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1. Hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävät avustukset
Nämä hyvinvoinnin edistämisen avustusten myöntämisperusteet täydentävät kaupunginhallituksen
19.9.2022 hyväksymiä Tampereen kaupungin avustusten ja apurahojen yleisiä periaatteita.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää harkintansa mukaan avustuksia hyvinvoinnin edistämiseen
Tampereen kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa. Avustamisen tavoitteena on tukea
toimintaa, joka edistää eri-ikäisten tamperelaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä sekä osallisuuden ja
elämänhallinnan tunnetta. Avustettavassa toiminnassa, jossa on mukana lapsia ja nuoria, tunnetaan
lapsen oikeudet ja toimitaan niiden mukaisesti.

Hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetut avustukset jakaantuvat seuraaviin avustuksiin:

1. Merkittävän hyvinvointia edistävän toiminnan yleisavustus
2. Hyvinvoinnin edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön yleisavustus
3. Perheitä tukevan työn yleisavustus
4. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen yleisavustus
5. Kaupunginosatoiminnan yleisavustus
6. Ehkäisevän päihdetyön kerta-avustus

Sivistys- ja kulttuurilautakunta voi harkintansa mukaan myöntää myös muita avustuksia.

2. Hyvinvoinnin edistämisen avustukset

2.1. Yleiset myöntämisperusteet

Hyvinvoinnin edistämisen avustuksia myönnetään yhteisöille, jotka järjestävät hyvinvointia,
yhteisöllisyyttä tai osallisuutta edistävää toimintaa eri-ikäisille tamperelaisille.

Avustusta voivat hakea

 vähintään vuoden toimineet rekisteröidyt yhdistykset

Avustusta voidaan myöntää

 hyvinvointia, yhteisöllisyyttä tai osallisuutta edistävään toimintaan, joka kohdistuu tamperelaisiin

Avustusta ei myönnetä

 uskonnon harjoittamiseen tai uskonnollisen sanoman levittämiseen
 voittoa tavoittelevaan toimintaan

Avustusta myönnettäessä ja sen suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon yhteisön avustuksen saannin
tarve seuraavia kriteereitä käyttäen

A. toiminnan vastaavuus avustamisen tavoitteisiin
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 toiminnan merkitys kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiselle
 toiminta tukee kaupungin tavoitetta eri alueiden ja väestöryhmien välisten

hyvinvointierojen kaventamisessa ja ehkäisee syrjäytymistä
 toiminnassa on huomioitu ekologinen kestävyys
 toiminta edistää yhdenvertaisuutta ja turvallisuuden tunnetta
 toiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
 toiminnassa edistetään verkostoitumista ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

B. toiminnan laajuus
 toiminta on vakiintunutta ja säännöllistä
 toiminta tavoittaa laajan joukon yhteisön kohderyhmään kuuluvia
 toiminta on kaikille avointa

C. toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
 toiminnasta ja tavoitteista on selkeät suunnitelmat ja kuvaukset
 toimintaa arvioidaan ja kehitetään tarpeiden mukaisesti

D. toiminnan rahoitus
 yhteisöllä on tarve avustukselle, mutta yhdistyksen taloudellinen kokonaistilanne on

vakaa
 oma varainhankinta on tasapainossa suhteessa toiminnan kuluihin ja saatuihin

avustuksiin
 hallintokulujen suhteettoman suuri osuus edellisen tilikauden kokonaismenoista

vaikuttaa avustukseen alentavasti

2.2. Merkittävän hyvinvointia edistävän toiminnan yleisavustus

Avustusta myönnetään Tampereella toteutettavaan erityisen merkittävään hyvinvointia edistävään
toimintaan. Tyypillisesti avustusta saavat yhteisöt saavat myös muuta julkista rahoitusta.

Avustuksen tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten hyvinvointia ja varmistaa avustettavien yhteisöjen
toiminta Tampereella. Kaupunki sitoutuu avustuksella pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan
avustamiseen.

Avustusta voivat hakea

 vakiintuneet ja merkittävät hyvinvointia edistävät yhteisöt

Avustusta voidaan myöntää

 julkisen sektorin toimintaa täydentävään, hyvinvointia edistävään toimintaan
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2.3. Hyvinvoinnin edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön yleisavustus

Avustusta myönnetään Tampereella toteutettavaan tamperelaisten hyvinvointia edistävään ja
päihteettömyyttä tukevaan toimintaan.

Avustusta voivat hakea

 yhdistykset, joiden toiminta tuottaa erityistä lisäarvoa hyvinvoinnin, terveyden, päihteettömyyden ja
mielenterveyden edistämiselle

Avustusta voidaan myöntää

 toimintaan, joka tukee päihteettömyyttä sekä lisää päihteisiin, päihdehaittoihin ja yleiseen
hyvinvointiin liittyvää tietoa ja osaamista

 mielen voimavaroja vahvistavaan ja mielen hyvinvointia tukevaan toimintaan
 ystävätoimintaan
 ihmisoikeustyöhön
 syrjäytymisen ehkäisyä tukevaan toimintaan

Avustusta ei myönnetä

 potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevien järjestöjen toimintaan (vertaistuki, neuvonta ja
ohjaus)

 mielenterveyskuntoutujien tukeen
 sote-järjestöjen verkostojärjestöille verkostoitumisen ja yhteistyön edistämiseen

2.4. Perheitä tukevan työn yleisavustus

Avustusta myönnetään perheiden tukemistyöhön sekä ohjattuun vertaistoimintaan perheille. Toiminnan
tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista, mutta sen ei tarvitse olla ammattilaisten tuottamaa.
Avustamisen edellytyksenä on, että toiminta tukee lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta,
kiintymyssuhdetta sekä vahvistaa perheen omia voimavaroja.

Avustusta voivat hakea

 yhdistykset, joiden toiminta on suunnattu tamperelaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen

Avustusta voidaan myöntää

 toimintaan, joka keskittyy vapaa-aikana tapahtuvaan ennaltaehkäisevään työhön kohdentuen lapsille,
nuorille ja heidän perheilleen

 päivähoitopalveluja korvaavaan kerhotoimintaan, johon ei ole mahdollista saada lakisääteistä
yksityisen hoidon tukea

 perheiden tukemistyöhön ja ohjattuun vertaistoimintaan
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Avustusta ei myönnetä

 liikuntaseuroille
 potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevien järjestöjen toimintaan (vertaistuki, neuvonta ja

ohjaus)
 toimintaan, joka ei ole kaikille avointa, säännöllistä ja jatkuvaa
 uskonnon harjoittamiseen tai uskonnollisen sanoman levittämiseen

2.5. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen yleisavustus

Avustusta myönnetään toimintaan, joka tuottaa lisäarvoa ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen,
yhteisölliseen toimintaan ja vertaistukeen.

Avustusta voivat hakea

 rekisteröidyt yhdistykset, joiden toimijoista vähintään 2/3 on 65 vuotta täyttäneitä
 tapauskohtaisesti rekisteröidyt yhdistykset, joiden kaikki toiminta kohdistuu ikäihmisiin, vaikka

edellä mainittu ehto ei täyttyisi

Avustusta voidaan myöntää

 ikäihmisten hyvinvointia edistävään ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan kuten kulttuuri- ja
liikuntaharrastamiseen sekä vertaistukeen

 ikäihmisten edunvalvontatoimintaan

Avustusta ei myönnetä

 potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevien järjestöjen toimintaan (vertaistuki, neuvonta ja
ohjaus)

 toimintaan, joka ei tapahdu Tampereella tai kohdistu tamperelaisiin ikäihmisiin

2.6. Kaupunginosatoiminnan yleisavustus

Avustusta myönnetään asuinympäristön yhteisöllisyyden ja paikallisidentiteetin vahvistamiseen.

Avustusta voivat hakea

 kaupunginosayhdistykset ja muut yhteisöt, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy
asuinympäristön yhteisöllisyyden ja paikallisidentiteetin vahvistamiseen Tampereella

Avustusta voidaan myöntää

 osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävään kaupunginosatoimintaan, joka tavoittaa laajasti alueen
asukkaita
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Avustusta ei myönnetä

 omakotiyhdistyksille
 retkitoiminnan kuluihin eikä julkaisutoimintaan
 toimintaan, joka ei ole kaikille avointa, säännöllistä ja jatkuvaa

2.7. Ehkäisevän päihdetyön kerta-avustus

Avustusta myönnetään ehkäisevään päihdetyöhön keskustan alueelle. Ehkäisevän päihdetyön
tavoitteena on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisy ja vähentäminen. Avustamisen tavoitteena on
edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävää
toimintaa keskustan alueella. Avustettava toiminta tulee toteuttaa vuoden 2023 aikana.

Avustusta voivat hakea

 vähintään vuoden toimineet rekisteröidyt yhdistykset

Avustusta voidaan myöntää

 ennaltaehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön keskustan alueella, esimerkiksi ohjattuun
ryhmätoimintaan tai jalkautuvaan päihteidenkäyttöä ehkäisevään tai haittoja vähentävään työhön

Avustusta ei myönnetä

 toimintaan, jota tuetaan jo yleisavustuksella

2.8. Hakeminen, päätöksenteko ja maksatus

Milloin ja miten voi hakea

Avustusten hakuaika on kerran vuodessa. Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Kerta-avustuksen hakijan tulee toimintaa avustushakemus ja seuraavat asiakirjat hakuajan loppuun
mennessä.

 projektin toimintasuunnitelma ja aikataulu (ml. selvitys mahdollisista yhteistyökumppaneista)
 projektin kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Yleisavustuksen hakijan tulee toimittaa avustushakemus ja seuraavat asiakirjat hakuajan loppuun mennessä:

 toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan
 talousarvio vuodelle, jolle avustusta haetaan
 viimeisin toimielimen tai vastuuhenkilöiden allekirjoittama tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja

taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä
kustannuspaikkakohtainen laskelma.

 viimeisin tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien lausunto (tilin- /toiminnantarkastuskertomus)
 yhteisön säännöt (ellei aiemmin toimitettu tai säännöt muuttuneet)
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Viimeisimmillä asiakirjoilla tarkoitetaan kautta, jonka asiakirjat yhdistyksen vuosikokous on hyväksynyt. Esim.
vuoden 2023 avustushakemuksen liitteenä voi toimittaa vuoden 2021 asiakirjat. Yhdistykset, joiden tilikausi
on muu kuin kalenterivuosi, toimittavat oman toimikautensa mukaiset viimeisimmät vahvistetut asiakirjat.

Jos avustus on edellisenä toimikautena ollut vähintään 50 000 euroa, yhteisön on toimitettava lisäksi:

 tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien mahdolliset muistiot ja pöytäkirjat edelliseltä
toimikaudelta

 tase-erittely sekä vuosikokouksen oikeaksi todistettu tai allekirjoitettu pöytäkirjanote pykälästä,
jossa edellä mainitut toimintakertomus ja tilinpäätös on käsitelty

Jos avustus on edellisenä toimikautena ollut vähintään 100 000 euroa, yhteisön on toimitettava lisäksi:

 taloussääntö, josta selviää, kuinka yhteisön taloutta hoidetaan ja valvotaan

Yleisavustuksen käytöstä raportoidaan seuraavan avustushaun yhteydessä. Avustuksen saajan tulee toimittaa
tiedot ja asiakirjat, joiden perusteella avustuksen myöntäjä voi seurata avustuksen käytön asianmukaisuutta.
Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa erityisesti
avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset.

Kerta-avustuksen käytöstä raportoidaan erillisellä käyttöselvityksellä projektin päättymisen jälkeen.

Päätöksenteko ja maksatus

Avustuksesta päättää sivistys- ja kulttuurilautakunta. Hakijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.
Kaupunki voi asettaa avustuksen käytölle erityisiä ehtoja, joista ilmoitetaan avustuksen saajalle myöntämisen
yhteydessä. Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä
ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.

Avustukset maksetaan myöntämispäätöksen saatua lainvoiman, ellei päätöksessä ole maksuaikataulusta
muuta mainittu tai määritelty ehtoja avustuksen maksamiselle.

Kerta-avustuksella tuetun projektin päätyttyä tulee toimittaa käyttöselvitys päätöksessä ilmoitettuun
ajankohtaan mennessä.
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