Espoon kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja Nämnden Svenska Rum
taiteen perusopetuksen avustusperiaatteet 1.1.2015 alkaen
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja Nämnden Svenska Rum myöntämillä toimintaavustuksilla luodaan edellytyksiä taiteen perusopetustarjonnalle Espoossa. Avustuksilla
tuetaan kaupungin strategisia linjauksia. Kaupungin yhteiset valtuustokauden tavoitteet on
kirjattu Espoo tarinaan. Avustustoiminta on aina harkinnanvaraisesti kohdennettua.
Avustuksia myönnettäessä huomioidaan hakijan tarve avustukseen, hakijan toiminnan laatu
ja laajapohjaisuus ja oma varainhankinta sekä lautakunnan kulloinkin käytettävissä olevat
avustusmäärärahat. Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti espoolaisille toimijoille ja
Espoossa tapahtuvalle toiminnalle.
Avustusta voi saada samaan tarkoitukseen ainoastaan yhdeltä kaupungin yksiköltä.
Avustuksia ei myönnetä kaupungin omalle yksikölle eikä kuntayhtymän alaisuudessa
tapahtuvalle toiminnalle.
Avustusmuoto:
Toiminta-avustus taiteen perusopetukseen
1. säännölliset toiminta-avustukset lakisääteisen valtionosuuden piirissä oleville taiteen
perusopetuksen oppilaitoksille
2. toiminta-avustukset muille taiteen perusopetuksen oppilaitoksille
Avustuksien jaossa pyritään turvaamaan yhteisöjen valtionosuudet pitämällä niiden saajien
osalta lautakunnan avustuksen taso vakaana vuosittaisen talousarvion puitteissa.
Toiminta-avustus on saajalleen yleiskatteinen avustus, joka tulee käyttää avustuksen saajan
tarkoituksen ja toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Avustusta ei voida myöntää, jos
yhdistyksen taloudellinen tila on niin heikko, että toiminnalle ei ole yleisiä edellytyksiä.
Avustettavien toimijoiden kanssa käydään neuvottelut, joissa käydään läpi edellisen vuoden
tavoitteiden toteutuminen sekä tarkistetaan ja asetetaan yhteisiä tavoitteita Espoo tarinan ja
toimintaympäristön muutosten pohjalta.
Toiminta-avustusta saavien yhteisöjen tulee ottaa toiminta- ja talousarviossaan huomioon
se, että kaupunki voi edellyttää yhteisöä osallistumaan tai esiintymään kaupungin
tilaisuudessa ilman erillistä korvausta. Mahdollisista osallistumisista ja esityksistä pyritään
sopimaan yhdessä riittävän ajoissa.
Toiminta-avustuksia haetaan kerran vuodessa huhtikuun 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 mennessä.
Hakulomakkeiden ja liitteiden toimittaminen Espoon kaupungin kirjaamoon
Taiteen perusopetuksen toiminta-avustuksia haetaan avustusten hakulomakkeella. Kaupunki
voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen. Avustushakemukset liitteineen
toimitetaan Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI.
Hakulomakkeen voi toimittaa liitteineen kirjaamoon myös sähköisesti osoitteeseen
kirjaamo@espoo.fi.
Toiminta-avustushakemukseen on liitettävä toimintasuunnitelma hakuvuodelle ja kuluvalle
vuodelle, talousarvio hakuvuodelle ja kuluvalle vuodelle, toimintakertomus, tilinpäätös ja

tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta sekä ote yhdistysrekisteristä. Uudet hakijat
toimittavat myös yhdistyksen säännöt.
Avustuksen saaminen edellyttää, että avustushakemus vaadittuine liitteineen on jätetty
määräaikaan mennessä kuulutuksessa mainittuun paikkaan ja että hakemus on
asianmukaisesti täytetty. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Selvitys avustuksen käytöstä
Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava kaupungille seuraavan vuoden huhtikuun
loppuun mennessä. Selvitys tehdään selvityslomakkeella.
Toiminta-avustuksen selvitykseen liitetään avustusvuotta koskeva toimintakertomus,
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä kaupungin antamien ohjeiden mukaan tehty
toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Avustusta saava yhdistys sitoutuu pitämään tilinsä ja
hallintonsa avoimina tilinpidon tarkastuksia varten. Kaupungilla on oikeus avustusta saavan
yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen siltä osin kuin avustuksen valvonta edellyttää.
Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusperiaatteita, on antanut virheellistä tietoa tai jos
avustuspäätös muutoksenhaun johdosta muuttuu tai kumoutuu, avustus voidaan periä
takaisin.
Avustettavaa toimintaa koskevissa ilmoituksissa tms. tulee mainita, että Espoon kaupunki on
tukenut avustuksen saajaa.

