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OYY:n järjestöavustuskriteerit vuoden 2022 lisähakuun 
 
Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) myöntää piirissään toimiville aine- ja 
harrastejärjestöille avustuksia. Vuoden 2022 lisähaussa on  jaossa on kolmea 
avustusta: toiminta-avustusta, palautepäiväavustusta sekä tapahtuma-avustusta. 
OYY:n hallitus päättää vuosittain kokouksessaan hakuajan, joka vuonna 2022 
päättyy 6.12. klo 23.59. Avustushakemuslomakkeeseen tulee vastata määräaikaan 
mennessä. Avustussumma määräytyy yhdistyksen toiminnan mukaan jäljempänä 
lueteltujen kriteereiden mukaisesti. OYY voi avustuksia myöntäessään käyttää 
harkintavaltaansa. 

 
 

Järjestöavustuksiin oikeutetut järjestöt: 
 
Toiminta-avustukseen ovat oikeutettuja kaikki OYY:n piirissä toimivat aine- ja 
harrastejärjestöt. Toiminta-avustuksella tuettavan toiminnan tulee olla avointa kaikille 
OYY:n jäsenille ja OYY:n on näyttävä selkeästi kyseisessä toiminnassa. 
 
OYY:n piirissä toimivat ainejärjestöt, jotka ovat järjestäneet tai järjestävät vuonna 2022 
palautepäivät yhdessä tutkinto-ohjelman henkilöstön kanssa, ovat oikeutettuja 
palautepäivätukeen. 
 
Lisäksi OYY:n piirissä toimivat ainejärjestöt voivat hakea tapahtuma-avustusta 
yhteisöllisyyden kehittämiseen. Avustusta on varattu jokaiselle Oulun yliopiston tutkinto-
ohjelmalle. Tuettavien tapahtumien tarkoituksena on tavoittaa ne opiskelijat, jotka eivät 
vielä osallistu järjestöjen toimintaan. 
 
Kaikkia avustuksia haetaan saman lomakkeen kautta järjestöportaalissa. Järjestön tulee 
myös päivittää tietonsa OYY:n järjestöportaalin yhdistysluetteloon ennen avustuksen 
hakemista. 
 
Järjestöavustusten myöntämisen ehdot: 
 

● Jäsenistö sitoutuu OYY:n arvoihin (avoimuus, rohkeus, vaikuttavuus, yhteisöllisyys 
ja kestävyys) 

● Järjestön toiminta ja periaatteet ovat sellaiset, että OYY voi ne hyväksyä 
● Järjestön toiminta ei ole ristiriidassa OYY:n strategian tai tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa 
● Järjestö käyttää ylioppilaslehden tapahtumakalenteria, muistuttaa jäseniään 

tilaamaan OYY:n viikkokirjeen ja OYY näkyy avustetun järjestön viestinnässä hyvän 
avustuskäytännön mukaisesti (esim. nettisivut & some) 
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● Järjestön edustajat osallistuvat OYY:n järjestämiin järjestökoulutuksiin 
säännöllisesti 

● Järjestön talousvastaava on kouluttautunut tehtäväänsä ja järjestön hallitus on 
ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta 

● Järjestön tapahtumissa on huomioitu yhdenvertaisuus- ja 
esteettömyysnäkökulmat 

● Kansainväliset opiskelijat pystyvät osallistumaan yhdistyksen toimintaan 
 
Ehtojen toteutuminen voi vaikuttaa järjestön seuraavan vuoden avustussummaan.  
 
OYY:n oikeudet avustuksia jakaessaan ja avustusten takaisinperintä 
      
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, hakija on antanut 
virheellisiä tietoja tai järjestö ei noudata avustushaun kriteerejä, joihin on sitoutunut. 
      
Järjestöltä pyydetään aina selvitystä avustusten käytöstä ennen palautuksen vaatimista 
tai avustuskelpoisuuden epäämistä. Selvityspyyntö lähetetään yhdistyksen hallitukselle ja 
siihen on vastattava kirjallisesti 30 vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä. 
Selvityspyynnön esittää OYY:n hallitus, jolle selvitys myös osoitetaan. 
 
Avustussumman määräytyminen 
 

1. Toiminta-avustus 
OYY:n talousarviossa avustuksiin on varattu 15 000 €, josta 10 000 € on varattu toiminta-
avustuksiin OYY:n hallituksen päätöksellä. Toiminta-avustusta voidaan myöntää vain 
sellaiseen toimintaan, johon kaikilla OYY:n jäsenillä on mahdollisuus osallistua. 
 
Toiminta-avustuksen myöntämisessä painotetaan seuraavia kriteereitä: 

● Toiminta on avointa kaikille OYY:n jäsenille 
● Toiminta parantaa yliopistoyhteisön yhteisöllisyyttä 
● Toiminta on kestävää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti 

 
2. Palautepäiväavustus 

OYY haluaa tukea ainejärjestöjä, jotka järjestävät palautepäivät yhdessä tiedekunnan 
kanssa. Palautepäiväavustuksen saa, jos yhdistys järjestää palautepäivät vähintään 
kerran vuodessa tiedekunnan henkilökunnan kanssa. 
 

3. Tapahtuma-avustus 
OYY haluaa kannustaa piirissään toimivia järjestöjä kehittämään uusia tapahtumia, joilla 
tavoitetaan opiskelijoita, jotka eivät ole jo valmiiksi järjestön toiminnassa mukana. 
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Tapahtuma-avustuksiin on varattu jokaista kandidaatin ja maisterintutkinnon sisältävää 
tutkinto-ohjelmaa varten 200 euroa ja jokaista maisteriohjelmaa varten 100 euroa. 
 
Tapahtuma-avustuksen myöntämisessä painotetaan seuraavia kriteereitä: 

● Tapahtuma järjestetään uusille opiskelijoille tai opiskelijoille, jotka eivät ole 
aikaisemmin olleet mukana yhdistyksen toiminnassa 

● Tapahtuman kansainvälisyys 
● Tapahtuman kestävyys ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta 

näkökulmasta 
● Tapahtuma on saavutettava 

 
HAKEMUS 
Hakuaika vuonna 2022 on 14.11.–6.12. (klo 23.59). Avustushausta tiedotetaan OYY:n piirissä 
toimiville järjestöille sähköpostitse ja niistä tiedotetaan myös OYY:n nettisivuilla. 
Hakemuslomake on OYY:n uudessa järjestöportaalissa välilehdellä hakemus. 
Hakemuksen liitteet tulee tallentaa yhdistyksen omille järjestöportaalisivuille hakuaikana 
välilehdelle liitteet. Hakemus- ja liitevälilehtien lisäksi yhdistyksen tulee täydentää 
välilehdet yleinen ja hallitus. Hakemuksen kysymykset ovat tämän kriteeristön liitteenä.  
Vastaa hakemuksen kysymyksiin ytimekkäästi ja totuudenmukaisesti. Yksi järjestö voi 
tehdä vain yhden hakemuksen.  
 
HAKEMUKSEN LIITTEET 
Yhdistyksen tulee toimittaa avustushakemuksen liitteenä seuraavat liitteet 
Järjestöportaaliin hakuaikana (6.12.2022 klo 23.59 mennessä). Mikäli olette jo aiemmin 
toimittaneet saman liitteen (esimerkiksi edellisen vuoden avustushaun yhteydessä), 
teidän ei tarvitse toimittaa liitettä uudestaan. 
 
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 
 
Lisätietoa: Yhteisöasiantuntija Eetu Leinonen, yhteisoasiantuntija@oyy.fi   
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LIITE 1: Hakemuksen kysymykset  
 

1. TOIMINTA-AVUSTUS 
OYY jakaa suuren osan avustuksista vuonna 2022 toiminta-avustuksina. Toiminta-
avustusta voi hakea toimintaan, joka on avointa kaikille OYY:n jäsenille. 

● Mihin toimintaan rahoitusta haetaan? 
● Miten toiminta aiotaan toteuttaa ja millä aikataululla? 
● Miten avustus käytetään toiminnan toteuttamiseen? 
● Miten OYY näkyy toiminnassa? 

 
2. PALAUTEPÄIVÄT (Kysymykset vain ainejärjestöille) 

OYY on mukana yliopiston koulutuksen strategian toimenpideohjelmassa, jossa 
tarkoituksena on kehittää yliopiston opiskelijakokemusta. Tavoiteohjelman yhtenä 
toimenpidekohtana on tukea ainejärjestöjen järjestämiä palautepäiviä. 

● Järjestämme yhdessä henkilökunnan kanssa palautepäivät 
 

3. TAPAHTUMA-AVUSTUS (Kysymykset vain ainejärjestöille) 
OYY on mukana yliopiston koulutuksen strategian toimenpideohjelmassa, jossa 
tarkoituksena on kehittää yliopiston opiskelijakokemusta. Tavoiteohjelman yhtenä 
toimenpidekohtana on auttaa järjestöjä tavoittamaan ne opiskelijat, joita toiminta ei tällä 
hetkellä kovin hyvin tavoita. 

● Kuvaile lyhyesti tapahtuman konsepti 
● Miten tapahtumalla on tarkoitus tavoittaa sellaisia opiskelijoita, joita järjestönne 

toiminta ei tällä hetkellä tavoita? 
● Kerro tapahtuman aikataulusta ja toteutuksesta lyhyesti 
● Kerro tapahtuman budjetista ja rahoituksesta 

 
4. MUUTA 

Selvennyksiä (voit perustella mitä tahansa aikaisempaa vastausta).  
 
 
 
 


