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Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien
avustusten yleiset ehdot ja periaatteet 1.1.2019
alkaen
Kulttuurilautakunta 46 § 20.11.2018

Kulttuurilautakunnan myöntämillä avustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja taidepalvelujen
tarjonnalle, taiteen harjoittamiselle, kaupunginosa- ja kotiseututoiminnalle sekä kulttuurin
osallisuudelle ja saavutettavuudelle. Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja tukea
kulttuuritoimintaa Espoossa alueellisesti tasapuolisesti ja eri väestöryhmät huomioon ottaen sekä
lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä.
Kulttuuriavustusten myöntämisessä seurataan kaupungin strategisia linjauksia. Kaupungin yhteiset
valtuustokauden tavoitteet on kirjattu Espoo-tarinaan.
Kulttuurilautakunnan avustamassa toiminnassa on huomioitava, että kaupunki vastustaa
kaikenlaista syrjintää, kuten sukupuolen, iän, etnisen taustan, uskonnon tai seksuaalisen
suuntautumisen perusteella tapahtuvaa.
Avustustoiminta on aina harkinnanvaraisesti kohdennettua. Avustuksia myönnettäessä
huomioidaan hakijan tarve avustukseen, hakijan toiminnan laatu ja laajapohjaisuus sekä
kulttuurilautakunnan kulloinkin käytettävissä olevat avustusmäärärahat. Hakijan tulee pyrkiä
omarahoitusosuuteen, joka on kohtuullisessa suhteessa haettavaan avustusosuuteen.
Hakemuksista arvioidaan seuraavia tekijöitä:
Taiteellinen laatu
-

toiminnan taiteellinen idea

-

miten selkeästi toiminnan taiteelliset lähtökohdat käyvät ilmi hakemuksessa

www.kulttuuriespoo.fi | kulttuuriespoo@espoo.fi |

kulttuuriespoo

2

-

toiminnan ammattimaisuus, kiinnostavuus ja vaikuttavuus omassa taidekentässään

-

hankkeen uutta luova potentiaali

-

hankkeen tai toiminnan taiteellisia tavoitteita ja miten nämä näkyvät suunnitellussa
toiminnassa

Monimuotoisuus ja tasa-arvo
-

miten toiminta lisää kaupungin kulttuuri- ja taidetarjonnan monipuolisuutta

-

miten toiminta täydentää muuta taide- ja kulttuuritarjontaa tai tuo esiin sellaisia sisältöjä,
joita muuten ei kaupungissa toteudu

-

miten toiminta vahvistaa sitä, että taide- ja kulttuuritarjonta ilmentää moniäänistä ja
moninaista Espoota

-

miten toiminta edistää tasa-arvoista Espoota

Saavutettavuus ja saatavuus
-

miten toiminta tehdään yleisön ja osallistujien näkökulmasta sosiaalisesti, kulttuurisesti ja
taloudellisesti saavutettavammaksi

-

miten toiminta laajentaa taiteen ja kulttuurin yleisö- ja osallistujapohjaa sekä rohkaisee
laajempaan keskusteluun taiteesta

-

miten kohderyhmät on määritelty sekä millaisilla toimenpiteillä erilaiset kohderyhmät
pyritään tavoittamaan

-

miten toiminta toteutuu alueellisesti

Osallisuus ja osallistuminen
-

miten toiminta vahvistaa yhteisöllistä kaupunkia

-

kuinka toiminta lisää asiakkaiden ja asukkaiden mahdollisuutta osallistua toiminnan
arviointiin, suunnitteluun ja toteutukseen
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-

miten toiminnassa hyödynnetään ja vahvistetaan verkostomaisia ja yhteisöllisiä
toimintatapoja

-

miten toiminta rohkaisee laajempaa osallistumista taiteen tekemiseen

Toiminnallinen laatu ja toteutus
-

toiminnallinen ammattimaisuus

-

toiminnan elinkeinovaikutukset, kumppanuudet ja laajuus sekä lisäksi hakijan tulee
osoittaa aiemmilta vuosilta suotuisaa taloudellista ja toiminnallista kehitystä

-

miten toteuttamiskelpoista ja realistista hakemuksessa esitetty toiminta on

-

miten tarpeellinen avustus on toiminnan toteuttamisen kannalta

-

miten yhtenäisen kokonaisuuden tavoitteet, suunnitelma sekä toteutus luovat

-

miten monipuolista resursointi on

-

millaisia ovat hankkeen taloudelliset riskit

Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti espoolaisille toimijoille ja Espoossa tapahtuvalle
toiminnalle.
Avustusta voi saada samaan tarkoitukseen ainoastaan yhdeltä kaupungin yksiköltä.
Avustuksia ei myönnetä kaupungin omille yksiköille eikä kuntayhtymän alaisuudessa tapahtuvalle
toiminnalle.

Avustusmuodot
I Taiteen ja kulttuurin vuosiavustukset
1. Ammattimaisten taide- ja kulttuurilaitosten sekä taidefestivaalien vuosiavustukset
-

Espoossa toimiville rekisteröityneille taide- ja kulttuurilaitoksille sekä taidefestivaaleille
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-

mahdollistamaan ammattimaisten, vakiintuneiden taide- ja kulttuurilaitosten sekä
taidefestivaalien toimintaa

2. Taide- ja kulttuuriyhdistysten vuosiavustukset
-

espoolaisille rekisteröityneille taide- ja kulttuuriyhdistyksille

-

mahdollistamaan erilaisten taide- ja kulttuuriyhdistysten toimintaa

3. Kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistysten vuosiavustukset
-

espoolaisille rekisteröityneille kotiseutuyhdistyksille

-

kaupunginosatoiminnan tukemiseen

Vuosiavustusten muita ehtoja
Kulttuurilautakunnan myöntämien vuosiavustusten taso pyritään pitämään vakaana kaupungin
vuosittaisen talousarvion puitteissa erityisesti niiden yhteisöjen osalta, joiden rahoituksesta osa
koostuu säännöllisestä valtionosuudesta.
Vuosiavustus on saajalleen yleiskatteinen avustus, joka tulee käyttää avustuksen saajan esittämän
tarkoituksen ja toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan.
Avustusta ei voida myöntää, jos yhdistyksen taloudellinen tila on niin heikko, että toiminnalle ei
ole yleisiä edellytyksiä.
Ammattimaisten taide- ja kulttuurilaitosten sekä taidefestivaalien kanssa pidetään vuosittaiset
yhteistyölinjausneuvottelut, joissa käydään läpi tavoitteiden toteutuminen sekä tarkistetaan ja
asetetaan yhteisiä tavoitteita Espoo-tarinan ja toimintaympäristön muutosten pohjalta.
Ammattimaisten taide- ja kulttuurilaitosten ja taidefestivaalien sekä taide- ja kulttuuriyhdistysten
vuosiavustuksia kalenterivuotta seuraavalle vuodelle haetaan kerran vuodessa toukokuun
puoliväliin mennessä. Haku päättyy vuosittain 15.5. klo 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on
lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45.
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Kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistysten vuosiavustuksia kalenterivuotta seuraavalle vuodelle
haetaan syyskuun loppuun mennessä. Haku päättyy kuukauden viimeisenä päivänä klo 15.45.
Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana
arkipäivänä klo 15.45.
II Projekti- ja kehittämisavustukset kulttuuritoimintaan
1. Lähikulttuuriavustukset yksityishenkilöille, yhteisöille, järjestöille ja työryhmille
-

kulttuuritapahtumien ja muiden kulttuuriprojektien toteuttamiseen

-

kuntalaisten osallisuutta lisäävien kulttuuritapahtumien toteuttamiseen

-

alueellisen osallistavan kulttuurityön hankkeisiin

-

kulttuurihankkeisiin, jotka tukevat valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita

2. Kehittämisavustukset espoolaisille ammattimaisille taide- ja kulttuurialan yhteisöille sekä
taidefestivaaleille
-

uusien toimintamallien kehittämiseen taide- ja kulttuuriorganisaation sisällä tai alan
toimijoiden yhteistyönä

-

hankkeisiin, jotka tukevat valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita

-

voidaan käyttää myös hankerahoituksena monivuotisia EU-tukia haettaessa

3. Avustukset taideharrastamisen käynnistämiseen ja kehittämiseen kulttuuritoimijoille,
yhteisöille, työryhmille ja yksityishenkilöille
-

taideharrastamisen avustusta voidaan myöntää myös koulujen loma-aikoina tapahtuvaan
toimintaan.

-

avustettavan taideharrastustoiminnan tulee olla hinnoiteltu niin, että se on kaikille
saavutettavaa

Taideharrastamisen avustuksella järjestettävässä toiminnassa tulee huomioida harrastuksen
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taloudellinen ja maantieteellinen saavutettavuus, perheiden arki ja erilaiset taustat sekä
monenlaiset oppimistavat. Avustusta ei myönnetä peruskoulutukseen, ammatilliseen
koulutukseen, taiteen perusopetukseen eikä peruskoululaisten päivittäiseen iltapäivätoimintaan,
jonka pääasiallinen tarkoitus ei ole taideharrastus.
Taidesisältöjen tulee olla harrastuksen ytimessä ja harrastuksen ohjaajalla tulee olla
asiantuntemus ao. taiteenlajiin. On myös hyvä, jos kohderyhmä voi osallistua
taideharrastustoiminnan kehittämiseen. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan ensisijaisesti
hankkeet, jotka kohdentuvat niille suuralueille, joilla taideharrastustarjontaa on niukasti.
Projekti- ja kehittämisavustusten muita ehtoja
Projekti- ja kehittämisavustus on käytettävä avustushakemuksessa esitetyn suunnitelman ja
talousarvion mukaisesti. Kulttuurilautakunta voi myöntää projekti- ja kehittämisavustuksen
kulttuuritapahtuman tms. toteuttamiseen myös tapahtuman toteutumisen jälkeen, mikäli
hakemus on jätetty jo ennen tapahtuma-ajankohtaa.
Projekti- ja kehittämisavustusta voi käyttää hakemuksen mukaiseen toimintaan avustuksen
myöntämisvuonna sekä sitä seuraavana vuonna.
Projekti- ja kehittämisavustusta ei myönnetä peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen eikä
peruskoululaisten iltapäivätoimintaan.
Projekti- ja kehittämisavustusta ei pääsääntöisesti myönnetä tilavuokriin.
Projekti- ja kehittämisavustusta ei myönnetä puoluepoliittisiin tai uskonnollisiin tilaisuuksiin tai
jotakin ihmisryhmää syrjiviin tilaisuuksiin.
Avustusta ei myönnetä vanhempainyhdistysten järjestämiin tapahtumiin, yhteisöjen ja yhdistysten
pikkujoulujuhliin tai vuosijuhliin.
Projekti- ja kehittämisavustuksilla tuetaan sellaista toimintaa ja hankkeita, jotka uudistavat
espoolaista kulttuuritoimintaa tai kehittyvää tapahtuma- ja projektitoimintaa. Samalle hakijalle,
samantyyppisenä toistuvaan toimintaan ei pääsääntöisesti myönnetä projekti- ja
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kehittämisavustusta.
Projekti- ja kehittämisavustukset ovat jatkuvasti haettavissa helmikuun alusta elokuun loppuun.
Haku päättyy elokuun viimeisenä päivänä klo 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä on lauantai tai
sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45. Lautakunta päättää
projekti- ja kehittämisavustuksista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa.
Kulttuurilautakunta delegoi kulttuurijohtajalle projekti- ja kehittämisavustusten osalta
päätösvallan niiden hakemusten osalta, joiden myöntösumma on korkeintaan 3000 euroa.
III Taideapurahat espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn
-

haettavana yhden ja kolmen kuukauden työskentelyapurahoja sekä yksi yhden vuoden
työskentelyapuraha

Taideapurahaa espoolaisille ammattitaiteilijoille ei pääsääntöisesti myönnetä samalle taiteilijalle
kahtena perättäisenä vuotena.
Yhden ja kolmen kuukauden työskentelyapurahat
Yhden ja kolmen kuukauden työskentelyapurahat ovat jatkuvasti haettavissa helmikuun alusta
elokuun loppuun. Haku päättyy elokuun viimeisenä päivänä klo 15.45. Mikäli haun viimeinen päivä
on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45.
Lautakunta päättää näistä työskentelyapurahoista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa.
Kulttuurilautakunta delegoi kulttuurijohtajalle ammattitaiteilijoiden yhden kuukauden
työskentelyapurahojen päätösvallan niiden hakemusten osalta, joiden myöntösumma on
korkeintaan 3000 euroa.
Ammattitaiteilijan 1-vuotinen työskentelyapuraha
Vuosiapuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta.
Työskentelyapuraha myönnetään kalenterivuodeksi yhdelle espoolaiselle taiteilijalle.
Apurahan suuruus tarkistetaan vuosittain vastaamaan Taiteen edistämiskeskuksen myöntämien
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taiteilija-apurahojen tasoa. Apuraha maksetaan kuukausittain, ja se sisältää Maatalousyrittäjien
eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden.
Työskentelyapurahaa haetaan hakulomakkeella, jonka tulee sisältää hakemuksen liitteinä
ansioluettelo ja vuoden työsuunnitelma. Lisäksi toivotaan, että hakija tuo esiin hakemuksessaan
sen, kuinka taiteilijan vuoden työskentely voi vahvistaa kuvaa Espoosta monipuolisena ja
ennakkoluulottomana kulttuurikaupunkina.
Valinnan arviointiperusteita ovat hakijan esittämän työsuunnitelman taiteellinen laatu ja
ajankohtaisuus sekä hakijan ammatillinen ansioituminen.
Ammattitaiteilijan 1-vuotisen työskentelyapurahan muut ehdot
Työskentelyapurahan saajan on luovuttava päätoimisesta palkatusta työstä apurahakauden ajaksi.
Lisäksi apurahan saajan on otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusta on
haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden alkamisesta. Hakemus jätetään
Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen MELAan.
Apurahaan kuuluu mahdollisuuksien mukaan taiteellisen tuotoksen saaminen esille Espoossa tai
vaihtoehtoisesti työn tuloksen saattaminen muulla tavoin näkyväksi osaksi Espoon
kulttuuritarjontaa. Hakuaika päättyy syyskuun viimeisenä päivänä klo 15.45. Mikäli haun viimeinen
päivä on lauantai tai sunnuntai, hakuaika päättyy viikonloppua seuraavana arkipäivänä klo 15.45.

Hakulomakkeen ja liitteiden toimittaminen Espoon kaupungin kirjaamoon
Kulttuuriavustuksia haetaan avustusten hakulomakkeella. Kaupunki voi myös pyytää
täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen. Avustushakemukset toimitetaan kuulutuksessa
mainittuun määräaikaan mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 1, 02070
ESPOON KAUPUNKI. Hakulomakkeen voi toimittaa liitteineen kirjaamoon myös sähköisesti
osoitteeseen kirjaamo@espoo.fi.
Vuosiavustushakemukseen on liitettävä toimintasuunnitelma hakuvuodelle ja kuluvalle vuodelle,
talousarvio hakuvuodelle ja kuluvalle vuodelle, toimintakertomus, tilinpäätös ja
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tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta sekä ote yhdistysrekisteristä, mikäli tiedot ovat
muuttuneet. Uudet hakijat toimittavat myös yhdistyksen säännöt.
Projekti- ja kehittämisavustuksen hakemukseen on liitettävä projektin toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Mikäli kehittämisavustusta haetaan EU-hankkeen hankerahoituksen osaksi, mukaan
tulee liittää myös selvitys haettavasta EU-tuesta ja projektin hankemallista.
Ammattitaiteilijoiden yhden ja kolmen kuukauden työskentelyapurahahakemukseen tulee liittää
toimintasuunnitelman lisäksi ansioluettelo, josta käy ilmi hakijan toiminnan ammattimaisuus.
Ammattitaiteilijan 1-vuotista työskentelyapurahaa haettavissa pakollisia liitteitä ovat ansioluettelo
ja vuoden työsuunnitelma.
Hakemukset vaadittuine liitteineen tulee jättää määräaikaan mennessä kuulutuksessa mainittuun
paikkaan. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Selvitys avustuksen käytöstä
Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava kulttuurin tulosyksikköön kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun hanke on päättynyt. Selvitys tehdään siihen tarkoitetulla lomakkeella.
Vuosiavustuksen selvitykseen liitetään avustusvuotta koskeva toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastuskertomus sekä itsearviointi toiminnan vaikuttavuudesta. Avustusta saava yhdistys
sitoutuu pitämään tilinsä ja hallintonsa avoimina tilinpidon tarkistuksia varten. Mikäli avustuksen
saaja rikkoo avustusehtoja, avustus peritään takaisin.
Projekti- ja kehittämisavustuksen saajat liittävät avustusselvitykseen selostuksen avustuksella
toteutetusta toiminnasta, yksilöidyn talousselvityksen avustuksen käytöstä ja vaikuttavuuden
itsearvioinnin. Selvitykseen ei liitetä tositteita avustuksen käytöstä, mutta avustuksen saajan tulee
säilyttää tositteet siltä varalta, että kaupunki pyytää ne erikseen tarkastusta varten.
Työskentelyapurahan saajan on tehtävä apurahakauden päätyttyä vapaamuotoinen kirjallinen
selvitys hakemuksessa esitetyn työsuunnitelman mukaisesta taiteellisesta toiminnasta
apurahakaudella.
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Espoon kaupungin näkyvyyden huomioiminen
Avustettavaa toimintaa tai tapahtumaa koskevissa ilmoituksissa tulee mainita, että Espoon
kaupunki on tukenut avustuksen saajaa. Vaihtoehtoisesti voi käyttää myös Espoon kaupungin
logoa, jonka käytöstä saa lisätietoa kulttuurin tulosyksiköstä.
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