OYY:n toiminta-avustusten kriteerit 2019
Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) myöntää piirissään toimiville aine- ja
harrastejärjestöille avustusta yleiseen toimintaansa kerran vuodessa. Vuonna 2019 ei jaeta
erikseen
projektiavustuksia
tai
erityistoiminta-avustuksia,
vaan
kaikki
OYY:n
järjestöavustukset jaetaan toiminta-avustuksina. OYY:n hallitus päättää vuosittain
päättyy
kokouksessaan
hakuajan,
joka
vuonna
2019
19.5.
klo
23:59.
Avustushakemuslomakkeeseen tulee vastata määräaikaan mennessä. Avustussumma
määräytyy yhdistyksen toiminnan mukaan jäljempänä lueteltujen kriteereiden mukaisesti.
OYY voi avustuksia myöntäessään käyttää harkintavaltaansa.
Toiminta-avustuksiin oikeutetut järjestöt:
Toiminta-avustukseen ovat oikeutettuja ne rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat
ilmoittautuneet toimivansa OYY:n piirissä. Järjestö on myös kuluvan vuoden aikana
päivittänyt tietonsa OYY:n järjestöportaaliin yhdistysluetteloon. Jos yhdistyksen tulot ja
menot ovat yhteensä yli 100 000 euroa, ei yhdistykselle myönnetä lähtökohtaisesti
toiminta-avustusta. Tällaisen yhdistyksen on mahdollista saada toiminta-avustusta kuitenkin,
mikäli perustelee avustuksen tarvettaan hakemuksessaan kohdassa “muuta”.
Toiminta-avustuksen myöntämisen ehdot:
-

Jäsenistö sitoutuu OYY:n arvoihin (avoimuus, rohkeus, vaikuttavuus ja yhteisöllisyys)
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 muistuttaa jäseniään tilaamaan OYY:n viikkokirjeen ja OYY näkyy avustetun
järjestön viestinnässä hyvän avustuskäytännön mukaisesti (esim. nettisivut & some)
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

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.
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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. Tarvittaessa
selvityspyynnön esittää OYY:n hallitus, jolle selvitys myös osoitetaan.
Avustussumman määräytyminen
Vuosittain OYY:n talousarviossa järjestöavustuksille budjetoitu kokonaismääräraha (vuonna
2019 17 750 €) jaetaan hallituksen päätöksellä kahteen osaan: toiminta-avustukset
ainejärjestöille ja toiminta-avustukset harrastejärjestöille. Hallitus päättää summan
jakamisesta näihin kahteen kategoriaan hakuajan jälkeen hakijamäärien perusteella.
Yksittäisen yhdistyksen avustussumma määräytyy pisteyttämällä hakijan hakemuksessa
ilmoittama toiminta. Kaikkien samassa luokassa toiminta-avustusta hakeneiden hakijoiden
saamat pisteet lasketaan yhteen ja saadulla luvulla jaetaan kyseisiin toimintaavustuksiin 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. Tehdyistä
avustuspäätöksistä ilmoitetaan yhdistykselle.
Hakemuksessa pisteytettävän toiminnan osa-alueet ja niiden tavoitteet:
Järjestön viestintä:
OYY kannustaa järjestöjä viestimään avoimesti ja aktiivisesti toiminnastaan.
Järjestön kehittäminen:
OYY haluaa tukea piirissään toimivia järjestöjä kehittämistyössä.
Yhteistyö:
OYY kannustaa piirissään toimivia järjestöjä tekemään monipuolista (monitieteellistä ja myös
aine- ja harrastejärjestöjen välistä) yhteistyötä keskenään.
Kansainvälisyys:
OYY odottaa järjestöjen viestivän ja järjestävän toimintaansa myös kansainvälisille
opiskelijoille (sekä vaihto-opiskelijoille että tutkinto-opiskelijoille). Otamme huomioon
vastausten pisteytyksessä ne tutkinto-ohjelmat missä ei ole kansainvälisiä opiskelijoita.
Edunvalvonta (ainejärjestöt):
OYY odottaa piirissään toimivilta ainejärjestöiltä aktiivista osallistumista opiskelijoiden
edunvalvontaan.
Alumni- ja työelämätoiminta (ainejärjestöt):
OYY kannustaa piirissään toimivia järjestöjä toteuttamaan alumni- ja työelämätoimintaa.
Avoimuus ja toimintaan mukaan pääsy (harrastejärjestöt):
OYY edellyttää piirissään toimivilta harrastejärjestöiltä, että niiden toiminta on avointa ja
helposti lähestyttävää kaikille OYY:n jäsenille.
Erityistoiminta (harrastejärjestöt):
OYY haluaa tukea kulttuurillisesti merkittävää toimintaa piirissään.
Projektit:
OYY haluaa kannustaa piirissään toimivia järjestöjä toteuttamaan uusia ainutlaatuisia
projekteja.
HAKEMUS
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Hakuaika vuonna 2019 on 24.4.-19.5. (klo 23:59). Avustushausta tiedotetaan OYY:n piirissä
toimiville järjestöille sähköpostitse ja niistä tiedotetaan myös OYY:n nettisivuilla.
Hakemuslomake on OYY:n uudessa järjestöportaalissa välilehdelle “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 (19.5.2019 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: tapahtumatuottaja-yhteisöasiantuntija Asta Salomaa, ttya@oyy.ﬁ, 040 861 0868.
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LIITE 1: Hakemuksen kysymykset
PERUSTIEDOT YHDISTYKSESTÄ
Järjestön jäsenmäärä ei vaikuta pisteytykseen.
● Yhdistyksen jäsenmäärä kalenterivuoden alusta lähtien
● OYY:n jäsenten prosentuaalinen määrä yhdistyksen jäsenistä kalenterivuoden alusta
lähtien
● Yhdistyksen kautta vuosittain kulkeva raha (menot yhteensä + tulot yhteensä
laskettuna yhteen, esim. menot 500 + tulot 500 = 1000)
JÄRJESTÖN VIESTINTÄ
OYY kannustaa järjestöjä viestimään avoimesti ja aktiivisesti toiminnastaan.
● Millä eri tavoin järjestö viestii toiminnastaan? (Verkkosivut, järjestön oma lehti,
sähköpostilista, sosiaalinen media…)
JÄRJESTÖN KEHITTÄMINEN
Palautteen kerääminen on tärkeää järjestön kehittymisen kannalta. OYY haluaa tukea
piirissään toimivia järjestöjä kehittämistyössä.
● Kerääkö järjestö palautetta toiminnastaan? Jos kerää, millä tavoin? Miten
palautteeseen reagoidaan?
● Miten yhdistyksen hallitus kehittää omaa ja yhdistyksen toimintaa?
YHTEISTYÖ
OYY kannustaa piirissään toimivia järjestöjä tekemään monipuolista yhteistyötä
keskenään(monitieteellistä ja myös aine- ja harrastejärjestöjen välillä).
● Tekeekö yhdistys yhteistyötä muiden ylioppilaskunnan piirissä toimivien yhdistysten
kanssa? Minkä yhdistysten kanssa? (Mainitse esimerkki ajankohtaisesta yhteistyöstä.)
KANSAINVÄLISYYS
OYY odottaa ainejärjestöjen viestivän ja järjestävän toimintaa myös kansainvälisille
opiskelijoille (sekä vaihto-opiskelijoille että tutkinto-opiskelijoille). Otamme huomioon
vastausten pisteytyksessä ne tutkinto-ohjelmat, joissa ei ole kansainvälisiä opiskelijoita.
● Onko yhdistyksellä kansainvälistä opiskelijatoimintaa? Jos on, millaista?
● Tiedotetaanko yhdistyksen toiminnasta englanniksi? Jos ei, miksi ei?
● Rekrytoidaanko vaihto-opiskelijoita ja/tai kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita
yhdistyksenne jäseniksi? Jos vastasit ei, perustele.
EDUNVALVONTA (Kysymykset vain ainejärjestöille)
OYY odottaa piirissään toimivilta ainejärjestöiltä aktiivista osallistumista opiskelijoiden
edunvalvontaan.
● Pitääkö ainejärjestönne yhteyttä hallinnon opiskelijaedustajiin? Millä tavoin?
● Onko ainejärjestöllänne opintoasioista/koulutuspoliittisista asioista vastaava
hallituksen jäsen tai toimihenkilö?
● Osallistuuko ainejärjestön edustajia OYY:n jaostoihin (edunvalvontajaosto,
ympäristöjaosto, kulttuurijaosto) säännöllisesti?
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●
●
●
●
●

Onko ainejärjestöllänne sosiaalipoliittisista asioista vastaava hallituksen jäsen tai
toimihenkilö?
Onko ainejärjestön jäsen ollut ehdolla edellisissä edustajistovaaleissa?
Kuinka arvioitte ainejärjestönne toiminnan vaikutusta opiskelijoiden hyvinvointiin?
Minkälaisia hyvinvointia edistäviä tapahtumia järjestönne järjestää?
Ottaako ainejärjestö kantaa ja vaikuttaa jäsenistöään koskeviin ongelmakohtiin?
Mikäli vastasit kyllä, anna esimerkki milloin näin on toimittu.
Miten järjestönne edistää yhteisöllisyyttä yliopistolla?

ALUMNITOIMINTA & TYÖELÄMÄ (Kysymykset vain ainejärjestöille)
OYY kannustaa piirissään toimivia järjestöjä toteuttamaan alumni- ja työelämätoimintaa.
● Onko ainejärjestöllänne alumni- ja työelämätoimintaa? Millaista?
Avoimuus ja toimintaan mukaan pääsy (kysymykset vain harrastejärjestöille)
Oyy edellyttää piirissään toimivilta harrastejärjestöiltä, että niiden toiminta on avointa ja
helposti lähestyttävää kaikille OYY:n jäsenille.
● Miten harrastejärjestönne rekrytoi aktiivisesti uusia jäseniä?
● Järjestääkö harrastejärjestö kaikille avoimia tapahtumia?
● Onko harrastejärjestön toiminta, päätöksenteko ja hallinto avointa ja onko kaikilla
OYY:n jäsenillä mahdollisuus osallistua niihin?
● Miten toiminta-avustus auttaisi järjestämään uudenlaista toimintaa ja huomioida
laajempaa kohdeyleisöä
Erityistoiminta (kysymykse vain harrastejärjestöille)
OYY haluaa tukea kulttuurillisesti merkittävää toimintaa piirissään.
● Kuvaile lyhyesti, millä tavalla harrastejärjestönne toiminta on erityislaatuista ja miten
yhdistys eroaa ylioppilaskunnan piirissä toimivista muista järjestöistä.
● Miten erityinen toimintanne vaikuttaa toimintaanne taloudellisesti? Onko
harrastejärjestöllänne esimerkiksi palkattua henkilökuntaa?
● Miten järjestönne edistää yhteisöllisyyttä yliopistolla?
PROJEKTIT
OYY haluaa kannustaa piirissään toimivia järjestöjä toteuttamaan uusia ainutlaatuisia
projekteja. T
 äytä tämä kohta, mikäli järjestönne toteuttaa uutta projektiluontoista toimintaa
vuonna 2019. Jotta projekti huomioidaan pisteytyksessä, sen tulee tukea yhdistyksen
sääntömääräistä toimintaa ja se ei voi olla taloudellista voittoa tavoittelevaa, liiketoimintaa
tai sisältää alkoholituotteiden hankintaa. Projekti voi perustelluista syistä sisältää irtaimiston
hankintaa.
●
●
●

Kerro projektin tavoitteista
Kerro projektin aikataulusta ja toteutuksesta
Kerro projektin budjetista ja rahoituksesta

MUUTA
● Selvennyksiä (voit perustella mitä tahansa aikaisempaa vastausta).
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