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Arvioinnin lähtökohdat

- Porvoon kaupunkistrategia

- Lainsäädäntö: laki kunnan kulttuuritoiminnasta, 

liikuntalaki, nuorisolaki, kunnan vastuu hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisessä
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Esimerkki vaikutusketjusta

Panos: 
avustusmääräraha

Teko: myönnettävä 
avustus

Vaikutus: järjestettyjä 
tapahtumia ja muuta 
elämyksellistä vapaa-
ajan toimintaa, 
toteutunutta 
yhteistyötä ja 
vuoropuhelua 
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Tavoite / 
vaikuttavuus: 
Porvoossa on 
kaupunkielämän 
sykettä

tavoite / vaikuttavuus

vaikutukset

V aikutusketjumallin lähde: The iooi method, 
Ber telsmann Stiftung, muokattu Sitrassa (Heliskoski, 
Humala, Kopola, Tonteri, Tykkyläinen 2018)



Esimerkki vaikutusketjusta

Panos: 
avustusmääräraha

Teko: myönnettävä 
avustus

Vaikutus: järjestettyjä 
tapahtumia ja muuta 
elämyksellistä vapaa-
ajan toimintaa, 
toteutunutta 
yhteistyötä ja 
vuoropuhelua 
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Tavoite / 
vaikuttavuus: 
Porvoossa on 
kaupunkielämän 
sykettä

tavoite / vaikuttavuus

vaikutukset

Tavoitetta tukevilla 
kriteereillä mahdollisimman 

vaikuttavaa avustamista



Kaupunkistrategian kärjet muuttuvat tavoitteista 

todellisuudeksi monien toimenpiteiden yhteisvaikutuksesta
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Porvoo on paras 
arkenakin

Parantunut yhdenvertaisuus, 
toteutuneita oppimisen 
mahdollisuuksia

Eläkeläiset

Määräraha yhteisöllisyyden 
avustukseen

Myönnetty avustus 
eläkeläisyhdistyksen toimintaan



Arviointikriteerien kaksi tasoa

1) Pakolliset kriteerit 2) Vertailukriteerit
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Vain osa hakemuksista 
täyttää pakolliset kriteerit

Hakemus

Hakemus

Hakemus

Vertailukriteereillä 
hakemuksia 
verrataan 

kriteereihin…

ja toisiinsa



Avustukset, joita kriteerien yhtenäistämisen tarve koskee

• Liikunta-avustukset

• Yleisavustus

• Kohdeavustukset

• Ohjausavustus (kolmesti vuodessa)

• Koulutusavustus

• Vuokra-avustus

• Palkitsemiset

• Nuorisoavustukset

• Yleisavustus

• Kohdeavustukset

• Palkkausavustus

• Projektiavustus

• Nuorten toimintaraha (jatkuva haku)

• Kulttuuriavustukset

• Yleisavustus

• Kohdeavustus kulttuuritoiminnan 

toteuttamiseen

• Apurahat

• Hopea-Untracht –rahaston apuraha

• Taiteilija-apuraha

• Palkitsemiset

• Museoavustus
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Avustukset, joita kriteerien yhtenäistämisen tarve koskee

• Yhteisöllisyyden avustus, jota voivat 
hakea
• asukas- ja kyläyhdistykset
• vanhempainyhdistykset
• eläkeläisyhdistykset
• perinnejärjestöt
• monikulttuurista tai kotoutumista tukevaa 

toimintaa järjestävät yhdistykset
• työttömien yhteisöllisyyttä edistävät sekä 

muut yleishyödylliset, yhteisöllisyyttä tai 
kansalaistoimintaa edistävät yhdistykset, 
yhteisöt ja ryhmät

• Vapaan sivistystyön avustukset
• Opistolaiskuntien avustukset

• Taiteen perusopetuksen avustus

• Koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan palkkaus- ja toiminta-
avustukset

• Yksityisteiden perusparannus-
ja kunnossapitoavustukset

• Osallistavan budjetoinnin 
/ kuntalaisdemokratian ratkaisut, 
neljännen sektorin projektiavustukset 
ja kokeiluhankkeet (esim. Näsin 
kartanon vuokraus)
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Määrällinen vs. laadullinen kriteeri

Esimerkkejä määrällisistä kriteereistä

• oppilasmäärä
• yksityistien pituus
• prosentuaalinen osuus 

avustusmäärärahasta
• valmennuskertojen määrä

Esimerkkejä laadullisista kriteereistä

• toiminnan tärkeys tietylle 
väestöryhmälle tai kaupungin 
alueelle

• taiteilijan merkitys edustamalleen 
taiteen alalle
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Yhtenäistämisen tarve koskee laadullisilla kriteereillä arvioitavia 
avustushakemuksia -> parempi tasavertaisuus ja päätöksenteon läpinäkyvyys 



Ehdotus: yhtenäiset pakolliset kriteerit

13.12.2022

Min na Särelä

• Millaiseen toimintaan avustusta ei myönnetä:

• Toimintaan, joka on suoraan sidoksissa liiketoimintaan tai jonka keskeinen tarkoitus

on varainkeruu

• Samaan toimintaan, jota kaupunki hankkii ostopalveluna

• Edelleen jaettavaksi

• Kaupungin omaan toimintaan tai sen oman toiminnan rahoittamiseen tähtäävään toimintaan

• Samaan toimintaan, jota Porvoon kaupunki jo avustaa toisella avustuslajilla

• Hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) alaiseen palvelun tuottamiseen

• Uskonnon harjoittamiseen, poliittisen puolueen toimintaan eikä ammattiyhdistysliikkeille

• Mihin kuluihin avustusta ei myönnetä:

• Porvoon kaupungin omistamien tilojen vuokrakuluihin

• Muuhun kuin avustushakemuksessa ja -päätöksessä mainittuun tarkoitukseen

• Edellisenä kalenterivuonna toteutetun projektin kuluihin, pois lukien liikunnan avustukset

• Kiinteistön rakennus- ja korjauskustannuksiin, työhuoneen korjaus- tai muuttokustannuksiin

• Ulkomaanmatkakustannuksiin

• Yksityishenkilöiden tutkinto-, lukukausi- tai kurssimaksuihin mukaan lukien Kansalaisopiston kurssimaksuihin

• Pelkästään markkinointikuluihin

Vain osa hakemuksista 
täyttää pakolliset kriteerit

Hak emus

Hak emus

Hak emus



Ehdotus: yhtenäiset pakolliset kriteerit
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• Sijaintiin liittyvät kriteerit:
• Hakija on porvoolainen tai toiminta, johon avustusta haetaan, kohdistuu

Porvooseen tai porvoolaisiin

• Avustusta ei myönnetä valtakunnalliselle kattojärjestölle

• Avustushakemukseen, toimitettaviin tietoihin ja liitteisiin liittyvät kriteerit:
• Hakemus on jätetty ilmoitetun hakuajan sisällä sähköisen haun kautta
• Yhdistyshakija on toimittanut yhdistyksen edellisen tilikauden toimintakertomuksen

ja tilinpäätöksen toiminnantarkastuskertomuksineen
• Työryhmä- tai yksityishenkilöhakija on toimittanut vastuuhenkilöiden ansioluettelot tai muun 

yhteenvedon vastuuhenkilöiden aiemmin toteuttamasta vastaavasta toiminnasta ja osaamisesta
• Työryhmä- tai yksityishenkilöhakija on toimittanut erittelyn Porvoon kaupungilta edellisenä vuonna 

saadun avustuksen käytöstä, jos on saanut avustusta myös edellisenä vuonna

• Hakija on toimittanut pyydetyt lisätiedot ja –aineistot ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Pyydettävät 
lisätiedot ja –aineistot voivat olla mm. yhdistyksen säännöt, kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja 
talousarvio tai tarkennuksia hakulomakkeella annettuihin tietoihin.

Vain osa hakemuksista 
täyttää pakolliset kriteerit

Hak emus

Hak emus

Hak emus



Yhtenäisillä pakollisilla kriteereillä

varmistetaan:
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• Avustuskäytännön tasavertaisuutta

• Samat vaatimukset kaikille

• Ei useita avustuksia samaan tarkoitukseen

• Vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

• Varmistetaan hakijan hyvä hallinto

• Mahdollisestaan edellisen avustuksen käytön seuranta

• Prosessin ja toimintatavan lainmukaisuus, avustuksen kohdentuminen Porvoon kaupungin 

vastuualueelle kuuluvaan toimintaan

• Vaikuttavuutta ja avustusten haluttua kohdentumista

• Avustus käytetään porvoolaisten hyväksi

• Tuetaan aktiivisia toimijoita, joiden toiminnalla on laaja vaikuttavuus

• Tuetaan toimintaa, ei puitteita

Vain osa hakemuksista 
täyttää pakolliset kriteerit

Hak emus

Hak emus

Hak emus



Pakolliset kriteerit, joita ei yhtenäistetä

• Näidenkin kriteerien osalta tarkistetaan käytettyjen termien yhtenäisyys sekä

kriteerien yhdenmukaisuus yhtenäistettävien pakollisten kriteerien kanssa

• Millaiselle toimijalle avustusta voidaan myöntää
• Liikunnan yleisavustus: rekisteröidyt urheilu- ja liikuntayhdistykset

• Nuorisotoiminnan yleisavustus sekä projektiavustus: nuorisoyhdistykset sekä nuorten toimintaryhmät

• Kulttuuritoiminnan kohdeavustus: yhdistykset, työryhmät ja yksityishenkilöt, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa

Porvoossa

• Taiteilija-apuraha: Porvoossa vakinaisesti asuva taiteilija tai ammattitaidon saavuttanut taiteellista työtä tekevä henkilö.

• Yhteisöllisyyden avustus: asukas- ja kyläyhdistykset, vanhempainyhdistykset, eläkeläisyhdistykset, perinnejärjestöt, 

monikulttuurista tai kotoutumista tukevaa toimintaa järjestävät yhdistykset, työttömien yhteisöllisyyttä edistävät sekä muut 

yleishyödylliset, yhteisöllisyyttä tai kansalaistoimintaa edistävät yhdistykset, yhteisöt ja ryhmät

• Vapaan sivistystyön opistolaiskuntien avustus: rekisteröidyt vapaan sivistystyön opistolaiskunnat

• Millaiseen toimintaan avustusta voidaan myöntää
• Esim. nuorisotoiminnan yleisavustus: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden toiminnan toteuttamiseen, yhteisöllisyyttä lisääviin ja 

nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin tapahtumiin sekä pää- ja sivutoimisten työntekijöiden palkkaukseen ja projekteihin. 

Yhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen ja yhteisöllisyyttä lisääviin tapahtumiin.
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Vain osa hakemuksista 
täyttää pakolliset kriteerit

Hak emus

Hak emus

Hak emus



Ehdotus: yhtenäisten vertailukriteerien johtaminen kaupunkistrategiasta
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• Toimintaa järjestetään niin 
keskustassa, lähiöissä kuin 
maaseudulla ja saaristossakin.

• Toimintaa on molemmille 
kieliryhmille sekä 
vähemmistökieliryhmille.

• Toimintaa järjestetään 
monipuolisesti kaikille 
ikäryhmille ja eri kohderyhmille.

• Toiminta edistää kuntalaisten 
hyvinvointia, terveyttä, 
yhdenvertaisuutta ja 
osallisuutta.

• Toiminta luo mahdollisuuksia 
osaavalle työvoimalle.

• Toiminta tukee Porvoon 
elämyksellistä ja monipuolista 
vapaa-aikaa sekä elävää 
kaupunkikulttuuria.

• Toimintaa järjestetään kaikkina 
vuodenaikoina.

• Toiminta mahdollistaa aitoa 
vuoropuhelua ja laajaa 
vuorovaikutusta, rohkeita 
kokeiluja ja hyvän ilmapiirin 
rakentumista.

• Toiminta tukee Porvoon 
ilmastotavoitteiden 
toteutumista.



Ehdotus: yhtenäiset vertailukriteerit

Avustushakemuksia verrataan seuraaviin Porvoon kaupunkistrategialla tavoiteltaviin vaikutuksiin siten,
että kaikki avustettava toiminta kokonaisuutena edistäisi näiden toteutumista.
Yksittäisen avustettavan toiminnan tulee siis osaltaan edistää näiden vaikutusten toteutumista,
mikä voi tarkoittaa esim. tietyn kylän asukkaiden osallisuuden edistämistä ja elämyksellistä
vapaa-ajan toimintaa.

KAUPUNKIELÄMÄN SYKETTÄ
• Toiminta tukee Porvoon elämyksellistä ja monipuolista vapaa-aikaa sekä elävää kaupunkikulttuuria.
• Toimintaa järjestetään kaikkina vuodenaikoina.
• Toiminta mahdollistaa aitoa vuoropuhelua ja laajaa vuorovaikutusta, rohkeita kokeiluja ja hyvän ilmapiirin rakentumista.
PARAS ARKENAKIN
• Toimintaa järjestetään niin keskustassa, lähiöissä kuin maaseudulla ja saaristossakin.
• Toimintaa on molemmille kieliryhmille sekä vähemmistökieliryhmille.
• Toimintaa järjestetään monipuolisesti kaikille ikäryhmille ja eri kohderyhmille.
• Toiminta edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.
SUOSITUIN KOTIKAUPUNKI
• Toiminta luo mahdollisuuksia osaavalle työvoimalle.
ILMASTOTEKOJEN KAUPUNKI
• Toiminta tukee Porvoon ilmastotavoitteiden toteutumista.

Avustuksen tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon toiminnan määrä, laatu ja laajuus.
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Vertailukriteereillä 
hakemuksia 

verrataan 
kriteereihin…

ja toisiinsa




