
Rauman kaupungin tapahtumatuen myöntämisperusteet 2023 
 

1. Hakijaa koskevat tiedot 

Raumalainen rekisteröity yhdistys, yritys tai yhteisö tai usea toimija yhdessä.Tapahtuman 

tapahtumapaikkana tulee olla Rauma. 

 

2. Tapahtumatuen myöntämisen ehdot  

 

2.1. Vaikuttavuus 

 Tapahtuma osallistaa mahdollisimman laajan joukon toimijoita 

 Tapahtumaan voi osallistua mahdollisimman laaja joukko ihmisiä 

 Tapahtuman ajankohta sijoittuu niin, että se tukee Rauman kaupungin tavoitetta 

ympärivuotisesta tapahtumatarjonnasta. Tapahtuman tulee sijoittua viikkojen 26–32 

ulkopuolelle (26.6. -13.8.2023)  

 Tapahtuma tavoittelee vähintään maakunnallista vaikuttavuutta eli tapahtumaan 

tavoitellaan kävijöitä myös Rauman seudun ulkopuolelta 

 Tapahtuma tukee Rauman kaupungin strategiaa ja sen tavoitteita. Vuonna 2023 

tapahtumatukihakemuksissa toivotaan erityisesti lapsiperheille sekä lapsille ja nuorille 

suunnattuja tapahtumia 

 Tapahtumatukea myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan laatua ja laajuutta 

2.2. Rahoitus ja yhteistyö 

 Arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan suunnitelmallisuus ja hakijan omarahoitusosuus. 

Tapahtumatuen tarkoituksena on toimia tapahtuman osarahoitusosuutena. 

 Tukea voi saada, vaikka hakija on saanut tai saa kaupungin myöntämää toiminta-avustusta, 

mutta tukea ei voi saada, jos hakija on saanut tai saa kaupungin kohdeavustusta samaan 

tapahtumaan. 

 Tapahtumatukea voi perustellusti saada myös toimija, joka saa tukea solmitun 

yhteistyösopimuksen nojalla. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi järjestettävän tapahtuman 

alueellinen uutuusarvo tai tapahtuman laajuus järjestäjän normaaliin toimintaan nähden 

 Tapahtuman järjestäjälläon oikeus periä maksu osallistumisesta ja pitää saamansa tulot 

 Tapahtumatukea saavan järjestäjän on toimittava hyvässä yhteistyössä ja säännöllisessä 

vuoropuhelussa tuen myöntäjän kanssa 

 Rauman kaupunki saa myönnettyä tapahtumatukea vastaan mahdollisuuden näkyä 

tapahtumatuen avustuksella tuotetussa tapahtumassa. Esimerkiksi Rauman kaupungin 

logon tulee näkyä tapahtuman viestinnässä ja markkinoinnissa 

 

 



2.3. Turvallisuus 

 Kaiken toiminnan on perustuttava lakeihin ja kulloinkin voimassa oleviin määräyksiin. 

Tapahtumatukea saavan järjestäjän on huolehdittava vaadittavista luvista ja 

viranomaisyhteistyöstä tapahtumantoteuttamiseksi 

 Tapahtuma on vastuullinen, huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet ja 

erilaiset turvallisuusvaatimukset 

2.4. Muuta 

 Kaupunki pidättää itsellään oikeuden olla valitsematta yhtään toimijaa 

 Tulkinnanvaraisissa tapauksissa kaupunkikehitys käyttää harkintaa 

 

3. Tapahtumatukea ei myönnetä esimerkiksi seuraaville/seuraavan kaltaisille 

tapahtumille 

 

 Rauman kaupungin järjestämät/tuottamat tapahtumat. Järjestettävä tapahtuma voi 

kuitenkin olla osa isompaa kokonaisuutta, esimerkiksi osana Pitsikaupungin joulua. 

 Rauman kaupungin omistamien organisaatioiden järjestämät tapahtumat 

 Poliittiset ja/tai uskonnolliset tapahtumat 

 Yritysten, yhdistyksen, yhteisön tms. omalle henkilökunnalle tai muulle suppealle 

sidosryhmälle järjestetyt tapahtumatSeura-tai urheilutoimintaan liittyvä normaali 

harrastustoiminta tai sarjapelit 

 Epäeettiseksi katsottavat tapahtumat 

 

4. Hakemusten arviointikriteerit  

 

Tapahtumatuki arvioidaan laadullisin kriteerein. Maksimi pistemäärä on yhteensä 100 pistettä.  

 

4.1. Tapahtuman alueellinen näkyvyys (max. 20 pistettä) 

a) Kansainvälinen tapahtuma, 20 pistettä 

b) Kansallinen tapahtuma, 15 pistettä 

c) Seudullinen/maakunnallinen tapahtuma, 10 pistettä 

d) Paikallinen tapahtuma, 5 pistettä 

 

4.2. Tapahtuman kesto (max. 10 pistettä) 

a) 5 –yli 5 päivää, 10 pistettä 

b) 4–5 päivää, 7 pistettä 



c) 2–3 päivää, 4 pistettä 

d) Yhden päivän, 1 pistettä 

 

4.3. Tapahtuma huomioi Rauman kaupungin strategian mukaiset kohderyhmät. Erityisesti 

toivotaan tapahtumia, jotka ovat suunnattu lapsiperheillesekä lapsille ja nuorille. (max. 10 

pistettä) 

a) Täysin, 10 pistettä 

b) Huomioi osaa, 7 pistettä 

c) Huomioi vähän, 4 pistettä 

d) Ei ollenkaan, 1 pistettä 

 

4.4. Toiminnan suunnitelmallisuus (max. 20 pistettä) 

Arvioidaan toiminnan suunnitelmallisuutta  

 Aikataulutuksen 

 Toiminnan organisoituminen 

 Budjetoinnin realistisuuden sekä kustannusten osoittamisen ja kohdistumisen kautta sekä 

  Valmiiden kumppanuuksien. Kukin kohta on arvoltaan 5 pistettä 

 Eli yhteensä kohdasta 4.4. voi saada 20 pistettä 

 

4.5. Toiminnan omarahoitusosuus suhteessa budjettiin (max. 10 pistettä) 

a) 50 % tai yli, 10 pistettä 

b) 30–49 %, 7 pistettä 

c) 15–29 %, 4 pistettä 

d) 0–14 %, 1 pistettä 

 

4.6. Tapahtuman ja toiminnan laatu ja vaikuttavuus (max. 20 pistettä) 

Arvioidaan tapahtuman ja toiminnan laatua ja vaikuttavuutta  

 Arvioidun osallistujamäärän ja osallistujien moninaisuuden 

 Markkinointisuunnitelman sekä  

 Toiminnan sisällön ja 

  Konseptin kautta 

Kukin kohta on arvoltaan 5 pistettä, eli yhteensä kohdasta 4.6 voi saada 20 pistettä  

 4.7. Tapahtuma on toteutettu vastuullisesti ja huomioiden kestävän kehityksen periaatteita (max. 

10 pistettä) 

a) Tarjoajalla on sertifikaatti tai todistus, 10 pistettä 

b) Vastuullisuus on huomioitu/määritelty merkittävästi hakemuksessa, 7 pistettä 



c) Vastuullisuus on huomioitu jonkin verran, 4 pistettä 

d) Vastuullisuus on huomioitu vain vähän, 1 pistettä 

Yhteensä 100 pistettä.  

 

5. Tapahtumatuen hakeminen 

 Tapahtumatuen haku aukeaa viikolla 7 ja hakuaikaa on kolme viikkoa 

 Tapahtumatukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Lomake löytyy Tapahtumatukea 

koskevalta nettisivustolta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi: 

 Hakijan/hakijoiden yhteystiedot 

 Tapahtuman nimi 

 Tapahtuman ajankohtaja kesto 

 Tapahtuman kuvaus, sisältö mahdollisimman laajasti  

 Odotettu kävijämäärä 

 Tapahtuman kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 

 Arvioi tapahtuman vaikuttavuudesta (maakunnallinen, valtakunnallinen ym.) 

 Alustava markkinointisuunnitelma/markkinointi-idea 

 Onko tapahtuma kertaluonteinen vai toistuva 

 Onko tapahtuma uusi, liittyykö se johonkin olemassa olevaan tapahtumaan vai onko se jo 

aikaisemmin järjestetty 

 Tapahtuman riskit ja niihin varautuminen 

 Haettava avustussumma, ja mihin se tullaa kohdentamaan 

 Osallistaminen ja yhteistyökumppanit 

 Mitä muuta välillistä tukea hakijataho/tahot ovat hakeneet ja/tai saaneet kaupungilta 

 

Huom. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hakijan ja jos hakijoita on useita yhdessä, niin 

kaikkien hakijoiden verovelkatodistus 

 

6. Hyväksyttävät kustannukset 

Tapahtumatukea saa käyttää ainoastaan tapahtumasta aiheutuviin kuluihin esim. tilamaksut, infra, 

viestintä ja markkinointi sekä tapahtumaan liittyvät työntekijäkulut. Kulut pitää pystyä 

todentamaan esim. erillisellä kirjanpidolla, kuiteilla ja/tai laskuilla. 

 

7. Tapahtumatuen maksatus 

Tapahtumatuki maksetaan hakijalle kahdessa osassa. Puolet eli 50% tapahtumatuesta maksetaan 

hakijalle ennakkoon myönteisen päätöksen saatua lainvoiman. Toinen osa tuesta eli 50 % 

maksetaan hakijalle jälkikäteen, kun tapahtumajärjestäjä on toimittanut kaupungille 

loppuraportin. 



Tapahtumatuen käytöstä on toimitettava kaupungille loppuraportti eli selvitys tapahtumatuen 

käytöstä kahden kuukauden kuluttua tapahtuman järjestämisestä. Mikäli selvitystä ei toimiteta 

määräaikaan mennessä, on kaupungilla oikeus periä takaisin jo myönnetty ja maksettu avustus. 

Selvityksessä tulee esittää seuraavat tiedot: toteutuneet kustannukset ja kirjanpito, kuitit, 

osallistujamäärä, vaikuttavuus, markkinoinnin kattavuus, onnistumiset ja kehitettävät asiat. 

Raportti tapahtuman toteutumisesta toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen 

camilla.pihlman@rauma.fi kahden kuukauden (2 kk) kuluessa tapahtumasta. Toteutuneet 

kustannukset ja kirjanpito kuitenkin viimeistään 31.12.2023 mennessä siinä tapauksessa, jos 

kahden kuukauden määräaika siirtyisi vuoden 2024 puolelle. 

Tuen jälkimmäinen osa maksetaan siinä tapauksessa kustannusraportin ja kirjanpidon perusteella, 

jos tapahtuma on järjestetty vuoden loppupuolella ja kahden kuukauden määräaika siirtyy 

seuraavan vuoden (2024) puolelle. Tällöin tapahtumajärjestäjä sitoutuu toimittamaan 

loppuraportin muut osat kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta. 

Koko tuki voidaan evätä ja/tai periä takaisin, jos sitä käytetään muuhun kuin haettuun 

tarkoitukseen tai tapahtuma peruuntuu tai tapahtuman luonne muuttuu olennaisesti 

alkuperäisestä suunnitelmasta. Tuki on oikeus periä takaisin myös silloin, jos tapahtumajärjestäjä 

ei toimita vaadittuja raportteja annettuihin määräaikoihin mennessä. 

 

8.  Tapahtumatukea ei voi myöntää seuraavissa tapauksissa 

 Tukea hakevalla yrityksellä ym. taholla on verovelkaa tai maksuhäiriöitä. 

 Tapahtuma/hakemus ei täytä tapahtumatuen myöntöperusteita 

 

9. Tapahtumatuen suuruus 

Tapahtumatukea voidaan myöntää enintään kolmelle tapahtumalle ja yhteensä enintään 50 000 

euroa. Kaupunki voi kuitenkin myös päättää valittavaksi vähemmän kuin kolme toimijaa ja/tai 

pidättää itsellään oikeuden olla valitsematta yhtään toimijaa. 

 

10. Muuta 

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden olla valitsematta yhtään toimijaa. Tulkinnanvaraisissa 

tapauksissa kaupunkikehitys käyttää harkintaa. 

 

11. Kyselyihin vastaa ja lisätietoja antaa  

Kaupunkikehityskoordinaattori Camilla Pihlman, puh. 044 403 7891, camilla.pihlman@rauma.fi 

 

mailto:camilla.pihlman@rauma.fi

