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Liikunta- ja nuorisolautakunnan avustusohje
nuorisotoimintaan
1. YLEISTÄ
Liikunta- ja nuorisolautakunta myöntää avustuksia harkintansa mukaan espoolaisten
nuorisoyhdistysten, nuorisojärjestöjen tai nuorten toimintaryhmien
nuorisotoimintaan. Kohdeavustuksen kohdalla voidaan käyttää erityisharkintaa
koskien ulkopaikkakuntalaisia nuorisoyhdistyksiä, joilla on huomattava määrä
espoolaisia jäseniä ja joiden toiminta tapahtuu Espoossa.
Avustukset on tarkoitettu alle 29-vuotiaiden nuorten oman ajan käyttöön
kohdistuvaan aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen, nuorten sosiaaliseen
vahvistamiseen, nuorten itsenäistymisen tukemiseen, sekä päihteettömyyden
edistämiseen. Liikunta- ja nuorisolautakunta asettaa pääpainon 7 - 20 -vuotiaiden
nuorten toiminnallisuuteen sekä varhaisnuoriin kohdistuvan toiminnan osuuteen.
Avustuksella avustetaan eikä ylläpidetä toimintaa. Jokaisella avustettavalla pitää olla
myös omaa varainhankintaa toimintojensa toteuttamiseksi.

1A. Avustusmuodot
1. Yleisavustus (sisältäen yleisavustuksen ennakon)
2. Kohdeavustus
3. Aluejärjestöavustus

2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT
2A. Myöntämisen edellytykset
1. Hakijan kotipaikka on Espoo.
Kohdeavustuksen kohdalla voidaan käyttää erityisharkintaa koskien
ulkopaikkakuntalaisia nuorisoyhdistyksiä, joilla on huomattava määrä
espoolaisia jäseniä ja joiden toiminta tapahtuu Espoossa.
2. Vähintään 2/3 nuorisoyhdistyksen tai nuorten toimintaryhmän jäsenistä on alle
29-vuotiaita.
3. Avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen, päätöksessä
käyttötarkoitusta voidaan vielä tarkentaa

2

4. Avustusta saava yhdistys sitoutuu pitämään tilinsä ja hallintonsa avoimina
Espoon kaupungin suorittamia mahdollisia tarkastuksia varten
5. Yhdistyksen tulee toimittaa voimassa olevat sääntönsä nuorisopalveluille
(uudet hakijat)
6. Mikäli yhdistyksen sääntömääräinen kokous tekee muutoksia yhdistyksen
sääntöihin, yhdistyksen hallitus tai nimenkirjoittajat vaihtuvat, on muutoksista
ilmoitettava välittömästi nuorisopalveluille
7. Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi
8. Jos avustusvaroja käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden
käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut
nuorisopalveluille virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa
asioissa, avustusvarat on palautettava vaadittaessa
9. Avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolle avustus on myönnetty

2B. Myöntämisessä otetaan huomioon
1. Hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu (ei koske kohdeavustusta saavia)
- toimintojen määrä
- toiminnan säännöllisyys
2. Hakijan taloudellinen asema
- hakijan varallisuus (ei investoinnit eikä pääoman osingot)
- hallintokulujen suhteettoman suuri osuus edellisen tilikauden
kokonaismenoista (vaikuttaa avustukseen alentavasti, mutta ei koske
aluejärjestöavustusta saavia)
- työntekijätarve (koskee aluejärjestöavustusta saavia)

2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät
1. 1a. Rekisteröity espoolainen nuorisoyhdistys
- espoolainen rekisteröity nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle
29-vuotiaita
- valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallinen jäsenyhdistys, jonka jäsenistä
vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita
-

1b. Rekisteröimätön espoolainen nuorisoyhdistys tai -yhteisö
jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita
jolla on säännöt
hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyssä yhdistyksessä
nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä
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- espoolainen aikuisjärjestön nuorisotoimintaryhmä tai - osasto, joka on
kirjanpidossa ja toiminnassa erotettavissa pääjärjestöstä
2. Espoolainen nuorten toimintaryhmä
- espoolainen järjestäytynyt nuorisoryhmä, jonka jäsenet ovat alle 29-vuotiaita
- nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä
3. Aluenuorisojärjestö
- espoolainen rekisteröity nuorisojärjestö, jolla on alaisuudessaan paikallisia
espoolaisia nuorisoyhdistyksiä, -jaostoja, -osastoja ja/ tai nuorten
toimintaryhmiä ja järjestön toiminnan luonne edellyttää organisoimista
4. Nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien toimijat ovat jäseniä tai
jäseniin verrattavia toimijoita, jotka säännöllisesti ovat mukana toiminnassa ja
osallistuvat aktiivisesti ryhmän toimintaan tai järjestävät toimintaa
Avustuksia ei myönnetä piirijärjestöille.

2D. Avustuksista ilmoittaminen
Liikunta- ja nuorisolautakunta ilmoittaa haettavaksi tässä ohjeessa mainitut
nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitetut avustukset vuosittain.

2E. Avustusten hakemusmenettely
Hakemuksen voi tehdä sähköisessä avustushakujärjestelmässä tai
avustushakulomakkeella. Allekirjoittaessaan hakemuksen hakija sitoutuu
palauttamaan myönnetyn avustuksen takaisin, mikäli myöntämispäätös kumotaan tai
hakija rikkoo avustusehtoja. Avustushakemuksen allekirjoitus tulee olla yhdistyksen
sääntöjen ja yhdistyslain mukainen. Muun kuin rekisteröidyn nuorisoyhdistyksen
ollessa avustuksen saajana, vastuu avustuksen käytöstä on hakemuksen
allekirjoittajilla, eli vähintään kahdella täysi-ikäisellä henkilöllä.
Kirjallisten avustushakemusten on oltava perillä Espoon kaupungin kirjaamossa tai
asiointipisteessä viimeistään määräpäivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos
määräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, avustushakemus tulee toimittaa seuraavana
arkipäivänä. Asiakirjojen lähettäminen postissa tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Sähköisen järjestelmän kautta tai sähköpostina lähettäminen tapahtuu lähettäjän
vastuulla. Asiakirja liitteineen on lähetettävä viimeistään määräpäivänä.
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Jos hakemus on toimitettu sähköpostilla, se on täydennettävä asianmukaisesti
skannattuna allekirjoituksen kanssa. Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut
asettaa määräajan, mihin mennessä avustushakemuksen täydennykset on tehtävä tai
puuttuvat liitteet toimitettava. Tämän jälkeen puutteellisia avustushakemuksia ei
käsitellä.
Avustushakulomakkeet löytyvät osoitteesta www.espoo.fi/nuoriso
Sähköisen avustushakujärjestelmän osoite on: espoositoavustukset.fi

2F. Myöntämispäätös ja maksamismenettely
Liikunta- ja nuorisolautakunta tekee päätökset yleisavustuksesta ja
aluejärjestöavustuksesta. Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja tai hänen
määräämänsä henkilö tekee päätökset yleisavustuksen ennakoista ja
kohdeavustuksista.
Avustushakemuksesta lähetetään hakijalle kirjallinen päätös. Päätöksestä on
mahdollista tehdä oikaisuvaatimus.
Myönnetyt avustukset maksetaan päätöksessä mainitulla tavalla, hakijan
ilmoittamalle tilille. Yleisavustuksen ennakko maksetaan hakijan tilille
mahdollisimman pian liikunta- ja nuorisopalvelujen johtajan tai hänen
määräämänsä henkilön tekemän päätöksen jälkeen.

2G. Avustuksen takaisin periminen
Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusperiaatteita, on antanut virheellistä tietoa tai
avustuspäätös muutoksenhaun johdosta muuttuu tai kumoutuu, avustus voidaan periä
takaisin.

3. YLEISAVUSTUS
3A. Mikä yhteisö voi saada avustusta
Yleisavustusta myönnetään espoolaisille, vähintään edellisenä kalenterivuotena
1.6 mennessä toimintansa aloittaneille nuorisoyhdistyksille, niiden sääntömääräisen
ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen. Jos
kyseessä on aikuisjärjestön järjestämä nuorisotoiminta, sen osuus on erotettava
kirjanpidossa ja toimintakertomuksessa yhdistyksen muusta toiminnasta.
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3B. Yleisavustuksen käyttöön oikeuttavia hyväksyttäviä
menoja
Yleisavustus voi olla korkeintaan 80% hakijan hyväksyttävistä toimintakuluista.
1. Koulutusmenot
2. Leiri- ja retkitoiminnan menot
3. Harrastustoiminnan ja virkistystoiminnan menot
4. Kansainvälisen toiminnan menot
5. Tiedotus- ja vuokrakulut
6. Palkkamenot
Avustusta ei saa käyttää pääosin palkkausmenoihin eikä tiedotus- ja
hallintomenoihin.

3C. Miten yleisavustusta haetaan
Yleisavustusta haetaan toimintavuonna viimeistään 31.maaliskuuta. Yleisavustusta
haetaan Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluiden yleisavustuslomakkeella
tai sähköisen avustushakujärjestelmän kautta, johon liitteeksi tulevat toimintavuoden
toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä edellisen vuoden käyttöselvitys:
toimintakertomus, tilinpäätös (laaja tuloslaskelma ja tase) ja
toiminnantarkastus/tilintarkastus.

3D. Selvitys
Saadun avustuksen käytöstä on annettava selvitys (toimintakertomus ja tilinpäätös)
siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei anota. Laajassa tuloslaskelmassa on
oltava selvästi näkyvissä selvitys yleisavustuksen ja kohdeavustuksen käytöstä.
Mikäli avustuksen saanut ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen
käytöstä annettuun päivämäärään mennessä, peritään myönnetyt avustukset takaisin.
Uutta avustusta ei makseta, ennen kuin hyväksyttävä selvitys on toimitettu liikuntaja nuorisopalveluille sen asettamassa määräajassa.

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO
Liikunta- ja nuorisopalvelut voi myöntää yleisavustuksen ennakkoa yhdistyksille,
jotka edellisenä vuonna saivat yleisavustusta. Se on ennakkomaksua varsinaisesta
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yleisavustuksesta. Ennakkoa voi saada enintään 50 % edellisen vuoden
yleisavustuksensa määrästä.
Edellytys avustuksen saamiseen on, että yhdistys sitoutuu palauttamaan
ennakkoavustuksen lyhentämättömänä, mikäli yhdistyksen oikeus yleisavustuksen
saantiin muuttuu tai evätään nuorisolautakunnan lopullisella päätöksellä.

4A. Miten ennakkoa haetaan
Yleisavustuksen ennakkoa haetaan toimintavuonna viimeistään 15. tammikuuta
Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluiden ennakkohakemuslomakkeella tai
sähköisen avustushakujärjestelmän kautta.

5. KOHDEAVUSTUS
5A. Mikä yhteisö voi saada kohdeavustusta
Kohdeavustusta myönnetään espoolaisille nuorisoyhdistyksille, nuorisojärjestöille ja
nuorten toimintaryhmille. Kohdeavustuksen kohdalla voidaan käyttää erityisharkintaa
koskien ulkopaikkakuntalaisia nuorisoyhdistyksiä, joilla on espoolaisia jäseniä ja
joiden toiminta tapahtuu Espoossa sekä espoolaisia aluenuorisojärjestöjä.

5B. Mihin tarkoitukseen
Kohdeavustus on kertaluontoinen ja sitä myönnetään:
- nuorisotoiminnallisen projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden
toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen
- nuorisoyhdistyksen toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin
- normaalitoimintaan nähden suurempiin tapahtumiin esim. juhlavuodet,
teemakampanjat, koulutustilaisuudet, leirit tai kansainväliset tapahtumat

5C. Miten kohdeavustusta haetaan
Kohdeavustusta haetaan Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluiden
kohdeavustuslomakkeella tai sähköisen avustushakujärjestelmän kautta.
Hakemuksessa tulee olla hankkeen tai tapahtuman kustannusarvio sekä kuvaus
hankkeesta tai tapahtumasta.
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Hakemuksen allekirjoittajia tulee olla kaksi täysi-ikäistä, ellei rekisteröidyn
yhdistyksen säännöissä muuta mainita. Jos hakija on toimintaryhmä, mainitaan myös
ryhmän jäsenten nimet, osoitteet ja syntymäajat.
Kohdeavustuksen hakuajat päättyvät 15. tammikuuta, 30. huhtikuuta ja
30. syyskuuta.
Nuorten toimintaryhmien kohdalla kohdeavustusten haku päättyy 30.9. Muuten
erillisiä hakuaikoja ei sovelleta nuorten toimintaryhmien kohdalla.

5D. Selvitys ja maksatus
Kohdeavustuksen selvitys on tehtävä liikunta- ja nuorisopalveluille päätöksessä
mainittuun ajankohtaan mennessä.
Mikäli avustuksen saaja ei anna hyväksyttävää selvitystä avustuksen käytöstä
määräaikana, voidaan myönnetty avustus perua tai periä takaisin.
Liikunta- ja nuorisolautakunnalta edellisenä vuonna tai toimintavuotena
yleisavustusta saaneille yhdistyksille kohdeavustussumma maksetaan
kokonaisuudessaan mahdollisimman pian myönteisen päätöksen jälkeen. Muille
nuorisoyhteisöille avustus suoritetaan annettua selvitystä ja hyväksyttäviä tositteita
(oikeaksi todistetut kuittikopiot) vastaan.
Nuorten toimintaryhmille kohdeavustussumma maksetaan kokonaisuudessaan
myönteisen päätöksen jälkeen mahdollisimman pian. Nuorten toimintaryhmä antaa
selvityksen kohdeavustuksen käytöstä alkuperäisine kuitteineen kuukauden sisällä
toiminnan tai projektin päättymisestä.

6. ALUEJÄRJESTÖAVUSTUS
6A. Mikä yhteisö voi saada aluejärjestöavustusta
Aluenuorisojärjestöjen rooli on ensisijaisesti koordinoida ja tukea alaistensa
perusyhdistysten, jaostojen, osastojen tai nuorten toimintaryhmien toimintaa.
Tukemalla espoolaisten aluenuorisojärjestöjen toimintaa aluejärjestöavustuksella,
liikunta- ja nuorisolautakunta vahvistaa järjestäytyneen vapaaehtoisen
nuorisotoiminnan pitkäjänteisyyttä, sekä nuorisotoiminnan kehittymistä laadullisesti
ja määrällisesti.
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6B. Miten avustusta haetaan
Aluejärjestöavustusta haetaan 31.10. mennessä Espoon kaupungin liikunta- ja
nuorisopalveluiden lomakkeella tai sähköisen avustushakujärjestelmän kautta.
Hakemuksen liitteeksi tulevat toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
sekä edellisen vuoden käyttöselvitys: toimintakertomus, tilinpäätös (laaja
tuloslaskelma ja tase) ja toiminnantarkastus/tilintarkastus.
Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut käy aluejärjestöavustusta saavien
tahojen kanssa arviointi- ja kehittämisneuvottelut taloudesta ja toiminnasta
joka 2. vuosi.
Aluejärjestöavustusta saavan tahon tulee lähettää edustajansa Espoon kaupungin
liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämiin aluenuorisojärjestökokouksiin sekä ottaa
toiminnassaan huomioon kokouksissa annetut ohjeet ja tiedot.

6C. Maksatus
Liikunta- ja nuorisolautakunta päättää avustuksen määrän toimintavuotta edeltävän
vuoden joulukuussa. Vuosittainen avustus maksetaan toimintavuonna tammikuussa.

6D. Selvitys
Aluejärjestöavustuksen käytöstä on annettava selvitys, avustusvuotta seuraavan
vuoden 31.10. mennessä. Saadun avustuksen käytöstä on annettava selvitys siinäkin
tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Mikäli avustuksen saanut ei anna
hyväksyttävää selvitystä avustuksen käytöstä annettuun päivämäärään mennessä,
peritään myönnetty avustus takaisin.

