Yhdistysten toiminta-avustusten haku vuodelle 2021 ja 2022

Avustusuudistus
•

•
•
•

Kaupunki toteutti mittavan uudistuksen, jossa määriteltiin uudelleen
avustamisen periaatteet ja käytännöt
Kaupunginhallitus hyväksyi uudet avustusperiaatteet 28.9.2020
Avustusperiaatteet koskevat yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille
myönnettäviä avustuksia, joiltain osin myös yritysten saamia avustuksia
Uudistuksen yhteydessä poistettiin osa aikaisemmista avustuksista ja
otettiin käyttöön uusia

Muutokset avustusperiaatteissa
•
•
•
•
•
•
•

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.

Poistuneet avustukset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaupunginhallituksen myöntämät yleishallinnon avustukset
Työllisyysmäärärahoista työllistämistoimintaan myönnetyt avustukset
Kohdeavustukset toimialoilta
Yhdistysten merkkivuosiavustukset
Kattojärjestöjen ja vaikuttamistoimielinten jakamat avustukset
Liikuntapaikka- ja toimitila-avustukset
Kansainvälisen toiminnan avustukset
Suurtapahtuma-avustukset
Liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustus
Taiteilija-apurahat
Apurahat taide- ja kulttuurialan korkeakouluopiskelijoille

Poistuneiden avustusten korvaaminen
• Uusilla avustusmuodoilla
– Kumppanuussopimukset, hankeavustukset, tapahtuma-avustukset, toimintatonnit

• Toiminta-avustusten sisältöä laajentamalla
– Hakemista ei ole rajattu yhdistyksen toimialan mukaan
→ yhdistyksen toiminta ja säännöt ratkaisee
– Toiminta-avustus kattaa jatkossa aikaisemmin erikseen myönnetyt vuokra- ja
toimitila-avustukset, kehittämis-, kohde- ja merkkivuosiavustukset sekä
liikuntaseurojen suurtapahtuma-avustukset
→ niitä ei enää myönnetä erikseen

Myönnettävät toiminta-avustukset
•

Toiminta-avustus hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden 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)

Toiminta-avustusten myöntämisen yleiset
periaatteet
•
•
•
•

•

Avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään
yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua
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
– ei kuitenkaan myönnetä toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto
Toiminta-avustukset on tarkoitettu tukemaan yhdistystä toteuttamaan toimintaa, jonka
perimmäinen tarkoitus on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
– Toiminta-avustuksilla edistetään Porin kaupungin strategisten tavoitteiden
toteutumista. Kaupungin strategia sekä strategiaa tukevat dokumentit löytyvät
osoitteesta https://www.pori.fi/talous-ja-strategia/strategiat-ja-ohjelmat

Myöntämiskriteerit: liikunta ja nuorisotyö
•
•

•

•

Sivistyslautakunnan liikunnan ja nuorisotyön avustuksia voivat hakea porilaiset nuorisotoimintaa tai
liikuntaa nuorille järjestävät urheiluseurat tai vastaavat yhteisöt
Liikunta
– myönnetään nuorille järjestetyn liikuntatoiminnan perusteella
– Avustamisen keskeisimpinä perusteina ovat toiminnan määrä, laatu, alueellinen merkitys sekä
toiminnan omarahoitusosuus
Nuorisotoiminta
– Avustusta myönnetään porilaisten nuorisojärjestöjen alle 29-vuotiaille järjestettyyn toimintaan
nuorisolain määrittämän ikärajan mukaisesti
– Painopisteenä opiskelijajärjestöjä lukuun ottamatta 18-vuotiaille ja sitä nuoremmille suunnattu
toiminta sekä yhdistykset, joiden päätarkoitus on nuorten toiminta
– Avustamisen keskeisimpinä perusteina ovat toiminnan määrä, laatu, alueellinen merkitys sekä
toiminnan omarahoitusosuus
Liikunnan ja nuorisotoiminnan avustuksissa yhtenä painotuksena on tullut mukaan aiempaa
voimakkaammin sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden toteutuminen, jonka voidaan katsoa vaikuttavan
myönnettävän avustuksen määrään kasvattavasti.

Myöntämiskriteerit: kulttuuritoiminta
•

•

•

Sivistyslautakunta edellyttää avustuksia jakaessaan, että avustettavassa
toiminnassa on huomioitu soveltuvin osin kaupungin ja sivistystoimialan
strategisia linjauksia.
Erityiset painopisteet
– lasten ja nuorten sekä erityisryhmien huomioiminen
– toiminnan saavutettavuus sekä alueellisuus
Merkittävänä tekijänä avustettavaan toimintaan osallistuvan ja / tai
avustettavasta toiminnasta hyötyvän kohderyhmän laajuus

Myöntämiskriteerit: hyvinvoinnin, terveyden
ja osallisuuden edistäminen
•
•
•

•

Toiminta-avustusta myönnetään porilaisten hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden
edistämiseen.
Avustamisen keskeisimpinä perusteina ovat toiminnan määrä, laatu ja alueellinen
merkitys.
Erityisenä painopisteenä toiminta, joka
– joka kohdistuu työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden
työllistymisedellytysten edistämiseen
– tarjoaa vertaistukea sairauden tai muun syyn vuoksi haavoittuvammassa
asemassa oleville (esim. potilasjärjestöt)
– mahdollistaa yhteisöllisen ja asuinaluetta elävöittävän toiminnan
Merkittävänä tekijänä on myös avustettavaan toimintaan osallistuvan ja/tai
avustettavasta toiminnasta hyötyvän kohderyhmän laajuus.

Raportointi avustuksen käytöstä
•
•

•

•
•
•

Avustuksen käyttöä tulee voida seurata kirjanpidosta ja siitä tulee raportoida avustuksen
myöntäjälle
Avustuksen saaja on velvollinen tekemään selvityksen saamansa avustuksen käytöstä seuraavan
vuoden helmikuun loppuun mennessä
– Vuoden 2021 avustuksen osalta siis 28.2.2022 mennessä
Raportointiin tulee sisältyä sanallinen kuvaus avustuksella toteutetusta toiminnasta ja sen
vaikuttavuudesta sekä erittely avustettavan toiminnan toteutuneista kustannuksista.
Raportointi tapahtuu sähköisellä lomakkeella.
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.

Hakuaikataulu vuonna 2021
•

•

•

Vuoden 2021 toiminta-avustusten
hakuaika on 22.2.-14.3.2021.
Sivistyslautakunta tekee päätökset
13.4.
– Nuorisotoiminta
– Kulttuuritoiminta
– Liikuntatoiminta
Elinvoima- ja ympäristölautakunta
tekee päätökset 28.4.
– Hyvinvoinnin, terveyden ja
osallisuuden edistäminen

•

•

Vuoden 2022 toiminta-avustusten
hakuaika on lokakuussa 2021.
Päätökset tehdään talousarvion
vahvistamisen jälkeen marrasjoulukuussa
– viimeistään tammikuussa 2022

Sähköinen haku
•
•

•

•

Kaikille toiminta-avustuksille on vielä toistaiseksi oma hakulomake
– Tarkoituksena yhdistää lomakkeet v. 2023 avustusten haussa
Kaikkia avustuksia haetaan sähköisessä järjestelmässä, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla
tai suomi.fi-tunnuksilla
– Paperisia hakemuksia ei oteta enää vastaan
Hakijoilta vaaditaan uusi liite: yhdistyksen on toimitettava kaupungille voimassaolevat säännöt,
koska avustusta voidaan myöntää ainoastaan sääntöjen mukaiseen toimintaan
Hakemusten muista liitteistä luovutaan asteittain
– Nyt vielä voidaan edellyttää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, talousarvion ja
toimintasuunnitelman toimittamista

Avustusten maksaminen
•

Avustuksen maksatus riippuu avustussummasta:
– Mikäli avustussumma on alle 10.000 euroa, maksetaan avustus yhdessä erässä
päätöksen tultua lainvoimaiseksi.
– Mikäli avustussumma on 10.000–49.999 euroa, maksetaan avustus kahdessa
erässä (2. erä heinäkuussa).
– Mikäli avustussumma on 50.000–99.999 euroa, maksetaan avustus neljässä
erässä (2. erä huhtikuussa, 3. erä heinäkuussa ja 4. erä syyskuussa).
– Mikäli avustussumma on 100.000 euroa tai enemmän, maksetaan avustus
kuukausittain tasasuuruisina erinä.

Yhteyshenkilöt
•

Liikunta- ja nuorisoavustukset: Nanna Grönman, nanna.gronman@pori.fi tai puh. 044
701 1405

•

Kulttuuriavustukset: Tiina K. Lehtonen, tiina.k.lehtonen@pori.fi tai puh. 044 701 1250

•

Avustukset hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen: Tiina M Toivonen,
tiina.m.toivonen@pori.fi tai puh. 044 701 3342

Kiitos!
www.pori.fi/avustukset
Tiina Toivonen
Controller, talousyksikkö
tiina.m.toivonen@pori.fi
044 701 3342

