittaa selvitys vastaavalle kulttuurituottajalle kuuden (6) 

kuukauden kuluessa tapahtuman toteutumisesta. Mikäli avustusta saanut tapahtuma 

ei toteudu suunnitelman mukaisesti, avustuksen myöntäjä voi pyytää lisäselvityksiä 

(kuitteja) ja periä myönnetyn avustuksen takaisin kokonaan tai osittain harkinnan 

mukaan.  

 

4 Avustusten haettavaksi julistaminen ja hakeminen 

Lautakunta julistaa avustukset haettavaksi julkisella kuulutuksella pois lukien 

tapahtumajärjestämisen avustus, asunto-osakeyhtiöiden julkisen taiteen avustus ja 

kohdeavustus, joita voi hakea ympäri vuoden.  

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. 
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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. 


