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Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) myöntää piirissään toimiville aine- ja
harrastejärjestöille avustusta akateemiseen toimintaan kerran vuodessa. Avustusta hakevien
järjestöjen tulee sitoutua OYY:n arvoihin, joita ovat avoimuus, rohkeus, vaikuttavuus ja
yhteisöllisyys. Avustushakemuslomakkeeseen tulee vastata OYY:n järjestöportaalissa
määräaikaan mennessä. OYY:n hallitus päättää vuosittain kokouksessaan hakuajan, joka
vuonna 2017 päättyy 23.4. Avustussumma määräytyy yhdistyksen toiminnan mukaan
jäljempänä lueteltujen kriteereiden mukaisesti. OYY voi avustuksia myöntäessään käyttää
harkintavaltaansa.
Akateemisiin avustuksiin oikeutetut järjestöt
Akateemiseen avustukseen ovat oikeutettuja ne rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat
ilmoittautuneet vuoden alussa OYY:n järjestöportaaliin yhdistysluetteloon. Järjestöt, joille on
myönnetty vuodelle 2017 OYY:n erityistoiminta-avustusta, eivät ole oikeutettuja akateemisiin
avustuksiin. Yhdistyksen tulee toimittaa avustushakemuksen lisäksi seuraavat liitteet
järjestöportaaliin:
1. kopio yhdistysrekisteri-ilmoituksesta
2. toimintasuunnitelma kuluvalle toimintavuodelle
3. talousarvio kuluvalle tilikaudelle
4. viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös
5. toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
6. kopio voimassa olevista yhdistyksen säännöistä, ellei niitä ole aiemmin toimitettu
Jos yhdistyksen liikevaihto on yli 100 000 euroa, ei yhdistykselle myönnetä akateemista
avustusta. Yhdistys voi kuitenkin saada akateemista avustusta, jos liikevaihto on edellisenä
vuonna ollut poikkeuksellisen suuri esimerkiksi vuosijuhlien vuoksi. Tässä tapauksessa
yhdistyksen tulee toimittaa edellisvuoden tilinpäätös ja lisäksi ilmoittaa myös kahden sitä
edeltävän vuoden liikevaihdot.
OYY:n oikeudet avustuksia jakaessaan
Oulun yliopiston ylioppilaskunnalla on oikeus tarkistaa hakijan kirjanpito, varainkäyttö sekä
asiaan liittyvät asiakirjat. Tositteet kuluista on esitettävä pyydettäessä. Myönnetyt avustukset
voidaan periä takaisin ja evätä yhdistyksen avustuskelpoisuus määräajaksi, jos avustuksia on
käytetty muuhun tarkoitukseen kuin on ilmoitettu tai annettu tahallisesti virheellisiä tietoja.
Järjestöltä pyydetään aina selvitystä avustusten käytöstä ennen palautuksen vaatimista tai
avustuskelpoisuuden epäämistä. Selvityspyyntö lähetetään yhdistyksen nimenkirjoittajille ja
siihen on vastattava kirjallisesti 30 vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Tarvittaessa
selvityspyynnön esittää OYY:n hallitus, jolle selvitys myös osoitetaan.
Avustussumman määräytyminen
Vuosittain talousarviossa järjestöavustuksille budjetoitu kokonaismääräraha jaetaan
hallituksen päätöksellä kahteen osaan: akateeminen avustus ainejärjestöille ja akateeminen
avustus harrastejärjestöille.
Yksittäisen yhdistyksen avustussumma määräytyy pisteyttämällä hakijan hakemuksessa
ilmoittama toiminta. Kaikkien samassa luokassa akateemista avustusta hakeneiden
hakijoiden saamat pisteet lasketaan yhteen ja saadulla luvulla jaetaan kyseisiin toiminta-
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avustuksiin käytettävissä oleva summa, jolloin tulokseksi tulee ”yhden pisteen rahallinen
arvo”.
Toiminnan
suunnitelmallisuus
ja
taloudenhoito,
edellisen
vuoden
käyttötarkoituksen toteuma ja varojen käytön kohdentaminen arvioidaan jokaisen hakijan
kohdalla. Toimintaa arvioidessa huomioidaan järjestöjen erilaisuus esim. jäsenistön määrän
osalta. Tehdyistä avustuspäätöksistä ilmoitetaan yhdistykselle. Päätöksessä on mainittu ne
perusteet, joihin tehty päätös perustuu.
Lisätietoa: kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntija Juuli Juntura,
kvjaasiantuntija@oyy.fi, 040 861 0868.
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