Toiminta-avustusten arviointikriteerit

1 (12)

Sivistys- ja kulttuurilautakunta
TRE:6162/12.03.00/2019

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN
ARVIOINTIKRITEERIT
Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä
avustustoiminnan yleisiä periaatteita (www.tampere.fi/avustukset). Vuosittaista toiminta-avustusta ei
lähtökohtaisesti myönnetä yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan, jota kaupunki tukee muilla avustuksilla tai
toimintaan, jota kaupunki ostaa palvelujen muodossa. Toiminta-avustusta ei myöskään myönnetä yhteisöjen
toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto tai aikaisemmin avustusta saaneille yhteisöille, joiden
toiminta on oleellisesti ilman perusteltua syytä poikennut avustushakemuksessa ilmoitetusta
käyttötarkoituksesta. Yhteisö voi jäädä ilman toiminta-avustusta, mikäli toiminta ei ole avustuksen
edellytyksenä olevien kriteerien mukaista.
Samaan tarkoitukseen voi saada avustusta vain yhden toiminta-avustuksen muodossa. Mikäli yhteisö hakee
avustusta eri toiminnoille useasta avustuskokonaisuudesta, on sen tehtävä oma hakemus jokaiseen
kokonaisuuteen, mutta eriteltävä hakemuksessa avustettavan toiminnan sisältö muusta toiminnasta. Täten
esimerkiksi liikuntaseuran hakiessa liikuntapalvelujen toiminta-avustuksen lisäksi myös soveltavan liikunnan
toiminta-avustusta, on sen eriteltävä yhdistyksen perustoiminta ja soveltavan liikunnan toiminta
hakemuksessa ja liiteasiakirjoissa. Yhteisön on varmistettava, etteivät samat toiminnan sisällöt ja
osallistujamäärät tule kirjatuksi useaan eri avustuskokonaisuuteen.

FESTIVAALIEN JA SUURTEN YLEISÖTAPAHTUMIEN AVUSTUKSET
Tampereen kaupungin toiminta-avustuksia festivaaleille ja suurille yleisötapahtumille voidaan myöntää
Tampereelle järjestettävien festivaalien ja kulttuuritapahtumien toteuttamiseen. Festivaaliksi katsotaan
kulttuuritapahtumat, jotka ovat kestoltaan 2-10 päivää ja sisältävät merkittävissä määrin esitystoimintaa.
Myös yksipäiväisiä tapahtumia voidaan avustaa, mikäli niiden merkittävyys taiteenalansa kentässä on erityisen
suuri. Avustus on tarkoitettu festivaaleille ja tapahtumille, jotka ovat ammattimaisesti toteutettuja ja
merkittäviä kansainvälisesti, valtakunnallisesti tai alueellisesti katsottuna. Avustustoiminnan tavoitteena on
turvata kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan monipuolisuus sekä kulttuurin saavutettavuus.
Avustamisen edellytykset
Avustusta voidaan myöntää vakiintuneiden festivaalien ja kulttuuritapahtumien toteuttamiseen. Festivaalin
tai tapahtuman tulee olla järjestetty vähintään kaksi kertaa ja tapahtuman järjestäjällä olla potentiaalia ja
kykyä kehittää sitä edelleen.
Julkisen tuen osuus menoista saa olla maksimissaan 80 %. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka
mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa eduksi.
Avustuksista päätettäessä otetaan huomioon seuraavat osa-alueet:
Toiminnan laatu ja vaikuttavuus
 tapahtuman kulttuuristen sisältöjen korkeatasoisuus
 tapahtuman merkitys omalla alallaan kansainvälisesti, valtakunnallisesti tai alueellisesti
 tapahtuma lisää kaupungin kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan monipuolisuutta ja ympärivuotisuutta
 tapahtuma edistää kulttuurin saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja kulttuurihyvinvointia
 tapahtuma edistää kuntalaisten osallisuutta (esim. tapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja
arviointiin)
 tapahtuman toteutuksessa on huomioitu ekologinen kestävyys
 verkostoituminen ja yhteistyön tekeminen paikallisesti, valtakunnallisesti ja/tai kansainvälisesti (esim.
tilat, toiminnan sisältö, markkinointi, henkilöstö ja resurssit)
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Toiminnan laajuus
 tapahtuman kesto ja ohjelmiston laajuus
 tapahtuman kävijämäärät
 työntekijöiden ja vapaaehtoisten määrä
Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
 toiminnasta ja sen tavoitteista on selkeät suunnitelmat ja kuvaukset
 toimenpiteet tukevat tavoitteiden toteutumista
 tapahtumalla on kasvupotentiaalia
 tapahtumalla on jatkuvuutta
Toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve
 toimintaan myönnetty muu rahoitus
 yhdistyksen taloudellinen kokonaistilanne on vakaa ja oma varainhankinta on tasapainossa suhteessa
toiminnan kuluihin ja saatuihin avustuksiin
Toiminnan vastaavuus kaupungin strategisiin tavoitteisiin

KULTTUURI- JA TAIDEYHTEISÖJEN AVUSTUKSET
Tampereen kaupungin kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksia voidaan myöntää paikallisesti
keskeisille kulttuuri- ja yhteisöille, joiden toiminta on vakiintunutta ja ammattimaisesti toteutettua.
Avustustoiminnan tavoitteena on turvata kulttuurin monimuotoinen toimintakenttä sekä kulttuurin
saavutettavuus.
Avustamisen edellytykset
Avustusta voidaan myöntää seuraavien kategorioiden mukaiseen toimintaan:







kulttuuri- ja taideyhteisöt
esittävät taiteet
tuotantoyhteisöt
valtakunnalliset aluekeskukset
kulttuuritalot ja -keskukset
museot

Avustusta voidaan myöntää toimijan säännölliseen ja ympärivuotiseen Tampereelle sijoittuvaan
perustoimintaan. Julkisen tuen osuus menoista saa olla maksimissaan 80 %. Avustusta ei myönnetä
palkintoihin, hankkeisiin tai investointeihin. Avustusta ei myöskään myönnetä valtakunnallisille liitoille tai
toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa eduksi. Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä
julkaisuihin, tallenteisiin tai taiteen perusopetukseen.
Avustuksista päätettäessä otetaan huomioon seuraavat osa-alueet:
Toiminnan laatu ja vaikuttavuus
 toiminnan kulttuuristen, sivistyksellisten ja/tai taiteellisten sisältöjen korkeatasoisuus
 toiminnan merkitys omalla alallaan
 toiminta lisää kaupungin kulttuuri- ja taidetarjonnan monipuolisuutta
 toiminta edistää kulttuurin saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja kulttuurihyvinvointia
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toiminnassa on huomioitu ekologinen kestävyys
verkostoituminen ja yhteistyön tekeminen paikallisesti, valtakunnallisesti ja/tai kansainvälisesti (esim.
tilat, toiminnan sisältö, markkinointi, henkilöstö ja resurssit)

Toiminnan laajuus
 toiminta on ympärivuotista ja säännöllistä
 Tampereella järjestetyt tilaisuudet/toiminta ja niiden osanottaja-/kävijämäärät
Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
 toiminnasta ja sen tavoitteista on selkeät suunnitelmat ja kuvaukset
 toimenpiteet tukevat tavoitteiden toteutumista
Toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve
 toimintaan myönnetty muu rahoitus
 yhdistyksen taloudellinen kokonaistilanne on vakaa ja oma varainhankinta on tasapainossa suhteessa
toiminnan kuluihin ja saatuihin avustuksiin
Toiminnan vastaavuus kaupungin strategisiin tavoitteisiin

KULTTUURIHARRASTUSYHDISTYSTEN AVUSTUKSET
Kulttuuri- ja harrastusyhdistyksille suunnattuja toiminta-avustuksia voidaan myöntää Tampereella toimiville
yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen taiteen
ja kulttuurin eri osa-alueilla.
Avustamisen edellytykset
Avustusta voidaan myöntää seuraavien kategorioiden mukaiseen toimintaan:










erityisryhmien (esim. vammaisryhmät) kulttuuriharrastustoiminta
kirjallisuus
kuorot
kuvataide
lastenkulttuurin sisältöjen kehittäminen
orkesterit
taiteidenväliset
tanssi
teatteri

Avustusta voidaan myöntää säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastustoimintaan, josta muodostuu kuluja.
Avustusta ei myönnetä ammatinharjoittamiseksi tulkittavaan toimintaan vaan laaja-alaiseen ja
harrastuspohjaiseen toimintaan. Toiminnan piirissä tulee olla vähintään 30 aktiivista toimijaa, pois lukien
kategoriat ’erityisryhmien kulttuuriharrastustoiminta’ ja ’lastenkulttuurin kehittäminen’. Avustusta ei
kohdenneta retkitoiminnan kuluihin. Avustusta ei myönnetä oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille,
valtakunnallisille tai piirijärjestöille eikä taiteen perusopetusta antavien koulujen tai muiden oppilaitosten
kannatusyhdistyksille.
Avustusmäärärahojen jakautuminen määräytyy suuntaa-antavasti pisteytyksellä, jossa painottuvat seuraavat
osa-alueet:
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Määrälliset painopisteet

55 %

Harrastustoimintaan säännöllisesti osallistuvien määrä
 toimintaan säännöllisesti osallistuvien kokonaismäärä

20 %

Toiminnan laajuus
 toiminta on ympärivuotista ja säännöllistä

25 %

Toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve
 yhdistyksen oma varainhankinta on tasapainossa suhteessa
toiminnan kuluihin ja kaupungin avustukseen eli toiminta ei
ole avustuksen varassa

10 %

Laadulliset painopisteet

45%

Toiminnan vaikuttavuus
 toiminnan luonne, erityispiirteet ja saavutukset
 yhteistyö muiden yhdistysten ja kaupungin kanssa

25 %

Toiminnan vastaavuus kaupungin strategisiin tavoitteisiin
 omaehtoisen toiminnan ja harrastustoiminnan mahdollistaminen
 hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistäminen

10 %

Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
 toiminnasta ja sen tavoitteista on selkeät suunnitelmat ja kuvaukset
 toimenpiteet tukevat tavoitteiden toteutumista

10 %
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KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN AVUSTUKSET
Kaupunginosayhdistyksille suunnattuja toiminta-avustuksia voidaan myöntää Tampereella toimiville
yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy asuinympäristön yhteisöllisyyden ja paikallisidentiteetin
vahvistamiseen.
Avustamisen edellytykset
Avustusta voidaan myöntää vakiintuneeseen kaupunginosatoimintaan, josta muodostuu kuluja. Toiminnan
tulee olla osallistavaa ja yhteisöllistä sekä tavoittaa laajasti tietyn alueen asukkaita asumismuodosta
riippumatta. Avustusta ei kohdenneta retkitoiminnan kuluihin eikä julkaisutoimintaan. Avustusta ei myönnetä
yhdistykselle, jonka jäsenyys on rajattu ja jonka toiminta on suljettu muulta kuin jäsenistöltä.
Avustusmäärärahojen jakautuminen määräytyy suuntaa-antavasti pisteytyksellä, jossa painottuvat seuraavat
osa-alueet:

Määrälliset painopisteet

55 %

Toimintaan osallistuvien määrä
 toimijoiden kokonaismäärä
 varsinaisten jäsenten määrä

20 %

Toiminnan laajuus
 toiminta on ympärivuotista ja säännöllistä
 Tampereella järjestettyjen tapahtumien kokonaismäärä vuositasolla
 Tampereella järjestettyihin tapahtumiin osallistuneiden määrä

25 %

Toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve
 yhdistyksen oma varainhankinta on tasapainossa suhteessa
toiminnan kuluihin ja kaupungin avustukseen eli toiminta ei ole
avustuksen varassa

10 %

Laadulliset painopisteet

45%

Toiminnan vaikuttavuus
35 %
 toiminta on yhteisöllistä ja osallistavaa
 toimintaa toteutetaan yhteistyössä muiden yhdistysten ja kaupungin toimijoiden kanssa
Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
 toiminnasta ja sen tavoitteista on selkeät suunnitelmat ja kuvaukset
 toimenpiteet tukevat tavoitteiden toteutumista

10 %
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MAAHANMUUTTAJAYHDISTYSTEN AVUSTUKSET
Maahanmuuttajayhdistyksille suunnattuja toiminta-avustuksia voidaan myöntää yhteisöille, joiden toiminta
on suunnattu Tampereella asuville maahanmuuttajille ja joiden tarkoitus on maahanmuuttajayhteisöjen oman
kulttuurin ja identiteetin säilyttäminen ja/tai valtakulttuuriin kotouttava toiminta.
Avustamisen edellytykset
Toiminnan tulee olla säännöllistä ja jatkuvaa. Avustusta ei myönnetä yhdistykselle, jonka toiminnan piirissä on
alle 30 toimijaa tai jäsentä. Avustusta ei myönnetä oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille. Avustusta ei
myönnetä uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamiseen, mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole
este avustamiselle.
Avustusmäärärahojen jakautuminen määräytyy suuntaa-antavasti pisteytyksellä, jossa painottuvat seuraavat
osa-alueet:

Määrälliset painopisteet

55 %

Toimintaan osallistuvien määrä
 toimijoiden kokonaismäärä
 varsinaisten jäsenten määrä

20 %

Toiminnan laajuus
 toiminta on ympärivuotista ja säännöllistä (tapaamisten määrä vuodessa)
 Tampereella järjestettyjen tapahtumien kokonaismäärä vuositasolla
 Tampereella järjestettyihin tapahtumiin osallistuneiden määrä

25 %

Toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve
 yhdistyksen oma varainhankinta on tasapainossa suhteessa toiminnan
kuluihin ja kaupungin avustukseen eli toiminta ei ole avustuksen varassa

10 %

Laadulliset painopisteet

45 %

Toiminnan vaikuttavuus mm.
 oman kulttuurin ja identiteetin vaaliminen
 suomalaiseen kulttuurin kotouttava toiminta
 lasten ja nuorten kulttuuri-identiteetin edistämistyö
 toiminnan vastaavuus kaupungin strategisiin tavoitteisiin
o hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistäminen
o yhdessä tekeminen (myös yhdistysten välinen yhteistyö)

35 %

Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
 toiminnasta ja sen tavoitteista on selkeät suunnitelmat ja kuvaukset
 toimenpiteet tukevat tavoitteiden toteutumista

10 %
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LIIKUNTAPALVELUJEN AVUSTUKSET
Liikuntapalvelujen toiminta-avustuksia voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden toiminta
keskittyy pääosin tamperelaisille suunnattuun terveyttä edistävään liikuntaan sekä siihen liittyvään
kansalaistoimintaan.
Avustamisen edellytykset
Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä yhdistykselle, jolla ei ole lapsille tai nuorille suunnattua
harrastetoimintaa tai joiden toiminta on pienimuotoista. Avustuksia ei myönnetä oppilaitosten sisäisille
opiskelijajärjestöille eikä pääsääntöisesti valtakunnallisille tai piirijärjestöille.
Avustusten jakamisessa käytetään harkintaa. Avustusmäärärahojen jakautuminen määräytyy suuntaaantavasti pisteytyksellä, jossa painottuvat seuraavat osa-alueet:

Määrälliset painopisteet

80 %

Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden alle 20-vuotiaiden jäsenten määrä
 liikkujien määrä (pojat/tytöt, ikäryhmittäin 0–12, 13–19)
 väh. 6 kk osallistuneiden määrä
 Jäsenmäärä tulee ilmetä liitteistä

60 %

Alle 20-vuotiaiden liikkujien yksityisten tilojen käytöstä syntyvät kustannukset
 yksityisille maksetut tilavuokrat euroa / kalenterivuosi

20 %

Laadulliset painopisteet

20 %

Yhdistyksen toiminta
20 %
 urheilullinen menestys, terveyden edistäminen, yhteiskunnallinen toiminta ja
tapahtumat
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SOVELTAVAN LIIKUNNAN (ERITYISLIIKUNNAN) TOIMINTA-AVUSTUKSET
Soveltavan liikunnan toiminta-avustuksia voidaan myöntää 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.
Avustamisen edellytykset:
Yhdistyksen toiminnan tulee olla kohderyhmälle avointa. Soveltavan liikunnan avustusten
myöntämisperusteena käytetään hakemuslomakkeesta saatavia tietoja painottaen kunkin yhdistyksen
erityistarpeita.
Avustusmäärärahojen jakautuminen määräytyy suuntaa-antavasti pisteytyksellä, jossa painottuvat seuraavat
osa-alueet:

Määrälliset painopisteet

45 %

Paikalliseen ja kriteerien mukaiseen toimintaan aktiivisesti
osallistuneiden ja jäsenten määrä

10 %

Toiminnan laajuus
 toiminta on ympärivuotista ja säännöllistä (tapaamisten määrä vuodessa)
 Tampereella järjestettyjen tapahtumien kokonaismäärä vuositasolla
 Tampereella järjestettyihin tapahtumiin osallistuneiden määrä

25 %

Toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve
10 %
 yhdistyksen oma varainhankinta on tasapainossa suhteessa toiminnan kuluihin
ja kaupungin avustukseen eli toiminta ei ole avustuksen varassa
Laadulliset painopisteet

55 %

Toiminnan vastaavuus kaupungin strategisiin tavoitteisiin
35 %
 Yhdistysten välisen ja yhdistysten ja kaupungin välisen yhteistyön edistäminen
 Toiminnan erityispiirteet (mm. erityisryhmän rajalliset mahdollisuudet osallistua muuhun
liikuntatoimintaan sairauden tai vamman takia)
 Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien lisääminen
Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
20 %
 toiminnasta ja sen tavoitteista on selkeät suunnitelmat ja kuvaukset
 edellisen toimintavuoden toiminnan ja tavoitteiden toteumat on kuvattu asianmukaisesti
toimintakertomuksessa
 toimenpiteet tukevat tavoitteiden toteutumista
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NUORISOTYÖN JA NUORTEN HARRASTUSTOIMINNAN EDISTÄMISEN AVUSTUKSET
Avustamisen tavoitteena on yhdistystoiminnan kautta edistää nuorten sosiaalista vahvistamista, kasvun ja
itsenäistymisen tukemista sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista. Avustusta voidaan myöntää
nuorten itsensä järjestämään omaehtoiseen harrastustoimintaan. Avustusta voidaan myöntää myös aikuisten
järjestämään, lapsille ja nuorille suunnattuun ohjattuun harrastustoimintaan ja nuorisotyöhön.
Avustamisen edellytykset:
Toiminnassa tulee olla aktiivisesti mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta lasta tai nuorta. Määrällinen rajaus
ei koske erityisryhmien toimintaa, joiden kohderyhmä on esimerkiksi vamman tai muun erityisyyden takia
rajattu. Aktiivisiin toimijoihin ei lasketa kertaluonteisia tapahtumakävijöitä. Avustusta ei myönnetä
toimintaan, jossa ei ole säännöllisiä ja jatkuvia, erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja sisältöjä. Avustusta ei
myönnetä pelkän leiritoiminnan järjestämiseen.
Avustusta ei myönnetä uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamiseen, mutta yhteisön aatteellinen
tausta ei ole este avustamiselle. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista tai eri-ikäryhmille suunnattua,
tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa erityisesti lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan sisältö ja
kustannukset.
Avustusmäärärahojen jakautuminen määräytyy suuntaa-antavasti pisteytyksellä, jossa painottuvat seuraavat
osa-alueet:

Määrälliset painopisteet

55 %

Paikalliseen ja kriteerien mukaiseen toimintaan osallistuneiden määrä
 toimintaan osallistuneiden kokonaismäärä vuodessa
(ikäryhmissä 7–12, 13–17, 18–28 -vuotiaat ja aikuiset)
 toimintaan säännöllisesti osallistuneiden määrä
(keskimäärin osallistuja / vko tai osallistuja / kk)
 painopisteenä erityisesti varhaisnuorten osuus toiminnasta

30 %

Toiminnan laajuus
 toiminta on ympärivuotista ja säännöllistä (tapaamisten määrä vuodessa)

15 %

Avustuksen tarve
10 %
 yhdistyksen oma varainhankinta on tasapainossa suhteessa toiminnan kuluihin ja kaupungin
avustukseen eli toiminta ei ole avustuksen varassa
Laadulliset painopisteet

45 %

Toiminnan vastaavuus avustamisen tavoitteisiin

20 %

Toiminnan painopiste on nuorten omaehtoisesti toteuttamassa
harrastustoiminnassa

15 %

Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
 toiminnasta ja sen tavoitteista on selkeät suunnitelmat ja kuvaukset
 toimenpiteet tukevat tavoitteiden toteutumista

10 %
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NUORTEN YHTEISKUNNALLISEN TOIMINNAN EDISTÄMISEN AVUSTUKSET
Avustamisen tavoitteena on nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen. Avustusta voidaan myöntää
nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen keskittyville yhdistyksille.
Avustamisen edellytykset:
Toiminnan tulee olla säännöllistä ja tavoitteellista sekä nuorten itsensä organisoimaa ja hallinnoimaa.
Toiminnan piirissä tulee olla vähintään 30 alle 29-vuotiasta nuorta. Avustusta ei myönnetä oppilaitosten
sisäisille opiskelijajärjestöille.
Avustusmäärärahojen jakautuminen määräytyy suuntaa-antavasti pisteytyksellä, jossa painottuvat seuraavat
osa-alueet:

Määrälliset painopisteet

55 %

Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden ja jäsenten määrä
 varsinaisten jäsenten määrä
 toimintaan säännöllisesti osallistuneiden määrä (alle 29-vuotiaat)

30 %

Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
 toiminta on ympärivuotista ja säännöllistä
 tapahtumien kokonaismäärä vuositasolla
 tapahtumiin osallistuneiden määrä

15 %

Avustuksen tarve
10 %
 yhdistyksen oma varainhankinta on tasapainossa suhteessa toiminnan kuluihin
ja kaupungin avustukseen eli toiminta ei ole avustuksen varassa
Laadulliset painopisteet

45 %

Toiminnan vastaavuus avustamisen tavoitteisiin

35 %

Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
 toiminnasta ja sen tavoitteista on selkeät suunnitelmat ja kuvaukset
 toimenpiteet tukevat tavoitteiden toteutumista

10 %

Toiminta-avustusten arviointikriteerit
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PERHEITÄ TUKEVAN TYÖN AVUSTUKSET (SISÄLTÄEN VARHAISKASVATUKSEN)
Perheitä tukevan työn avustuksia voidaan myöntää yhteisöille, joiden toiminta on suunnattu lapsille, nuorille
sekä heidän perheilleen ja joiden toiminta keskittyy vapaa-aikana tapahtuvaan ennaltaehkäisevään työhön.
Lisäksi avustusta voidaan myöntää yhteisöille, jotka järjestävät päivähoitopalveluja korvaavaa kerhotoimintaa
ja joiden ei ole mahdollista saada lakisääteistä yksityisen hoidon tukea.
Kokonaisuuden sisällä avustukset suunnataan perheiden tukemistyöhön sekä ohjattuun vertaistoimintaan
perheille. Perheiden tukemistyö on kohdennettua tai laaja-alaista ammattilaisten tuottamaa toimintaa,
jota voidaan osin toteuttaa vapaaehtoistyön voimin. Ohjattu vertaistoiminta perheille on suunnitelmallista
ja tavoitteellista toimintaa, jonka ei tarvitse olla ammattilaisten tuottamaa.
Avustamisen edellytykset:
Toiminta tukee lapsen/nuoren ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, kiintymyssuhdetta, vahvistaa perheen
omia voimavaroja sekä lisää koko perheen hyvinvointia. Avustettavan toiminnan tulee olla kaikille avointa,
jatkuvaa ja säännöllistä. Avustusta ei myönnetä uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamiseen,
mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustamiselle. Avustuskokonaisuudesta ei myöskään tueta
liikuntaseuroja, potilasjärjestöjä eikä muuta sellaista toimintaa, jota tuetaan jossain muussa
avustuskokonaisuudessa.
Avustusmäärärahojen jakautuminen määräytyy suuntaa-antavasti pisteytyksellä, jossa painottuvat seuraavat
osa-alueet:

Määrälliset painopisteet

50 %

Toimintaan osallistuneiden määrä
20 %
 paikalliseen ja kriteerien mukaiseen toimintaan osallistuneiden kokonaismäärä /vuosi
 toimintaan säännöllisesti osallistuneiden määrä
(keskimäärin osallistuja / vko tai osallistuja / kk)
Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
20 %
 toiminta on ympärivuotista (varhaiskasvatuksen osalta toimintavuoden ajan)
ja säännöllistä
 tapaamisten ja tapahtumien kokonaismäärä vuositasolla
 tapaamisiin ja tapahtumiin osallistuneiden määrä
Toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve
 yhdistyksen oma varainhankinta on tasapainossa suhteessa toiminnan
kuluihin ja kaupungin avustukseen eli toiminta ei ole avustuksen varassa

10 %

Laadulliset painopisteet

50 %

Toiminnan sisältö
40 %
 monialaisuus ja innovatiivisuus
 yhdessä tekeminen (esimerkiksi yhdistysten ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö) ja
osallistaminen (toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen yhdessä toimintaan
osallistuvien kanssa)

Toiminta-avustusten arviointikriteerit
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toiminta tarjoaa tukea erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille
työntekijöiden koulutus (soveltuva koulutus tehtäviin, mahdollisten vapaaehtoistyöntekijöiden
osalta ohjaus ja koulutus on järjestetty)
Varhaiskasvatuksen avustuksissa:
 aikuinen–lapsi suhdeluku on Tampereen avoimen varhaiskasvatuksen käytännön mukainen
 toiminta muodostaa osan koko kaupungin varhaiskasvatuspalveluja

Toiminnan tavoitteellisuus
10 %
 toiminnasta ja sen tavoitteista on selkeät suunnitelmat ja kuvaukset
 toiminta on tarvelähtöistä ja toimenpiteet tukevat tavoitteiden toteutumista
 toimintaa arvioidaan suunnitelmallisesti (esimerkiksi toiminnan vaikutukset lapsiin ja perheisiin)

VANHEMPAINYHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET
Vanhempainyhdistysten toiminta-avustusta voivat hakea Tampereen kaupungin peruskoulujen
vanhempainyhdistykset. Avustusta myönnetään kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseen
peruskoulussa ja avustus myönnetään vanhempainyhdistysten ja koulujen yhteisesti käytettäväksi.
Avustussumma määräytyy koulun oppilasmäärän mukaan.

