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TOIMINTA-AVUSTUKSET HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA OSALLISUUDEN
EDISTÄMISEEN VUONNA 2022
Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimiala jakaa toiminta-avustukset hyvinvoinnin, terveyden ja
osallisuuden edistämiseen vuonna 2022. Avustuksia myönnetään, mikäli kaupunginvaltuuston vahvistamassa
vuoden 2022 talousarviossa varataan avustuksille määrärahaa.
Yhdistyksille kohdennetut toiminta-avustukset jaetaan Porin kaupunginhallituksen 28.9.2020 § 501 hyväksymien
uudistettujen avustusperiaatteiden mukaisesti.
Toiminta-avustusta myönnetään porilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen. Avustamisen
keskeisimpinä perusteina ovat toiminnan määrä, laatu ja alueellinen merkitys. Merkittävänä tekijänä on myös
avustettavaan toimintaan osallistuvan ja/tai avustettavasta toiminnasta hyötyvän kohderyhmän laajuus.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta painottaa avustuksia jakaessaan toimintaa, joka
1) lievittää koronapandemiasta kuntalaisten hyvinvointiin aiheutuneita negatiivisia vaikutuksia
2) edistää työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työllistymisedellytyksiä
3) tarjoaa tukea sairauden tai muun syyn vuoksi haavoittuvammassa asemassa oleville
4) mahdollistaa yhteisöllisen ja asuinaluetta elävöittävän toiminnan
Kattojärjestöt voivat jäsenyhdistystensä suostumuksella hakea avustusta niiden puolesta. Hakemuksessa tulee
yksilöidä yhdistykset, jotka osallistuvat yhteiseen hakemukseen. Nämä yhdistykset eivät voi hakea toimintaavustusta itsenäisesti.
Avustuksia haetaan Porin kaupungin asiointipalvelun kautta. Palveluun kirjautumista varten tarvitaan
verkkopankkitunnukset (Suomi.fi-tunnistus). Sähköiset avustuslomakkeet avautuvat avustusten hakuajan
alkaessa 1.11.2021 osoitteessa www.pori.fi/avustukset. Avustusten hakuaika päättyy 23.11.2021 klo 15.
Kaupungin yhteyshenkilö hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen toiminta-avustuksiin liittyvissä
asioissa on Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi, 044 701 7905.
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YLEISOHJEET
Toiminta-avustukset
Toiminta-avustus on tarkoitettu tukemaan yhdistystä
toteuttamaan toimintaa, jonka perimmäinen tarkoitus on
kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Selvitys avustuksen käytöstä ja tarkastukset
Avustuksen saaja on velvollinen tekemään selvityksen
saamansa avustuksen käytöstä seuraavan vuoden
helmikuun loppuun mennessä.

Toiminta-avustuksilla edistetään Porin kaupungin
strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaupungin strategia
sekä strategiaa tukevat dokumentit, kuten
Hyvinvointiohjelma, löytyvät osoitteesta
https://www.pori.fi/talous-ja-strategia/strategiat-ja-ohjelmat

Raportointiin tulee sisältyä sanallinen kuvaus avustuksella
toteutetusta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta,
sanallinen selvitys siitä, miten avustus on edistänyt
avustettavalle toiminnalle asetettuja tavoitteita sekä erittely
avustettavan toiminnan kustannuksista. Raportointi
tapahtuu erillisellä sähköisellä raportointilomakkeella.

Toiminta-avustuksen myöntämisperusteet
Toiminta-avustusta voidaan myöntää porilaisten
hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta edistävän toiminnan
järjestämiseen liittyviin kustannuksiin.

Mikäli avustussumma on 10.000 euroa tai enemmän, tulee
raporttiin liittää lisäksi

Toiminta-avustus voi sisältää vuokra- tai
tilankäyttöavustusta. Avustusta ei kuitenkaan myönnetä
niihin vuokriin, joita yhdistykset maksavat kaupungille.
Toiminta-avustukset jakautuvat kahteen osaan, ja
yhdistykselle voidaan myöntää avustusta toisen tai
molempien perusteella:
1) perustoiminta-avustus, jonka suuruus määräytyy
avustettavan toiminnan laajuuden perusteella
2) kaupungin strategisten tavoitteiden edistämisen
perusteella jaettava avustus, jonka suuruus arvioidaan sen
perusteella, miten avustettava toiminta edistää
avustettavalle toiminnalle lautakunnan edellä
määrittelemiä tavoitteita.
Hakukelpoisuus
Avustusta hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden
edistämiseen voivat hakea porilaiset tai Porissa toimintaa
järjestävät rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat toimineet
vähintään kalenterivuoden ajan ennen avustuksen
hakemista.

 tuloslaskelma ja tase,
 toimintakertomus ja
 tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus.
Nämä toimitetaan kaupungille sen jälkeen, kun
yhdistyksen kokous on ne hyväksynyt, kuitenkin
viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
Ellei avustusta ole käytetty kaupungin avustusohjeiden
mukaisesti ja anottuun tarkoitukseen, on avustuksen saaja
velvollinen palauttamaan saamansa avustuksen.
Avustuksen hakija sitoutuu siihen, että kaupunki on
oikeutettu tarkastamaan yhdistyksen tilit ja toiminnan.
Tietojen oikeellisuus
Avustusta hakevien on täytettävä hakulomake huolellisesti
ja annettava pyydettävät tiedot. Hakija vastaa siitä, että
sen antamat tiedot ovat oikein. Puutteelliset tiedot voivat
vaikuttaa myönnettävän avustuksen määrää pienentävästi
tai johtaa hakemuksen hylkäämiseen.
Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö on Jonna Vainio, puh. 044 701 7905 tai
jonna.vainio@pori.fi.

Toiminta-avustusta myönnetään ainoastaan yhdistyksen
sääntöjen mukaiseen toimintaan.
Yhdistys voi hakea yhtä tai useampaa toiminta-avustusta,
mutta samaan toimintaan ei voi saada useita avustuksia.
Hakeminen
Toiminta-avustusta haetaan tarkoitusta varten laaditulla
sähköisellä lomakkeella hakuajan päättymiseen
mennessä.
Maksaminen
Toiminta-avustus maksetaan yhdistykselle päätöksen
saatua lainvoiman eli noin kuukauden kuluessa.
Poikkeustapauksissa avustus voidaan hakijan pyynnöstä
maksaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Tällöin saajan
on kirjallisesti sitouduttava palauttamaan jo maksetut
avustukset, mikäli päätös muutoksenhaun johdosta
muuttuu
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