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1 Avustuksen myöntämi-
sen yleiset ehdot  

Sosiaali- ja terveystoimen avustusten myöntämisperusteet noudattavat Porvoon kaupungin yleisiä avustus-
periaatteita, täydentäen niitä. Avustukset myöntää Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta. Avus-
tusta voi saada korkeintaan sen määrän, mitä on hakenut.  

 

Avustusta voi saada  

• jos yhdistys toimii Porvoossa ja on rekisteröity yhdistys  

• jos yhdistys on ensi sijassa sairaus-, vammais- ja eläkeläisyhdistys tai muu yhdistys, 

joka edistää kuntalaisten hyvinvointia  

• jos yhdistyksen toiminta edistää eri ikäisten asukkaiden hyvinvointia, omaa aktiivisuutta, oma-

toimisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä ja eriarvoistumista. 

 

Avustusta myönnetään toteutettavaan toimintaan. Avustusta ei myönnetä vuokrakuluihin, kalusto-
hankintoihin, siivous- ja puhtaanapitokuluihin, toimistotarvikkeisiin, puhelin-, ict-kuluihin, palkkahallin-
toon ja kirjanpitokuluihin eikä pitkäaikaistyöttömien palkkaamisesta aiheutuviin työnantajan palkkahal-
lintokustannuksiin. 

 

Avustuksia haetaan vuosittain vahvistetun hakuajan puitteissa. Hakemukseen on liitettävä edellisen toimin-
takauden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kuluvan kauden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Lisäksi 
voidaan pyytää muita liitteitä ja selvityksiä haettavasta avustuksesta riippuen.  
 
Hakemukset lähetetään sähköisesti. Tukea hakemuksen sähköiseen tekoon saa kaupungin asiakaspalvelu-
piste Kompassista, Rihkamatori B. Hakemusten tulee olla perillä ilmoitettuna määräaikana. Myöhässä saa-
puneet hakemukset hylätään. Kaupunki voi myös pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen. 
Puutteelliset hakemukset, joita ei ole korjattu tai täydennetty korjauspyynnön mukaisesti annetussa määrä-
ajassa hylätään. 

 

2 Avustuslajit 

Avustukset jaetaan kolmeen avustuslajiin:  

1. Palveluavustukset ja vapaa-ajan toiminta-avustukset (Yleisavustus) 

2. Kohde- ja projektiavustukset  

3. Työllisyyshankeavustus  
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2.1 Palvelu- ja vapaa-ajanavustus 

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon on varattu yleisavustuksille määräraha. Avustuksen tarkoituksenmu-
kaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon toiminnan määrä, laatu ja laajuus, avustuksen tarve ja 
yhdistyksen taloudellinen tila.  
 
Palveluavustuksella tuetaan toimintaa, joka on sosiaali- ja terveystoimen omaa toimintaa täydentävää tai tu-
kevaa. Avustuksia kohdennetaan toimintaan, joka on ennaltaehkäisevää, lisää yhteisöllisyyttä ja tarjoaa osal-
listumismahdollisuuksia.  Avustuksia myönnetään muun muassa vertaistukitoimintaan, riski- ja erityisryhmille 
suunnattuihin palveluihin ja toimintaan sekä ikääntyneiden kotona asumisen mahdollisuuksien tukemiseen. 
Lisäksi avustuksia myönnetään vapaaehtoistyöhön, harrastus-, kerho- ja virkistystoimintaan.  
 

 

2.2 Kohde- ja projektiavustukset  
Avustukset rahoitetaan pääsääntöisesti sosiaalihuollon ja terveydenhuollon rahastojen vuosittaisilla tuotoilla. 
Toiminta, johon avustusta haetaan, tulee olla kohde- tai projektipainotteinen.  

Mikäli kohde- ja projektiavustusten määräraha ei tule käytettäväksi kokonaisuudessaan painopiste 1, 2 eikä 
painopiste 3 käyttöön, siirtyy summa yleisavustuksien kokonaissummaa täydentämään.   

 

2.2.1 Painopiste 1: Yksinäisyyden vähentäminen  

Avustetun toiminnan tulee helpottaa porvoolaisten eri-ikäisten yksinäisyyttä ja edistää yhteisöllisyyttä. Paras 
apu yksinäisyyteen on yhteys toiseen ihmiseen. Tähän varataan alustavasti 46 % rahastojen tuotosta. 
Avustusten valmistelussa arvioidaan toiminnan aktiivisuutta, vaikuttavuutta ja toteutussuunnitelmaa. Tämän 
painopisteen avustussumma ratkaistaan kokonaisharkinnalla.  

Yksinäisyyden vähentämisen painotuksella oleva avustus on tarkoitettu yhdistyksellesi, jos toimintanne 
luonne (kohde) tai projektinne 

• tavoite on edistää eri-ikäisten porvoolaisten terveyttä ja hyvinvointia  

o ehkäisemällä yksinäisyyttä  

o vähentämällä yksinäisyyttä yhteisöllisyyden keinoin järjestämällä toimintaa 

o tukemalla yksinäisyyttä kokevaa ja ohjaamalla, sekä tarvittaessa saattamalla, oman tai 

toisen toimijan toimintaan harrastusten ja kohtaamisten pariin 

o hyödyntämällä monipuolisesti viestintäkanavia, jotta toiminta on mahdollisimman löy-

dettävää  

• on suunnattu porvoolaisille sekä 

• tukee sosiaali- ja terveystoimen omaa toimintaa. 

 

 

2.2.2 Painopiste 2: Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö  

Avustetulla toiminnalla haetaan mielenterveyden vahvistamista sekä päihteiden aiheuttamien haittojen 
ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Tähän varataan alustavasti 38 % rahastojen tuotosta. Ehkäisevän 
mielenterveys ja päihdetyön tavoitteena on mielenterveyden vahvistaminen, uupumuksen ehkäisy 
sekä päihteettömyyden edistäminen. Avustusten valmistelussa arvioidaan toiminnan aktiivisuutta, vai-
kuttavuutta ja toteutussuunnitelmaa. Tämän painopisteen avustussumma ratkaistaan kokonaisharkin-
nalla. 
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Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön painotuksella oleva avustus on tarkoitettu yhdistyksellesi, jos 
toimintanne 

• tavoite on edistää eri-ikäisten porvoolaisten terveyttä ja hyvinvointia  

o ehkäisemällä päihteiden käytön, tupakoinnin ja/ tai rahapelipelaamisen aloittamista tai  

o tukemalla päihteidenkäytön, tupakoinnin ja/tai rahapelipelaamisen vähentämistä ja 

lopettamista tai  

o vähentämällä lähisuhdeväkivallan riskitekijöitä; kuten perheiden syrjäytymistä sekä 

päihde- ja mielenterveysongelmia 

• on suunnattu porvoolaisille sekä 

• tukee sosiaali- ja terveystoimen omaa toimintaa. 

 

 

2.2.3 Painopiste 3: Kaksisuuntaisen kotoutumisen edistäminen 

Avustetun toiminnan tulee helpottaa porvoolaisten eri-ikäisten maahanmuuttajien kotoutumista. Tähän 
varataan alustavasti 16 % rahastojen tuotosta. Avustusten valmistelussa arvioidaan toiminnan aktiivi-
suutta, vaikuttavuutta ja toteutussuunnitelmaa. Tämän painopisteen avustussumma ratkaistaan koko-
naisharkinnalla.  

 

Kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämisen painotuksella oleva avustus on tarkoitettu yhdistyksellesi, 
jos toimintanne luonne (kohde) tai projektinne 

• tavoite on edistää eri-ikäisten porvoolaisten terveyttä ja hyvinvointia 

o edistämällä kotoutumista, erityisesti kaksisuuntaista kotoutumista 

o luomalla vuorovaikutustilanteita suomalaisen yhteiskunnan kanssa, keskeisimmin arki-

päivän tilanteissa ja lähiyhteisöissä, esim. vapaa-ajantoiminnassa 

o hyödyntämällä monipuolisesti viestintäkanavia, jotta toiminta on mahdollisimman löy-

dettävää 

o tekemällä laajasti yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa 

• on suunnattu porvoolaisille sekä 

• tukee sosiaali- ja terveystoimen omaa toimintaa. 

 

 

2.3 Työllisyyshankeavustus  

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon on varattu työllisyyshankeavustuksille määräraha. Työllisyyshan-
keavustusta voidaan myöntää Porvoon kaupungissa toteutettaville työllisyyshankkeille. Hankkeiden tulee 
edistää porvoolaisten työttömien, erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Rahoitusta myön-
netään hankkeille, jotka täydentävät Porvoon kaupungin työllisyyspalveluiden työllistämistoimintaa.  
 
Hankkeiden tulee tarjota työttömille ammatillisesti suuntautunutta palvelua, jota Porvoon työllisyyspalvelut ei 
tuota. Lisäksi halutaan tukea hankkeita, jotka pystyvät tarjoamaan asiakkaille palkkatyötä. Hakijan tulee ha-
kemuksessaan selvästi tuoda ilmi hankkeen vaikuttavuus, miten toiminta tukee ja täydentää kaupungin 
omaa työllistämistoimintaa sekä vastata kyseisen avustuslajin periaatteiden jokaiseen kohtaan. Jos työlli-
syyshankeavustuksiin varattu määräraha ei tule käytetyksi kokonaisuudessaan, työllisyyspalvelut arvioivat 
jäljelle jäävän määrärahan käyttöä kuluvan vuoden aikana, mikäli Porvoossa käynnistetään hankkeita, joilla 
on merkittävä työllistävä vaikutus. 
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2.3.1 Työllisyyshankkeiden avustusperiaatteet 

1) Avustuksen myöntäminen vaikuttaa merkittävästi työllisyyden edistämiseen Porvoossa.  
 
2) Hankkeet tukevat ja täydentävät Porvoon kaupungin omia työllisyyspalveluita ja niiden tavoitteita. 
 
3) Hankkeiden kuntarahoitusosuudesta on neuvoteltava kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa etukäteen 
hankesuunnitteluvaiheessa, jotta hankkeiden mahdolliseen kuntarahoitusosuuteen voidaan talousarviossa 
erikseen varautua. Vuosittain haettavien jatkorahoitusten osalta edellytetään vuosittaista kuntarahoituksen 
hakemista ja lisäksi neuvotteluita, mikäli hankkeen kohderyhmään, toimintaan tai kustannuksiin tulee oleelli-
sia muutoksia. 
 
4) Hakija selvittää hakemuksessaan koko projektin rahoitussuunnitelman sekä yksilöidyt rahoituslähteet, mu-
kaan lukien muut mahdolliset Porvoon kaupungilta hakemansa avustukset. Mahdollisesta laskennallisena 
osuutena (esim. tilat tai työpanos) osoitettavasta kuntarahoituksesta sovitaan erikseen, mikäli se nähdään 
hankkeen kannalta tarkoituksenmukaisena toimintatapana 
 
5) Avustusta myönnettäessä edellytetään, että kaupungilla on mahdollisuus seurata projektin etenemistä esi-
merkiksi projektin ohjaus- tai johtoryhmässä. 
 
6) Hakijan esittäessä useampia hankkeita rahoitettavaksi hakijan tulee asettaa hakemansa hankkeet tär-
keysjärjestykseen. 
 
7) Mikäli samoihin kohderyhmiin tai toimenpiteisiin tulee useampia hankehakemuksia eri toimijoilta, voidaan 
toimijoita pyytää neuvottelemaan päällekkäisyyksien välttämiseksi hankeyhteistyöstä ennen kuntarahoituk-
sesta päättämistä. 
 
8) Rahoitettujen hankkeiden osalta tulee mahdollisista kustannusarvioon tai hankesuunnitelmaan tulevista 
muutoksista ilmoittaa välittömästi Porvoon kaupungin työllisyyspalveluihin kuntarahoitusosuuden tarkista-
miseksi. Kuntarahoituksen vuosittaisen maksamisen edellytyksenä on, että hanke etenee sille asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. 
 
9) Hankkeesta tiedotettaessa Porvoon kaupunki on mainittava yhtenä osarahoittajana. 
 
10) Mikäli hankkeen toteuttaja ei vielä haun ajan kohtana ole varma hankkeen toteutumisen ajankohdasta ja 
muusta rahoituksesta, edellytetään toteuttajan silti toimittavan ennakkotiedot hankkeesta hakulomakkeella. 

 


