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vuodelle 2019

Turku



• Strategian linjaus: Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen 

• Vuoden 2019 painopiste: syrjäytymisen ehkäiseminen, jota edistetään lisäämällä yhteistyötä kaupungin 

ja avustettavaa toimintaa järjestävien tahojen kesken ja jossa hyödynnetään aluetyön Turun mallia

• Avustusten myöntämisen painopisteenä otetaan huomioon myös toiminnan/tapahtuman innovatiivisuus 

ja/tai digitaalisuuden edistäminen

• Avustukset myönnetään pääsääntöisesti Turussa tapahtuvaan toimintaan tai tapahtumaan.

Strateginen linjaus ja painopiste v. 2019



• Kaupungin talousarvion vahvistamisen yhteydessä kaupunginhallitus päättää yleisistä toiminta-

avustuksista vakiintuneille toimijoille, joiden kanssa tehdään yhteistyön vahvistamiseksi ja toiminnan 

pitkäjänteisen kehittämisen tueksi yhteistyösopimus. 

• Toimialalautakunnat (kulttuuri, liikunta, nuoriso, sosiaali- ja terveys) päättävät vastaavasti toiminta-

avustusten myöntämisestä siten, että joidenkin tahojen kanssa voidaan tehdä yhteistyösopimus. 

• Muista yhteisöjen sääntömääräiseen toimintaan sekä investointiin kuten peruskorjaukseen ja 

kunnossapitoon kohdentuvista erityisavustuksista päättää toimielimen päättämällä tavalla toimielin tai 

viranhaltija, vuosittain syksyllä erikseen ilmoitettavan hakuajan puitteissa. 

• Hakemuksia kohdennettuihin erityisavustuksiin voi jättää pääsääntöisesti (kaupunginhallitus ja osittain 

muut toimielimet) ilman erillistä hakuaikaa ja niistä päättää toimielimen päättämällä tavalla toimielin tai 

viranhaltija. Päätökset tehdään kootusti keväällä ja syksyllä tarpeen mukaan. 

Päätöksenteko



Kaupunginhallitus päätti 20.11.2017 § 503 avustustoimikunnan 
asettamisesta.

Avustustoimikunnan jäsenet ovat; pj. Niko Aaltonen, Kristiina Hellsten, 
Mikael Miikkola, Mikaela Sundqvist ja Johannes Yrttiaho.

• Toimikunta kokoontuu talousarvioprosessin yhteydessä ja tarvittaessa 
toimintavuoden aikana.

• Toimikunta valmistelee kaupunginhallituksen alaisten määrärahojen 
avustusten myöntämisperiaatteet yhdessä konsernihallinnon 
avustusasiantuntijoiden kanssa.

• . 

Kaupunginhallituksen avustukset
Avustustoimikunta



Avustusten myöntämiseen vaikuttavat kriteerit
Toiminta-avustukset:
- Toiminta-avustusta myönnetään kaupungin avustusohjeen nojalla yhteisöjen sääntöjen mukaiseen yleiseen 

toimintaan tai kaupungin kanssa erikseen tehdyssä yhteistyösopimuksessa määriteltyyn tarkoitukseen ja 
sopimuksessa mainituin ehdoin.

- Avustusten myöntämisen lähtökohtana ovat strategisten ohjelmien linjaukset ja alateemat ja niiden mukaisesti 
valitut vuosittain määritetyt painopisteet.  Kukin toimielin päättää avustusperiaatteistaan yleensä vuosittain.

- Toiminta-avustukseen sisältyvät myös tilakustannukset, joihin vain erityisestä syystä, kuten arvonlisäveron 
palautus tai tilojen vaihtuminen kesken vuotta, voidaan harkinnan mukaan myöntää erillinen avustus. 
Kaupunginhallituksen alaisista määrärahoista aiemmin myönnettyjä vuokrahuojennuksia vastaava määrä 
vuodelle 2019 siirretään lautakunnille toiminta-avustuksena myönnettäviksi. 

- Avustusta haetaan useampivuotisia yhteistyösopimuksia lukuun ottamatta vuosittain. Tarvittavat liitteet kuten 
taloutta ja toimintaa koskevat lain edellyttämät asiakirjat on kaikilta osin toimitettava vuosittain. 

- Avustusten myöntämisessä hyödynnetään vaikuttajaryhmien asiantuntemusta, 
- esim. vanhusneuvosto antaa lausunnon ikääntyneille järjestettävää toimintaa koskevista 

avustushakemuksista, jonka jälkeen kh:n avustusten osalta avustustoimikunta käsittelee ehdotuksen.

Kohdennetut erityisavustukset:
- Kohdennettua erityisavustusta myönnetään tiettyyn tapahtumaan tai toimintoon taikka

investointiin, kuten peruskorjaukseen ja kunnossapitoon.
-- Avustusta voivat pääsääntöisesti hakea myös rekisteröimättömät yhdistykset ja työryhmät 



Toiminta-avustukset:
- Avustusten määrä perustuu talousarviossa varattuun, eri tarkoituksiin kohdennettuun määrärahaan. 

- Avustuksen määrään vaikuttavana tekijänä arvioidaan avustettavan toiminnan laatua eli vastaavuutta 
aiemmin mainittuihin strategisiin linjauksiin. Niitä nostetaan esiin avustusten hakujärjestelmään 
annettavien kysymysvastausten kautta, jolloin korkea vastaavuus otetaan huomioon avustusta 
korottavana.  Liikuntalautakunnan avustuksissa toiminta-avustuksen määrään vaikuttaa myös toiminnan 
volyymi. 

- Toiminnan laatutekijänä otetaan huomioon myös alueellisia ja kohderyhmätekijöitä, toiminnan sisältöä 
sekä digitaalisuuden edistämistä ja innovatiivisuutta.

- Laatutekijöiden rinnalla avustukseen määrään vaikuttavat taloudelliset tekijät kuten yhteisön toiminnan 
taloudellinen vakaus sekä avustuksen arvioitu vaikuttavuus suhteessa yhteisön muuhun toimintaan. 

- Vajaan vuoden toimineille hakijoille voidaan myöntää vain kohtuullisen suuruinen avustus toiminnan 
kehittämiseen.

Kohdennetut erityisavustukset:
- Kohdennettua erityisavustusta myönnetään tiettyyn tapahtumaan tai toimintoon taikka

investointiin kuten peruskorjaukseen ja kunnostamiseen. Kaupungin avustuksen määrä suhteutetaan 
toteutuneisiin kustannuksiin ja voi pääsääntöisesti olla enintään noin puolet kokonaiskustannuksista. 

Avustuksen määrään vaikuttavat kriteerit



Avustushakemukset jätetään ja käsitellään sähköisessä järjestelmässä. Päätökset tehdään JoutseNet

asianhallintajärjestelmässä ja raportointi toteutetaan kaupunkitasoisesti PowerBI:llä. 

Hakumenettely

http://tkupbi.adturku.fi/reports/powerbi/johdon%20ty%C3%B6p%C3%B
6yt%C3%A4/avustusraportointi/avustukset%20yhteenveto?rs:embed=t
rue

http://tkupbi.adturku.fi/reports/powerbi/johdon%20ty%C3%B6p%C3%B6yt%C3%A4/avustusraportointi/avustukset%20yhteenveto?rs:embed=true


• Toiminta-avustusten hakuaika vuodelle 2019 on nuorisolautakuntaa ja liikuntalautakuntaa lukuun 

ottamatta lokakuu. 

• Kohdennettujen erityisavustusten (sis. myös rakentaminen ja peruskorjaus) haku on mahdollista 

pääsääntöisesti ympärivuotisesti. 

• Kaupungin verkkosivulla julkaistaan kaupunkitasoinen hakukalenteri eri lautakuntien avustusten 

hakuajoista. 

Määräajat



Keskitetty asiakaspalvelu - yleistasoinen neuvonta

Kaupunkitasoinen avustustenhallinta – avustustoiminnan koordinointi

Kv/Kh - Strategiset avustusperiaatteet, kaupunkitasoiset ohjeet, hakukalenteri 
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