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PRIDno-2020-5788
Hankeavustuksen myöntäminen työllisyyttä edistäviin hankkeisiin vuodelle 2021,
Sininauha ry
Kaupunginhallitus hyväksyi Porin kaupungin uudet avustusperiaatteet 28.9.2020 (§
501). Uudistuksen myötä avautuu mahdollisuus tukea yhdistysten toteuttamia
hankkeita osallistumalla omarahoitusosuuden kattamiseen. Kaupungin
talousarvioesitys sisältää hankeavustuksiin varattavan määrärahan vuodelle 2021,
jonka kaupunginvaltuusto vahvistaa hyväksyessään talousarvion kokouksessaan
14.12.2020. Tämän jälkeen hankeavustukset avataan julkisesti haettavaksi.
Porin Sininauha ry on toimittanut kaupungille kaksi vuosia 2021-23 koskevaa
hankeavustushakemusta. Rahoittajat ovat tehneet myönteiset rahoituspäätökset
hankkeista ja hankkeiden on tarkoitus alkaa 1.1.2021. Jotta hankkeet voivat alkaa
ajallaan on yhdistyksen käynnistettävä mahdollisimman pian toimenpiteet muun
muassa henkilöstön ja tilojen hankkimiseksi. Tämä edellyttää kaupungin päätöstä
omarahoitusosuuteen osallistumisesta.
REDI - Digitaalisuutta ja toimintakykyä -hanke
Porin Sininauha ry:lle on myönnetty ESR-rahoitus REDI - Digitaalisuutta ja
toimintakykyä -hankkeeseen ajalle 1.1.2021-31.8.2022. Hankkeen tavoitteena on lisätä
nuorten työttömien työnhakijoiden työelämävalmiuksia Digiverstas-toiminnan avulla.
Verstaalle ohjataan nuoria kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun. Nuorille
pyritään löytämään sopiva polku kohti opintoja tai työmarkkinoita. Verstaalla tarjotaan
toimintapaikka päivittäin 15 porilaiselle nuorelle kahdessa vuorossa.
Toimintaan ohjautuvien nuorten määrästä riippuen kaupungilla on mahdollisuus
saada valtion tukea 40 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi hanke tuottaa kaupungille
säästöä työmarkkinatuen kuntaosuuksissa (ns. sakkomaksuissa).
Porin Sininauha ry on käynyt Porin kaupungin lisäksi neuvotteluja Ulvilan kaupungin ja
Säkylän kunnan kanssa hankkeeseen osallistumisesta. Ulvilan kaupunki on jo tehnyt
myönteisen päätöksen.
Hankkeen ESR-rahoitus on 377 997 euroa. Yhdistys hakee Porin kaupungilta 77 495
euron osuutta hankkeen rahoitukseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 472 492
euroa, jolloin Porin osuus kustannuksista on 16 %. Rahoitus jakautuu seuraavasti:
29 250 euroa vuonna 2021
28 845 euroa vuonna 2022
19 400 euroa vuonna 2023
KoMa-hanke
STM on myöntänyt Porin Sininauha ry:lle 90 % hankerahoituksen kynnyksettömän
palvelupisteen perustamiseen ja etsivä päihdetyö -mallin pilotoimiseen ajalle 1.1.2021-
31.8.2023. STM:n rahoituspäätös on ehdollinen, kunnes omarahoitusosuuden
maksaja vahvistetaan.
Hanke on Tampereen korkeakoulusäätiön hankkeen osatoteutushanke. Tampereen
korkeakoulusäätiön on tarkoitus tutkia heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden
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tilannetta ja koronan vaikutuksia heihin, sekä selvittää millaisia palveluita kyseinen
kohderyhmä tarvitsee. Porin Sininauhan lisäksi hankkeessa on osatoteuttajana myös
Helsingin yliopisto sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Porin osahankkeen päätavoitteena on huono-osaisuutta kokevien henkilöiden,
erityisesti asunnottomien, korvaushoidossa olevien, päihteidenkäyttäjien sekä
vankilasta vapautuvien henkilöiden, osallisuuden vahvistaminen ja vastaaminen
tämän kohderyhmän palvelutarpeisiin. Suunnitelmaan sisältyy mm. kohderyhmälle
tarjottavaa kuntouttava työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta. Palveluita toteutetaan
yhdessä Porin Perusturvan kanssa.
Hankkeeseen palkataan kaksi työntekijää. Hankkeen kokonaiskustannukset
ovat 358 452 euroa, josta ESR-rahoituksen osuus on 322 606 euroa. Sininauha ry anoo
Porin kaupungilta 10% omavastuuosuuden rahoittamista yhteensä 35 800 eurolla
vuosina 2021-23. Rahoitus jakaantuu seuraavasti:
13 700 euroa vuonna 2021
13 300 euroa vuonna 2022
8 800 euroa vuonna 2023
Liitteet:
1 Rahoitusanomus REDI-hanke, Sininauha ry 25.8.2020_ilman henkilötietoja
2 Avustusanomus_KoMa hanke, Porin Sininauha ry 30.10.2020_ilman henkilötietoja
Päätöksen peruste
Porin kaupungin avustusperiaatteiden mukaan hankeavustuksilla voidaan
mahdollistaa sellaisia yhdistysten toteuttamia kehittämishankkeita, jotka tukevat
kaupungin omaa toimintaa. Yhdistys voi hakea kaupungilta 1–3 vuotta kestävän
kehittämishankkeen omarahoitusosuutta tai kuntaosuutta, kun hankkeen päärahoitus
tulee joltain muulta rahoittajalta. Edellytyksenä
myöntämiselle on, että hanke edesauttaa kaupungin strategian ja ohjelmien
toteutusta. Kaupungin avustuksella voidaan kattaa omarahoitusosuus, joka on
korkeintaan 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Elinvoima- ja ympäristölautakunta tekee kehittämishankkeen omarahoitusosuuden
rahoittamisesta päätöksen koko hankeajalle ja avustuksesta tehdään varaus tulevien
vuosien
talousarvioon. Toimialajohtajalla on oikeus tehdä päätös korkeintaan vuoden
mittaisesta hankkeesta.
Hankkeiden valmistelun aloittamiseksi ja hankkeiden käynnistymiseksi ajallaan on
päätös avustuksesta tehtävä mahdollisimman pian. Tämän vuoksi toimialajohtaja
tekee päätöksen hankkeiden rahoituksesta 1. vuoden osalta ja lautakunnalle esitetään
marraskuun kokouksessa päätettäväksi 2. ja 3. vuoden avustukset.
Päätös
Päätän myöntää Porin Sininauha ry:lle hankeavustusta vuodelle 2021 seuraavasti:
REDI - Digitaalisuutta ja toimintakykyä -hankkeeseen 29 250 euroa
KoMa-hankkeeseen 13 700 euroa
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Avustukset maksetaan talousarvion vahvistamisen jälkeen hankeavustuksiin varatusta
määrärahasta tai työllisyysmäärärahoista, mikäli valtuusto ei myönnä määrärahaa
hankeavustuksiin. Avustuksen maksatuksen ehtona on KoMa-hankkeen osalta
myönteisen avustuspäätöksen esittäminen.

Tiedoksi
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, Johanna Huhtala/Porin Sininauha ry, Pia Markkanen
/talousyksikkö, Juha Laine/työllisyyspalvelut, Matti Järvinen/perusturva,
avustustyöryhmän puheenjohtaja
Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 6.11.2020
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Oikaisuvaatimus
§ 15
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi
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