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1. Yleiset kriteerit 
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta voi myöntää avustuksia orimattilalaisille rekisteröidyille yhdistyksille sekä 
nuorten toimintaryhmille nuorisotoimintaan. Avustuksilla tuettavan toiminnan tulee tukea kaupungin 
strategian toteutumista. 

Uusi yhdistys on avustuskelpoinen rekisteröitymistä seuraavana kalenterivuonna. Avustuksia ei myönnetä 
tapahtumiin tai hankkeisiin, joiden keskeinen tavoite on taloudellinen voitto, mainonta tai niihin rinnastettava 
toiminta. Avustusta ei myönnetä toimintaan, joka on suoraan sidoksissa liiketoimintaan tai jonka keskeinen 
tavoite taloudellinen voitto tai varainkeruu. Samaan toimintaan, jotka kaupunki hankkii ostopalveluna ei 
myönnetä avustuksia. 

Avustusten hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksatuksessa, avustusten käytön valvonnassa 
ja tilitysten käsittelyssä noudatetaan jäljempänä mainittuja ohjeita, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. 
Hakemukset on jätettävä kuulutuksen mukaisesti määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei 
käsitellä. Avustuspäätökseen haetaan muutos kuntalain säätämässä järjestyksessä sivistys- ja 
hyvinvointivaliokunnan alaisissa päätöksissä sivistys ja hyvinvointivaliokunnalta sekä kaupunginhallituksen 
alaisissa päätöksissä kaupunginhallitukselta. 

Puutteelliset hakemukset, joita ei ensimmäisen korjauspyynnön jälkeen ja ajallaan ole korjattu/täydennetty, 
jätetään käsittelemättä. 

Jos avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun johdosta tai avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen, johon 
se on myönnetty/haettu avustus takaisin peritään. Avustuksen käyttö on ilmettävä avustuksen saantivuoden 
toimintakertomuksesta, joka on toimitettava avustuksen myöntäneelle taholle.   

 

2. Nuorisotoiminnan avustussääntö 
Nuorisolain (1285/2016) tarkoituksena on: 

• edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta oikeuksien 
toteutumista 

• tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä sekä harrastamista ja toimintaa 
kansalaisyhteiskunnassa 

• parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.  
 

Tavoitteen toteutumisessa lähtökohtia ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä 
kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö. 
Nuorisolaissa ”nuorilla” tarkoitetaan alle 29-vuotiaita. 

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi 
paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien toiminnan tukemiseen. Jaettavan määrärahan 
suuruus riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten määrästä ja lautakunnan harkinnasta tämän 
avustussäännön puitteissa. Tämä määräraha jaetaan toiminta-avustukseen ja kohdeavustukseen. 

Avustusten jaossa huomioiden erityisesti orimattilaisille lapsille ja nuorille järjestetty toiminta (alle 29-
vuotiaat).  
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Avustuksia ei myönnetä: 

• verotusoikeuden omaavan yhteisön nuorisotoiminnan tukemiseen, 
• poliittiseen vaalityöhön, 
• uskonnolliseen lähetystyöhön tai vastaavaan työhön, 
• piirijärjestöille, pois lukien valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallinen toiminta, joka on kirjanpidollisesti 

ja toiminnan tilastoinnissa / raportoinnissa erotettavissa Orimattilan toiminnan osalta erilliseksi. 

 

4.1. Nuorisotoiminnan avustusmuodot 

4.1.1. Nuorisotoiminnan toiminta-avustus 
 

Toiminta-avustus on nuorisoyhdistysten koko vuoden jatkuvaan säännölliseen toimintaan tarkoitettu avustus. 
Toiminta-avustuksen osuus nuorisoyhdistyksille jaettavasta kokonaisavustuksesta on minimissään 85 %.  

Toiminta-avustusta voidaan myöntää orimattilalaisille rekisteröidyille nuorisoyhdistyksille ja muille 
nuorisotoimintaa harjoittaville tai järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille yleiseen, koko vuoden kestävän 
säännöllisen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksessä on oltava vähintään 20 jäsentä. Toiminta-avustus voi olla 
maksimissaan 1/3 yhdistyksen edellisvuonna nuorisotoimintaan (alle 29-vuotiaiden) käytetyistä menoista. 
Mikäli yhdistys järjestää toimintaa myös yli 29-vuotiaille, kirjanpidossa ja toimintakertomuksessa on selvästi 
eriteltävä alle 29-vuotiaiden toiminta. Alle 100 € avustuksia ei myönnetä. 

 

Avustuspisteytys: 

Yhdistys ilmoittaa toiminnan tunnusluvut avustushaun yhteydessä hakulomakkeella. Tunnusluvut muutetaan 
pisteiksi ja yhdistyksen kokonaispistemäärä muutetaan euroiksi seuraavalla kaavalla: 

(Yhdistyksen kokonaispistemäärä / kaikkien yhdistysten yhteenlaskettu kokonaispistemäärä) * jaettava 
avustusmääräraha = yhdistykselle jaettava toiminta-avustus (pyöristettynä lähimpää 10 euroon). 

 

1. Jäsenmäärä (alle 29 v) 

• Jaettavat pisteet 0-10p. 

 

2. Jäsenmäärän muutos, alle 29 -vuotiaat (edellinen vuosi) 

• Jaettavat pisteet 0-3p. 
 

3. Säännöllisten kerhojen ja kokoontumisten määrät, alle 29-vuotiaita osallistujia yli 5/kerta 

• Jaettavat pisteet 0-10p. 
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4. Eri toimintojen kokonaismäärä (alle 29-vuotiaille): yhdistyksen järjestämät (säännöllisestä toiminnasta 
poikkeavat) leirit, retket, matkat.  

• Jaettavat pisteet 0-5p. 

 

5. Nuorten aktivointi – yhdistyksen järjestämät, kaikille nuorille avointen ja maksuttomien tapahtumien määrä 
vuodessa (alle 29-vuotiaille) 

• Jaettavat pisteet 0-2p. 

 

6. Eettiset ohjeet koskien päihteiden käyttöä ja kiusaamista 

• Jaettavat pisteet 0-1p. 

 

 

4.1.2. Nuorisotoiminnan kohdeavustus 
 

Nuorisotoiminnan kohdeavustus on kertaluonteinen avustus lasten- ja nuorten toimintaan kohdistuvan 
projektin, hankkeen, leirin, tapahtuman, tilaisuuden tai nuorten itsensä toteuttaman ja järjestämän toiminnon 
toteuttamiseen. Kohdeavustuksella tuettavan tapahtuman tulee olla joko kokonaan tai osittain nuorten itsensä 
toteuttama, organisoima ja/tai suunnittelema. Kohdeavustusta haetaan toiminta-avustushaun yhteydessä 
avustushakuvuonna järjestettäviin tapahtumiin. Kohdeavustus maksetaan tapahtuman jälkeen, maksettuja 
tositteita vastaan, kun tositteiden kopiot on toimitettu sivistyspalvelukeskukseen kuukauden kuluttua 
tapahtuman toteutumisesta tai viimeistään toteutumisvuoden 1.12. mennessä. Kohdeavustuksen osuus 
nuorisoyhdistyksille jaettavasta kokonaisavustuksesta on maksimissaan 15%. 

Kohdeavustuksen suuruus on korkeintaan 200 € / toimintaryhmä / vuosi. Kohdeavustusta voidaan myöntää 
orimattilalaisille rekisteröidyille nuorisoyhdistyksille, muille nuorisotoimintaa harjoittaville tai järjestäville 
rekisteröidyille yhdistyksille sekä nuorten itsenäisille toimintaryhmille. 

Tapahtuman / tilaisuuden / toiminnan tulee olla päihteetöntä, sijaita Orimattilassa ja olla suunnattu 
orimattilalaisille, alle 29-vuotiaille nuorille. 
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