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Avustusten hakeminen 
vuodelle 2020

Turku



• Turun yhtenä strategisena tavoitteena on, että Turku tekee hyvää 
asukkaidensa ja asiakkaidensa hyvinvoinnille sekä kaupungin ja 
elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Hyvinvoinnille keskeistä on aktiivinen 
elämäntapa, jonka edellytyksiä parannetaan. 

• Kaupungin tehtävänä on luoda puitteet, joissa yksilöt, yhteisöt ja järjestöt 
pääsevät osallistumaan ja tuottamaan tarpeitaan vastaavia palveluja ja 
toimintaa.

• Kolmannen sektorin palveluntuottajien toimintaedellytyksiä vahvistetaan 
kumppanuuksilla ja avustuspolitiikan uudistamisella strategisia tavoitteita 
tukeviksi. Osallistuminen kansalais- ja järjestötoimintaan lisää asukkaiden 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä aktiivisuutta ja elämänhallintaa.

• Tutustu strategiaan: turku.fi/kaupunkistrategia

Kaupungin strategia ja avustukset

https://www.turku.fi/kaupunkistrategia


• Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen 

• Vuoden 2020 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

Avustusten strateginen linjaus ja 
painopiste vuonna 2020



• Kaupunki myöntää vuosittain yli 10 miljoonaa euroa avustuksia 
– Vuosittain käsitellään noin 1 500 avustushakemusta

• Avustukset ovat pääasiassa tarkoitettu rekisteröityneille yhdistyksille, 
säätiöille, työryhmille ja muutama avustus/apuraha on myös 
yksityishenkilöille

• Kaupungin avustusten yleisohjeen mukaisesti toimialat varaavat 
avustuksiin käytettävät määrärahat vuosittain talousarvioon

• Kukin toimiala täydentää yleisohjeita oman vastuualueensa 
lautakuntakohtaisilla määritelmillä 

Yleistä



• Toiminta-avustukset
– Yhteisöjen sääntömääräisen toiminnan yleisavustukset

– Lähtökohtaisesti avustuksella tuetaan yhteisön säännöllistä perustoimintaa

– Haetaan vuosittain seuraavalle kalenterivuodelle

– Vakiintuneiden toimijoiden kanssa voidaan yhteistyön vahvistamiseksi ja toiminnan 

pitkäjänteisen kehittämisen tueksi tehdä yhteistyösopimus

• Kohdennetut erityisavustukset
– Tiettyyn tapahtumaan, toimintoon tai toiminnan projektiluonteiseen kehittämiseen 

Avustuslajit



• Toiminta-avustusten hakuaika on keskitetty lokakuulle 1.10.-
31.10. (pois lukien liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustus, joiden haku 28.2. 
mennessä)

• Kohdennettujen erityisavustusten haku on mahdollista 
pääsääntöisesti ympärivuotisesti

– Tarkista avustuskohtaiset hakuajat osoitteessa turku.fi/avustukset

• Kaikkien avustusten hakuajat päättyvät ilmoitettuna päivänä klo 
23.59

– Neuvontaa ja teknistä tukea on saatavilla virka-aikana

• Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn!

Hakuajat



• Avustushakemukset jätetään ja käsitellään sähköisessä 
järjestelmässä osoitteessa https://lomakkeet.turku.fi

– Yhteisöjen perustiedot haetaan PRH:n tai YTJ:n rekistereistä

• Kaikki hakijat vastaavat taustakysymyksiin 

• Avustukseen ohjaavat kysymykset ohjaavat hakijan 
lomakkeelle, jossa kysytään tarkempia tietoja avustuksen 
käsittelyä varten 

– mm. avustuksen käyttötarkoitus, jäsenmäärä, kustannukset tms.

Avustusten hakeminen

https://lomakkeet.turku.fi/


Kaupunginhallituksen 
avustukset



• Toiminta-avustus yhteisöjen säännölliseen toimintaan

• Kohdennetut erityisavustukset 
– toimintasuunnitelman ulkopuolinen toiminta
– yksittäiset tapahtumat ja toiminnot
– toiminnan projektiluonteinen kehittäminen
– kiinteistöjen ja huoneistojen kunnossapito ja peruskorjaus

Kaupunginhallituksen alaisista 
määrärahoista myönnettävät 
avustukset



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

• Avustustoimikunnan jäsenet ovat; pj. Niko Aaltonen, Mikael Miikkola, Mikaela 
Sundqvist, Petra Peltonen ja Pirjo Rinne

• Toimikunta kokoontuu talousarvioprosessin yhteydessä ja tarvittaessa 
toimintavuoden aikana

Avustustoimikunta



Avustusten myöntämiseen
vaikuttavat kriteerit

Toiminta-avustukset:
• Avustusta myönnetään kaupungin avustusohjeen nojalla yhteisöjen 

sääntöjen mukaiseen yleiseen toimintaan

• Lähtökohtana ovat strategisten ohjelmien linjaukset ja alateemat ja niiden 
mukaisesti valitut vuosittain määritetyt painopisteet

Kohdennetut erityisavustukset:
• Avustusta myönnetään tiettyyn tapahtumaan tai toimintoon taikka 

kunnossapitoon ja peruskorjaukseen



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

- Toiminnan laatutekijänä otetaan huomioon myös alueellisia ja 
kohderyhmätekijöitä sekä toiminnan sisältöä

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

Avustuksen määrään vaikuttavat 
kriteerit 1/2



Kohdennetut erityisavustukset:
• Kunnostus- ja peruskorjausavustuksen määrä suhteutetaan 

toteutuneisiin kustannuksiin ja voi pääsääntöisesti olla enintään noin 
puolet kokonaiskustannuksista

• Hankintoihin, tapahtumiin ja toimintoihin myönnettävä avustus on 
pääsääntöisesti enintään noin puolet hankintamenosta

Avustuksen määrään vaikuttavat 
kriteerit 2/2



• Hakemukset käsitellään avustustoimikunnassa, jonka lausunnon 
pohjalta kaupunginjohtaja tai johtava kaupunginsihteeri päättää 
myönnettävistä avustuksista 

• Päätökset toiminta-avustuksista pyritään tekemään joulukuun 
aikana

• Kohdennetuista erityisavustuksista päätökset tehdään kootusti 
tarpeen mukaan keväällä ja syksyllä

– Avustustoimikunta kokoontuu vuoden aikana noin 3-6 kertaa

Päätöksenteko



Hallintokoordinaattori Tanja Tuominen
tanja.s.tuominen@turku.fi
p. 040 661 6017

Lisätietoja

mailto:tanja.s.tuominen@turku.fi


Suunnittelupäällikkö Jaana Halin 
Avustusinfot 23.9.2019 ja 30.9.2019

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan
avustukset



Kolme painopistealuetta:
1. AVUSTUSTOIMINTA JA 

KUMPPANUUSSOPIMUKSET
2. TILARATKAISUT
3. TOIMINNALLINEN YHTEISTYÖ 

Julkisen ja kolmannen sektorin 
yhteistyö Turun kaupungin 
hyvinvointitoimialalla



Hyvinvointitoimialan kohdennetut 
avustukset

• Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää kohdennettuja 
avustuksia yhdistyksille ja järjestöille vuosittain.

• Avustukset on tarkoitettu kansanterveystyötä ja ehkäisevää 
päihdetyötä tekeville sekä sosiaalista hyvinvointia 
edistäville yhdistyksille ja järjestöille.

• Lähtökohtaisesti yhdistysten toiminnan tulee olla kaupungin 
omia toimintoja tukevaa tai sitä täydentävää.

• Haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta lokakuussa.



Hyvinvointitoimialan erityisavustukset

• Erityisavustukset ovat tiettyyn tapahtumaan tai 
toimintoon kohdennettuja avustuksia. Avustuksella 
tuetaan yhdistysten järjestämiä yksittäisiä tapahtumia 
tai kertaluonteista toimintaa.

• Avustuksen suuruus on käyttötarkoituksesta riippuen 
300–1000 euroa. 

• Avustus myönnetään samalle yhdistykselle vain kerran 
kalenterivuoden aikana.

• Haku tapahtuu kahdesti vuodessa: maaliskuussa ja 
lokakuussa.



Hyvinvointitoimialan ja järjestöjen 
kumppanuussopimukset

• Vuoden 2017 aikana hyvinvointitoimiala solmi 15:n 
järjestön kanssa kumppanuussopimukset.

• Sopimukset on tehty palvelualueiden toimintaa 
oleellisesti tukevien järjestöjen kanssa. Palvelualueet 
arvioivat, mitkä järjestöt ovat tällaisia ja määrittelevät 
sopimuksen sisällön yhdessä järjestötoimijoiden 
kanssa.

• Kumppanuussopimukset voivat olla keskenään 
erityyppisiä riippuen yhteistyönmuodoista ja toiminnan 
kehittämislinjauksista.



Tilojen luovutukseen liittyvä yhteistyö
• Järjestöt voivat vuokrata hyvinvointitoimialan tiloja 

käyttöönsä. Tiloja luovutetaan tilapäiseen tai 
jatkuvaan käyttöön (vakiovuorot). 

• Järjestölle, jonka toiminta tukee vahvasti sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintaa, annetaan tila ilman 
rahallista vastiketta. Tällöin järjestön kanssa tehdään 
yhteistyösopimus, jossa kuvataan millä tavalla 
järjestön toiminta tukee 
täydentää hyvinvointitoimialan omaa toimintaa. 

• Tiloja ei ole vuokrattavissa täysiaikaiseen, esim. 
toimisto tai varastokäyttöön.



JÄRJESTÖJEN KÄYTTÖÖN SOVELTUVAT TILAT
HYVINVOINTITOIMIALALLA

Tilatyyppi Lukumäärä

Juhlasali tms. 8-10

Kokoustilat 10-12

Kerho- tms. tila 10-12

Kuntosali 7

Liikuntatila 3

Sauna/sauna+uima-allas 4/2



Kaupungin ja järjestöjen yhteistyö: 
Hyton lausunnot avustushakemuksiin

• Järjestöjen, jotka hakevat STEAlta tai muulta rahoittajalta 
avustusta, ja jotka haluavat uuden hankkeen puitteissa 
tehdä yhteistyötä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan 
kanssa, on mahdollisuus saada hyvinvointitoimialalta 
hankkeeseen lausunto.

• Lausuntopyynnöt pyydetään toimittamaan keskitetysti 
hyvissä ajoin ennen hakuajan loppua (2 viikkoa ennen 
hakuajan päättymistä).

• Rahoituksen varmistuttua laaditaan yksityiskohtainen 
sopimus yhteistyön muodosta.



Järjestöasioihin liittyvät kysymykset:

• Jaana Halin: jaana.halin@turku.fi
• Sirpa Vainio: sirpa.vainio@turku.fi
• Avustusten maksamiseen liittyvät kysymykset: Seija Heinonen: 

seija.heinonen@turku.fi



Turun liikuntalautakunnan 
avustukset



• Avustusperiaatteet marraskuun kokous

• Avustusten määrärahat tammikuun kokous

Alustava päätösaikataulu



Avustusten hakuaikataulu v. 2020 
(luonnos) 1/2:

1. Toiminta-avustukset (urheiluseurat, liikuntaa järjestävät 
yhdistykset)
- helmikuun loppuun mennessä

2. Seuraavat kohdeavustukset lokakuun loppuun mennessä:
- suunnistuskartta-avustus
- harjoitustilavuokra-avustus
- uuden liikuntapaikan rakentaminen
- valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden koulutusavustus
- tapahtuma-avustus



Avustusten hakuaikataulu v. 2020 
(luonnos) 2/2:

3. seuraavat kohdeavustukset marraskuun puoliväliin mennessä:

- nuorten urheilijoiden stipendit

- vammaisavustaja-avustus

4. loppuvuoden viimeiset stipendianomukset joulukuun loppuun   

mennessä.



Lisätietoja
Liikuntasihteeri Päivi Matilainen, paivi.matilainen@turku.fi

• Liikunta- ja urheiluseurojen sekä muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus, koulutusavustus

Erityisasiantuntija Annakaisa Ahtiainen, annakaisa.ahtiainen@turku.fi

• Harjoitustila-avustus, avustus uuden liikuntapaikan rakentamiseen, suunnistuskartta-avustus

Liikuntasuunnittelija Jaakko Saarinen, jaakko.t.saarinen@turku.fi

• Liikuntatapahtumien avustaminen, nuoren urheilijan stipendit

Liikuntapalveluvastaava Marianna Ylinampa, marianna.ylinampa@turku.fi

• Vammaisavustaja-avustus

mailto:paivi.matilainen@turku.fi
mailto:annakaisa.ahtiainen@turku.fi
mailto:jaakko.t.saarinen@turku.fi
mailto:marianna.ylinampa@turku.fi


Turun kulttuurilautakunnan 
avustukset ja apurahat



• Myönnetään turkulaisille yhdistyksille, työryhmille ja taiteilijoille taiteellisen 
sisällön toteuttamiseen

• Vuosittain jaetaan n. 1,8 miljoonaa euroa
• Pääpaino on ammattitaiteilijoiden tukemisessa
• Avustukset ja apurahat ovat harkinnanvaraisia
• Hakuaika on lokakuussa
• Sähköinen hakujärjestelmä
• Hakemuksen voi toimittaa suomen tai ruotsin kielellä

Kulttuurilautakunnan avustukset ja 
apurahat



Yhdistykset ja työryhmät
1. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset (sopimuksen tehneille)

1 a. Toiminta-avustus 
1 b. Taiteen perusopetus 

2. Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset
3. Kulttuurin harrastustoiminta-avustukset
4. Projektiavustukset
5. Kehittämisavustukset

Henkilökohtaiset apurahat
6. Taideapurahat
7. Aboa-apuraha

Avustus- ja apurahakategoriat



Kulttuurisihteeri Mette Karlsson
mette.karlsson@turku.fi

Kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy 
niina.niemi-nagy@turku.fi

Lisätietoja

mailto:mette.karlsson@turku.fi
mailto:niina.niemi-nagy@turku.fi


Turun nuorisolautakunnan 
avustukset



• Nuorisolautakunta päättää harkintansa nojalla nuorisotyön avustusten 
myöntämisestä, määrästä ja käyttötarkoituksesta. Nuorisotyön avustuksilla 
tuetaan toimintaa, joka edistää osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, tukee arjen 
rakentumista ja/tai myötävaikuttaa nuorisotyön yleiseen kehittämiseen. 

• Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan 
toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet. 
Nuorisolautakunnan avustusmuodot ovat toiminta-avustus ja kohdennettu 
erityisavustus. 

• Vuodesta 2020 alkaen pisteytysjärjestelmä, käyttöön vuoden 2021 
avustuksiin

Nuorisolautakunnan 
avustusperiaatteet



• Toiminta-avustus

– Myönnetään säännölliseen perustoimintaan

– Hakuaika lokakuu

• Kohdennettu erityisavustus
– Myönnetään tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen kuten leiritoimintaan ja 

muihin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista. Lautakunta voi 
harkintansa mukaan myöntää avustusta myös muuhun tarkoitukseen. 

– Enimmäismäärä on 1.000€ per hakemus
– Kohdennettu erityisavustus maksetaan hyväksyttäviä menotositteita ja käyttöselvitystä vastaan
– Ympärivuotinen hakuaika

Nuorisolautakunnan avustukset



Toiminnanjohtaja Jaana Ranta-aho

jaana.ranta-aho@turku.fi

Lisätietoja

mailto:jaana.ranta-aho@turku.fi


Lisätietoja
turku.fi/avustukset
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