Tervetuloa avustusten
infotilaisuuteen!
Tilaisuus alkaa kello 17.00.
Tilaisuus tallennetaan – osallistumalla hyväksyt tämän.
Ohjeet etätapaamiseen:
Varmista, että kamerasi ja mikrofonisi on suljettu.
Toivomme, että kysymykset ja kommentit lähetetään
kirjallisena chattiin. Kysymyksiä voi tarkentaa halutessaan
pyytämällä puheenvuoroa – kommentoimalla PV.
Aikataulu on tiivis, joten rajoitamme puheenvuorojen
pituutta tarvittaessa. Yksittäisten toimijoiden
avustusasioista voimme keskustella tilaisuuden jälkeen.

Tilaisuuden ohjelma
17.00 Tervetuloa infoon
Ohjeet etäosallistumiseen ja kaupungin edustajien esittely
17.10 Avustusuudistus – miksi tehtiin ja mikä muuttui? (controller Tiina Toivonen)
17.20 Avustusmuodot – mihin toimintaan avustusta voi saada?
Kumppanuussopimukset (controller Tiina Toivonen)
Toiminta-avustukset (yksikön päällikkö Petteri Lahti ja Jyri Träskelin)
Rakkaudella porilaisille –hyvinvointiraha (hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti)
Hankeavustukset ja muut avustukset (controller Tiina Toivonen)
Tapahtuma-avustukset ja vastuullisuus (tapahtuma-asiantuntija Eija Joensuu)
18.20 Hakeminen – miten avustuksia haetaan?
18.30 Yleiset ehdot avustusten myöntämiselle
18.40 Aikaa kysymyksille ja keskustelulle
19.00 Tilaisuuden päätös

Uudistuksen tarkoitus ja tavoitteet
•

•

•
•
•

Selkeytetään avustuskokonaisuutta
– Luovutaan joistakin avustusmuodoista
– Yhdistellään avustuksia isommaksi kokonaisuudeksi
– Lisätään uusia, yhdistysten kannalta oleellisia avustusmuotoja
Yhdenmukaistetaan avustusten hakumenettelyä
– Hakuajat määritellään ja viestitään selkeästi
– Yksi yhteinen hakukanava kaikille avustuksille
– Kevennetään avustusprosessia luopumalla turhasta byrokratiasta
Lisätään avustusprosessin läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja yhdistysten yhdenvertaista kohtelua.
– Luodaan selkeät ja yhdenmukaiset kriteerit avustusten myöntämiselle
– Kootaan ja julkaistaan tieto myönnetyistä avustuksista
Kytketään avustettava toiminta kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
– Määritellään avustettavan toiminnan tavoitteet ja vaikuttavuuden arviointi
Parannetaan avustusten käytön seurantaa
– Määritellään avustusten käyttämiselle ehdot
– Luodaan menettelyt avustusten käytön raportointiin ja valvontaan

Työryhmä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milja Karjalainen, Satakunnan yhteisöt ry
Petteri Lahti, sivistystoimiala
Jyri Träskelin, sivistystoimiala
Oili Heino, tekninen toimiala
Mari Levonen, perusturva
Anu Junikka, perusturva (lakimies)
Juha Laine, työllisyyden hoito
Elli-Mari Sulonen, viestintäyksikkö
Tomi Lähteenmäki, elinvoimayksikkö
Sirpa Kynäslahti, elinvoimayksikkö
Tuomas Hatanpää, talousyksikkö
Tiina Toivonen, talousyksikkö

Muutos pähkinänkuoressa
•
•
•
•
•
•
•

Yhdistysten avustamisen sijaan jatkossa avustetaan toimintaa, joka tukee
kuntalaisten hyvinvointia.
Yhdistykset voivat hakea vapaasti eri avustuksia, mutta samaan tarkoitukseen voi
saada tukea ainoastaan yhden avustuksen muodossa.
Kaikkia avustuksia haetaan sähköisessä järjestelmässä, johon tunnistaudutaan
pankkitunnuksilla tai suomi.fi-tunnuksilla.
Yhdistyksellä on oltava muuta rahoitusta kaupungin avustuksen lisäksi.
Avustettavalle toiminnalle määritellään tavoitteet, joiden toteutumisesta on
raportoitava kaupungille.
Kaikille yhdistyksille tulee raportointivelvollisuus.
Maksatus jaksotetaan avustussumman suuruuden mukaan 1-12 erään.

Poistuvat avustukset
•
•
•
•
•
•
•

Yleishallinnon avustukset
– Toiminta-avustukset
– Vuokra-avustukset
Hyvinvointiraha
Toiminta-avustukset ja hankeavustukset
työllisyysmäärärahoista
Kohdeavustukset toimialoilta
Yhdistysten merkkivuosiavustukset
Kattojärjestöjen jakamat avustukset
Vaikuttamistoimielimien jakamat avustukset

Sivistystoimialan avustukset
•
Liikunta- ja nuorisoavustukset
– Toiminta-avustukset liikuntaan ja
nuorisotyöhön
– Liikuntapaikka- ja toimitila-avustukset
– Kansainvälisen toiminnan avustukset
– Suurtapahtuma-avustukset
– Liikunnan ja nuorisotyön
kehittämisavustus
•
Kulttuuriavustukset
– Taiteilija-apurahat
– Apurahat taide- ja kulttuurialan
korkeakouluopiskelijoille
– Toiminta- ja kohdeavustukset yhdistyksille
ja yhteisöille

Uudet
avustusmuodot
Mihin toimintaan avustusta voi saada?

Kumppanuussopimukset
•

Strategisesti merkittävimpien yhdistysten kanssa voidaan tehdä pääsääntöisesti
nelivuotiset kumppanuussopimukset.

•

Yhdistyksen toiminta tukee ja täydentää Porin kaupungin itse järjestämiä
palveluita tuottaen kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta olennaista lisäarvoa.
Yhdistyksen ja kaupungin välisen yhteistyön sisältö ja tavoitteet on tarpeen
määritellä pitkäjänteisesti ja yhteistyön toteutumisen seurantaan ja
kehittämiseen tarvitaan työkaluja.
Yhteistyöhön liittyy vuosittainen merkittävä taloudellinen panostus, jonka taso
on kummankin osapuolen kannalta järkevää määritellä pidemmäksi ajaksi.
Sopimuksessa määritellään yhteistyön muodot ja tavoitteet, joiden toteutumista
seurataan säännöllisissä tapaamisissa.
Kumppanuussopimukset valmistellaan toimialoilla, lausunto ko. lautakunnalta ja
hyväksyy kaupunginhallitus.

•
•
•
•

Toiminta-avustukset
•

Toiminta-avustus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (esim. työllisyyttä edistävät
järjestöt, potilasjärjestöt, vanhusjärjestöt)
–

tavoitteena on edistää hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä

•
•
•

Toiminta-avustus liikuntaan (esim. liikunta- ja urheiluseurat)
Toiminta-avustus kulttuuriin (eri taiteenalojen kulttuuriyhdistykset)
Toiminta-avustus nuorisotoimintaan (esim. partiot, opiskelijayhdistykset)

•

Yhdistys voi hakea yhtä tai useampaa toiminta-avustusta, mutta samaan toimintaan ei voi saada
useita avustuksia.
Myönnetään ainoastaan yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan .
Yhteisöllä tulee olla toiminnan harjoittamisen edellyttämää muuta rahoitusta/varainhankintaa.
Avustusta ei kuitenkaan myönnetä toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto.
Lautakunnat päättävät tarkemmista myöntämiskriteereistä tammi-helmikuussa 2021, mikä jälkeen
haku aukeaa.
Hakuaika kerran vuodessa → siirrytään hakemaan syksyllä seuraavan vuoden avustusta.

•
•
•

•

Rakkaudella porilaisille
hyvinvointiraha
Osallistuvaa budjetointia hyvinvointihankkeina
- Yhteistä suunnittelua, kehittämistä, toteutusta,
tekemistä
- Kaikille porilaisille avointa ja maksutonta
toimintaa
- Vuosittaiset teemat
- Yhteiset kriteerit
- Uusia avauksia, ideoita ja toteutustapoja

Hyvinvointiraha 2021
-

Haku aukeaa valtuuston budjettikokouksen 14.12.20 jälkeen
Seuraa kaupungin viestintää
Hakuaika tammikuun puoliväliin
Päätökset tehdään helmikuun aikana

-

Rohkeasti ideoimaan, suunnittelemaan, hakemaan,
toteuttamaan ja osallistumaan
Yhdessä tehden voimme hyvin!

-

Hankeavustukset 1/2
Hankkeen rahoituksesta puuttuu
omarahoitusosuus
• Hankkeen kesto tyypillisesti 1-3 vuotta
• Kaupunki voi myöntää rahoitusta max. 30 %
hankkeen kokonaiskustannuksista
• Rahoitus jakautuu usealle vuodelle
Hankkeelta puuttuu rahoitus kokonaan
• Hankkeen kesto korkeintaan 1 vuosi
• Kaupunki voi myöntää rahoitusta max. 90 %
hankkeen kokonaiskustannuksista
• Rahoitus kohdistuu yhteen vuoteen

Hankeavustukset 2/2
•

•

•
•
•

Hanke edesauttaa kaupungin strategian ja
ohjelmien toteutusta ja tukee kaupungin omaa
toimintaa.
Hanke edesauttaa kaupungin omien palveluiden
kehittämistä tai täydentää niitä, esim. kokeillaan
uudenlaista toimintaa tai kerätään sellaista tietoa,
jota voidaan hyödyntää kaupungin palveluiden
kehittämisessä.
Lautakunta määrittelee tarkemmat kriteerit 16.12.
Jatkuva haku
Päätös kahden kuukauden kuluessa

Toimintatonni
- kuka vaan voi hakea
• Tietyn porukan yhteiseen
kehittävään tekemiseen
• Ei myönnetä hankintoihin tai
rakentamiseen
• Voidaan myöntää vain kerran
vuodessa samoille hakijoille
• Jatkuva haku
• Myönnettävä summa 1000 euroa

Järjestön
starttiavustus
• Uuden yhdistyksen toiminnan
käynnistämiseen
• Haettavissa yhdistyksen
perustamisvuotena
• Haku ympäri vuoden
• Myönnettävä summa 200 euroa
• Maksetaan rekisteröinti-ilmoitusta
vastaan

Tapahtuma-avustukset
•

•
•

•
•

Porissa järjestettävään valtakunnalliseen,
kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai
muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan
tapahtumaan.
Erityisesti huomioidaan uudet ja muuhun
vuodenaikaan kuin kesään sijoittuvat tapahtumat.
Avustus voi sisältää alennusta tila- tai
maankäyttövuokraan, kaupungin henkilöstön
työpanosta sekä rahallista avustusta.
Lautakunta päättää tarkemmista kriteereistä 16.12.
Haku ympäri vuoden - mutta viimeistään 2 kk
ennen tapahtumaa

Vastuullisuus kaupungin toiminnassa
•

•

•

•
•

Ajatusmaailma lähtee yksinkertaisuudessaan siitä, että maapallon luonnonvaroja
käytetään siten, että niitä riittää kaikille nyt ja tulevaisuudessa.
YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkissa järjestetyssä
huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, joiden
on tarkoitus ohjata maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti.
Porin kaupungin strategiaan on kirjattu tavoitteeksi ottaa huomioon ympäristö ja
kestävä kehitys kaikessa kaupungin toiminnassa.
Hiilineutraali Pori → Pori on sitoutunut vähentämään hiilijalanjälkeä 80 prosenttia
vuoteen 2030 mennessä.
STF Sustainable Travel Finland –ohjelma → Visit Pori on sitoutunut Visit Finlandin
vetämään matkailuyrityksille ja -alueille luotuun vastuullisuusohjelmaan

Tapahtumat ja vastuullisuus
•
•

•

Tapahtumat eivät ole oma irrallinen saarekkeensa Porin kaupungin vastuullisuusajattelussa
Tapahtumilla on paljon positiivisia vaikutuksia: työllistävät, tukevat paikallistaloutta ja matkailua,
luovat kaupunkikulttuuria ja yhteisöllisyyttä, lisäävät sosiaalista kanssakäymistä,
harrastustoimintaa parantaen ihmisten elämänlaatua.
Toisaalta tapahtumilla on myös merkittäviä ympäristövaikutuksia, jotka voi onneksi oikein
toimimalla minimoida .

Vastuullisen tapahtuman tekoja
Ekologinen kestävyys
– käytetään valmiiksi määriteltyjä tapahtumapaikkoja
– tapahtumapaikan helppo saavutettavuus
– jätehuoltosuunnitelma; vähennä kertakäyttöastioita, riittävästi jäteastioita, käymälöitä, lajittele,
kierrätä, opasteet ja viestintä
– ympäristömerkittyjen tuotteiden hyödyntäminen
– ruokahävikin vähentäminen ja lähiruoan suosiminen
Sosiokulttuurinen kestävyys
– paikallisen elinvoimaisuuden lisääminen
– paikallisten tuotteiden ja palveluiden hyödyntäminen
– esteettömyys: koskee niin rakennettua ympäristöä kuin esimerkiksi palveluja, viestintää ja asenteita
Taloudellinen kestävyys
– paikallisten tavaroiden ja palveluiden osto
– paikallisten työllistäminen
– kestävät hankinnat

Avustusten hakeminen 1/2
•

•

•
•
•
•

Tieto avustusten hakuajoista, ohjeet ja linkit
löytyvät osoitteesta www.pori.fi/avustukset
Kaikkia avustuksia haetaan sähköisessä
järjestelmässä – paperihakemuksia ei oteta
vastaan
Järjestelmään tunnistaudutaan
pankkitunnuksilla tai suomi.fi –tunnuksilla
Keskeneräisen hakemuksen voi tallentaa ja
jatkaa myöhemmin
Myös tarvittavat liitteet syötetään järjestelmään
Hakija ilmoittaa sähköpostiosoitteen, johon
päätös lähetetään

Avustusten hakeminen 2/2
ENNAKKOTIETO HAKUAJOISTA
• Rakkaudella porilaisille –hyvinvointiraha 15.12.17.1.
• Jatkuvasti haettavien avustusten
(hankeavustukset, tapahtuma-avustukset,
toimintatonnit, järjestön starttiavustukset)
hakulomake aukeaa 1.1.2021
• Toiminta-avustukset helmi-maaliskuussa 2021
SEKÄ lokakuussa 2021 (vuodelle 2022)
• Kumppanuussopimus: tiina.m.toivonen@pori.fi
INFOTILAISUUS TOIMINTA-AVUSTUSTEN
HAKEMISESTA HELMIKUUSSA

Yleiset ehdot avustusten myöntämiselle 1/2
•
•
•

•
•

•

Jatkossa avustetaan yhdistyksen toteuttamaa toimintaa, ei yhdistystä
Avustettava toiminta tähtää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
Avustettavan toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista
ja sen on tuettava ja täydennettävä olennaisella tavalla kaupungin itse järjestämiä
palveluita.
Yhdistyksen kotipaikka on Porissa tai toiminta sijoittuu Poriin
Edellytyksenä on, että yhdistys on rekisteröity ja toiminut vähintään yhden
kalenterivuoden ennen avustuksen hakua.
– Kevytavustuksia ja tapahtuma-avustuksia voivat hakea myös muut toimijat.
Yhdistys voi hakea kaupungilta useampaa avustusta, mutta samaan toimintaan voi
saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa.

Yleiset ehdot avustusten myöntämiselle 1/2
•

•

•

•

Yhdistyksen noudatettava lakeja, hyviä tapoja sekä yleisesti hyväksyttyjä eettisiä
periaatteita
Yhdistyksen hallinto ja talous on järjestettävä asianmukaisesti (kaupungilla
tarkastusoikeus)
– Avustuksen käyttöä tulee voida seurata kirjanpidosta ja siitä tulee raportoida
avustuksen myöntäjälle
Yhdistyksen tilintarkastus tai toiminnantarkastus ja sisäinen valvonta tulee olla
asianmukaisesti järjestetty.
– Jos haettava avustus on vähintään 100.000 euroa, on hakemuksessa lisäksi
oltava tiedot siitä, miten sisäinen valvonta ja talouden raportointi on järjestetty.
Yhdistyksen tulee ottaa käyttöön ja ilmoittaa yhdistyksen yleistä muotoa oleva
sähköpostiosoite (esim. sihteeri@yhdistys.fi)

Kiitos!
www.pori.fi/avustukset
Tiina Toivonen
Avustustyöryhmän puheenjohtaja
controller, talous- ja hallintoyksikkö
tiina.m.toivonen@pori.fi
044 701 3342

