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Tampereen kaupungin avustustoiminta

Tampereen kaupungin avustusten ja 
apurahojen yleiset periaatteet

• kaupunginhallitus

Avustuslajikohtaiset myöntämisperusteet

• Sivistys- ja kulttuurilautakunta

o Kulttuuriavustusten myöntämisperusteet

o Nuorisoavustusten myöntämisperusteet

o Liikunta-avustusten myöntämisperusteet

o Hyvinvoinnin edistämisen avustusten myöntämisperusteet

• Asunto- ja kiinteistölautakunta

o Hissiavustusten myöntämisperusteet

• Elinvoima- ja osaamislautakunta

o Elinvoiman ja kilpailukyvyn avustusten myöntämisperusteet

• Yhdyskuntalautakunta (joulukuussa)

o Kaupunkiympäristön avustusten myöntämisperusteet

Periaatteet, joiden pohjalta ohjaavat 
asiakirjat valmisteltu
✓ Yhdenmukaisuus
✓ Tiiviys ja selkeys
✓ Vaikuttavuuden parantaminen
✓ Valvonnan kehittäminen



Avustusmuodot

Yleisavustukset (haku 2.-31.1.2023)

• Kulttuuri- ja taideyhteisöt
• Kulttuuriharrastustoimintaa järjestävät yhteisöt
• Kulttuurivähemmistöt
• Liikunta
• Soveltava liikunta
• Hyvinvoinnin edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö
• Nuorisoyhdistykset
• Perheitä tukeva työ
• Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen
• Kaupunginosatoiminta

haku marras-joulukuussa 2022
• Festivaalit ja suuret yleisötapahtumat
• Taidelaitokset (ei avoin haku)
• Merkittävän hyvinvointia edistävän toiminta (ei avoin 

haku)

Kohdeavustukset
• Kulttuurin kerta-avustukset
• Nuorisotoiminnan kerta-avustukset
• Liikunnan projektiavustukset
• Masseista mahiksia – lasten ja nuorten toimintarahat (sekä 

etelän massit v. 2023)
• Nuorisotakuuavustukset
• Ympäristönsuojelun avustukset
• Kulttuurin kehittämisavustus UUSI
• Ehkäisevän päihdetyön kerta-avustus / v. 2023
• (Joukkorahoitus)

Apurahat
• Ammattitaiteilijat
• Lahjoitus- ja tukirahasto
• Tiederahasto

Muut avustukset (ei yleishyödylliseen toimintaan)
• Hissiavustukset
• AV-alan tuotantokannustin
• ….



Kuka voi hakea ja mihin 
myönnetään
• rekisteröityneelle yhdistykselle, joka on toiminut vähintään 

yhden vuoden ajan

• yhdistyksen jatkuvaan toimintaan

• Tampereella tapahtuvaan toimintaan

• kaikille avoimeen toimintaan

• ei myönnetä yritystoimintaan eikä uskonnon 
harjoittamiseen. 

Huom! Avustuksen saajalla tulee olla myös omaa 
varainhankintaa toiminnan järjestämiseksi. 
Omarahoitusosuudeksi voidaan hyväksyä rahan ohella 
vapaaehtoistyö (laskennallinen arvo 10 € / tunti). 
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Kulttuurin yleisavustukset

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen yleisavustukset

Myönnetään ammattimaisesti toimivien ja paikallisesti keskeisten kulttuuri- ja taideyhteisöjen perustoimintaan. 

Avustuksen tavoitteena on monipuolistaa kaupungin kulttuuri- ja taidetarjontaa, ylläpitää paikallista kulttuuriperintöä ja/tai

luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle.

Kulttuuriharrastustoimintaa järjestävien yhteisöjen yleisavustukset
Myönnetään Tampereella toimiville, kulttuuriharrastustoimintaa järjestäville yleishyödyllisille yhteisöille. Avustuksen 
tavoitteena on edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista ja siitä saatavaa hyvinvointia.

Kulttuurivähemmistöjen yleisavustukset
Myönnetään tamperelaisille etnisten vähemmistöjen ja kielivähemmistöjen yhteisöille. Avustuksen tavoitteena on tukea 
yhteisöjen oman kulttuurin ja identiteetin säilymistä sekä edistää kotouttavaa toimintaa ja yhteyksiä valtaväestöön.



Liikunnan ja nuorison yleisavustukset

Liikunnan yleisavustukset
Myönnetään Tampereella toimiville yhdistyksille, joiden toiminta keskittyy pääosin tamperelaisille suunnattuun 
terveyttä edistävään liikuntaan sekä siihen liittyvään kansalaistoimintaan. Avustamisen painopiste on lasten ja 
nuorten liikunta- ja urheilutoiminnan  tukeminen.

Soveltavan liikunnan yleisavustukset
Myönnetään yhteisöille, jotka järjestävät soveltavaa liikuntatoimintaa Tampereella. Soveltavan liikunnan määritelmä 
tarkoittaa erityisesti vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Iäkkäiden henkilöiden kohdalla soveltavan liikunnan ryhmiin 
lasketaan kuuluvaksi ne henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. 
Näin ollen ikä sinänsä ei ole peruste liikunnalliselle erityispalvelulle. Avustus kohdennetaan terveyttä ja toimintakykyä 
edistävään harrastustoimintaan.

Nuorisoyhdistysten yleisavustukset
Myönnetään lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan, yhteiskunnalliseen toimintaan ja nuorisotyöhön. 
Avustamisen painopiste on lasten ja nuorten omaehtoisen toiminnan tukemisessa. 



Hyvinvoinnin edistämisen yleisavustukset

Hyvinvoinnin edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön yleisavustukset
Myönnetään Tampereella toteutettavaan tamperelaisten hyvinvointia edistävään ja päihteettömyyttä tukevaan 
toimintaan. 

Perheitä tukevan työn yleisavustukset
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. 

Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen yleisavustukset
Myönnetään toimintaan, joka tuottaa lisäarvoa ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen, yhteisölliseen toimintaan ja 
vertaistukeen. 

Kaupunginosatoiminnan yleisavustukset
Myönnetään asuinympäristön yhteisöllisyyden ja paikallisidentiteetin vahvistamiseen. 

Lisäksi eläinsuojelutyön yleisavustukset
Avustusta myönnetään Tampereelle sijoittuvaan eläinsuojelutyöhön. Eläinsuojelutyön avustuksia myönnettäessä 
huomioidaan erityisesti toiminta eläinten sijoittamiseksi tilapäisesti tai pysyvästi uuteen kotiin. Yhdistysten tulee toteuttaa
eläinsuojelutyötä yhteistyössä alueen eläinsuojeluviranomaisten kanssa. Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö voi linjata 
vuosittain avustettavan toiminnan painopisteistä.



Mihin ei enää myönnetä

Jatkossa Pirkanmaan hyvinvointialue avustaa

• Sote-palvelujen kiinteä tukitoiminta, kun alueellisesti 
kattavaa
o Ikääntyneiden kotona asumisen tuki
o Kriisi- ja väkivaltatyö
o Terveysneuvonta
o Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 

seksuaaliterapia
o Kehitysvammaisten toimintakyvyn tuki
o Etsivä työ
o Sosiaalinen kuntoutus (pl. nuoret)
o Pelastusala

• Potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevien järjestöjen 
toiminta (vertaistuki, neuvonta ja ohjaus)

• Mielenterveyskuntoutujien tuki
• Sote-järjestöjen verkostojärjestöt
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Pirkanmaan hyvinvointialueen yleisavustushaku

• Pirkanmaan hyvinvointialueen yleisavustushaku 23.1.-12.2.2022

• Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää avustuksia alueellaan hyvinvointia ja terveyttä edistävään, hyvinvointialueen 

strategian mukaiseen toimintaan, joka täydentää hyvinvointialueen tuottamia palveluita. 

• Avustusten hakuajat ja myöntämisperusteet sekä ohjeet avustusten hakemiseen ilmoitetaan Pirkanmaan 

hyvinvointialueen verkkosivuilla. Järjestöyhteistyö - pirha.fi

• Hakemus liitteineen toimitetaan ensi sijaisesti sähköisellä hakulomakkeella.

• Avustusinfo ke 25.1. klo 18-19:30 etätilaisuutena (Teams)

• Yhteystiedot:

Annamari Tuominen, suunnittelupäällikkö 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuyksikkö

annamari.tuominen@pirha.fi / p. 044 473 9534

https://www.pirha.fi/search?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_vqh47rVgc3Df&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_vqh47rVgc3Df_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_vqh47rVgc3Df_assetEntryId=290757&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_vqh47rVgc3Df_type=content&p_l_back_url=%2Fsearch%3Fq%3Davustukset
mailto:annamari.tuominen@pirha.fi


Milloin ja miten voi hakea 

Avustusta haetaan 2.1.-31.1.2023 sähköisellä hakulomakkeella, 
jonka liitteiksi tulee liittää:

• toimintasuunnitelma vuodelle 2023

• talousarvio vuodelle 2023

• toimielimen tai vastuuhenkilöiden allekirjoittama tilinpäätös vuodelta 
2021, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä 
toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä 
kustannuspaikkakohtainen laskelma.

• tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien lausunto (tilin-
/toiminnantarkastuskertomus) vuodelta 2021

• yhteisön säännöt (ellei aiemmin toimitettu tai säännöt muuttuneet)
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Miten avustus 
myönnetään

Avustuksesta päättää sivistys- ja kulttuurilautakunta maalis-
huhtikuussa

• eläinsuojelutyön avustuksista yhdyskuntalautakunnan 
alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto

Avustusta saa käyttää vain päätöksessä mainittuun tarkoitukseen.
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Mihin avustusta saa käyttää

• Avustus on käytettävä sen vuoden aikana, jolle avustus on 
myönnetty. Jos avustusta jää käyttämättä, se on palautettava tai 
sille on haettava käyttöajan pidennystä marraskuun loppuun 
mennessä.

• Myönnetty avustus on hakijakohtainen, eikä sitä saa siirtää 
edelleen muun yhteisön käytettäväksi.

• Avustusta saa käyttää vain menoihin, jotka ovat avustettavan 
toiminnan kannalta tarpeellisia ja määrältään kohtuullisia. 

• Avustusta ei saa käyttää yritys- tai sijoitustoimintaan. 
Käyttöomaisuuden hankintaa tuetaan avustuksella vain 
perustellusta syystä.

• Avustuksen saajalta edellytetään, että hankinnat tehdään 
vastuullisesti. 

• Mikäli myönnetystä avustuksesta maksetaan palkkoja tai 
palkkioita, avustuksen saajan on huolehdittava 
ennakonpidätyksen toimittamisesta sekä muista lakisääteisistä 
maksuista.
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Avustuksen käytön 
raportointi
Yleisavustusten käyttö raportoidaan seuraavan avustushaun 
yhteydessä. Tarvittaessa avustuksen saajilta voidaan pyytää myös 
muita selvityksiä avustuksen käytöstä. 

Avustuksen käytöstä raportoidaan toimittamalla:

• toimielimen tai vastuuhenkilöiden allekirjoittama tilinpäätös, joka sisältää 
tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. 
Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä 
kustannuspaikkakohtainen laskelma.

• tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien lausunto (tilin-
/toiminnantarkastuskertomus)

Lisäksi: jos avustus on 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
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KIITOS


