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OOPPERAN JA BALETIN TUKISÄÄTIÖ SR

YLEISOHJE APURAHOJEN HAKIJOILLE
Oopperan ja baletin tukisäätiö sr jakaa rahastoistaan apurahoja
-

ooppera- ja balettitaiteita edustaville luoville ja esittäville taiteilijoille
muille ooppera- ja balettitaidetta tukevissa tehtävissä toimiville henkilöille
ooppera- ja balettitaiteiden opiskelijoille.

Apurahoilla ja stipendeillä pyritään kannustamaan saajan ammatillisten taitojen ja kykyjen kehittämiseen ja
ylläpitämiseen. Apurahoja voidaan myöntää esimerkiksi kurssimaksuihin ja opintomatkojen matkakustannuksiin.
Apurahojen hakumenettelyssä apurahan saannin edellytyksenä on hakijan esitys anomansa apurahan
käyttökohteesta ja aikataulusta. Myönnetyt apurahat on käytettävä haettuun kohteeseen esitettynä
ajankohtana ja apurahojen käytöstä tulee antaa selvitys kyseisen vuoden loppuun mennessä. Apurahan
käyttötarkoitukseen tai -aikaan voidaan hakea muutosta esimerkiksi sairastumisen tms. esteen vuoksi.
Apurahojen hakuaika on kerran vuodessa ajoittuen yleensä marras–joulukuulle ja siitä ilmoitetaan erikseen
Kansallisoopperan ja -baletin nettisivuilla https://oopperabaletti.fi/talo/hallinto/tukisaatio/. Tukisäätiön hallitus
päättää apurahoista eikä päätöksiä perustella erikseen. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahan
saajille henkilökohtaisesti sähköpostilla välittömästi päätöksen jälkeen, yleensä helmi–maaliskuun aikana.

OOPPERAN JA BALETIN TUKISÄÄTIÖN HALLINNOIMAT APURAHARAHASTOT
PROFESSORI ALFONS ALMIN STIPENDIRAHASTO
- Apurahat on tarkoitettu Suomen kansallisoopperan orkesterin jäsenille kotimaista koulutusta tai
ulkomaisia opintomatkoja varten. Apurahoja ei myönnetä instrumenttihankintoja varten.
SUOMALAISTEN OOPPERALAULAJIEN STIPENDIRAHASTO
- Apurahat on tarkoitettu suomalaisille oopperalaulajille ammattitaidon kehittämistä varten.
KANSALLISOOPPERAN JA -BALETIN TUKIRAHASTO
- Apurahat on tarkoitettu maamme ooppera- ja balettitaiteita edustaville luoville tai esittäville taiteilijoille,
balettioppilaitoksen oppilaille sekä muille ooppera- ja balettitaidetta tukevissa tehtävissä toimiville
henkilöille taitojensa ja kykyjensä kehittämiseen. Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin.
MATTI AHTEEN STIPENDIRAHASTO
- Apurahat on tarkoitettu tanssijoille ja laulajille ammattitaidon kehittämistä varten.
MIKKO FRANCKIN STIPENDIRAHASTO
- Apurahat on tarkoitettu ooppera- ja balettitaiteen parissa työskenteleville ammattiosaajille tai erityisen
lahjakkaille opiskelijoille ammattitaidon kehittämistä varten.
KENNETH GREVEN RAHASTO
- Apurahat on tarkoitettu balettitaidetta edustaville tanssijoille, koreografeille ja muille ammattiosaajille,
opiskelijoille ja koululaisille Suomen kansallisbaletin ja Suomen kansallisoopperan ja -baletin
Balettioppilaitoksen toiminnan ja korkean taiteellisen laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
ESA-PEKKA SALOSEN MUSIIKKI- JA TEKNOLOGIARAHASTO
- Apurahat on tarkoitettu Suomen kansallisoopperan ja -baletin piirissä toimiville henkilöille sävellys- ja
multimediateosten tilauksia varten tai muuhun uutta ooppera- ja balettitaidetta erityisesti teknologian
keinoin tukevaan toimintaan.
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APURAHOJEN HAKUAIKA JA HAKEMUSTEN PALAUTTAMINEN
Apurahahakemus täytetään ja lähetetään Oopperan ja Baletin verkkosivulla osoitteessa
http://oopperabaletti.fi/talo/hallinto/tukisaatio/ erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Hakemukseen on
merkittävä apurahan käyttösuunnitelma kustannusarvioineen. Hakemusta ei kohdisteta mihinkään tiettyyn
rahastoon. Myöhästyneitä tai puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

APURAHOJEN MAKSAMINEN
Apurahan saajalta pyydetään pankkiyhteystiedot myönteisestä apurahapäätöksestä ilmoitettaessa. Samalla
ilmoitetaan apurahojen maksuaikataulu (yleensä keväällä, maaliskuun aikana).

APURAHASELVITYS
Apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä anottuun tarkoitukseen apurahavuoden
loppuun mennessä. Selvityksestä tulee käydä ilmi, miten apurahan käyttötarkoitus on toteutunut esimerkiksi
liittämällä mukaan matkakertomus tai selvitys opintojen kulusta. Selvitykseen tulee liittää myös kulutositteet
tai niiden jäljennökset. Ellei apurahan käytöstä esitetä määräajassa hyväksyttävää selvitystä tositteineen tai
apurahaa ei käytetä hakemuksessa esitettyyn kohteeseen sovittuna ajankohtana, hallitus voi päättää periä
apurahan takaisin. Selvityksen laiminlyönti myös vaarantaa vastaiset apurahan saantimahdollisuudet.

APURAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN TAI -AJANKOHDAN MUUTOS
Apurahojen käyttötarkoitukseen voi anoa muutosta esim. seuraavilla perusteilla:
- Sairastuminen tai loukkaantuminen estää osallistumisen hakemuksessa esitettyyn apurahan
käyttötarkoitukseen (kurssi tai vastaava ammatillinen koulutus/tapahtuma)
- Hakemuksessa esitetty/suunniteltu kurssi tai vastaava on peruttu
- Hakija haluaa omatoimisesti muuttaa apurahan käyttökohdetta ja esittää asialliset perustelut
käyttökohteen muutokselle, jolloin asiallisena perusteluna voi olla mm. ammatilliset seikat ja muutoksen
antama hyöty ammatillisessa kehittymisessä.
Apurahojen käyttöajankohtaan voi anoa muutosta esim. seuraavilla perusteilla:
- Sairastuminen tai loukkaantuminen estää osallistumisen hakemuksessa esitettyyn apurahan
käyttötarkoitukseen
- Hakemuksessa esitetty/suunniteltu kurssi tai vastaava on peruttu tai siirretty toiseen ajankohtaan.
Muutosanomus tulee tehdä ajoissa ennen muutoksen toteuttamista. Muutosta voi edellä esitetyillä
perusteluilla anoa enintään kolme (3) kertaa. Mikäli apurahaa ei kolmen vuoden sisällä sen saamisesta ole
voitu käyttää ammatilliseen kehittymiseen, tulee apuraha palauttaa Oopperan ja baletin tukisäätiölle.
Muutosanomukset toimitetaan vapaamuotoisina Tukisäätiön asiamiehelle, ja ne hyväksyy Tukisäätiön
hallitus.

VEROTUS
Tuloverolain mukaan opintoja tai taiteellista toimintaa varten saadut apurahat ovat tietyin edellytyksin
verovapaita. Veronalaisuus riippuu apurahan myöntäjästä ja apurahojen yhteenlasketusta määrästä
(lisätietoja verottajalta). Oopperan ja baletin tukisäätiö sr ilmoittaa vähintään 1.000 euron suuruiset apurahat
verohallinnolle vuosittain verohallituksen päätöksen mukaisesti.

Lisätietoja: Oopperan ja baletin tukisäätiö sr:n asiamies Ulla Paavola puh. 040 532 2125,
ulla.paavola[at]opera.fi

