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Bidragsprinciper och 
allmänna anvisningar1.



• Ett av Åbo stads strategiska mål är att Åbo gör gott för invånarnas och 
kundernas välfärd samt för stadens och näringslivets konkurrenskraft. En 
aktiv livsstil är viktig för välfärden, och förutsättningarna för detta 
förbättras. 

• Staden har till uppgift att skapa ramar där individer, samfund och 
organisationer kan delta och producera tjänster och verksamhet som 
motsvarar deras egna behov.

• Verksamhetsförutsättningar för serviceproducenterna inom tredje sektorn 
förstärks genom att ingå partnerskap och förnya bidragspolitiken så att 
den stöder de strategiska målen. Att delta i medborgar- och 
organisationsverksamheten ökar invånarnas delaktighet och 
gemenskapskänsla samt aktivitet och livskompetens.

• Bekanta dig med strategin: turku.fi/kaupunkistrategia

Stadens strategi och bidrag

https://www.turku.fi/kaupunkistrategia


• Staden beviljar årligen över 10 miljoner euro i bidrag 
– Årligen behandlas ca 1 500 bidragsansökningar

• Bidragen är i regel avsedda för registrerade föreningar, stiftelser, 
arbetsgrupper och vissa bidrag och stipendier också för 
privatpersoner

• Bidrag beviljas i regel för sammanslutningar i Åbo och verksamheten 
som bedrivs i Åbo

• I enlighet med den allmänna anvisningen för stadens bidrag 
reserverar sektorerna årligen ett bidragsanslag i budgeten

• Varje sektor kompletterar de allmänna anvisningarna med 
nämndspecifika definitioner inom sitt ansvarsområde 

Allmänt



• Verksamhetsbidrag
– Allmänna bidrag för sammanslutningarnas stadgeenliga verksamhet
– Bidraget är i huvudsak avsett för att stödja sammanslutningarnas 

regelbundna basverksamhet
– Bidraget söks årligen för följande kalenderår
– Med etablerade aktörer kan ett samarbetsavtal ingås för att stärka 

samarbetet och utveckla verksamheten på lång sikt

• Riktade specialbidrag
– Beviljas för ett visst evenemang, en viss funktion eller en projektaktig

utveckling av verksamheten 

Bidragsformer



• Ansökningstiden för verksamhetsbidrag har koncentrerats till 
oktober 1.10 - 31.10. (bortsett från verksamhetsbidrag för idrotts- och 
motionsföreningar vars ansökningstid utgår 28.2)

• Riktade specialbidrag kan i regel sökas året om.
– De bidragsspecifika ansökningstiderna finns på adressen turku.fi/avustukset

• Ansökningstiderna för alla bidrag utgår på den angivna dagen 
klockan 23.59

– Rådgivning och tekniskt stöd fås under tjänstetid

• Försenade ansökningar behandlas inte!

Ansökningstider



• Man följer stadens allmänna anvisningar dock så att följande 
beaktas

– Bidrag som beviljats för år 2020 kommer inte att återkrävas medan 

undantagsförhållanden råder och inte heller efter att undantagsförhållandena upphört, om 

bidragets användningssyfte har ändrats enligt behov eller om användningsperioden har 

förlängts

– Det är sektordirektören som fattar beslut om ändring av användningssyftet eller 

förlängning av användningsperioden med högst ett år

– Ifall bidragsmottagarens årsmöte har ställts in eller skjutits upp till följd av 

undantagsförhållandena, kan det krävda bokslutet godkännas med styrelsens 

underskrifter tillsammans med utkast till bidragsårets verksamhetsplan och budget

• Ytterligare information: http://www.turku.fi/uutinen/2020-04-
01 poikkeusolojen vaikutukset yhteisojen avustuksiin

Coronapandemins effekter på de 
bidrag som beviljats för 2020

http://www.turku.fi/uutinen/2020-04-01_poikkeusolojen-vaikutukset-yhteisojen-avustuksiin


• Bidragsansökningarna lämnas in och behandlas i det 
elektroniska systemet på adressenhttps://lomakkeet.turku.fi

– Basuppgifterna om sammanslutningar hämtas från PRH:s eller YTJ:s
register

• Alla sökande svarar på bakgrundsfrågorna 

• Frågor som hänvisar till det bidrag som söks hänvisar den 
sökande till blanketten som innehåller mer detaljerade frågor 
för behandling av bidraget 

– bl.a. användningssyfte, antal medlemmar, kostnader e.dyl.

Ansökan om bidrag

https://lomakkeet.turku.fi/


Bidragsanslag 
underställda 
stadsstyrelsen

2.



• Verksamhetsbidrag för sammanslutningarnas regelbundna 
verksamhet

• Riktade specialbidrag 
– verksamhet utanför verksamhetsplan
– enstaka evenemang och funktioner
– projektaktig utveckling av verksamheten
– underhåll och grundläggande renovering av fastigheter och lägenheter 

Bidrag som beviljas ur 
stadsstyrelsens anslag



• Kommittén har till uppgift att förbereda principerna för beviljandet av bidrag ur 
stadsstyrelsens anslag tillsammans med bidragssakkunniga inom 
koncernförvaltningen.

• Medlemmarna i bidragskommittén är; ordf. Niko Aaltonen, Mikaela Sundqvist, 
Mikael Miikkola, Petra Peltonen och Pirjo Rinne.

Bidragskommittén



Verksamhetsbidrag 1/3

• I enlighet med stadens bidragsanvisning beviljas verksamhetsbidrag för 
sammanslutningarnas stadgeenliga allmänna verksamhet eller för ett 
ändamål som separat fastställts i samarbetsavtalet med staden och på 
de villkor som nämnts i avtalet

• Utgångspunkten för beviljandet av bidrag är riktlinjer och delteman i de 
strategiska programmen och de insatsområden som fastställts enligt 
dem

• Vid beviljandet av bidraget bedöms hur verksamheten motsvarar de 
huvudlinjer som nämnts ovan

• I verksamhetsbidraget ingår också lokalkostnader



Verksamhetsbidrag 2/3
• Kriterier som påverkar bidragsbeloppet

• Bidragsbeloppet grundar sig på det anslag som reserverats i budgeten 
och riktats till olika ändamål

• Vid bestämning av bidragsbeloppet beaktas följande faktorer
• Verksamhet inom stadens strategiska insatsområden

• Pansio – Jyrkkälä, Kråkkärret – Laustis, Skansen – Uittamo, Hallis, Runosbacken

• Effektfull verksamhet
• Förebyggande av utslagning, främjande av sysselsättning

• Utveckling av verksamheten
• Hållbar utveckling, innovativitet och digitalisering



• Bidragsbeloppet kan även påverkas av ekonomiska faktorer 
såsom den ekonomiska stabiliteten i sammanslutningens 
verksamhet samt bidragets uppskattade effekt i förhållande till 
sammanslutningens övriga verksamhet. 

• Aktörer som varit verksamma i knappt ett år kan beviljas endast 
ett måttligt bidragsbelopp för utveckling av verksamheten. 

Verksamhetsbidrag 3/3



• Riktat specialbidrag beviljas för ett visst evenemang eller en viss 
funktion eller för småskaliga investeringar såsom grundläggande 
renovering och underhåll

• Bidrag kan även sökas av oregistrerade föreningar och 
arbetsgrupper

Riktade specialbidrag 1/2



• Kriterier som påverkar bidragsbeloppet

– Bidraget som beviljas utgör högst hälften av de godtagbara 
totalkostnaderna

– I utredningen om hur bidragen använts ska den sökande påvisa de 
realiserade totalkostnaderna som bidragsbeloppet relateras till 
med beaktande av att bidragen kan vara högst hälften av de 
realiserade godtagbara totalkostnaderna.

Riktade specialbidrag 2/2



• Bidragskommittén behandlar ansökningarna och ger ett utlåtande 
på basis av vilket stadsdirektören eller den ledande 
stadssekreteraren fattar beslut om bidragen 

• Avsikten är att beslut om verksamhetsbidragen ska fattas under 
december-januari

• Beslut om riktade specialbidrag fattas samlat allt efter behov på 
våren och hösten

– Bidragskommittén sammanträder ca 3-6 gånger om året

Beslutsfattande



• Bifogas till bidragsansökan före utgången av april följande år.

– Verksamhetsbidrag

o Bokslut för bidragsåret

– Riktade specialbidrag

o Kopia av utgiftsverifikat, dvs. kopia av ett kvitto eller en räkning och ett 
kontoutdrag varav en betalning framgår

Utredning om hur bidragen använts 



Förvaltningskoordinator Tanja Tuominen (fram till 25.9.2020 )
tanja.s.tuominen@turku.fi
tfn 040 661 6017

Förvaltningskoordinator Joonas Petäjäniemi (fr.o.m. 1.10.2020 )
joonas.petajaniemi@turku.fi
tfn 040 661 6017

Ytterligare information

mailto:tanja.s.tuominen@turku.fi
mailto:joonas.petajaniemi@turku.fi


Social- och 
hälsovårdsnämndens 
bidrag
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Tre insatsområden:
1. BIDRAGSVERKSAMHET OCH 

PARTNERSKAPSAVTAL
2. LOKALLÖSNINGAR
3. OPERATIVT SAMARBETE 

Samarbete mellan den offentliga och 
tredje sektorn inom Åbo stads 
välfärdssektor



Riktade bidrag inom välfärdssektorn
• Social- och hälsovårdsnämnden beviljar riktade bidrag för 

föreningar och organisationer varje år.

• Bidragen är avsedda för föreningar och organisationer som 
utför folkhälsoarbete och förebyggande missbrukararbete 
samt främjar social välfärd.

• Sammanslutningens verksamhet ska i regel stödja stadens 
egen verksamhet eller komplettera den.

• Ansökan lämnas in via det elektroniska systemet i oktober.



Specialbidrag inom välfärdssektorn

• Specialbidrag är avsedda för ett visst evenemang eller en viss 
funktion. Syftet med bidraget är att stödja enstaka evenemang 
eller verksamhet av engångsnatur som ordnas av föreningar.

• Beroende på användningsändamålet varierar bidragsbeloppet 
mellan 300 och 1000 euro (årsfester, utflykter, läger, 
föreläsningar, samarbete med övriga aktörer). 

• Bidraget beviljas för samma förening endast en gång under 
kalenderåret.

• Specialbidrag söks två gånger om året: i mars och oktober.



Partnerskapsavtal mellan 
välfärdssektorn och organisationer

• Avtal har ingåtts med organisationer som på ett 
väsentligt sätt stöder verksamheten inom 
serviceområdena Serviceområdena bedömer vilka 
organisationer som är sådana och definierar avtalets 
innehåll tillsammans med organisationsaktörer.

• Partnerskapsavtalen kan vara sinsemellan olika 
beroende på samarbetsformer och riktlinjer för 
utveckling av verksamheten.



Samarbete kring överlåtandet av 
lokaler

• Organisationer kan hyra lokaler inom välfärdssektorn för eget bruk. 
Lokaler överlåts för tillfälligt eller fortlöpande bruk (fasta turer). 

• Organisationer vars verksamhet starkt stöder social- och 
hälsovårdsverksamheten får använda lokalen utan ekonomiskt 
vederlag. Då ingås ett samarbetsavtal med organisationen som 
beskriver hur organisationens verksamhet stöder och kompletterar 
välfärdssektorns egen verksamhet. 

• Lokaler kan inte hyras för heltidsbruk, t.ex. för kontors- eller 
lagerbruk. Coronasituationen påverkar uthyrningen.



Samarbete mellan staden och 
organisationer: Välfärdssektorns 
utlåtanden om bidragsansökningar

• Organisationer som ansöker om bidrag hos STEA 
eller en annan finansiär och som vill samarbeta med 
Åbo stads välfärdssektor inom ramen för ett nytt 
projekt har möjlighet att få välfärdssektorns 
utlåtande om projektet. 

• Begäran om utlåtande ombeds skickas centrerat i 
god tid innan ansökningstiden går ut (2 veckor före 
ansökningstidens utgång).

• Efter att finansieringen säkerställts ingås ett 
detaljerat avtal om samarbetsformen.



Frågor om organisationsärenden:

• Jaana Halin: jaana.halin@turku.fi
• Jenni Tähkävuori: jenni.tahkavuori@turku.fi
• Frågor om utbetalning av bidrag: Seija Heinonen: 

seija.heinonen@turku.fi



Idrottsnämndens bidrag



1. Bidrag till basverksamheten

• Verksamhetsbidrag för idrotts- och 
motionsföreningar (PM)

• Verksamhetsbidragidrag för övrig 
föreningsverksamhet (PM)

• Bidrag för handikappassistent (MY)
• Evenemangsbidrag (JS)

2. Omständigheter

• Bidrag för ersättning av hyror för träningslokaler 
(AA)

• Bidrag för byggande av idrottsplatser (AA)
• Bidrag för orienteringskartor (AA)

Bidragsformer 2021
3. Kompetens

• Utbildningsbidrag (PM)
• Stipendium för unga idrottare (JS)

4. Riktade specialbidrag

• Tre tidsbundna riktade specialbidrag 



Verksamhetsbidrag till idrotts- och motionsföreningar och övrig 
föreningsverksamhet

• Årsbidrag varmed man stöder regelbunden idrotts- och motionsverksamhet

• Bidraget förutsätter regelbunden idrotts- och motionsverksamhet minst en (1) gång i 
veckan under åtminstone två (2) månader 

– Verksamhetsuppgifterna om föregående år (2020) ska lämnas in 

• Verksamhetsperiod som meddelas är minst 2 månader (tidigare 3 mån.) och i 
bidragssystemet 2,5 månader

• Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 lämnas in före utgången av februari 2021   

• Ansökan om verksamhetsbidrag för 2022 lämnas in före utgången av oktober 2021 

• Beslutstidtabell april 2021 och början av år 2022   

Bidrag till basverksamheten och 
förändringar för 2021 



Bidrag för handikappassistent

• Med bidraget stöds idrotts- och motionsverksamhet där barn, ungdomar och vuxna i 
behov av särskilt stöd deltar 

• Verksamhetsuppgifterna om vår- och höstperioden ska lämnas in

• Verksamhetsperiod som meddelas är minst 2 månader (tidigare 3 mån.) och i 
bidragssystemet 2,5 månader

• Ansökningar som uppfyller bidragskriterierna indelas i tre (3) bidragsklasser periodvis: 
max 100€, 200€ och 300€

• Ansökan om bidrag för handikappassistent lämnas in senast 15.11

Bidrag till basverksamheten och 
förändringar för 2020-21



Evenemangsbidrag  

• Evenemangsuppgifterna meddelas årligen

• Ansökan om evenemangsbidrag lämnas in före utgången av oktober

• Beslutstidtabellen för båda bidragsformerna under innevarande år är december 2020  

Bidrag till basverksamheten och 
förändringar för 2020-21



Bidrag för ersättning av hyror för träningslokaler

• Med bidraget stöds hyror för träningslokaler när lokaler som inte ägs av Åbo stad 
används, om staden inte har lämpliga lokaler att erbjuda

• Med bidraget stöds idrotts- och motionsverksamheten för barn och ungdomar under 
20 år i två (2) bidragsklasser samt vattenmotionsverksamheten för specialgrupper 
även i fråga om vuxenverksamheten

• Ansökan lämnas in senast 31.10

• Beslutstidtabell december 2020 och 2021

Omständighetsbidrag för 2020-21



Bidrag för byggande av en ny idrottsplats

• Med bidraget stöds byggandet av nya idrottsplatser samt utvidgnings- och 
ombyggnadsprojekt på idrottsplatser med måttliga kostnader 

• Bidraget varierar från fall till fall, men kan vara högst 30 procent av de godtagbara 
kostnaderna  

• Ansökan lämnas in senast 31.10

• Beslutstidtabell december 2020 och 2021 1-3 gånger/år 

Omständighetsbidrag för 2020-21



Bidrag för orienteringskartor

• Med bidraget stöds kostnaderna för utarbetandet av orienterings- och sprintkartor

• Ansökan lämnas in senast 31.10

• Beslutstidtabell november-december 2020 och 2021                               

Omständighetsbidrag för 2020-21



Bidrag för utbildning av tränare, handledare eller administrativa funktionärer 

• Med bidraget stöds utbildning av medlemmar i idrottsföreningar och föreningar som 
ordnar motion frånsett yrkesutbildningen

• Bidrag beviljas för godtagbara kostnader enligt följande målsatta procentnivåer:

– I fråga om motionsverksamheten för barn och ungdomar är den målsatta nivån 
60-70 procent samt i fråga om motionsverksamheten för vuxna och administrativ 
utbildning är den målsatta nivån 30-40 procent

• Bidraget är högst 500 €/person/kurs och högst 500€/person/år

• Ansökan lämnas in senast 31.10

• Beslutstidtabell december 2020 och 2021

Kompetensbidrag för 2020-21



Stipendium för unga idrottare

• Syftet med bidraget är att uppmärksamma unga framgångsrika Åboidrottare (13-20 
år) som nått antingen nationella eller internationella framgångar under innevarande år

• Ansökan lämnas in senast 15.11 och för slutet av året senast 31.12

• Beslutstidtabell december och januari 

Kompetensbidrag för 2020-21



Tidsbegränsat bidrag för områdessimhallar

• Med bidraget stöds Åbobornas vattenmotion på eget initiativ samt vattensport som 
ordnas av idrotts- och motionsföreningar samt föreningar som ordnar motion

• Bidraget är ett årsbidrag som kan sökas en allmännyttig förening för underhåll av en 
simhall i Åbo 

• Bidraget beviljas genom dimensionering av anslaget

Riktade specialbidrag för 2021



Tidsbegränsat bidrag för lokalkostnader 

• Bidraget har överförts från koncernen till idrottsnämnden år 2019 och delas ut genom 
stadsstyrelsens beslut 17.12.2018 § 509 till de idrottsföreningar som nämnts i bilaga 2

• Bidraget beviljas som tilläggsdel till verksamhetsbidraget

• Bidraget beviljas genom dimensionering av anslaget

• Beslutstidtabell början av året 2021  

Utveckling av verksamheten för slalombacken i Hirvensalo

• Bidraget delas ut genom stadsstyrelsens beslut 18.6.2018 § 254 till Turun 
Slalomseura ry som tilläggsdel till verksamhetsbidraget

Riktade specialbidrag för 2021



• Specialsakkunnig Annakaisa Ahtiainen           
annakaisa.ahtiainen@turku.fi
040 1448 163

• Motionssekreterare Päivi Matilainen                                        
paivi.matilainen@turku.fi
050 5546 263

Kontaktuppgifter

• Idrottsplanerare Jaakko Saarinen                         
jaakko.t.saarinen@turku.fi
040 7412 207

• Motionsserviceansvarig Marianna Ylinampa  
marianna.ylinampa@turku.fi
050 5546 226

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


Åbo stads kulturnämnds 
bidrag och stipendier



• Åbobaserade föreningar, arbetsgrupper och konstnärer beviljas bidrag och 
stipendier för att skapa konstnärligt innehåll

• Årligen beviljas ca 1,8 miljoner euro i bidrag
• Fokus ligger på att stödja yrkeskonstnärer
• Bidragen och stipendierna är prövningsbaserade.
• Bidrag kan sökas i oktober
• Det elektroniska systemet
• Ansökan kan lämnas in på finska eller svenska

Kulturnämndens bidrag och 
stipendier



Föreningar och arbetsgrupper
1. Verksamhetsbidrag för konst- och kulturinstitutioner (för avtalspartner)

1 a. Verksamhetsbidrag 
1 b. Grundläggande konstundervisning

2. Verksamhetsbidrag för kultur- och konstsamfund
3. Bidrag för kulturell hobbyverksamhet
4. Projektbidrag
5. Utvecklingsbidrag

Personliga stipendier
6. Konststipendier

7. Aboa-stipendiet

Bidrags- och stipendiekategorier



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

Specialsakkunnig Ritva Jykelä
Ritva.jykela@turku.fi

Ytterligare information

mailto:niina.niemi-nagy@turku.fi
mailto:Ritva.jykela@turku.fi


Ungdomsnämndens bidrag



• Ungdomsnämnden beviljar bidrag till ungdomsorganisationer och 
organisationer för yngre tonåringar i Åbo för deras verksamhet, och till 
verksamhetsgrupper för unga i Åbo. 

• Verksamheten ska riktas till personer under 29 år. 

• Varje organisation och verksamhetsgrupp som ska få bidrag ska ha egen 
medelanskaffning för genomförandet av sina aktiviteter. 

• De bidrag som nämnden beviljar får sammanlagt vara högst 80 procent 
av föreningens eller verksamhetsgruppens totalkostnader. 

Ungdomsnämndens bidrag 1/2



• Med bidrag till ungdomsarbete stöds sådan verksamhet som främjar 
delaktighet och jämlikhet, stöder uppbyggnaden av vardagen och bidrar 
till den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet. 

• Verksamheten som får bidrag ska vara ungdomsinriktad, följa stadens 
riktlinjer och stödja ungdomsnämndens insatsområden.

• Ungdomsnämndens insatsområden för verksamhetsperioden 2017-2021 
är:

1. Att främja jämlikhet och minska ojämlikhet
2. Att förstå digitaliseringen som en del av de ungas liv
3. Att främja ett hållbart välbefinnande
4. Delaktighet och tillit till egna möjligheter att påverka och ett aktivt medborgarskap 
5. Att ställa sig fördomsfritt till internationalism samt värdesätta och värna om 

mångfalden

Ungdomsnämndens bidrag 2/2



• Verksamhetsbidrag beviljas för genomförande av allmän 
ungdomsverksamhet utgående från stagarna och 
verksamhetsplanen i ungdomsföreningar i Åbo och till regionala 
organisationer som kan likställas med sådana. 

• Om ungdomsverksamheten anordnas av en vuxenorganisation 
ska ungdomsverksamheten i bokföringen och 
verksamhetsberättelsen kunna särskiljas från organisationens 
övriga verksamhet. 

• Till regionala organisationer som utgörs av ungdomsföreningar 
med personmedlemmar kan verksamhetsbidrag beviljas under 
förutsättning att den regionala organisationen är registrerad och 
har Åbo stad som sitt huvudsakliga verksamhetsområde.

Verksamhetsbidrag 1/2



• Vid beviljandet av verksamhetsbidrag beaktas i vilken omfattning 
organisationen når ungdomar under verksamhetsåret

• Av en icke registrerad ungdomsförening förutsätts det att dess 
förvaltningsverksamhet och ekonomi är ordnad som i en 
registrerad förening och att de som undertecknar ansökan är 
myndiga. 

Verksamhetsbidrag 2/2



• Riktade specialbidrag är avsedda för enstaka evenemang och 
funktioner av engångskaraktär som inte ingår i föreningens 
verksamhetsplan.

• Evenemanget eller funktionen ska riktas till personer under 29 år. 

• Grupperna som ska få bidrag kan också vara ungdomsgrupper 
som verkar i samband med verksamhetsgrupper för vuxna. 

• Riktat specialbidrag kan sökas året om.

Riktade specialbidrag 1/2



• Ungdomsnämnden behandlar ansökningarna åtminstone tre 
gånger om året: i februari, maj och september. 

• Bidrag beviljas i regel högst 1000 euro. 

• Efter prövning kan riktat specialbidrag beviljas också till sökande 
som får ungdomsnämndens verksamhetsbidrag.
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Förvaltningskoordinator Joonas Petäjäniemi (fram till 1.10.2020 )

joonas.petajaniemi@turku.fi

Ytterligare information

mailto:joonas.petajaniemi@turku.fi


Ytterligare information:
www.turku.fi/avustukset
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