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§ 192
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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§ 193
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirjo Mäki ja Ismo Läntinen.
Pöytäkirja tarkastetaan 28.8.2020.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ismo Läntinen ja Johanna Rantanen.
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Kaupunginvaltuusto, § 93,15.06.2020
Sivistyslautakunta, § 194, 25.08.2020
§ 194
Sivistyslautakunnan lausunto: Teknologiavälitteisen opetuksen kehittäminen
PRIDno-2020-3762
Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 93
Porin Perussuomalaiset ry Petri Huru ensimmäisenä allekirjoittajana jätti
puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:
"Korona kriisin aikana koululaiset suorittivat oppivelvollisuuttaan
teknologiavälitteisesti, eli etäopiskeluna. Porissa tätä edesauttoi koululaisille jaetut
Chromebook laitteet. Etäopetuksella on kustannustehokkaalla tavalla mahdollista
kehittää opetuksen sisältöä ja laatua.
Porin Perussuomalaiset esittävät, että sivistystoimi käynnistää selvityksen
etäopetuksen kehittämisestä ja hyödyntämisestä esimerkiksi pienempien koulujen
opetustarjonnassa. Lisäksi tulee selvittää onko tähän työhön saatavissa avustuksia
esimerkiksi opetusministeriöstä tai Reposaaren kohdalla saaristoasiain
neuvottelukunnalta.
Hallintosäännön suomin oikeuksin esitämme, että sivistystoimi ryhtyy edellä
mainittuun etäopetuksen kehitystyöhön sekä selvittää mahdollisuudet avustusten
saamiseen."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Sivistyslautakunta, 25.08.2020, § 194
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Koskela, Taneli Tiirikainen
tarja.koskela@pori.fi, taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Perusopetuksen järjestämisessä noudatetaan Perusopetuslakia (21.8.1998/628),
Perusopetusasetusta (20.11.1998/852) ja Opetussuunnitelman perusteita
(Opetushallituksen määräys 104/011/2014). Perusopetuslain mukainen
oppivelvollisille järjestettävä perusopetus on lain mukaan lähiopetusta ja se perustuu
aina oppilaiden läsnäoloon. Ainoastaan oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus
voidaan järjestää etäopetuksena (PoL 46 §). Oppivelvollisuusikäisten
perusopetuksessa etäopetusta voidaan normaalioloissa hyödyntää ainoastaan
opiskelumahdollisuuksien täydentämiseksi tai monipuolistamiseksi
(Opetussuunnitelman perusteet 2014, 39). Tällöin etäyhteyksillä voidaan tukea
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erityisesti harvemmin opiskeltujen kielten ja uskontojen sekä valinnaisten aineiden
opetusta. Etäopetuksella voidaan myös vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin, kuten
huolehtia opetuksesta joissakin poikkeustilanteissa, esimerkiksi oppilaan pitkän
sairausjakson aikana. (Opetussuunnitelman perusteet 2014, 39). Porissa etäopiskelua
on hyödynnetty muun muassa harvinaisten katsomusaineiden opetuksessa ja
tilanteissa, joissa oppilas on pitkään pois koulusta.
Perusopetus järjestettiin etäopetuksena 18.3.2020 - 13.5. 2020 koronaviruksen
leviämisen ehkäisemiseksi poikkeuslain mahdollistamana. Syksyllä 2020 perusopetus
järjestetään lähiopetuksena ja siinä noudatetaan normaalilainsäädäntöä.
Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, kuten etäopetukseen tai etä- ja lähiopetuksen
yhdistelmään, voidaan siirtyä koronaviruksen (COVID-19) leviämisen ehkäisemiseksi
vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Tästä on määrätty eduskunnan
hyväksymässä väliaikaisessa muutoksessa perusopetuslakiin, joka on on voimassa
määräajan 1.8.–31.12.2020.
Kevään 2020 poikkeusolojen aikana etäopetus onnistui Porissa pääsääntöisesti
erittäin hyvin. Onnistumisen taustalla on Porissa pääosin hankerahoituksella tehty
aktiivinen opetuksen digitaalisten järjestelmien, toimintatapojen ja henkilökunnan
osaamisen kehittäminen. Kaikilla 4-9 -luokkalaisilla sekä opettajilla on ollut käytössään
henkilökohtaiset chromebook-tietokoneet syksystä 2017 lähtien. Myös suurelle osalle
1- 3 -luokkalaisista pystyttiin tarjoamaan etäopetukseen soveltuva laite
etäopetusjakson aikana. Alkavana lukuvuonna 2020-2021 jokaisella oppilaalla on
mahdollisuus käyttää chromebook-tietokonetta jokaisella oppitunnilla. Kaikilla
oppilailla 1. luokasta alkaen on käyttäjätilit ja turvallinen pääsy sähköisiin
oppimisympäristöihin.
Etäopetuksen tekninen toteuttaminen toimi hienosti kevään 2020 etäopetusjakson
aikana ja laitekanta, oppimisen sähköiset järjestelmät ja opettajien osaaminen
mahdollistavat etäopetuksen toteuttamisen ilman ongelmia myös jatkossa. Etäopetus
ei kuitenkaan ole lain mukaan mahdollinen opetuksen järjestämistapa muussa kuin
aiemmin mainituissa poikkeustilanteissa: opetusta täydentävänä tai monipuolistavana
tai poikkeustilan aikaisena opetuksen järjestämistapana.
Etäopetuksen lisäämisestä keskustellaan opetusyksikössä aina säännöllisesti
esimerkiksi harvinaisempien vieraiden kielten opetuksen yhteydessä. Normaalioloissa
perusopetuksessa hyödynnettävä etäopetus on opetuksen asiantuntijoiden mukaan
kuitenkin vain harvoin opetuksen tarkoituksenmukaisin järjestämistapa. Syitä tähän
on monia. Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa tulee huolehtia
oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta
samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Etäopetus sitoo
tällöin kaksi aikuista ammattilaista: etäopetusta antavan opettajan ja opetusta
vastaanottavan ryhmän valvonnasta ja ohjauksesta vastaavan henkilön, joka on
yleensä joko koulunkäynninohjaaja tai opettaja. Etäopetuksen soveltaminen ei tällöin
vähennä opettajatarvetta opetusryhmissä ja kouluissa, joten pienten koulujen
näkökulmasta etäopetuksella ei ole mahdollista saavuttaa monipuolisempaa
opetustarjontaa tai vähentää koulussa paikalla olevien opettajien lukumäärää.
Opetuksen ammattilaiset kokevat, että etäopetuksen toteuttaminen siten, että se
tukisi esimerkiksi opetussuunnitelman perusteissa (2014, 17) määriteltyä
perusopetuksen oppimiskäsitystä on myös pedagogisesti haastavaa. Perusopetus
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perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan muun muassa kieli, kehollisuus ja eri
aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. Oppiminen tapahtuu
vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri
yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä,
ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista.
Oppimisympäristöjen tulee edistää vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä
tiedon rakentamista. Niiden tulee mahdollistaa aktiivisen yhteistyön koulun
ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa. Tieto- ja viestintäteknologia on
olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Myös sen avulla vahvistetaan
oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden
henkilökohtaisia oppimispolkuja. Kuitenkin tieto- ja viestintätekniikan ja digitalisaation
edistäminen perusopetuksessa on muuta kuin etäopetuksen kehittämistä. Se on
esimerkiksi monipuolisten oppimisympäristöjen, -tehtävien ja digitaalisten työkalujen
hyödyntämistä, medialukutaitoa ja teknologiataitojen edistämistä.
Tulevana syksynä 2020 etäopetuksen ulkopuolelle on perusopetuslain mukaan rajattu
haavoittuvammassa asemassa olevat oppilaat: esiopetuksen oppilaat,
perusopetuksen vuosiluokkien 1 - 3 oppilaat, erityisen tuen päätöksen saaneet
oppilaat, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat ja valmistavan opetuksen oppilaat.
Tämä kertoo omalta osaltaan etäopetuksen haasteista.
Selvityksen tekeminen etäopetuksen järjestämiseksi pienissä kouluissa ei ole tarpeen.
Etäopetuksen kehittäminen on koko ajan osa opetuksen digitaalista kehittämistä, joka
on Porissa aktiivista. Valtakunnallisesti Pori on yksi edelläkävijöistä opetuksen
digitalisaatiossa. Henkilökohtaiset tietokoneet ja hyvä laitekanta, hankerahoituksella
mahdollistettu kokeilu- ja kehittämistoiminta ja koulutus ovat mahdollistaneet tämän.
Tällä hetkellä monet muut kaupungit seuraavat Porin esimerkkiä opetuksen
digitalisaatiossa.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättä antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus/Tarja Koskela
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Kaupunginhallitus, § 106,02.03.2020
Sivistyslautakunta, § 195, 25.08.2020
§ 195
Sivistyslautakunta, Porin vammaisneuvoston edustajat toimielimissä
PRIDno-2019-2670
Kaupunginhallitus, 02.03.2020, § 106
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Arola
Kaupunginhallitus päätti 16.9.2019 valita valtuustokauden 2017-2021 loppukaudelle
vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä määräsi vammaisneuvoston
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Edelleen kaupunginhallitus mm. kehotti
perusturvalautakuntaa valitsemaan edustajansa.
Vammaisneuvosto oli edellä mainitun lisäksi esittänyt, että vammaisneuvostolle
myönnettäisiin läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen sekä
perusturvalautakunnan, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan kokouksiin.
Esittelyn yhteydessä 16.9.2019 todettiin, että nuorisovaltuuston edustus kaupungin
toimielimissä vuoden 2019 jälkeen tullaan ratkaisemaan osana kaupungin osallisuus-
ja vuorovaikutusmallia. Vammaisneuvoston esitys läsnäolo-oikeudesta kokouksiin
tulee ratkaistavaksi samassa aikataulussa.
Kaupunginhallitus päätti nuorisovaltuuston asettamisesta ja edustuksesta kaupungin
toimielimissä 13.1.2020. Tämän jälkeen asian käsittelyä vammaisneuvoston osalta on
kiirehditty.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että vammaisneuvoston edustus kaupungin toimielimissä
valtuustokauden 2017-2021 loppukautena noudattaa nuorisovaltuuston osalta tehtyä
linjausta seuraavasti: vammaisneuvoston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus
sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan
ja perusturvalautakunnan kokouksissa.
Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa ei
koske salassa pidettäviä asioita.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta, 25.08.2020, § 195
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Arola
Vammaisneuvoston edustus kaupungin toimielimissä
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Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.3.2020 § 106 päättänyt, että vammaisneuvosto
saa edustustajat läsnäolo- ja puheoikeudella sivistyslautakunnan, teknisen
lautakunnan, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan sekä perusturvalautakunnan
kokouksissa. Läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa ei koske salassa pidettäviä
asioita.

Vammaisneuvosto on kokouksessaan 2.6.2020 nimennyt edustajansa seuraavasti:
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta

edustaja Helvi Walli
edustaja Juha Södergård

varaedustaja Anitta Virtanen
varaedustaja Kai Kotiranta

Ympäristö- ja lupapal-
veluiden lautakunta
Leppäniemi

edustaja Kaija-Liisa Lohivuo varaedustaja Veikko

Perusturvalautakunta

edustaja Raija Kiviniitty

varaedustaja Pasi Huhtanen

Vammaisneuvoston edustajat aloittavat työskentelyn lautakunnissa syyskaudella 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
25.08.2020

10/2020

11 (26)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 196
Lavian kirjaston aukioloajat alkaen 1.9.2020
PRIDno-2020-4480
Valmistelija / lisätiedot:
Jyri Träskelin
jyri.traskelin@pori.fi
yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö
Porin kirjastopalveluiden Lavian sivukirjastossa otetaan käyttöön uudet aukioloajat
1.9.2019 alkaen.
Lavian kirjaston uudet aukioloajat ovat maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12-19
sekä tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 10-16. Viikkotasolla lisäystä aukioloaikoihin
tulee seitsemän tuntia. Nykyisellään aukioloajat eivät palvele kuntalaisia parhaalla
mahdollisella tavalla. Aukioloaikojen muutos tukee kirjastolain edellyttämää
saavutettavuutta ja kattavuutta. Muutos voidaan toteuttaa nykyisellä
kustannusrakenteella eli lisätarvetta henkilöstölle ei ole. Lavian kirjasto sijaitsee
selkeästi pisimmän matkan päässä muihin Porin kirjastopalvelujen muihin
toimipisteisiin verrattuna ja tämän johdosta kirjastopalvelujen saavutettavuuden
lisääminen on perusteltua juuri Laviassa.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää Lavian kirjaston uusiksi aukioloajoiksi 1.9.2020 alkaen
ma ja ke klo 12-19
ti, to ja pe klo 10-16
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Siina Vieri
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§ 197
Poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä koskeva toimivalta
PRIDno-2020-4477
Valmistelija / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Perusopetuslakia on muutettu määräaikaisesti 1.8.-31.12.2020. Lakiin on lisätty uusi
20 a §. Tavoitteena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä ja lieventää siitä koituvia
haittoja. Lakimuutos antaa opetuksen järjestäjälle toimintamahdollisuuksia
tartuntatautitilanteessa.
Lähiopetus on ensisijainen opetuksen järjestämismuoto syyslukukaudella 2020, ja
siinä noudatetaan perusopetuslakia, opetussuunnitelman perusteita ja tuntijakoa.
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, koulunkäynnin tukeen,
maksuttomaan ateriaan, oppilashuoltoon, oppilaanohjaukseen sekä lähiopetuspäivinä
koulukuljetukseen tai sen sijasta maksettavaan avustukseen.
Perusopetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena
etäyhteyksiä hyödyntäen. Opetuksen järjestäjän tulee turvallisuuden arvioinnissa
toimia yhteistyössä paikallisen tai alueellisen tartuntatautiviranomaisen kanssa.
Oppilaiden sekä opetus- ja muun henkilöstön välisien fyysisten kontaktien
välttämiseksi opetusta voitaisiin toteuttaa esimerkiksi etä- ja lähiopetuksen
yhdistelmämallin mukaisesti, jossa etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta ja lähiopetusta
vuoroteltaisiin. Opetus tulee järjestää niin että oppilas saisi pääsääntöisesti
lähiopetusta ja etäyhteyksiä hyödyntävät opetusjaksot olisivat mahdollisimman
lyhyitä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä
enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.
Edellytykset poikkeuksellisille opetusjärjestelyille ovat, että jos opetusta ei
tartuntatautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää
turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa,
voitaisiin opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin
Lähiopetuksessa olisivat syksyllä aina esiopetuksen oppilaat, perusopetuksen 1-3
vuosiluokkien oppilaat, erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetyn
oppivelvollisuuden oppilaat sekä valmistavan opetuksen oppilaat.
Perusopetuslain mukaisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden käyttöönotto
edellyttää kunnan päätöstä. Pykälässä ei säädetä toimivaltaisesta viranomaisesta,
joten kunnan valtuuston on hallintosäännöllä määrättävä kunnassa toimivaltainen
päätöksentekijä. Tämän jälkeen kunnassa toimivaltaisella viranomaisella on
mahdollisuus päättää poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden käyttöönotosta, jos se
opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä. Porissa sivistystoimialan
toimintasäännössä (sivistyslautakunta 11.8.2020 §183) koulunkäynnin
poikkeuksellisesta järjestämisestä päättäminen on osoitettu opetusyksikön päällikölle,
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joten asian käsitteleminen sivistyslautakunnassa tai kaupunginhallituksessa ei ole
tarpeen. Asian merkittävyyden kannalta menettelytapa halutaan kuitenkin saattaa
sivistyslautakunnan tietoon.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
25.08.2020

10/2020

14 (26)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 198
Kulttuuritalo Anniksen tilavuokrat ja harrasteryhmien osallistumismaksut 1.9.2020 alkaen
PRIDno-2020-4492
Valmistelija / lisätiedot:
Jyri Träskelin
jyri.traskelin@pori.fi
yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö
Kulttuuritalo Anniksen tiloja on tähän asti lainattu veloituksetta yhdistyksille,
työryhmille ja yksityishenkilöille tapahtumien, kurssien ja juhlien järjestämiseen. Jotta
Anniksen toiminta olisi yhdenmukaista muiden kulttuuriyksikön toimipaikkojen
kanssa, on nyt laadittu hinnasto tilavuokrille sekä harrasteryhmille. Hinnat on pyritty
pitämään kohtuullisina, jotta Anniksen perusajatus tasavertaisuudesta toteutuu
tässäkin suhteessa.
HARRASTERYHMIEN OSALLISTUMISMAKSUT (hinnat sis. alv%)
lukukausimaksu (kevät/syksy), maksu riippuu ryhmässä käytettävistä
35-50
€ materiaaleista
Ryhmiin voi tarvittaessa hakea maksutonta vapaaosallistujapaikkaa.
Lisäksi mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään matalan kynnyksen
ryhmiä, jotka ovat täysin maksuttomia, kuten lautapeliryhmä.
TILAVUOKRAT (hinnat sis. alv%)
Yksityishenkilöt ja yritykset
Keittiö + Aula + Sali (katutaso tai 2. kerros)
200 €
Keittiö + Aula + kellarisali
150 €
Keittiö+aula
100€
Kiinteästä valokalustosta poikkeava valotekniikka tilaan
50 €
Kiinteästä äänentoistolaitteistosta poikkeava äänentoistotekniikka tilaan
50 €
Yhdistystoimijoille (ml. taiteilijaryhmät ja muut työryhmät) jotka vuokraavat tiloja
pääsymaksullisia yleisötilaisuuksia varten: hinnat ylläolevista -50%. Anniksen
työntekijöiden työpanos ei kuulu vuokraukseen.
Yhteistyösopimukset (3. sektorin toimijat, yhteisöt, työryhmät,
taiteilijat, jotka järjestävät pääsymaksullisen tai ilmaisen yleisötilaisuuden)
Yhteistyökumppanien kanssa laaditaan yhteistyösopimus, jossa
määritellään yhteistyön luonne. Tilaisuudessa on mahdollisesti
paikalla Anniksen työntekijä. Tila voi näissä tapauksissa olla ilmainen, mutta siitä
voidaan myös periä vuokraa. Yhteistyösopimukset tarkastellaan tapauskohtaisesti.
Hinnat ovat vuorokausikohtaisia. Useamman päivän tapahtumista päätetään
tapauskohtaisesti.
Siivousmaksu (hinta sis. alv%)
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Jos vuokraaja jättää käyttämänsä tilan epäsiistiksi, peritään siivousmaksu
150 €
(sama maksu sekä yksityisiltä, yrityksiltä että yhdistystoimijoilta)
Lastenkulttuurikeskuksen johtaja voi harkintansa mukaan päättää alennuksista
vuokra- ja harrasteryhmämaksuihin. Lisäksi vallitseva koronatilanne voi vaikuttaa
tilojen vuokraus- ja harrasteryhmätoiminnan käytäntöihin, jolloin
lastenkulttuurikeskuksen johtaja ovi tehdä tarvittavia muutoksia kulloisenkin tilanteen
mukaan.
Lisätietoja: Porin lastenkulttuurikeskuksen vs. johtaja Piritta Huhta, puh. 044 701 1086
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Kulttuuritalo Anniksen tilavuokrahinnaston ja
harrasteryhmien osallistumismaksut 1.9.2020 alkaen esityksen mukaan.
Päätös
Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lisäksi sivistyslautakunta toteaa, että
talolla toimivien järjestöjen ja yhteisöjen tilanteeseen ja tulevaisuuteen päätös ei
vaikuta lainkaan. Toiminta heidän osaltaan jatkuu kuten tähänkin saakka, eli heille ei
päätöksen myötä tule mitään maksuja/maksukorotuksia.
Harrasteryhmien osallistumismaksut liittyvät täysin uuteen, kaupungin henkilöstön
toimesta järjestettyyn, ohjattuun ryhmätoimintaan, esimerkiksi Anniksella
työskentelevän kulttuuriohjaajan vetämään lukukauden kestoiseen bändikurssiin,
(jossa hyödynnetään kaupungin omia tiloja ja laitteistoa). Tällaisen toiminnan maksut
ovat 35-50 € / lukukausi, riippuen kurssilla tarvittavan materiaalin määrästä (vertaa
kansalaisopiston kurssit).
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kulttuuritalo Annis
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Sivistyslautakunta, § 180,11.08.2020
Sivistyslautakunta, § 199, 25.08.2020
§ 199
Sivistyslautakunnan lausunto: Avustusuudistus
PRIDno-2020-3518
Sivistyslautakunta, 11.08.2020, § 180
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Porin kaupungin avustustyöryhmä on aloittanut avustusuudistusprosessin keväällä
2019.
Nykyinen, vuodelta 2011, oleva avustusohjeistus on jäänyt monilta osin ajasta jälkeen.
Voimassa olevan ohjeistuksen periaatteet ovat vaikeasti ymmärrettävät ja
vaatimuksiltaan kohtuuttoman raskaat. Erilaisia avustusmuotoja on paljon mutta
kuitenkin olennaisia tukimuotoja jää puuttumaan, lisäksi kaupungilla ei ole yhtenäistä
hakukanavaa avustusten hakemiseen.
Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen keskeiset periaatteet ovat:
avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
läpinäkyvyyden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen
siirtyminen toimijoiden avustamisesta toiminnan avustamiseen sekä
avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
avustusten käytön seurannan parantaminen
Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa koskien
avustusuudistusta.
Avustusuudistustyöryhmän puheenjohtaja, talousyksikön controller Tiina Toivonen,
esittelee avustusuudistusprosessia sivistyslautakunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää valmistella lausunnon avustusuudistuksesta
kokouksessaan 25.8.2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 25.08.2020, § 199
Valmistelija / lisätiedot:
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Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Avustusuudistuksen esittelydiat
Porin kaupungin avustustyöryhmä on aloittanut avustusuudistusprosessin keväällä
2019.
Nykyinen, vuodelta 2011, oleva avustusohjeistus on jäänyt monilta osin ajasta jälkeen.
Voimassa olevan ohjeistuksen periaatteet ovat vaikeasti ymmärrettävät ja
vaatimuksiltaan kohtuuttoman raskaat. Erilaisia avustusmuotoja on paljon mutta
kuitenkin olennaisia tukimuotoja jää puuttumaan, lisäksi kaupungilla ei ole yhtenäistä
hakukanavaa avustusten hakemiseen.
Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen keskeiset periaatteet ovat:
avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
läpinäkyvyyden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen
siirtyminen toimijoiden avustamisesta toiminnan avustamiseen sekä
avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
avustusten käytön seurannan parantaminen
Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa koskien
avustusuudistusta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunnan lausunto Porin kaupungin avustusuudistusesityksestä:
Kaupungin eri toimialojen asiantuntijoista koottu avustusuudistustyöryhmä on
valmistellut kokonaisvaltaista uudistusta kaupungin myöntämien avustusten
uudelleen organisoimiseksi. Uudistusesitys on omalta osaltaan suoraa jatkoa
kaupunkitason organisaatiouudistukselle, jonka myötä yhdenmukaistetaan
avustusten jakamisen toimintatavat eri toimialojen kesken. Avustusuudistuksen
keskeisenä linjauksena on siirtyminen avustamaan toimintaa toimijoiden sijaan sekä
samalla kytkeä avustettava toiminta tukemaan entistä vahvemmin kaupungin
strategisten tavoitteiden toteutumista.
Nykytilanteeseen nähden avustusuudistus tulee vaikuttamaan sivistystoimialan osalta
siten, että jaettavista avustuksista poistuvat seuraavat kategoriat:
- kansainvälisen toiminnan avustus
- liikuntapaikka- ja toimitila-avustus
- merkkivuosiavustus
- liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustus
- taiteilija-apurahat
- kulttuurialan opiskelijoiden avustus

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
25.08.2020

10/2020

18 (26)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Lautakunta pitää tärkeänä, että lähes kaikkiin poistuvien avustusten
käyttötarkoituksiin on edelleen mahdollisuus hakea avustusta. Poistuvien
kategorioiden avustusmuodot sisältyvät jatkossa toiminta-avustusten piiriin tai niitä
voi hakea kevytavustusten kategoriasta.
Sivistyslautakunta pitää erittäin hyvänä, että pitkään valmisteilla ollut avustusuudistus
saadaan tehtyä. Avustusuudistusta valmistellut työryhmä on tehnyt perusteellista
työtä, huomioiden kaupungin monipuoliset avustuskäytännöt laaja-alaisesti.
Kaupungin avustuskäytäntöjen yhdenmukaistamista lautakunta pitää erittäin tärkeänä
tavoitteena ja tässä on myös avustusuudistusesityksessä onnistuttu.
Esitystä avustamisen kytkemisestä tiiviimmin kaupungin strategisten tavoitteiden
toteutumisen edistämiseen lautakunta
pitää erinomaisena uudistuksena. Lisäksi lautakunta katsoo, että uudistuksessa on
huomioitu hyvin myös asiantuntijalautakuntien sekä substanssitoimialojen osaaminen
avustettavan toiminnan sekä mahdollisten kumppanuussopimusten
arvioinnissa. Sivistyslautakunta pitää tärkeänä, että avustuksen jakamisesta päättävä
lautakunta voi jatkossakin täsmentää avustuksen haku- ja myöntämiskriteereitä
erillisellä avustusohjeella. Sivistyslautakunta toteaa, että avustusten hakuaikataulujen
aikaistaminen on avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuden kannalta
kannatettava uudistus.
Jotta uudistuksen jälkeen avustusprosessi olisi avoin sekä yhdenvertainen, esittää
sivistyslautakunta, että kaupunki ottaa käyttöön yhteiset periaatteet sekä yhteisen
raportointijärjestelmän avustettavan toiminnan tulosten seuraamiseksi. Lisäksi
lautakunta esittää, että avustusten hakijoiden tulee eritellä hakuvaiheessa avustuksen
käyttötarkoitus sekä ne kaupungin strategian mukaiset tavoitteet, joiden toteutumista
avustettavalla toiminnalla edistetään. Lautakunta esittää myös, että säännöllisin
väliajoin tehtävä sukupuolivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaupungin eri
avustusmuotojen vaikuttavuuden arviointia.
Poliittisten ja uskonnollisten yhdistysten avustaminen on herättänyt keskustelua
sivistyslautakunnassa. Koska uudistuksen keskiössä on siirtyminen yhdistyksen
avustamisesta toiminnan avustamiseen, ei sivistyslautakunta halua esittää rajauksia
siihen, kenellä on oikeus hakea ja saada avustusta. Lisäksi avustettavan toiminnan
luonne arvioidaan aina erikseen.
Yksittäisiä huomioina sivistyslautakunta haluaa nostaa esiin kevytavustuskategoriasta
Touhutonnin nimen tarkoituksenmukaisuuden sekä sen mahdollisesti herättämät
mielleyhtymät. Lisäksi sivistyslautakunta pohtisi vielä
uudelleen tulisiko myönnettävän avustuksen olla aina kiinteä summa vai voisiko
se vaihtua tuettavan toiminnan kulujen mukaan?
Myös yhdistysten starttiavustukseksi esitetty summa 500 € vaikuttaa ylimitoitetulta
mm. yhdistyksen rekisteröimiskustannuksiin (100 €) nähden. Sivistyslautakunta
katsoo, että summa voisi olla pienempi.
Päätös
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Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta haluaa lisäksi kiinnittää
huomiota niin sanottuun yhden luukun periaatteeseen. On tärkeää, että avustusten
hakemiseen luodaan yhteinen sähköinen hakulomake, joka löytyy verkkosivuilta,
mistä löytyy avustuksiin liittyvää ohjeistusta. Lisäksi päätösprosessin näkökulmasta on
tärkeää, että avustustyöryhmä jatkaa toimintaansa. Työryhmässä tulee käydä läpi
yhteisiä periaatteita ja varmistaa se, ettei samaan toimintaan myönnetä päällekkäisiä
avustuksia.
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tiina Toivonen
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Sivistyslautakunta, § 42,21.04.2020
Sivistyslautakunta, § 175,16.06.2020
Sivistyslautakunta, § 200, 25.08.2020
§ 200
Sivistystoimialan talous- ja henkilöstöraportti heinäkuu 2020
PRIDno-2020-1860
Sivistyslautakunta, 21.04.2020, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Martti Kujanpää
martti.kujanpaa@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Sivistystoimiala, talous- ja henkilöstöraportti maaliskuu 2020
2 Sivistystoimiala, palvelulupaukset
Neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä raportoidaan talouden toteutumisen lisäksi
palvelulupausten toteutumisesta.
Sivistystoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden positiivisesti,
mikä johtuu kokonaisuudessaan hankerahoitustuottojen kasvaneesta määrästä.
Toimintatuottojen toteutumaprosentti on 42,9 (36,0 v. 2019). Muiden tuottolajien
osalta toteutumissa näkyy jo koronatilanteen aiheuttamat maksu- ja vuokratuottojen
menetykset maaliskuun puolivälistä lähtien. Liikunta- ja kulttuurilaitokset sekä
koulujen salit ovat olleet suljettuina. Myös asiakasmaksukäytänteisiin tehtiin
muutoksia. Nämä vaikuttavat etenkin varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan
maksutuottojen pienentymiseen.Toimintatuottojen toteutuma tulee vuoden mittaan
tasoittumaan, ja etenkin maksu- ja vuokratuotot tulevat edelleen alenemaan.
Ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat jäämään talousarviota pienemmiksi.
Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toteutumaprosentti on 24,1
(24,0 v. 2019). Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttavat viime vuoden palkankorotukset
sekä tuntikehyslisäykset. Henkilöstöä on poikkeustilanteen vuoksi siirretty myös
perusturvan tehtäviin, mikä jatkossa vaikuttaa kuluja vähentävästi. Palvelujen ostojen
kasvuun vaikuttaa alkuvuoden osalta se, että yliopistollisen toiminnan avustuksia
maksettiin sopimusmuutosten myötä helmikuussa, kun ne aiemmin ajoittuivat
loppukevääseen ja syksyyn. Koronatilanteen vuoksi koulujen ja päiväkotien
ateriapalveluista tulee menosäästöjä samoin kuin koulukuljetuksista. Tarvikeostot
ovat vähentyneet, koska yksikköjen normaali toiminta on supistunut. Avustukset sekä
muut toimintakulut ovat toteutuneet ennakoidusti.
Nettomenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakuluissa
tulee poikkeustilanteesta johtuen edellä mainittuja menosäästöjä. Vastaavasti tuotot
tulevat vähenemään. Talouden osalta ennuste tällä hetkellä on se, että talousarviossa
on mahdollisuus pysyä, mikäli poikkeusolot eivät jatku pidemmälle kesään ja syksyyn.
Esityslistan liitteenä ovat talous- ja henkilöstöraportti sekä raportti palvelulupausten
toteutumisesta.
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Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta merkitsee neljännesvuosiraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Sivistyslautakunta, 16.06.2020, § 175
Valmistelijat / lisätiedot:
Martti Kujanpää
martti.kujanpaa@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Sivistystoimiala, talous- ja henkilöstöraportti toukokuu 2020
Tuottojen osalta toteutumissa näkyy koronatilanteen aiheuttamat maksu- ja
vuokratuottojen menetykset maaliskuun puolivälistä lähtien. Liikunta- ja
kulttuurilaitokset sekä koulujen salit olivat suljettuina, joten liikuntapaikkojen pääsy- ja
muita maksuja jäi saamatta. Myös asiakasmaksukäytänteisiin tehtiin
muutoksia. Nämä vaikuttivat etenkin varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan
maksutuottojen pienentymiseen. Toimintatuottojen toteuma on jäänyt viime vuoden
vastaavasta ajankohdasta, toteumaprosentti 49,9 (50,9 v. 2019). Ennusteen mukaan
toimintatuotot tulevat jäämään talousarviota selvästi pienemmiksi. Positiivista on se,
että sekä kulttuurilaitoksia että liikuntapaikkoja on rajoitusten lievennettyä
avattu asiakkaille.
Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, toteumaprosentti 39,4 (41,7
v. 2019). Henkilöstökulujen laskuun vaikuttaa se, että osa sivistystoimialan
henkilöstöstä toimi huhti-toukokuun aikana perusturvan tehtävissä koronatilanteen
vuoksi. Kustannuksia vastaava määrärahasiirto tullaan tekemään sivistystoimialalta
perusturvan toimialalle. Arvio määrärahasiirron suuruudesta on 0,7-0,8 m€.
Palvelujen ostoissa menojen pienentyminen johtuu koulujen ja
päiväkotien ateriapalvelujen sekä koulukuljetusten vähentämisestä. Tarvikeostojen
osalta näkyy osittain edelleen koronatilanne toiminnan supistumisen vuoksi. Toisaalta
koulut ovat hankkineet ensi lukuvuotta varten oppimateriaaleja ja niiden
kustannukset kohdentuvat huhti-toukokuulle korottaen tarvikeostojen
määrää. Avustusten kasvuun vaikuttaa se, että liikunnan ja kulttuurin avustuksia
maksettiin toukokuussa huomattavasti enemmän kuin viime vuonna. Osittain
maksujen aikaistaminen johtui koronatilanteesta. Viime vuonna maksut jakautuivat
tasaisemmin touko-kesäkuulle. Muiden kulujen kasvua selittävät saatavien poistojen
kasvu viime vuoteen sekä se, että lukioiden opiskelijoiden
omarahoitusosuuksia jouduttiin peruuntuneiden lähinnä ulkomaille suuntautuvien
matkojen vuoksi palauttamaan. Kulut näistä ovat kirjautuneet muihin kuluihin.
Nettomenot ovat toteutuneet talousarviota paremmin ja toteumaprosentti on 38,2
(40,5 v. 2019). Vaikka tuottoja on jäänyt saamatta, on vastaavasti kuluissa tullut edellä
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mainittuja säästöjä. Ennuste on, että talousarviossa pysytään, ja määrärahasäästö on
0,5 m€.

Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta merkitsee toukokuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Sivistyslautakunta, 25.08.2020, § 200
Valmistelija / lisätiedot:
Martti Kujanpää
martti.kujanpaa@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Sivistystoimiala, talous- ja henkilöstöraportti heinäkuu 2020
2 Sivistystoimiala, palvelulupaukset
Toimintatuotoissa näkyy koronatilanteen aiheuttamat maksu- ja vuokratuottojen
menetykset. Liikunta- ja kulttuurilaitokset sekä koulujen salit olivat suljettuina, joten
liikuntapaikkojen pääsy- ja muita maksuja jäi saamatta. Myös
asiakasmaksukäytänteisiin tehtiin muutoksia, mikä näkyi etenkin varhaiskasvatuksen
tuotoissa. Rajoituksia purettiin kesän aikana, ja tämä on näkynyt maksutuottojen
palautumisena normaalimmalle tasolle etenkin varhaiskasvatuksen sekä liikunta- ja
kulttuurilaitosten osalta. Toimintatuottojen toteuma on jäänyt viime vuoden
vastaavasta ajankohdasta, toteumaprosentti 58,4 (62,1 v. 2019). Ennusteen mukaan
toimintatuotot tulevat jäämään talousarviota selvästi pienemmiksi. Tuottojen
ennustaminen syksyn osalta on haasteellista, koska on merkkejä siitä, että
koronatilanne kääntyisi huonompaan suuntaan.
Toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä, toteumaprosentti 55,4
(58,2 v. 2019). Henkilöstökulujen laskuun vaikuttaa se, että osa sivistystoimialan
henkilöstöstä toimi huhti-toukokuun aikana perusturvan tehtävissä koronatilanteen
vuoksi. Kustannuksia vastaava määrärahasiirto (0,8 m€) on kesän aikana
tehty sivistystoimialalta perusturvan toimialalle. Myös henkilöstön määrä on vuoden
takaiseen tilanteeseen verrattuna alhaisempi. Kaupungin eläkemenoperusteiset
maksut on kesäkuussa tehdyn havainnoin perusteella ylibudjetoitu, minkä vaikutus
sivistystoimialalle on 0,5 m€ positiivinen. Palvelujen ostoissa menojen pienentyminen
johtuu etupäässä koulujen ja päiväkotien ateriapalvelujen sekä koulukuljetusten
vähentämisestä kevään aikana. Tarvikeostojen osalta näkyy osittain edelleen
koronatilanne toiminnan supistumisen vuoksi. Muiden kulujen kasvua selittävät
saatavien poistojen kasvu viime vuoteen sekä se, että lukioiden opiskelijoiden
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omarahoitusosuuksia jouduttiin peruuntuneiden lähinnä ulkomaille suuntautuvien
matkojen vuoksi palauttamaan. Kulut näistä ovat kirjautuneet muihin kuluihin. Syksyn
toimintakauden käynnistyttyä myös menot palautuvat normaalille tasolle ellei
koronatilanne merkittävästi pahene.
Nettomenot ovat toteutuneet talousarviota paremmin ja toteumaprosentti on 55,1
(57,8 v. 2019). Vaikka tuottoja on jäänyt saamatta, on vastaavasti kuluissa tullut edellä
mainittuja merkittäviä säästöjä. Tällä hetkellä ennuste on, että määrärahasäästö on
noin 1,5 m€.
Liitteenä on myös raportti sivistystoimialan palvelulupausten toteutumisesta puolen
vuoden osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää merkitä talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 201
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Toimialajohtaja, sivistystoimiala
Hankintapäätös:
§ 24 Satakunnan Museon kahvilayrittäjän valinta, 10.08.2020
Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 85 Ma. 3 erityisluokanopettajaa PORI-03-119-20, 11.08.2020
§ 86 Määräaikainen erityisopettaja PORI-03-122-20, 11.08.2020
§ 87 Määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja (musiikki) PORI-03-118-20, 11.08.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 102 Lukiokoulutuksen poikkeukselliset opetusjärjestelyt, 19.08.2020
Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 3 TS:n henkilökohtainen lisä, 11.08.2020
§ 4 TS:n henkilökohtainen lisä, 11.08.2020
§ 5 TS:n henkilökohtainen lisä, 11.08.2020
§ 6 TS:n henkilökohtainen lisä, 11.08.2020
§ 7 Oman auton käyttöoikeus, 13.08.2020
§ 8 Oman auton käyttöoikeus, 14.08.2020
§ 9 Oman auton käyttöoikeus, 14.08.2020
§ 10 Oman auton käyttöoikeus, 18.08.2020
§ 11 Sivutoimi-ilmoitus, 18.08.2020
§ 12 Sivutoimi-ilmoitus, 19.08.2020
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§192, §193, §194, §195, §197, §199, §200, §201
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§196, §198
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

