
Yhdistysyhteistyön
kehittäminen

- Yhdistysyhteistyöohjelman laatiminen -

Yhdistysilta 19.10.2022



Taustaa yhdistysyhteistyön kehittämiselle ja
yhdistysyhteistyöohjelmalle

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 5 § Viranomaisen velvollisuus
edistää yhdenvertaisuutta

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986 4 §
Viranomaisen velvollisuus edistää tasa-arvoa



Kuntalaki…
22 § (8.2.2019/175) Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

 Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.
Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen
mahdollisuuksista ja menetelmistä.

 Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;

2) selvittämällä asukkaiden ja kunnassa säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai
oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;

4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;

5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;

6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua
ja valmistelua.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410


Porin strategia 2030

Visio: Pori on kasvun kaupunki

Vision yksi tavoite on:



OSALLISUUS- JA VAIKUTTAMISTAVAT PORISSA

Ryhmä/vaikuttamisväylä Tarkoitus Yhdistysten rooli Yhteyshenkilö

Nuorisovaltuusto Kuntalaki 410/2015
Demokratia ja vaikuttaminen: 5. luku
Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus, 26 §

Vanhusneuvosto Kuntalaki 410/2015
Demokratia ja vaikuttaminen: 5. luku
Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus, 27 §

Vammaisneuvosto Kuntalaki 410/2015
Demokratia ja vaikuttaminen: 5. luku
Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus, 28 §

Porin rintamaveteraaniasiain
neuvottelukunta

Valtioneuvoston päätös
rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnasta
681/1979

Porin kaupungin romanityöryhmä Länsi-Suomen Romanit ry sosiaali- ja perhepalvelujen
johtaja

Hyvinvointiryhmä Satakunnan
yhteisökeskuksen edustus

strategiapäällikkö

Hyvinvointitiimi (sisäinen ryhmä) hyvinvointikoordinaattori

Lasten ja nuorten asioiden
ohjausryhmä (LANU)

Nuorisovaltuuston edustus sivistystoimialan toimialajohtaja
nuorisopalvelujen esihenkilö
yhteyskoordinaattori

Porin kaupungin avustustyöryhmä Satakunnan
yhteisökeskuksen edustus

controller

Porin kaupungin yhdenvertaisuus-
ja tasa-arvotyöryhmä

Palvelujen ja henkilöstön yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon edistäminen lakiperustaisesti

yhteyskoordinaattori



Yhdistysyhteistyön tarkoitus ja tavoite

Tarkoitus

 luoda Porin kaupungin ja Porissa toimivien yhdistysten välille sujuva toimintamalli, joka edistää

kuntalaisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä hyvinvointia;

 ylläpitää ja edistää paikallisia perinteitä;

 edistää molemminpuolista tiedonkulkua;

 tavoittaa sujuvasti iso joukko kuntalaisia;

 edistää yhdistysten yhdenvertaista ja avointa kohtelua;

 kytkeä järjestö-, yhdistys- ja kansalaistoiminta kaupungin strategiseen suunnitteluun ja

päätöksentekoon.



Jatkuu…

Tavoite

 edistää kuntalaisten hyvinvointia yhdistysyhteistyön avulla/kautta;

 turvata kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuudet  yhdistysyhteistyön avulla/kautta;
 saada kuuluville yhdistyksen jäsenten ääni kaupungin päätöksenteossa heille merkityksellisissä

asioissa;

 tehdä kaupungin toimintaa tutuksi yhdistysyhteistyön kautta;

 tukea eri tavoin alueen yhdistyksiä kaupungin elinvoimaa ja hyvinvointia lisäävässä toiminnassa.



Avustustoiminta

Kumppanuus/
Kumppanuusmenettely

Tapahtumayhteistyö

Säännölliset tapaamiset

Neuvonta

Viestintä

Yhteistyö

& yhdistykset

Yhteistyö
kaupunki, hyvinvointialue

& yhdistykset

Yhdistysyhteistyön muodot
Porin kaupungin
näkökulmasta



Ohjelma-asiakirjan laatimisen tarkoitus ja tavoite

Tarkoitus
 edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista;
 kytkeä järjestö-, yhdistys- ja kansalaistoiminta aikaisempaa kiinteämmin kaupungin toiminnan

suunnitteluun;
 lisätä avoimuutta ja yhdenvertaisuutta kaupungin ja Porin alueella toimivien yhdistysten kesken;
 tarjota vaikuttamisen ja osallisuuden mahdollisuuksia alueen väestölle kaupungin toiminnan

suunnittelussa yhdistystoiminnan kautta;
 hyödyntää alueen yhdistysten laajaa osaamisperustaa alueen väestön hyvinvointia edistävässä

toiminnassa.

Tavoite
 tehdä näkyväksi yhdistysten merkittävyys koko kaupungin hyvinvoinnin edistämisessä;
 huomioida kaupungin asukkaat yhdistystoiminnan kautta kaupungin toiminnan suunnittelussa ja

päätöksenteossa.

 Ohjelma-asiakirja on tarkoitettu kaupungin työntekijöiden ja yhdistysten käyttöön.



Ohjelma-asiakirjan sisältö
 lyhyehkö tiivistelmä eri asioista
 tiivistetty kuvaus Porin kaupungin ja alueella toimivien yhdistysten välisestä yhteistyötä ja

yhteistyön muodoista, toisin sanoen sisältö kuvaa toimintamallin kaupungin ja yhdistysten väliselle
yhteistyölle

 Toimintamallissa neljä osa-aluetta:
 yhteistyön toimintatavat (avustukset, kumppanuusmenettely, tilayhteistyö ja

tapahtumayhteistyö);
 yhdistysyhteyshenkilötyö;
 yhteistyön vuosikello;
 viestintä.

 Osa-alueet linkittyvät tiiviisti toisiinsa käytännössä,
mutta ne kuvataan ohjelmassa toisistaan erillisinä
osa-alueina asiasisällön selvyyden vuoksi.



Yhdistysyhteistyön
vuosikello
(alustava)

Konsernipalvelut/S-L V  19.4.2022



Miten tästä eteenpäin yhdistysyhteistyön kehittämisessä?

 Suunnitteilla avustustyöryhmän muuttaminen yhdistysyhteistyöryhmäksi

 monialainen ryhmä, jossa mm. avustusasioita Porin organisaatiossa hoitavien toimijoiden

edustus sekä yhdistysten edustus asiantuntijana

 Kaupungin nettisivujen ajantasaisuuden ylläpitäminen sekä nettisivujen muokkaaminen paremmin

yhdistyksiä palveleviksi

 Yhdistysyhteistyöohjelman valmistuminen keväällä 2023

 yhdistysten kommentointi ja ajatukset: työpaja- tai kommentti-/lausuntomuotoinen valmistelu

 Yhdistysyhteyshenkilötoiminnan paikan löytyminen

 yhteydenpito yhdistysten kanssa

 yhteydenpito muiden kuntien yhdistysyhteyshenkilöiden kanssa



https://www.pori.fi/yhdistysyhteistyo

https://www.pori.fi/avustukset
https://www.pori.fi/kumppanuussopimukset

Yhteyskoordinaattori Sirkka-Liisa Varjus
Konsernipalvelut/Talous- ja hallintoyksikkö/Strategia- ja
tietopalvelut
sirkka-liisa.varjus@pori.fi
Puh. 044 701 3408
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