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Saapuvilla olleet jäsenet
Jaakko Jäntti, puheenjohtaja
Henna Kyhä
Ismo Läntinen
Juha Joutsenlahti
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§ 228
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 229
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marja Ruohonen ja Aila Korkeaoja.
Pöytäkirja tarkastetaan 21.10.2020.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jelena Kiilholma ja Tapio Huhtanen.
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§ 230
Työryhmän perustaminen selvittämään Porin seudun kansalaisopiston, Porin Taidekoulun,
Palmgren-konservatorion ja Pori Sinfoniettan toiminnan järjestämisen malleja
PRIDno-2020-5547
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Osana sivistystoimialalta edellytettyjä säästötoimenpiteitä on kaavailtu toiminnan
tehostamista opetus- ja kulttuuriyksiköiden tuottamissa palveluissa, kohdentuen
erityisesti Porin seudun kansalaisopiston, Porin Taidekoulun, Palmgren-
konservatorion ja Pori Sinfoniettan toiminnan järjestämisen malleihin.
Kattavan selvityksen avulla saatavan tiedon kautta voitaisiin vastaisuudessa päättää
olisiko toimintojen organisointitapoihin mahdollisesti tehtävillä muutoksilla perusteita
ja voitasiinko niiden avulla saada tavoiteltuja hyötyjä, jotka olisivat toimintojen
tehostamisen kautta saatavat kustannussäästöt sekä mahdolliset synergiaedut ko.
perusyksiköiden tuottamissa palveluissa.
Em. selvitystyötä tekemään tulee perustaa työryhmä, joka koostuu asiantuntija- ja
vastuuvirkamiehistä sekä luottamushenkilöistä.
Selvitystyöryhmän olisi hyvä muodostua seuraavista viranhaltijoista:
Jari Kaasinen - rehtori, Porin seudun kansalaisopisto
Annika Suutari - rehtori, Porin Taidekoulu
Markku Ollila - rehtori, Palmgren-konservatorio
Leena Harmaala - intendentti, Pori Sinfonietta
Taneli Tiirikainen - opetusyksikön päällikkö
Jyri Träskelin - kulttuuriyksikön päällikkö
Lisäksi kolme sivistyslautakunnan keskuudestaan nimeämää jäsentä, joista yksi toimii
työryhmän puheenjohtajana
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää perustaa em. selvitystyöryhmän ja nimeää keskuudestaan
työryhmään kolme jäsentä, joista yksi toimii työryhmän puheenjohtajana.
Äänestykset
Mikael Ropo esitti ja Juha Joutsenlahti kannatti, että kirjataan seuraava evästys:
Huomioidaan mahdollisuuksien mukaan muut yhteistyökumppanit, kuten Otsolan
kansalaisopisto ja Porin Teatterisäätiö. Asiassa suoritetaan äänestys. JAA: Evästys
kirjataan. EI: Evästystä ei kirjata.
Jaa
Tapio Huhtanen
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Mikael Ropo
Juha Joutsenlahti
Henna Kyhä
Ismo Läntinen
Vuokko Virkki
Ei
Jelena Kiilholma
Laura Pullinen
Jaakko Jäntti
Juha Södergård
Pirjo Mäki
Martti Lundén
Sinikka Alenius
Päätös
Sivistyslautakunta päätti perustaa em. selvitystyöryhmän ja nimesi keskuudestaan
työryhmään jäsenen jokaisesta ryhmästä.
Nimetyt jäsenet ovat Jaakko Jäntti, Sinikka Alenius, Mikael Ropo, Aila Korkeaoja, Laura
Pullinen ja Ismo Läntinen.
Sinikka Alenius toimii työryhmän puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana toimii Mikael
Ropo.
Tiedoksi
Jari Kaasinen, Annika Suutari, Markku Ollila, Leena Harmaala, Taneli Tiirikainen, Jyri
Träskelin
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§ 231
Irtisanoutuminen perusopetuksen erityisluokanopettajan virasta (0120)
PRIDno-2020-5411
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Inkeri Hannulan irtisanoutuminen erityisluokanopettajan virasta (0120) 31.11.2020

Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää myöntää Inkeri Hannulalle eron erityisluokanopettajan
virasta (0120) 1.12.2020 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Inkeri Hannula, Tuulikellon koulu, Sarastia Oy
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Tekninen lautakunta, § 202,29.09.2020
Sivistyslautakunta, § 224,06.10.2020
Sivistyslautakunta, § 232, 20.10.2020
§ 232
Sivistyslautakunnan lausunto Meri-Porin päiväkodin hankesuunnitelmasta
PRIDno-2020-3114
Tekninen lautakunta, 29.09.2020, § 202
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Salonen
jouni.salonen@pori.fi
Liitteet

1 PÄIVITETTY Meri-Porin päiväkodin hankesuunnitelma 09_2020.
Porin kaupungin teknisen toimialan tilayksikkö on pyytänyt Meri-Porin palvelukeskus
Oy:tä aloittamaan suunnittelutoimet Meri-Porin yhtenäiskoulun yhteyteen
toteutettavan 100-paikkaisen päiväkodin toteuttamiseksi Porin kaupungin
sivistystoimialan käyttöön. Hankesuunnittelun kohteena on uusi päiväkoti Meri-Poriin
koulun välittömään läheisyyteen. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Rieskalantie,
28800 Pori Rieskala 37. kaupunginosassa tontilla 7. Käynti tontille on Rieskalantieltä.
Hankessuunnitteluvaiheessa rakennuspaikan tekninen rakennettavuus osoittautui
niin haastavaksi, että päätettiin etsiä vaihtoehtoisia rakennuspaikkoja.
Porin kaupungin teknisen toimialan tilayksikkö on päivittänyt pyyntönsä 28.7.2020
suunnittelutoimien aloittamisesta Porin Päiväkodit Oy :lle Porin kaupungin valtuuston
päätöksen 15.6.2020 mukaiseksi aloittaa suunnittelutoimet palveluverkkopäätöksen
120 paikkaisen päiväkodin toteuttamiseksi Porin kaupungin Sivistystoimialan käyttöön
Pihlavan koulun tontille osoitteeseen Vanha maantie 2.
Suunnitellun päiväkodin kerrosala on noin 1 190 m2. Ulkoleikkitilaa on noin 400 m2
/ryhmä. Nykyisin Pihlavan alueella toimii kaksi päiväkotia, Päiväkoti Onnenkivi
ja Päiväkoti Pihlajanmarja. Onnenkiven toimintaa on varsinaisen päiväkodin lisäksi
avoimessa päiväkodissa Uusitalontiellä ja Meri-Porin yhtenäiskoulussa.
Toiminnan keskittyessä tulevaisuudessa kahteen päiväkotirakennukseen (Meri-Pori ja
Kyläsaari), henkilöstöä pystytään käyttämään paljon tehokkaammin. Aikaisissa aamu-
ja myöhäisissä iltapäivävuoroissa tarvitaan nykyistä vähemmän henkilöstöä, kun
lapset ovat enää kahdessa yksikössä aiemman seitsemän sijaan. Tämä näkyy
henkilöstömenoissa vähennyksenä arviolta yhden henkilötyövuoden verran,
vastaavasti Palveluliikelaitos tarvitsee vähemmän henkilökuntaa. Myös sijaistarve
vähenee, kun ryhmiä ja henkilöstöä voidaan yhdistää.
Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 2 600 000 € alv 0% eli 2 175 €
/m2. Suunnittelun käynnistyessä syksyllä 2020 olisi kohde käyttöönotettavissa syksyllä
2022.
Uuden rakennuksen käyttökulut ovat kustannusarviolaskelman mukaan vuodessa:
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Käyttökulut yhteensä 230.400 €
Siivouskulut 29.000 €
Energia- ja huoltokustannukset 71.400 €
Poistot 130.000 € (20 vuoden poistoajalla).
Onnenkiven / Pihlajanmarjan päiväkotien käyttökulut ovat vuodessa noin:
Käyttökulut yhteensä 145.800 €
Vuokrakustannukset 83.000 € (Onnenkivi) ja 62.800 € (Pihlajanmarja)
Pihlavan vanhan koulu käyttökulut vuodessa noin:
Käyttökulut yhteensä 65.000 €
Energiakustannukset 20.000 €
Huoltokustannukset 15.000 €
Poistot 30.000 €
Pihlavan vanhan koulun purkaminen kustannusarvio noin 70.000 € (100 €/m2)
YHTEENVETO
Tilayksikön käyttötalouden menot tulevan ao. olevan laskeman mukaan kasvamaan
noin 19.600 € vuodessa hankkeen osalta (230.400 € - 145.800 € - 65.000 € = 19.600 €,
ei sisällä purkukuluja)
Uusi rakennus: käyttökulut yhteensä 230.400 €
Onnenkiven ja Pihlajanmarjan päiväkotien käyttökulut 145.800 €
Pihlavan vanha koulu: käyttökulut vuodessa 65.000 €
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että Meri-Porin
päiväkodin hankesuunnitelma hyväksytään. Lisäksi esitetään kaupunginhallitukselle,
että yhtiö velvoitetaan toteuttamaan hanke puurakennuksena hirsirungolla ja
hakemaan hankkeelle mahdollinen puurakentamisen valtiontuki.
Päätös
Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen esittelijän ehdottamin
muutoksin.

Sivistyslautakunta, 06.10.2020, § 224
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 PÄIVITETTY Meri-Porin päiväkodin hankesuunnitelma 09_2020.
Tekninen toimiala tulee esittelemään Meri-Porin päiväkodin hankesuunnitelmaa
sivistyslautakunnalle.
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Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Sivistyslautakunta, 20.10.2020, § 232
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Salonen
jouni.salonen@pori.fi
Liitteet

1 Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma
Teknisen toimialan tilajohtamisen esimies Jouni Salonen esitteli Meri-Porin päiväkodin
hankesuunnitelman sivistyslautakunnan kokouksessa 06.10.2020 § 224.
Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Uuden päiväkodin tarve Meri-Porin alueelle on todettu jo vuoden 2014
palveluverkkoselvityksessä. Vuoden 2020 palveluverkkoselvityksessä (KV 15.06.2020 §
83) on todettu edelleen yhden uuden päiväkodin tarve alueella. Päiväkodin paikka on
aikaisemmista selvityksistä poiketen määritelty Pihlavan entisen koulun piha-alueelle.
Siirto oli perustelua, koska Meri-Porin yhtenäiskoulun alapuolinen tontti on haastava
kosteutensa takia ja näin ollen siirrolla säästetään huomattavasti
perustamiskustannuksissa. Lisäksi uusi paikka on lähempänä palvelunkäyttäjiä ja tuo
toimintaa Pihlavan keskustaan.
Saadun selvityksen mukaan suunnittelussa on kuultu ja huomioitu
varhaiskasvatuksen ammatillisia. Sivistyslautakunta pitää tärkeänä, että sivistystoimen
ammattilaiset ovat aktiivisesti mukana hankkeen eri vaiheissa. Tulevien
palvelukäyttäjien osallistaminen ja kuulemiselle tulee järjestää mahdollisuus
tapaamisilla koronatilanteen mukaisesti sekä virtuaalisesti eri kanavien kautta.
Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt merkittäviä asiakirjoja, joissa on määritelty
valtuutettujen tahtotila koskien palveluverkkoa ja päiväkotien, koulujen
monitoimitilojen rakentamista (Porin kaupunginvaltuusto 27.05.2019 §55 Porin
palveluverkkouudistus, 15.06.2020 Porin palveluverkkouudistus 2020 ja Kasvatuksen
ja sivistyksen kehittämisohjelma 10.12.2018). Näissä päätöksissä on tuotu esille muun
muassa kaupunkisuunnittelun, liikennejärjestelmien, viherympäristön, lain ja
asetusten näkökulmat, jotka tulee huomioida suunniteltaessa ja toteutettaessa edellä
mainittuja hankkeita.
Sivistystoimialan näkökulmasta laadukkaan palvelun toteuttamiseksi päätöksistä
nousevat lisäksi tilojen turvallisuus ja terveellisyys, muunneltavuus, moniammatillisen
työn mahdollistaminen, monipuoliset, tarkoituksenmukaiset ja monikäyttöiset tilat ja
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kalusteet, piha-alueiden merkitys kasvu- ja oppimisympäristöinä sekä se, että tilat yhä
enemmän toimivat kohtaamispaikkoina kaupunkilaisille, järjestöille ja yhdistyksille.
Tilojen yhteiskäyttö lisää myös kustannustehokkuutta.
Lisäksi sivistyslautakunta haluaa kiinnittää huomiota käyttökustannuksiin.
Taloudelliset resurssit tulevat niukkenemaan ja siksi on tärkeätä, että rakennuksiin ja
tiloihin liittyvät kustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisina, jotta käytettävissä
olevilla resursseilla pystytään tuottamaan laadukasta palvelua rakennetuissa
ympäristöissä.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättä antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, tekninen lautakunta
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Tekninen lautakunta, § 172,01.09.2020
Kaupunginhallitus, § 483,14.09.2020
Sivistyslautakunta, § 233, 20.10.2020
§ 233
Sivistyslautakunnan lausunto Pohjois-Porin monitoimitalon hankesuunnitelmasta
PRIDno-2020-4315
Tekninen lautakunta, 01.09.2020, § 172
Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Viitala
mikko.viitala@pori.fi
yksikön päällikkö, tilayksikkö
Liitteet

1 PPM Hankesuunnitelma 2
2 PPM Hankesuunnitelman liitteet 1-1.7
3 PPM Hankesuunnitelman liitteet 2-2.3 Pedagogiset suunnitelmat
4 PPM Hankesuunnitelman liitteet 3-3.1 Kustannusarviot
5 PPM hankesuunnitelman liite 4.1_Pohjois-Porin monitoimitalo aikataulu
6 PPM Hankesuunnitelma viittelliset pohjapiirrokset, 1.-2. Vaihe
Porin kaupungin talousarvion investointiosassa tiloille kohdistuvissa investoinneissa
vuodelle 2020 on varattu 300 000 € nimellä Pohjois-Porin monitoimitalo. Tilayksikkö
yhdessä hankesuunnitteluryhmän kanssa on valmistellut hankesuunnitelman
investointinumerolle 14110273.
Hankesuunnitelmassa on laadittu tilaohjelma ja kustannusarvio hankkeelle.
Hankesuunnitelma on rajattu koskemaan Pohjois-Porin monitoimitaloa ja sen pihaa
sekä pysäköintialuetta. Alueen kaava on luonnosvaiheessa. Monitoimitalo sijoittuu
Pohjoisväylän kaavahankkeen (609 1653) eteläpuolelle Pohjoisväylän ja
Pappilanpuistikon risteysalueen kaakkoispuolelle. Monitoimitaloon tulee 1. vaiheessa
tilat n. 600 1.-6. luokan oppilaille sekä 60 hengen henkilökunnalle ja työntekijöille sekä
varhaiskasvatuksen kahdelle ryhmälle. Rakennuksessa on myös tilat kirjastolle,
hammashuollolle sekä oppilashuollolle. Hankesuunnitelmassa on myös otettu kantaa
alueen liikennejärjestelyihin. Infran rakentaminen toteutetaan samaan
aikaan monitoimitalon rakentamisen kanssa.
Hankkeen yhteydessä on laadittu hankkeelle vaiheen 1. kustannusarvio 18 800 000 €
ja arvio ylläpidon sekä sisäisen vyörytyserän kustannuksista.
Pohjois-Porin kouluun yhdistyvien Toejoen ja Ruosniemen koulun käyttökulut ovat
vuoden 2019 tuloslaskelman mukaan:
Yhteensä (Toejoen ja Ruosniemen koulu): 582 000 €
Huoltokulut yhteensä: 157 000 € (Toejoen koulu noin 89 000 € ja Ruosniemen
koulu noin 68 000 €)
Energiakustannukset yhteensä: 230 000 € (Toejoen koulu noin 153 000 € ja
Ruosniemen koulu noin 77 000 €)
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Poistot yhteensä: 195 000 € (Toejoen koulu noin 73 000 € ja Ruosniemen
koulu noin 122 000 €).
Uuden rakennuksen käyttökulut 1. vaiheen osalta ovat kustannusarviolaskelman
mukaan vuodessa:
Yhteensä 1 428 000 € / vuosi
Hallinto-, hoito- ja energiakustannukset noin 502 000 € / vuosi
Poistot 926 000 eur (20 v poistoajalla).
Hankkeen toteutussuunnittelun on tarkoitus alkaa loka-marraskuussa 2020 ja
rakentamisen elo-syyskuussa 2021. Itse rakennus olisi tarkoitus ottaa käyttöön
elokuussa 2023.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Pohjois-Porin
monitoimitalon hankesuunnitelman hyväksymistä liitteen mukaisena.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 14.09.2020, § 483
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Salonen
jouni.salonen@pori.fi
Liitteet

1 PPM Hankesuunnitelma 2
2 PPM Hankesuunnitelman liitteet 1-1.7
3 PPM Hankesuunnitelman liitteet 2-2.3 Pedagogiset suunnitelmat
4 PPM Hankesuunnitelman liitteet 3-3.1 Kustannusarviot
5 PPM hankesuunnitelman liite 4.1_Pohjois-Porin monitoimitalo aikataulu
6 PPM Hankesuunnitelma viittelliset pohjapiirrokset, 1.-2. Vaihe
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 01.09.2020. Asian esittely ja aiempi
käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pohjois-Porin monitoimitalon hankesuunnitelman.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta, 20.10.2020, § 233
Valmistelija / lisätiedot:
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Jouni Salonen
jouni.salonen@pori.fi
Liitteet

1 Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma
Porin kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2020 palveluverkkopäätöksessä ( KV
15.06.2020 § 83) seuraavaa: Pohjois-Porin koulu toteutetaan ala- että yläkoulun osalta
tulevina vuosina. Työ tehdään kaksivaiheisesti: ensimmäisessä vaiheessa alakoulua
rakennettaessa tehdään myös tarvittavat suunnitelmat ja työt, jotta toisessa vaiheessa
koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi on toteutettavissa.
Teknisen toimialan tilajohtamisen rakennuttajainsinööri Miika Pennanen esitteli
Pohjois-Porin koulun/monitoimitalon hankesuunnitelman sivistyslautakunnan
kokouksessa 22.09.2020 § 204. Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Saadun selvityksen mukaan suunnittelussa on kuultu ja huomioitu käyttäjiä projektin
alusta alkaen. Sivistyslautakunta pitää tärkeänä, että monitoimitalon tulevat
ammattilaiset ovat aktiivisesti mukana hankkeen eri vaiheissa. Tulevien
palvelukäyttäjien osallistaminen ja kuulemiselle tulee järjestää mahdollisuus
tapaamisilla koronatilanteen mukaisesti sekä virtuaalisesti eri kanavien kautta.
Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt merkittäviä asiakirjoja, joissa on määritelty
valtuutettujen tahtotila koskien palveluverkkoa ja päiväkotien, koulujen
monitoimitilojen rakentamista (Porin kaupunginvaltuusto 27.05.2019 §55 Porin
palveluverkkouudistus, 15.06.2020 Porin palveluverkkouudistus 2020 ja Kasvatuksen
ja sivistyksen kehittämisohjelma 10.12.2018). Näissä päätöksissä on tuotu esille muun
muassa kaupunkisuunnittelun, liikennejärjestelmien, viherympäristön, lain ja
asetusten näkökulmat, jotka tulee huomioida suunniteltaessa ja toteutettaessa edellä
mainittuja hankkeita.
Sivistystoimialan näkökulmasta laadukkaan palvelun toteuttamiseksi päätöksistä
nousevat lisäksi tilojen turvallisuus ja terveellisyys, muunneltavuus, moniammatillisen
työn mahdollistaminen, monipuoliset, tarkoituksenmukaiset ja monikäyttöiset tilat ja
kalusteet, piha-alueiden merkitys oppimisympäristöinä sekä se, että tilat yhä
enemmän toimivat kohtaamispaikkoina kaupunkilaisille, järjestöille ja yhdistyksille.
Tilojen yhteiskäyttö lisää myös kustannustehokkuutta.
Liikuntatilojen suunnittelun osalta lautakunta toteaa, että päiväkäyttäjien ohella myös
tulevia ilta- ja viikonloppukäyttäjiä tulee osallistaa tilojen suunnittelussa. Urheilulajeilla
on erilaisia tarpeita, joista osa liittyy lajiliiton kilpailuolosuhdevaatimuksiin, ja nämä
tarpeet on pyrittävä huomioimaan mahdollisimman hyvin liikuntatilojen
suunnittelussa.
Kaupungin sisäliikuntatiloista muun muassa koripallokäyttöön soveltuvia, puu- tai
parkettilattialla varusteltuja, pinta-alaltaan riittävän suuria tiloja on rajallisesti.
Sivistyslautakunta näkee, että liikuntasalin lattiamateriaalin valinnassa on tärkeää
huomioida kaupungissa toimivien urheiluseurojen monipuolinen lajivalikoima ja
Pohjois-Porin uuden koulun lattiamateriaaliksi tulee tähän perustuen valita
koripallokäyttöön soveltuva puu tai parketti.
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Lisäksi sivistyslautakunta haluaa kiinnittää huomiota käyttökustannuksiin.
Taloudelliset resurssit tulevat niukkenemaan ja siksi on tärkeätä, että rakennuksiin ja
tiloihin liittyvät kustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisina, jotta käytettävissä
olevilla resursseilla pystytään tuottamaan laadukasta palvelua rakennetuissa
ympäristöissä.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättä antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, tekninen lautakunta
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Kaupunginvaltuusto, § 16,20.01.2020
Sivistyslautakunta, § 128,19.05.2020
Kaupunginhallitus, § 413,10.08.2020
Kaupunginvaltuusto, § 107,24.08.2020
Sivistyslautakunta, § 234, 20.10.2020
§ 234
Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen, Urheilupaikkojen käyttö
maksuttomaksi alle 18-vuotiaille
PRIDno-2020-365
Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 16
Valtuutettu Milka Tommila ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Urheilupaikkojen käyttö maksuttomaksi alle 18-vuotiaille
Pori on virallisesti lapsiystävällinen kunta (UNICEF myönsi Porille 6.3.2018
lapsiystävällinen kunta tunnuksen). Tätä hyvää kehitystä on syytä jatkaa edelleen
lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi,
mahdollistamalla kaikkien lasten- ja nuorten osallistumisen urheiluun, huoltajien
rahatilanteesta huolimatta.
Esitän, että Pori huomioi alle 18-vuotiaiden Porin kaupungin hallinnoimien
urheilupaikkojen käytön maksuttomina 2021 talousarviossa."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta, 19.05.2020, § 128
Valmistelijat / lisätiedot:
Petteri Lahti
petteri.lahti@pori.fi
yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Valtuutettu Milka Tommila ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt
valtuustoaloitteen KV 20.1.2020 §16 Urheilupaikkojen käyttö maksuttomaksi alle 18-
vuotiaille:
”Pori on virallisesti lapsiystävällinen kunta (UNICEF myönsi Porille 6.3.2018
lapsiystävällinen kunta tunnuksen). Tätä hyvää kehitystä on syytä jatkaa edelleen
lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi,
mahdollistamalla kaikkien lasten- ja nuorten osallistumisen urheiluun, huoltajien
rahatilanteesta huolimatta.
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Esitän, että Pori huomioi alle 18-vuotiaiden Porin kaupungin hallinnoimien
urheilupaikkojen käytön maksuttomina 2021 talousarviossa."
Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta sivistystoimialan lausuntoa.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon
aloitteeseen:
Valtuustoaloitteessa esitetään kaupungin ylläpitämien liikuntapaikkojen maksutonta
käyttöä alle 18-vuotiaille. Aloitteen perusteluissa todetaan, että mahdollistamalla
kaikkien lasten- ja nuorten osallistuminen urheiluun, perheen taloudellisesta
tilanteesta huolimatta, edistetään lasten- ja nuorten hyvinvointia ja ehkäistään
syrjäytymistä.
Sivistystoimiala yhtyy aloitteen henkeen Porin kaupungin UNICEFIlta saaman
lapsiystävällinen kunta tunnuksen merkittävyydestä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin
edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ovat sivistystoimialan toiminnan
ydintä. Terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten
aktivoimiseksi tulee löytää keinoja, sillä liikkumistottumukset opitaan jo varhain.
Aloitteen ajatus kaikkien lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistamisesta,
perhetaustasta huolimatta, on kannatettava. Yhdenvertaisten
harrastusmahdollisuuksien edistämiseen tähtää myös sivistystoimialalla käytössä
oleva, valtakunnallista kiinnostusta herättänyt ja jokaisen porilaisen 5.-9.-luokkalaisen
nuoren käytettävissä oleva mobiilisovelluksena toimiva nuorisopassi.
Liikkumismahdollisuuksien yhdenvertaisen edistämisen näkökulmasta katsottuna,
liikuntapaikkamaksujen poistaminen ei ole välttämättä tehokkain mahdollinen tapa,
sillä toimenpide kohdistuu pääsääntöisesti liikuntapaikkoja jo käyttäviin ja liikuntaa
harrastaviin lapsiin sekä nuoriin. Vuonna 2019 valtion liikuntaneuvoston julkaiseman,
lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä tutkineen LIITU 2018 -tutkimuksen mukaan
urheiluseurassa harrastavien lasten ja nuorten osuus on noin 50% kaikista lapsista ja
nuorista. Urheiluseurassa tapahtuva harrastaminen liikuttaa siis suurta joukkoa
porilaisia lapsia ja nuoria, mutta samaan aikaan saman suuruinen joukko lapsia ja
nuoria on seuratoiminnan ulkopuolella. Nykyisellään merkittävä osa urheiluseurojen
järjestämästä toiminnasta kytkeytyy lajiliiton järjestämään kilpailutoimintaan, vaikka
välttämättä kaikkien lasten ja nuorten kohdalla harrastamisen kiinnostuksen kohteena
tai motiivina ei ole kilpaileminen.
Liikuntapaikkojen maksuttomuus saattaa kuitenkin myös lisätä seurojen järjestämää
matalan kynnyksen toimintaa. Matalan kynnyksen liikkumisen edistämisen sekä
terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten
aktivoimisen tuleekin tapahtua urheiluseuratoiminnan edellytysten edistämisen
rinnalla, sillä urheiluseurassa tapahtuva liikkuminen ja matalan kynnyksen toiminta
eivät ole toisiaan poissulkevia ja keskenään kilpailevia toimintoja.
Liikuntapaikkojen maksuttomuutta tulee tarkastella myös eri lajien välisen
yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Kaupungin ylläpitämien liikuntapaikkojen verkosto
kattaa monipuolisen valikoiman urheilulajeja, mutta kaikille lajeille ei kuitenkaan löydy
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lainkaan tai riittävästi lajin harjoitteluun ja kilpailemiseen soveltuvia tiloja. Tästä syystä
yksi tai useampi urheiluseura on päätynyt vuokraamaan harjoitteluun ja
kilpailemiseen soveltuvia tiloja itse. Liikuntapaikkojen maksuttomuus kohdistuisi näin
osaan urheiluseurassa harrastavista alle 18-vuotiaita porilaisista lapsia ja nuoria,
mutta osa harrastajista, lajeista ja seuroista jäisi edellä mainitusta syystä
maksuttomuuden ulkopuolelle.
Aloitteessa esitetään liikuntapaikkojen maksuttomuuden huomioimista vuoden 2021
talousarviossa. Kaupungin ylläpitämien liikuntapaikkojen vuorojen varaamisen
yhteydessä ei ole eritelty erikseen alle 18-vuotiaiden käyttöön varattuja vuoroja.
Vuoden 2019 toteutuneiden vuorovarausten pohjalta voidaan arvioida
liikuntapaikkojen alle 18-vuotiaiden käyttöön varattujen harjoitus- ja kilpailuvuorojen
maksujen vuosittaiseksi osuudeksi 600 000 - 650 000 euroa. Tämä arvio sisältää
harjoitus- ja kilpailuvuorot liikuntalaitoksissa (jäähallit, tekojää ja -kaukalo, Karhuhalli,
urheilutalot ja uimalaitokset), koulusaleissa ja ulkokentillä. Aloitteessa ei ole eritelty
täsmällisesti sitä, missä laajuudessa urheilupaikkojen maksutonta käyttöä alle 18-
vuotiaille esitetään. Mikäli maksuttomuus kattaisi myös alle 18-vuotiaiden vapaa-
ajallaan kaupungin omistamisssa tiloissa tapahtuvan liikkumisen, mukaan tulisi
laskea myös uima- ja urheilulaitosten lippukassan kautta tapahtuva yksittäisten
kävijöiden käyttö. Vuoden 2019 toteutuneisiin kävijämääriin perustuva summa on
noin 290 000 euroa. Yhteensä alle 18-vuotiaiden osuus varattujen harjoitus- ja
kilpailuvuorojen vuoromaksuista sekä yksittäisten kävijöiden pääsymaksuista on
890 000 – 940 000 euroa.
Sivistystoimiala pitää aloitteessa esiin nostettuja tavoitteita tärkeänä ja aloitetta
sinänsä kannatettavana. Kaupungin yleinen taloustilanne huomioiden, sivistystoimiala
ei kuitenkaan voi tässä tilanteessa kannattaa aloitteessa esitettyä liikuntapaikkojen
maksuttomuuden huomioimista vuoden 2021 talousarviossa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 10.08.2020, § 413
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Valtuutettu Milka Tommila ensimmäisenä allekirjoittajana on
jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.1.2020 valtuustoaloitteen koskien
urheilupaikkojen käytön maksuttomuutta alle 18-vuotiaille. Kaupunginvaltuusto on
lähettänyt aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on
kokouksessaan 27.1.2020 päättänyt pyytää asiasta lausunnon
sivistyslautakunnalta. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 19.5.2020.
Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 24.08.2020, § 107
Valtuutettu Milka Tommila ensimmäisenä allekirjoittajana on
jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.1.2020 valtuustoaloitteen koskien
urheilupaikkojen käytön maksuttomuutta alle 18-vuotiaille. Kaupunginvaltuusto on
lähettänyt aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on
kokouksessaan 27.1.2020 päättänyt pyytää asiasta lausunnon
sivistyslautakunnalta. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 19.5.2020
ja kaupunginhallitus 10.8.2020.
Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi
vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Sivistyslautakunta, 20.10.2020, § 234
Valmistelija / lisätiedot:
Petteri Lahti
petteri.lahti@pori.fi
yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 24.8.2020 § 107 palauttaa asian uudelleen
valmisteluun ja kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.8.2020 § 459 pyytää
aloitteesta sivistyslautakunnan sekä perusturvan sosiaali- ja perhepalveluyksikön
lausunnot 24.10.2020 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon
aloitteeseen:
Valtuustoaloitteessa esitetään kaupungin ylläpitämien liikuntapaikkojen maksutonta
käyttöä alle 18-vuotiaille. Aloitteen perusteluissa todetaan, että mahdollistamalla
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kaikkien lasten- ja nuorten osallistuminen urheiluun, perheen taloudellisesta
tilanteesta huolimatta, edistetään lasten- ja nuorten hyvinvointia ja ehkäistään
syrjäytymistä.
Sivistystoimiala yhtyy aloitteen henkeen Porin kaupungin UNICEFIlta saaman
lapsiystävällinen kunta tunnuksen merkittävyydestä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin
edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ovat sivistystoimialan toiminnan
ydintä. Terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten
aktivoimiseksi tulee löytää keinoja, sillä liikkumistottumukset opitaan jo varhain.
Aloitteen ajatus kaikkien lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistamisesta,
perhetaustasta huolimatta, on kannatettava. Yhdenvertaisten
harrastusmahdollisuuksien edistämiseen tähtää myös sivistystoimialalla käytössä
oleva, valtakunnallista kiinnostusta herättänyt ja jokaisen porilaisen 5.-9.-luokkalaisen
nuoren käytettävissä oleva mobiilisovelluksena toimiva nuorisopassi.
Liikkumismahdollisuuksien yhdenvertaisen edistämisen näkökulmasta katsottuna,
liikuntapaikkamaksujen poistaminen ei ole välttämättä tehokkain mahdollinen tapa,
sillä toimenpide kohdistuu pääsääntöisesti liikuntapaikkoja jo käyttäviin ja liikuntaa
harrastaviin lapsiin sekä nuoriin. Vuonna 2019 valtion liikuntaneuvoston julkaiseman,
lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä tutkineen LIITU 2018 -tutkimuksen mukaan
urheiluseurassa harrastavien lasten ja nuorten osuus on noin 50% kaikista lapsista ja
nuorista. Urheiluseurassa tapahtuva harrastaminen liikuttaa siis suurta joukkoa
porilaisia lapsia ja nuoria, mutta samaan aikaan saman suuruinen joukko lapsia ja
nuoria on seuratoiminnan ulkopuolella. Nykyisellään merkittävä osa urheiluseurojen
järjestämästä toiminnasta kytkeytyy lajiliiton järjestämään kilpailutoimintaan, vaikka
välttämättä kaikkien lasten ja nuorten kohdalla harrastamisen kiinnostuksen kohteena
tai motiivina ei ole kilpaileminen.
Liikuntapaikkojen maksuttomuus saattaa kuitenkin myös lisätä seurojen järjestämää
matalan kynnyksen toimintaa. Matalan kynnyksen liikkumisen edistämisen sekä
terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten
aktivoimisen tuleekin tapahtua urheiluseuratoiminnan edellytysten edistämisen
rinnalla, sillä urheiluseurassa tapahtuva liikkuminen ja matalan kynnyksen toiminta
eivät ole toisiaan poissulkevia ja keskenään kilpailevia toimintoja.
Liikuntapaikkojen maksuttomuutta tulee tarkastella myös eri lajien välisen
yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Kaupungin ylläpitämien liikuntapaikkojen verkosto
kattaa monipuolisen valikoiman urheilulajeja, mutta kaikille lajeille ei kuitenkaan löydy
lainkaan tai riittävästi lajin harjoitteluun ja kilpailemiseen soveltuvia tiloja. Tästä syystä
yksi tai useampi urheiluseura on päätynyt vuokraamaan harjoitteluun ja
kilpailemiseen soveltuvia tiloja itse. Liikuntapaikkojen maksuttomuus kohdistuisi näin
osaan urheiluseurassa harrastavista alle 18-vuotiaita porilaisista lapsia ja nuoria,
mutta osa harrastajista, lajeista ja seuroista jäisi edellä mainitusta syystä
maksuttomuuden ulkopuolelle.
Aloitteessa esitetään liikuntapaikkojen maksuttomuuden huomioimista vuoden 2021
talousarviossa. Kaupungin ylläpitämien liikuntapaikkojen vuorojen varaamisen
yhteydessä ei ole eritelty erikseen alle 18-vuotiaiden käyttöön varattuja vuoroja.
Vuoden 2019 toteutuneiden vuorovarausten pohjalta voidaan arvioida
liikuntapaikkojen alle 18-vuotiaiden käyttöön varattujen harjoitus- ja kilpailuvuorojen
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maksujen vuosittaiseksi osuudeksi 600 000 - 650 000 euroa. Tämä arvio sisältää
harjoitus- ja kilpailuvuorot liikuntalaitoksissa (jäähallit, tekojää ja -kaukalo, Karhuhalli,
urheilutalot ja uimalaitokset), koulusaleissa ja ulkokentillä. Aloitteessa ei ole eritelty
täsmällisesti sitä, missä laajuudessa urheilupaikkojen maksutonta käyttöä alle 18-
vuotiaille esitetään. Mikäli maksuttomuus kattaisi myös alle 18-vuotiaiden vapaa-
ajallaan kaupungin omistamissa tiloissa tapahtuvan liikkumisen, mukaan tulisi laskea
myös uima- ja urheilulaitosten lippukassan kautta tapahtuva yksittäisten kävijöiden
käyttö. Vuoden 2019 toteutuneisiin kävijämääriin perustuva summa on noin 290 000
euroa. Yhteensä alle 18-vuotiaiden osuus varattujen harjoitus- ja kilpailuvuorojen
vuoromaksuista sekä yksittäisten kävijöiden pääsymaksuista on 890 000 – 940 000
euroa.
Sivistystoimiala pitää aloitteessa esiin nostettuja tavoitteita tärkeänä ja aloitetta
sinänsä kannatettavana. Kaupungin yleinen taloustilanne huomioiden, sivistystoimiala
ei kuitenkaan voi tässä tilanteessa kannattaa aloitteessa esitettyä liikuntapaikkojen
maksuttomuuden huomioimista vuoden 2021 talousarviossa.
Aloitteen tavoitteena on edistää kaikkien lasten ja nuorten osallistumista
urheiluharrastukseen, perheen taloudellisesta tilanteesta huolimatta.
Sivistystoimialalla pohditaan jatkuvasti keinoja tämän tavoitteen edistämiseksi. Yksi
konkreettinen toimenpide vuoden 2020 aikana on ollut Lounais-Suomen
aluehallintoviraston 25.11.2019 Porin kaupungille myöntämä 20 000 euron
erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen
tukemiseksi. Tuen kohdentamisessa on tehty yhteistyötä Satakunnan Yhteisöt ry:n
ylläpitämän Lasten ja nuorten harrastusrahaston kanssa ja tuki on jaettu erillisten
hakemusten perusteella porilaisissa urheiluseuroissa harrastaville porilaisille 7-15-
vuotiaille lapsille ja nuorille. Kuluvan vuoden aikana jaettavaksi myönnetty
erityisavustus on kertaluonteinen ja sitä on tähän mennessä jaettu 45 lapselle tai
nuorelle. Hakemusten määrä on osoittanut urheilua harrastavien lasten ja nuorten
perheiden taloudellisen tuen tarpeen ja tähän perustuen kaupungin olisi paikallaan
arvioida mahdollisuudet tukemisen jatkamiselle joko kaupungin toteuttamana tai
Lasten ja nuorten harrastusrahaston kanssa tehtävänä yhteistyönä.
Tilojen maksuttoman käytön toteuttaminen aloitteessa esitetyssä laajuudessa ei ole
vallitsevassa taloustilanteessa realismia. Sivistyslautakunta yhtyy kuitenkin
aloitteeseen siltä osin, että liikuntatiloja voitaisiin osoittaa maksutta hiljaisempina
aikoina terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvista tai muita
erityistarpeita vaativista lapsista tai nuorista koostuvien ryhmien käyttöön.
Liikkumisen edistäminen ja harrastamisen mahdollistaminen kaikille ehkäisee ennalta
sekä terveyteen liittyviä että sosiaalisia ongelmia ja edistää näin porilaisten lasten ja
nuorten yhdenvertaista kohtelua.
Opetus- ja kulttuuriministeriössä on rakennettu hallitusohjelman mukaista
harrastamisen Suomen mallia. Konseptin ajatuksena on tuoda monipuolisia
harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen siten, että kaikilla peruskouluikäisillä
olisi mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen. Harrastamisen Suomen mallin
pilottijakson haku tapahtuu marraskuussa 2020 ja sivistystoimialalla valmistellaan
hakemusta pilottijaksolle osallistumisesta yksiköiden välisenä yhteistyönä. Kevääseen
2021 asti jatkuvan pilottijakson jälkeen harrastamisen Suomen mallin mukainen
toiminta vakiintuu pysyväksi käytännöksi ja edistää osaltaan tässäkin aloitteessa esiin
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tuotujen tavoitteiden toteutumista. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa
harrastamisen Suomen mallin pilottijaksoa 10 miljoonalla eurolla ja pysyvälle
toiminnalle varataan 14,5 miljoonan euron vuosittainen määräraha.
Sivistyslautakunta kannustaa myös nuorisopassin sisältöjen kehittämiseen aloitteen
hengessä. Nuorisopassia kehitetään lapsen tai nuoren yksilöllisten tarpeiden
huomioimisen näkökulmasta kaikkien porilaisten lasten ja nuorten harrastamisen
mahdollistamiseksi. Nuorisopassin etuja on jo nyt mahdollista kohdentaa lapsen tai
nuoren tarpeiden mukaan, mutta passin sisältöjä arvioidaan säännöllisesti
vaikuttavuuden lisäämiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus, Tarja Koskela
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§ 235
Tiedoksi merkittävät asiat
Liitteet

1 Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös 9.10.2020, Kantelu Tuulikellon koulun
rehtorin menettelystä
Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös 9.10.2020 (PRIDno-2020-2888)
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 236
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 161 Määräaikainen luokanopettaja PORI-03-129-20, 15.10.2020
Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
§ 26 Hakemus oman auton käyttöoikeudesta, 06.10.2020
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§228, §229, §230, §231, §232, §233, §234, §235, §236
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.

