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§ 80
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten
mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kaupungin verkkosivuille. Lisäksi kutsu
esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.
Ehdotus
Todetaan estyneet valtuutetut ja heidän tilalleen kutsutut varajäsenet, minkä jälkeen
suoritetaan nimenhuuto.
Päätös
Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten
mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kaupungin verkkosivuille 10.6.2020. Lisäksi
kutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.
Merkitään, että seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä
saapumasta tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen, minkä johdosta paikalle on
kutsuttu seuraavat varajäsenet:
Estynyt valtuutettu:

Kutsuttu varajäsen:

Laura Huhtasaari

Jari Haapaniemi

Marianne Ostamo

Pertti Mäenpää

Tommi Salokangas

Heidi Sakari

Petri Lahtinen

Antti Koskela

Kokous todetaan näin ollen laillisesti koolle kutsutuksi ja valtuutettujen lukumäärään
nähden myös päätösvaltaiseksi.
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§ 81
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aila Haikkonen ja Satu Hatanpää (varalla Mirva Heino).
Pöytäkirja tarkastetaan 18.6.2020 ja asetetaan nähtäville kaupungin internet-sivuille
22.6.2020.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Haikkonen ja Satu Hatanpää (varalla Mirva Heino).
Pöytäkirja tarkastetaan 18.6.2020 ja asetetaan nähtäville kaupungin internet-sivuille
22.6.2020.
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Kaupunginhallitus, § 332,08.06.2020
Kaupunginvaltuusto, § 82, 15.06.2020
§ 82
Toimenpiteet talouden tervehdyttämiseksi
PRIDno-2020-3419
Kaupunginhallitus, 08.06.2020, § 332
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
yksikön päällikkö, talousyksikkö
Liitteet

1 Yhteenveto talouden tasapainottamisesta
2 Kuntien tilinpäätökset 2019
3 Organisaatiosta poistuvat henkilötyövuodet
Kuntatalouden kehitys on ollut viime vuosina erittäin negatiivista. Esityslistan liitteenä
on kuntaliiton selvitys kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2019 tilinpäätöksistä,
mikä kuvaa hyvin kuntien taloudellista tilannetta. Myös Porin kaupungin kaksi
viimeistä tilinpäätöstä ovat olleet tulokseltaan vahvasti alijäämäisiä ja vuoden 2020
tilinpäätöksestä ennakoitiin huhtikuun raportin yhteydessä tulevaan yli 50 M
€ alijäämäinen. Valtioneuvosto esitti 2.6.2020 tukipaketin kunnille
lisäbudjettiesityksensä yhteydessä. Tukipaketin suuruus on noin 1,4 miljardia, josta
voidaan alustavasti arvioida Porille suoraan tulosta parantavina erinä peruspalvelujen
valtionosuuksien kasvua noin 10,5 M€ ja yhteisöveron jako-osuuden korotuksen
kautta verotulojen kasvua noin 3,5 M€ eli yhteensä noin 14 M€. Virallisia
kuntakohtaisia arvioita ei ole kuitenkaan vielä julkaistu. On myös huomattava, että
tukipaketti koskee vain vuotta 2020.
Talouden kehityksen korjaamiseksi on jo aiemmin käynnistetty huomattavia
toimenpiteitä. Teknisten toimintojen ulkoinen auditointi tehtiin vuonna 2019 ja sen
täytäntöönpanoa on valmisteltu tänä vuonna. Samoin perusturvan osalta
laadittiin vuonna 2019 sen kaikkia toimintoja koskeva tuottavuusohjelma, jonka
täytäntöönpanoa on jo osittain tehty ja osittain vielä suunniteltu. Keväällä 2020
päätettiin uudesta elinvoima- ja ympäristöpalvelut toimialasta, joka koostuu entisestä
ympäristö- ja lupapalvelut toimialasta sekä osasta konsernihallinnon tehtävistä.
Samassa yhteydessä muodostettiin kaupunginjohtajan suoraan alaisuuteen
konsernipalveluiden kokonaisuus.
Kevään 2020 aikana on tehty kaupungin talouden osalta tiivistä valmistelua yhdessä
kaupungin johtavien viranhaltijoiden, kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien
puheenjohtajien kesken. Kokouksia on pidetty 2.4.2020, 6.4.2020, 20.4.2020, 4.5.2020,
15.5.2020 ja 25.5.2020. Lisäksi jokaisen valtuustoryhmän kanssa erikseen on kahteen
kertaan käyty läpi kaupungin taloudellista tilannetta ja vaihtoehtoja talouden
tasapainottamiseksi. Näistä merkittävimpänä toimialoja koskevana toimenpiteenä on
esitelty sivistystoimialan palveluverkkouudistusta.

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020

5/2020

8 (79)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus on keväällä päättänyt kaikkia toimialoja koskevasta
rekrytointikiellosta ja tämän lisäksi alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten
käytön rajoituksista. Menettelyllä tavoitellaan 250 henkilötyövuoden vähentämistä
luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen vuoden aikana. Esityslistan liitteenä on HR-
yksikön laatima selvitys päättyvien työsuhteiden kautta muodostuvasta
säästöpotentiaalista. 250 työntekijän vähentämistavoitteen toteutumista seurataan
kuukausittain ja talousyksikön controllertiimi valvoo kieltojen noudattamista. Mikäli
tämä tavoite ei ole toteutunut 31.5.2021 mennessä, kaupunki käynnistää
yhteistoimintamenettelyn, jonka tarkoituksena on ko. vähentämistavoitteen
toteuttaminen työsopimuslain 7 luvun 3 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun
lain 37 §:n mukaisilla perusteilla. Tämän jälkeen samalla tavalla jatketaan ainakin
seuraavat kaksi vuotta. Eli yhteensä tavoitteena on vähentää 750 työntekijää. Tämän
taloudellinen vaikutus on laskennallisesti noin 38 M€.
Toimialajohtajia on pyydetty kevään aikana valmistelemaan omia esityksiään talouden
tasapainottamiseksi. Taloudellisesti merkittävin esitys on sivistystoimialan
palveluverkkoesitys. Toimialajohtajien tekemien alustavien esitysten perusteella on
arvioitu, että sivistystoimialan kehyksestä tullaan vähentämään noin 3 M€, teknisen
toimialan kehyksestä 1 M€, elinvoima ja ympäristöpalvelut toimialan kehyksestä 0,5 M
€ ja konsernipalveluiden kehyksestä 0,5 M€. Nämä perustuvat reaalisiin menojen
leikkauksiin ja tulojen lisäyksiin. Edellä lueteltujen lisäksi saattavat tulla kyseeseen
satunnaisia tuottoja aiheuttavat toimenpiteet, jotka valmistellaan erikseen.
Nopeavaikutteisena ratkaisuna talouden tasapainottamiseksi on arvioitu myös
veronkorotusten mahdollista käyttöä. Noin 12,8 M€ lisätulo saadaan nostamalla
kunnallisveroa 0,75 prosenttiyksikköä, mikä tuottaa 9,4 M€ sekä nostamalla
yleistä kiinteistöveroprosenttia 0,1 prosenttiyksikköä, mikä tuottaa 1,4 M€ ja
nostamalla vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kiinteistöveroprosentteja 0,1
prosenttiyksikköä, mikä tuottaa 2 M€.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää toimittaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi käynnistetyt
toimenpiteet ja suunnitelmat talouden tasapainottamiseksi.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Äänestykset
Aihe: Lisäysesitys päätösehdotukseen JAA = pohjaehdotus, EI = Satu Hatanpään
tekemä lisäysesitys
Jaa
Anne Liinamaa
Raisa Ranta
Arja Laulainen
Erno Välimäki
Esa Wahlman
Diana Bergroth-Lampinen
Tommi Salokangas
Petri Huru
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Ei
Juha Kantola
Satu Hatanpää
Mari Kaunistola
Päätös
Äänin 8-3 kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja päätti
toimittaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi käynnistetyt toimenpiteet ja suunnitelmat
talouden tasapainottamiseksi.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 82
Liitteet

1 Yhteenveto talouden tasapainottamisesta
2 Organisaatiosta poistuvat henkilötyövuodet
3 Kuntien tilinpäätökset 2019
Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8.6.2020.
Asian esittely ja aiempi päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.
Asian liitetiedostona ovat 1) yhteenveto talouden tasapainottamisesta 2) kuntien
tilinpäätökset 2019 ja 3) organisaatiosta poistuvat henkilötyövuodet.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi käynnistetyt toimenpiteet ja suunnitelmat
talouden tasapainottamiseksi.
Kokouskäsittely
Kaupunginvaltuusto kuuli kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen sekä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampisen puheenvuorot asiassa.
Lauri Kilkku poistui kokouksesta klo 19.47.
Päätös
Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi käynnistetyt toimenpiteet ja suunnitelmat
talouden tasapainottamiseksi.
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Kaupunginhallitus, § 296,25.05.2020
Sivistyslautakunta, § 159,02.06.2020
Kaupunginhallitus, § 333,08.06.2020
Kaupunginvaltuusto, § 83, 15.06.2020
§ 83
Porin palveluverkkouudistus 2020
PRIDno-2020-3238
Kaupunginhallitus, 25.05.2020, § 296
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 Taloudelliset säästöt yhteensä
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porin palveluverkkouudistuksen kokouksessaan
27.5.2019 § 56. Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kaupungin taloudellinen
tilanne on heikentynyt merkittävästi ja lasten ja nuorten määrä on vähentynyt
arvioitua enemmän.
Kaupunginhallitus ja valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat kevään 2020 aikana
käynnistäneet valmistelun kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Kaikilta
toimialoilta edellytetään tähän merkittäviä toimenpiteitä. Sivistystoimialan osalta
koulu- ja päiväkotiverkon uudelleenarviointi on tässä tilanteessa välttämätöntä.
Kaupunginvaltuuston Porin palveluverkkouudistuksessa päätettiin palvelualueista ja
pääasiassa sivistystoimialan palvelurakenteesta palvelualueittain seuraavasti:
Ahlainen
Nykyisen liikuntasalin yhteyteen rakennetaan uusi monitoimitalo/kylätalo (n. 800 m2),
jossa toimii varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus luokat 1-6, kirjasto ja vapaan
sivistystyön sekä perusturvan palvelut.
Noormarkku
Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan
vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.
Lavia
Ensivaiheessa varhaiskasvatus siirretään väliaikaisesti vuoden 2019 aikana
Keskuskoulun tiloihin. Ryhdytään valmistelemaan sivistystoimialan ja tarvittaessa
perusturvan palvelujen keskittämistä Lavian yhtenäiskoulun tiloihin.
Peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien
mukaan. Päiväkoti Huvikumpu myydään.
Itä-Pori
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Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan
vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.
Pohjois-Pori
Pohjois-Poriin rakennetaan noin 900–1000 oppilaan monitoimitalo, johon Ruosniemen
ja Toejoen koulut yhdistetään ja alueen yläkoululaiset siirtyvät.
Rakennettava monitoimitalo toimii alueen sivistystoimialan palvelujen ja mahdollisesti
perusturvapalvelujen keskuksena.
Keski-Pori
Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan
vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Kallelan ja Herttuan koulut
yhdistetään Lyseokorttelin tiloihin.
Länsi-Pori
Vähärauman koulun tilalle rakennetaan uusi noin 600 oppilaan alakoulu. Leppäkorven
sivutoimipiste lopetetaan. Muilta osin palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet
arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.
Tuorsniemen koulu jatkaa 1-sarjaisena alakouluna.
Meri-Pori
Meri-Porin yhtenäiskoulun ja Kyläsaaren koulun yhteyteen rakennetaan uudet
päiväkodit, minkä jälkeen Enäjärven, Onnenkiven, Pihlajamarjan ja Uudenniityn
päiväkodit lopetetaan.
Muilta osin Pihlavan, Enäjärven ja Kyläsaaren palvelurakenne säilyy ja
peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien
mukaan.
Reposaaren koulun luokat 1-6 siirtyvät puukorttelin kouluun peruskorjauksen
valmistuttua. Puukorttelin peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten
investointisuunnitelmien mukaan. Kivikoulu suljetaan.
Muutosesitys kaupunginvaltuuston 27.5.2019 § 56 palveluverkkopäätökseen
Kaupunginhallituksen edellyttämien säästövelvoitteiden mukaisesti 27.5.2019
kaupunginvaltuuston hyväksymästä palveluverkosta on valmisteltu uusi esitys.
Esityksen tavoitteena on säilytyttä palvelun taso mahdollisimman hyvänä
talousvaikeuksista huolimatta. Säästöjä on ensisijaisesti haettu uudis- ja
peruskorjauskohteiden toteuttamissuunnitelmista, koulujen ja päiväkotien uudelleen
organisoinnista sekä koulupiirirajoja laajentamisesta oppilaaksiottoalueiksi. Edellä
mainittu muutos tarkoittaa sitä, että nykyisten koulupiirien alueilla asuvien oppilaiden
lähikoulu määritellä vuosittain sen mukaisesti, että voidaan optimoida
koulukuljetukset sekä alueen koulujen luokkakoot toimiviksi ja taloudellisiksi.
Yksittäisen oppilaan sijoittumisesta viranhaltijapäätöksen tekee opetusyksikön
päällikkö.
Palvelualueet
1. Ahlainen ja Noormarkku
1. Ahlaisten ja Noormarkun koulupiirit muodostavat yhtenäisen
oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.
2.
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2. Ahlaisten monitoimitaloa ei rakenneta, vaan nykyisen koulurakennuksen
tilalle hankitaan 480m2 tilaelementti, johon keskitetään varhaiskasvatus ja
luokat 1-2 sekä kirjastopalvelut ja tarvittavat terveyspalvelut vuoden 2021
aikana.
3. 3.-6.-luokkien oppilaat siirtyvät Noormarkun yhtenäiskouluun tai Kankaan
kouluun 1.8.2021 alkaen oppilaaksiottoalueperiaatteiden mukaisesti.
4. Söörmarkun koulun luokkien 3-4 opetus siirtyy Noormarkun
yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen. Luokkien 1-2 opetus säilyy Söörmarkun
koulun ja päiväkodin tiloissa.
5. Söörmarkun koulun peruskorjaustarve tarkistetaan vuoden 2024 lopussa.
6. Kankaan koulun opetus säilyy toistaiseksi ennallaan. Noormarkun alueen
oppilasmäärien vähenemisen myötä osa Kankaan koulun opetuksesta
siirretään jatkossa Noormarkun yhtenäiskouluun.
7. Kankaan koulun peruskorjaustarve tarkistetaan 2024 lopussa.
Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027
Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
Sivistystoimia HTV
Kiinteistön ylläpito
Rahoituskulut
Yhteensä
- 456 000 €

-185 000 €
- 0 €
-271 000 €

Investointikulut -4 750 000 €
2. Lavia
1. Varhaiskasvatus jatkaa toistaiseksi remontoiduissa Keskuskoulun tiloissa.
Palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.
Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027
Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
Sivistystoimiala HTV
Kiinteistön ylläpito
Rahoituskulut
Yhteensä
- 34 000 €

- 0 €
- 0 €
- 34 000 €

Investointikulut -594 000 €
3. Itä-Pori
1. Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän
laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja
Uudenkoiviston kouluihin oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.
2. Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä
luovutaan 2024 tai aikaisemmin alueen varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen
vähentyessä.
3. Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan
paikka esim. Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun
alueelta.
Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027
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Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
Sivistystoimiala HTV
Kiinteistön ylläpito
Rahoituskulut
Yhteensä

– 1 000 000 €
- 415 000 €
- 206 000 €
- 1 621 000 €

Investointikulut – 3 607 000 €
4. Pohjois-Pori
1. Pohjois-Poriin ei rakenneta yhtenäiskoulua, vaan alueelle rakennetaan 600
oppilaan 1-6 luokkien monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan,
kirjaston ja nuorisotoimen tarvitsemat tilat.
2. Pohjoisväylä ja sen ympäristö suunnitellaan valmiiksi ja toteutetaan
ympäristön rakentamisen paineen mukaan.
Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027
Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
Sivistystoimiala
Kiinteistön ylläpito
Rahoituskulut
Yhteensä
- 1 078 000 €

- 300 000 €
- 234 000 €
- 544 000 €

Investointikulut – 9 516 000 €
5. Keski-Pori
1. Lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2020 alkaen ja lukiokoulutus siirtyy
PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023
mennessä.
2. Cygnaeuksen koulun peruskorjaus aloitetaan vasta investointijakson
lopussa 2029.
3. Myötätuulen (yhdistetty Herttua ja Kallelan koulu) koululle hankitaan tila lv.
22-23 alkaen.
4. Selvitetään VAKA-paikkojen tarve.
5. Tarjotaan palvelusetelipäiväkodille tontti Uudenkoiviston tai puretun
Herttuan koulun tontilta
6. Päiväkoteja Kiertokatu, Uusikoivisto ja kuvataidepäiväkoti Viikaria ei
peruskorjata. Kiertokadun ja Viikarin peruskorjaus ei ole mukana
suunnittelukauden investointisuunnitelmassa.
7. Selvitetään Viikkarin Valkaman muutostyö päiväkodin ja perusturvan
käyttöön.
Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027
Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
Sivistystoimiala
Kiinteistön ylläpito
Rahoituskulut
Yhteensä

- 474 000 €
- 97 000 €
- 121 000 €
- 692 000 €
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Investointikulut – 10 918 000 €
6. Länsi-Pori
1. Ei investointimuutosta palveluverkkoon nähden. Vähärauman koulun
rakentaminen on aloitettu.
2. Käppärän, Vähärauman ja Tuorsniemen koulupiirit muodostavat
yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.
Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027
Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
Sivistystoimiala
0€
Kiinteistön ylläpito
0€
Rahoituskulut
0€
Yhteensä
0€
Investointikulut 0 €
7. Meri-Pori
1. KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan
koulun tontille 2 600 000€ (yhtiö)
2. Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
3. Enäjärven päiväkoti käytetään investointijakson 2034 loppuun.
4. Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin
valmistuttua.
5. Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
6. Enäjärven koulua ei peruskorjata. Meri-Porin palvelualueen oppilasmäärän
laskiessa Enäjärven koulun oppilaat siirretään Meri-Porin ja Kyläsaaren
kouluihin.
7. Kyläsaaren koulun peruskorjaus siirretään investointikauden loppuun.
8. Reposaaren luokat 3-6 siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 ja
vuosiluokkien 1-2 opetus järjestetään Reposaaren päiväkodin yhteydessä.
9. Kivikoulu suljetaan, puukorttelia ei korjata koulukäyttöön
Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027
Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
Sivistystoimiala
- 600 000 €
Kiinteistön ylläpito
- 51 000 €
Rahoituskulut
- 652 000 €
Yhteensä
-1 303 000 €
Investointikulut – 11 407 000 €
Taloudelliset säästöt yhteensä on esitetty erikseen liitteessä.
8. Porin lukio
Porin lukioiden hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2020 alkaen Porin lukioksi. PSYLn
lukion rehtori on siirtynyt toiseen tehtävään ja lukion rehtoruus hoidetaan
lukuvuoden 20-21 määräaikaisella rekrytoinnilla. Lukuvuoden aikana Porin lukion
rehtorin paikka julistetaan auki ja täytetään 1.6.2021 alkaen. PSYLn lukion vararehtori
on ilmoittanut eläköityvänsä kesällä 2021 ja kyseistä virkaa ei täytetä.
Toiminnallisesti lukiot yhdistetään lukuvuosien 2021-2023 aikana. Lukiokoulutus
siirtyy vaiheittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin.
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Lukuvuoden alkaessa 1.8.2023 kaikki lukiolaiset opiskelevat PSYLn korttelissa ja sen
ympäristössä ja vastaavasti Lysokorttelissa opiskelevat 7-9 oppilaat.
Yhdistämisellä saavutetaan taloudellista hyötyä rehtorivirkojen yhdistämisellä ja
vähentämisellä niin lukiosta kuin luokkien 7-9 perusopetuksesta. Lisäksi kurssien ja
oppituntien yhdistämisestä saavutetaan säästöjä.
9. Urheilutalo ja uusi palloiluhalli
Urheilutalon käyttöä voidaan jatkaa nykyisellään, mikä mahdollistaa investoinnin
siirtämisen muutamalla vuodella eteenpäin. Siirto mahdollista lisäaikaa itse
urheilutalon hankesuunnittelulle ja mahdollisen palloiluhallin rakentamispäätökselle.
Nämä kaksi hanketta kytkeytyvät käyttötarkoituksen näkökulmasta yhteen.
Vaihtoehtoisista ratkaisuista tulee tehdä yhteispäätös.
Vaihtoehdot ovat:
1. Urheilutalon peruskorjauksen ja palloiluhallin rakentamisen siirtäminen
muutamalla vuodella siten, että ne toteutetaan samanaikaisesti tai eri vaiheissa.
2. Urheilutalon hankesuunnittelun osittainen uudelleentuottaminen niin, että
urheilutalo peruskorjataan vain nykyiseen käyttöön.
3. Urheilutaloa ei peruskorjata eikä palloiluhallia rakenneta.
Käyttäjien osallistaminen
Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja
palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta
voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.
Vallitsevan epidemiatilanteen vallitessa kaupungilla ei ole mahdollisuutta järjestää
yleisötapahtumia, vaan kaupunkilaisten ja yhteisöjen osallisuus ja
vaikuttamismahdollisuus varmistetaan kaupungin kotisivuille perustetun sivun kautta
sekä sillä, että kaupunkilaiset ja yhteisöt voivat lähettää kirjallisia dokumentteja
osoitteeseen Porin kaupunki, kirjaamo Yrjönkatu 6 B 28100 Pori.
Lukiolain (33 §) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että opiskelijoilla on
mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen järjestäjän tässä laissa tarkoitettuun toimintaan
ja sen kehittämiseen sekä osallistua opiskelijoita koskevien ja opiskelijoiden asemaan
vaikuttavien päätösten valmisteluun.
Lukiolain edellyttämänä lukio-opiskelijoille lähetetään kysely, jossa on selvitetty
lukioita koska esitys ja sen perustelut. Opiskelijat voivat itsenään tai opiskelijakunnan
kautta yhteislausuntona ilmasta oman kantansa ja näkemyksensä siitä, miten asia
tulisi päättää ja mitä valmistelussa tulisi huomioida.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Ahlainen ja Noormarkku
Ahlaisten ja Noormarkun koulupiirit muodostavat yhtenäisen
oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020

5/2020

16 (79)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ahlaisten monitoimitaloa ei rakenneta, vaan nykyisen koulurakennuksen tilalle
hankitaan 480m2 tilaelementti, johon keskitetään varhaiskasvatus ja luokat 1-2
sekä kirjastopalvelut vuoden 2021 aikana.
3.-6.-luokkien oppilaat siirtyvät Noormarkun yhtenäiskouluun tai Kankaan
kouluun 1.8.2021 alkaen oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.
Söörmarkun koulun luokkien 3-4 opetus siirtyy Noormarkun yhtenäiskouluun
1.8.2021 alkaen. Luokkien 1-2 opetus säilyy Söörmarkun koulun ja päiväkodin
tiloissa.
Söörmarkun koulun peruskorjaustarve tarkistetaan vuoden 2024 lopussa.
Kankaan koulun opetus säilyy toistaiseksi ennallaan. Noormarkun alueen
oppilasmäärien vähenemisen myötä osa Kankaan koulun opetuksesta siirretään
jatkossa Noormarkun yhtenäiskouluun.
Kankaan koulun peruskorjaustarve tarkistetaan 2024 lopussa.
Lavia
Varhaiskasvatus jatkaa toistaiseksi remontoiduissa Keskuskoulun tiloissa.
Palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.
Itä-Pori
Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän
laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja Uudenkoiviston
kouluihin oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.
Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä luovutaan
2024 tai aikaisemmin alueen varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen vähentyessä.
Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan paikka
esim. Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun alueelta.
Pohjois-Pori
Pohjois-Poriin ei rakenneta yhtenäiskoulua, vaan alueelle rakennetaan 600
oppilaan 1-6 luokkien monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja
nuorisotoimen tarvitsemat tilat.
Pohjoisväylä ja sen ympäristö suunnitellaan valmiiksi ja toteutetaan ympäristön
rakentamisen paineen mukaan.
Keski-Pori
Lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.1.2020 alkaen ja lukiokoulutus siirtyy
vuosiluokittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin
1.8.2023 mennessä.
Cygnaeuksen koulun peruskorjaus aloitetaan vasta investointijakson lopussa
2029.
Myötätuulen (yhdistetty Herttua ja Kallelan koulu) koululle hankitaan tila lv. 22-
23 alkaen.
Selvitetään VAKA-paikkojen tarve.
Tarjotaan palvelusetelipäiväkodille tontti Uudenkoiviston tai puretun Herttuan
koulun tontilta
Päiväkoteja Kiertokatu, Uusikoivisto ja kuvataidepäiväkoti Viikaria ei
peruskorjata. Kiertokadun ja Viikarin peruskorjaus ei ole mukana
suunnittelukauden investointisuunnitelmassa. Selvitetään Viikkarin Valkaman
muutostyö päiväkodin ja perusturvan käyttöön.
Länsi-Pori
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Ei investointimuutosta palveluverkkoon nähden. Vähärauman koulun
rakentaminen on aloitettu.
Käppärän, Vähärauman ja Tuorsniemen koulupiirit muodostavat yhtenäisen
oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.
Meri-Pori
KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun
tontille 2 600 000 € (yhtiö)
Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
Enäjärven päiväkoti käytetään investointijakson 2034 loppuun.
Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin
valmistuttua.
Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
Enäjärven koulua ei peruskorjata. Meri-Porin palvelualueen oppilasmäärän
laskiessa Enäjärven koulun oppilaat siirretään Meri-Porin ja Kyläsaaren kouluihin.
Kyläsaaren koulun peruskorjaus siirretään investointikauden loppuun.
Reposaaren luokat 3-6 siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 ja
vuosiluokkien 1-2 opetus järjestetään Reposaaren päiväkodin yhteydessä.
Kivikoulu suljetaan, puukorttelia ei korjata koulukäyttöön
Porin lukio
Porin lukioiden hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2020 alkaen Porin lukioksi. PSYLn
lukion rehtori on siirtynyt toiseen tehtävään ja lukion rehtoruus hoidetaan
lukuvuoden 20-21 määräaikaisella rekrytoinnilla. Lukuvuoden aikana Porin
lukion rehtorin paikka julistetaan auki ja täytetään 1.6.2021 alkaen. PSYLn lukion
vararehtori on ilmoittanut eläköityvänsä kesällä 2021 ja kyseistä virkaa ei täytetä.
Lukiokoulutus siirtyy vaiheittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu
Lyseokortteliin. Lukuvuoden alkaessa 1.8.2023 kaikki lukiolaiset opiskelevat
PSYLn korttelissa ja sen ympäristössä ja vastaavasti Lyseokorttelissa opiskelevat
7-9 oppilaat.
Urheilutalo ja uusi palloiluhalli
Urheilutalon peruskorjauksen ja palloiluhallin rakentaminen siirretään siten, että
ne suunnitellaan toteutettaviksi vuosina 2025-2027.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittäjän tekemän seuraavan
muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää jatkaa asian käsittelyä
kokouksessaan 8.6.2020 ja pyytää sitä ennen asiasta sivistyslautakunnan lausunnon.
Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 15:05 - 15:15.

Sivistyslautakunta, 02.06.2020, § 159
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet
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1 Taloudelliset säästöt yhteensä
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.5.2020 käsitellyt Porin
palveluverkkouudistusta 2020 seuraavasti:
"Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porin palveluverkkouudistuksen kokouksessaan
27.5.2019 § 56. Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kaupungin taloudellinen
tilanne on heikentynyt merkittävästi ja lasten ja nuorten määrä on vähentynyt
arvioitua enemmän.
Kaupunginhallitus ja valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat kevään 2020 aikana
käynnistäneet valmistelun kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Kaikilta
toimialoilta edellytetään tähän merkittäviä toimenpiteitä. Sivistystoimialan osalta
koulu- ja päiväkotiverkon uudelleenarviointi on tässä tilanteessa välttämätöntä.
Kaupunginvaltuuston Porin palveluverkkouudistuksessa päätettiin palvelualueista ja
pääasiassa sivistystoimialan palvelurakenteesta palvelualueittain seuraavasti:
Ahlainen
Nykyisen liikuntasalin yhteyteen rakennetaan uusi monitoimitalo/kylätalo (n. 800 m2),
jossa toimii varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus luokat 1-6, kirjasto ja vapaan
sivistystyön sekä perusturvan palvelut.
Noormarkku
Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan
vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.
Lavia
Ensivaiheessa varhaiskasvatus siirretään väliaikaisesti vuoden 2019 aikana
Keskuskoulun tiloihin. Ryhdytään valmistelemaan sivistystoimialan ja tarvittaessa
perusturvan palvelujen keskittämistä Lavian yhtenäiskoulun tiloihin.
Peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien
mukaan. Päiväkoti Huvikumpu myydään.
Itä-Pori
Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan
vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.
Pohjois-Pori
Pohjois-Poriin rakennetaan noin 900–1000 oppilaan monitoimitalo, johon Ruosniemen
ja Toejoen koulut yhdistetään ja alueen yläkoululaiset siirtyvät.
Rakennettava monitoimitalo toimii alueen sivistystoimialan palvelujen ja mahdollisesti
perusturvapalvelujen keskuksena.
Keski-Pori
Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan
vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Kallelan ja Herttuan koulut
yhdistetään Lyseokorttelin tiloihin.
Länsi-Pori

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020

5/2020

19 (79)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Vähärauman koulun tilalle rakennetaan uusi noin 600 oppilaan alakoulu. Leppäkorven
sivutoimipiste lopetetaan. Muilta osin palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet
arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.
Tuorsniemen koulu jatkaa 1-sarjaisena alakouluna.
Meri-Pori
Meri-Porin yhtenäiskoulun ja Kyläsaaren koulun yhteyteen rakennetaan uudet
päiväkodit, minkä jälkeen Enäjärven, Onnenkiven, Pihlajamarjan ja Uudenniityn
päiväkodit lopetetaan.
Muilta osin Pihlavan, Enäjärven ja Kyläsaaren palvelurakenne säilyy ja
peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien
mukaan.
Reposaaren koulun luokat 1-6 siirtyvät puukorttelin kouluun peruskorjauksen
valmistuttua. Puukorttelin peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten
investointisuunnitelmien mukaan. Kivikoulu suljetaan.
Muutosesitys kaupunginvaltuuston 27.5.2019 § 56 palveluverkkopäätökseen
Kaupunginhallituksen edellyttämien säästövelvoitteiden mukaisesti 27.5.2019
kaupunginvaltuuston hyväksymästä palveluverkosta on valmisteltu uusi esitys.
Esityksen tavoitteena on säilytyttä palvelun taso mahdollisimman hyvänä
talousvaikeuksista huolimatta. Säästöjä on ensisijaisesti haettu uudis- ja
peruskorjauskohteiden toteuttamissuunnitelmista, koulujen ja päiväkotien uudelleen
organisoinnista sekä koulupiirirajoja laajentamisesta oppilaaksiottoalueiksi. Edellä
mainittu muutos tarkoittaa sitä, että nykyisten koulupiirien alueilla asuvien oppilaiden
lähikoulu määritellä vuosittain sen mukaisesti, että voidaan optimoida
koulukuljetukset sekä alueen koulujen luokkakoot toimiviksi ja taloudellisiksi.
Yksittäisen oppilaan sijoittumisesta viranhaltijapäätöksen tekee opetusyksikön
päällikkö.
Palvelualueet
1. Ahlainen ja Noormarkku
1. Ahlaisten ja Noormarkun koulupiirit muodostavat yhtenäisen
oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.
2. Ahlaisten monitoimitaloa ei rakenneta, vaan nykyisen koulurakennuksen
tilalle hankitaan 480m2 tilaelementti, johon keskitetään varhaiskasvatus ja
luokat 1-2 sekä kirjastopalvelut ja tarvittavat terveyspalvelut vuoden 2021
aikana.
3. 3.-6.-luokkien oppilaat siirtyvät Noormarkun yhtenäiskouluun tai Kankaan
kouluun 1.8.2021 alkaen oppilaaksiottoalueperiaatteiden mukaisesti.
4. Söörmarkun koulun luokkien 3-4 opetus siirtyy Noormarkun
yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen. Luokkien 1-2 opetus säilyy Söörmarkun
koulun ja päiväkodin tiloissa.
5. Söörmarkun koulun peruskorjaustarve tarkistetaan vuoden 2024 lopussa.
6. Kankaan koulun opetus säilyy toistaiseksi ennallaan. Noormarkun alueen
oppilasmäärien vähenemisen myötä osa Kankaan koulun opetuksesta
siirretään jatkossa Noormarkun yhtenäiskouluun.
7. Kankaan koulun peruskorjaustarve tarkistetaan 2024 lopussa.
Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027
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Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
Sivistystoimia HTV
Kiinteistön ylläpito
Rahoituskulut
Yhteensä
- 456 000 €

-185 000 €
- 0 €
-271 000 €

Investointikulut -4 750 000 €
2. Lavia
1. Varhaiskasvatus jatkaa toistaiseksi remontoiduissa Keskuskoulun tiloissa.
Palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.
Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027
Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
Sivistystoimiala HTV
Kiinteistön ylläpito
Rahoituskulut
Yhteensä
- 34 000 €

- 0 €
- 0 €
- 34 000 €

Investointikulut -594 000 €
3. Itä-Pori
1. Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän
laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja
Uudenkoiviston kouluihin oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.
2. Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä
luovutaan 2024 tai aikaisemmin alueen varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen
vähentyessä.
3. Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan
paikka esim. Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun
alueelta.
Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027
Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
Sivistystoimiala HTV
Kiinteistön ylläpito
Rahoituskulut
Yhteensä

– 1 000 000 €
- 415 000 €
- 206 000 €
- 1 621 000 €

Investointikulut – 3 607 000 €
4. Pohjois-Pori
1. Pohjois-Poriin ei rakenneta yhtenäiskoulua, vaan alueelle rakennetaan 600
oppilaan 1-6 luokkien monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan,
kirjaston ja nuorisotoimen tarvitsemat tilat.
2. Pohjoisväylä ja sen ympäristö suunnitellaan valmiiksi ja toteutetaan
ympäristön rakentamisen paineen mukaan.
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Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027
Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
Sivistystoimiala
Kiinteistön ylläpito
Rahoituskulut
Yhteensä
- 1 078 000 €

- 300 000 €
- 234 000 €
- 544 000 €

Investointikulut – 9 516 000 €
5. Keski-Pori
1. Lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2020 alkaen ja lukiokoulutus siirtyy
PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin 1.8.2023
mennessä.
2. Cygnaeuksen koulun peruskorjaus aloitetaan vasta investointijakson
lopussa 2029.
3. Myötätuulen (yhdistetty Herttua ja Kallelan koulu) koululle hankitaan tila lv.
22-23 alkaen.
4. Selvitetään VAKA-paikkojen tarve.
5. Tarjotaan palvelusetelipäiväkodille tontti Uudenkoiviston tai puretun
Herttuan koulun tontilta
6. Päiväkoteja Kiertokatu, Uusikoivisto ja kuvataidepäiväkoti Viikaria ei
peruskorjata. Kiertokadun ja Viikarin peruskorjaus ei ole mukana
suunnittelukauden investointisuunnitelmassa.
7. Selvitetään Viikkarin Valkaman muutostyö päiväkodin ja perusturvan
käyttöön.
Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027
Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
Sivistystoimiala
Kiinteistön ylläpito
Rahoituskulut

- 474 000 €
- 97 000 €
- 121 000 €

Yhteensä
- 692 000 €
Investointikulut – 10 918 000 €
6. Länsi-Pori
1. Ei investointimuutosta palveluverkkoon nähden. Vähärauman koulun
rakentaminen on aloitettu.
2. Käppärän, Vähärauman ja Tuorsniemen koulupiirit muodostavat
yhtenäisen oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.
Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027
Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
Sivistystoimiala
0€
Kiinteistön ylläpito
0€
Rahoituskulut
0€
Yhteensä
0€
Investointikulut 0 €
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7. Meri-Pori
1. KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan
koulun tontille 2 600 000€ (yhtiö)
2. Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
3. Enäjärven päiväkoti käytetään investointijakson 2034 loppuun.
4. Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin
valmistuttua.
5. Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
6. Enäjärven koulua ei peruskorjata. Meri-Porin palvelualueen oppilasmäärän
laskiessa Enäjärven koulun oppilaat siirretään Meri-Porin ja Kyläsaaren
kouluihin.
7. Kyläsaaren koulun peruskorjaus siirretään investointikauden loppuun.
8. Reposaaren luokat 3-6 siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 ja
vuosiluokkien 1-2 opetus järjestetään Reposaaren päiväkodin yhteydessä.
9. Kivikoulu suljetaan, puukorttelia ei korjata koulukäyttöön
Taloudellinen vaikutus palveluverkkopäätökseen nähden TA 2020-2027
Käyttötalous palveluverkko 2020 toimenpiteiden toteuduttua euroa/vuosi
Sivistystoimiala
- 600 000 €
Kiinteistön ylläpito
- 51 000 €
Rahoituskulut
- 652 000 €
Yhteensä
-1 303 000 €
Investointikulut – 11 407 000 €
Taloudelliset säästöt yhteensä on esitetty erikseen liitteessä.
8. Porin lukio
Porin lukioiden hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2020 alkaen Porin lukioksi. PSYLn
lukion rehtori on siirtynyt toiseen tehtävään ja lukion rehtoruus hoidetaan
lukuvuoden 20-21 määräaikaisella rekrytoinnilla. Lukuvuoden aikana Porin lukion
rehtorin paikka julistetaan auki ja täytetään 1.6.2021 alkaen. PSYLn lukion vararehtori
on ilmoittanut eläköityvänsä kesällä 2021 ja kyseistä virkaa ei täytetä.
Toiminnallisesti lukiot yhdistetään lukuvuosien 2021-2023 aikana. Lukiokoulutus
siirtyy vaiheittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin.
Lukuvuoden alkaessa 1.8.2023 kaikki lukiolaiset opiskelevat PSYLn korttelissa ja sen
ympäristössä ja vastaavasti Lysokorttelissa opiskelevat 7-9 oppilaat.
Yhdistämisellä saavutetaan taloudellista hyötyä rehtorivirkojen yhdistämisellä ja
vähentämisellä niin lukiosta kuin luokkien 7-9 perusopetuksesta. Lisäksi kurssien ja
oppituntien yhdistämisestä saavutetaan säästöjä.
9. Urheilutalo ja uusi palloiluhalli
Urheilutalon käyttöä voidaan jatkaa nykyisellään, mikä mahdollistaa investoinnin
siirtämisen muutamalla vuodella eteenpäin. Siirto mahdollista lisäaikaa itse
urheilutalon hankesuunnittelulle ja mahdollisen palloiluhallin rakentamispäätökselle.
Nämä kaksi hanketta kytkeytyvät käyttötarkoituksen näkökulmasta yhteen.
Vaihtoehtoisista ratkaisuista tulee tehdä yhteispäätös.
Vaihtoehdot ovat:
1.
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1. Urheilutalon peruskorjauksen ja palloiluhallin rakentamisen siirtäminen
muutamalla vuodella siten, että ne toteutetaan samanaikaisesti tai eri vaiheissa.
2. Urheilutalon hankesuunnittelun osittainen uudelleentuottaminen niin, että
urheilutalo peruskorjataan vain nykyiseen käyttöön.
3. Urheilutaloa ei peruskorjata eikä palloiluhallia rakenneta.
Käyttäjien osallistaminen
Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja
palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta
voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.
Vallitsevan epidemiatilanteen vallitessa kaupungilla ei ole mahdollisuutta järjestää
yleisötapahtumia, vaan kaupunkilaisten ja yhteisöjen osallisuus ja
vaikuttamismahdollisuus varmistetaan kaupungin kotisivuille perustetun sivun kautta
sekä sillä, että kaupunkilaiset ja yhteisöt voivat lähettää kirjallisia dokumentteja
osoitteeseen Porin kaupunki, kirjaamo Yrjönkatu 6 B 28100 Pori.
Lukiolain (33 §) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että opiskelijoilla on
mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen järjestäjän tässä laissa tarkoitettuun toimintaan
ja sen kehittämiseen sekä osallistua opiskelijoita koskevien ja opiskelijoiden asemaan
vaikuttavien päätösten valmisteluun.
Lukiolain edellyttämänä lukio-opiskelijoille lähetetään kysely, jossa on selvitetty
lukioita koska esitys ja sen perustelut. Opiskelijat voivat itsenään tai opiskelijakunnan
kautta yhteislausuntona ilmasta oman kantansa ja näkemyksensä siitä, miten asia
tulisi päättää ja mitä valmistelussa tulisi huomioida.
Päätösehdotus
Esittelijä
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Ahlainen ja Noormarkku
Ahlaisten ja Noormarkun koulupiirit muodostavat yhtenäisen
oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.
Ahlaisten monitoimitaloa ei rakenneta, vaan nykyisen koulurakennuksen tilalle
hankitaan 480m2 tilaelementti, johon keskitetään varhaiskasvatus ja luokat 1-2
sekä kirjastopalvelut vuoden 2021 aikana.
3.-6.-luokkien oppilaat siirtyvät Noormarkun yhtenäiskouluun tai Kankaan
kouluun 1.8.2021 alkaen oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.
Söörmarkun koulun luokkien 3-4 opetus siirtyy Noormarkun yhtenäiskouluun
1.8.2021 alkaen. Luokkien 1-2 opetus säilyy Söörmarkun koulun ja päiväkodin
tiloissa.
Söörmarkun koulun peruskorjaustarve tarkistetaan vuoden 2024 lopussa.
Kankaan koulun opetus säilyy toistaiseksi ennallaan. Noormarkun alueen
oppilasmäärien vähenemisen myötä osa Kankaan koulun opetuksesta siirretään
jatkossa Noormarkun yhtenäiskouluun.
Kankaan koulun peruskorjaustarve tarkistetaan 2024 lopussa.
Lavia
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Varhaiskasvatus jatkaa toistaiseksi remontoiduissa Keskuskoulun tiloissa.
Palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.
Itä-Pori
Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän
laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja Uudenkoiviston
kouluihin oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.
Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä luovutaan
2024 tai aikaisemmin alueen varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen vähentyessä.
Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan paikka
esim. Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun alueelta.
Pohjois-Pori
Pohjois-Poriin ei rakenneta yhtenäiskoulua, vaan alueelle rakennetaan 600
oppilaan 1-6 luokkien monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja
nuorisotoimen tarvitsemat tilat.
Pohjoisväylä ja sen ympäristö suunnitellaan valmiiksi ja toteutetaan ympäristön
rakentamisen paineen mukaan.
Keski-Pori
Lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.1.2020 alkaen ja lukiokoulutus siirtyy
vuosiluokittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin
1.8.2023 mennessä.
Cygnaeuksen koulun peruskorjaus aloitetaan vasta investointijakson lopussa
2029.
Myötätuulen (yhdistetty Herttua ja Kallelan koulu) koululle hankitaan tila lv. 22-
23 alkaen.
Selvitetään VAKA-paikkojen tarve.
Tarjotaan palvelusetelipäiväkodille tontti Uudenkoiviston tai puretun Herttuan
koulun tontilta
Päiväkoteja Kiertokatu, Uusikoivisto ja kuvataidepäiväkoti Viikaria ei
peruskorjata. Kiertokadun ja Viikarin peruskorjaus ei ole mukana
suunnittelukauden investointisuunnitelmassa. Selvitetään Viikkarin Valkaman
muutostyö päiväkodin ja perusturvan käyttöön.
Länsi-Pori
Ei investointimuutosta palveluverkkoon nähden. Vähärauman koulun
rakentaminen on aloitettu.
Käppärän, Vähärauman ja Tuorsniemen koulupiirit muodostavat yhtenäisen
oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.
Meri-Pori
KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun
tontille 2 600 000 € (yhtiö)
Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
Enäjärven päiväkoti käytetään investointijakson 2034 loppuun.
Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin
valmistuttua.
Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
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Enäjärven koulua ei peruskorjata. Meri-Porin palvelualueen oppilasmäärän
laskiessa Enäjärven koulun oppilaat siirretään Meri-Porin ja Kyläsaaren kouluihin.
Kyläsaaren koulun peruskorjaus siirretään investointikauden loppuun.
Reposaaren luokat 3-6 siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 ja
vuosiluokkien 1-2 opetus järjestetään Reposaaren päiväkodin yhteydessä.
Kivikoulu suljetaan, puukorttelia ei korjata koulukäyttöön
Porin lukio
Porin lukioiden hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2020 alkaen Porin lukioksi. PSYLn
lukion rehtori on siirtynyt toiseen tehtävään ja lukion rehtoruus hoidetaan
lukuvuoden 20-21 määräaikaisella rekrytoinnilla. Lukuvuoden aikana Porin
lukion rehtorin paikka julistetaan auki ja täytetään 1.6.2021 alkaen. PSYLn lukion
vararehtori on ilmoittanut eläköityvänsä kesällä 2021 ja kyseistä virkaa ei täytetä.
Lukiokoulutus siirtyy vaiheittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu
Lyseokortteliin. Lukuvuoden alkaessa 1.8.2023 kaikki lukiolaiset opiskelevat
PSYLn korttelissa ja sen ympäristössä ja vastaavasti Lyseokorttelissa opiskelevat
7-9 oppilaat.
Urheilutalo ja uusi palloiluhalli
Urheilutalon peruskorjauksen ja palloiluhallin rakentaminen siirretään siten, että
ne suunnitellaan toteutettaviksi vuosina 2025-2027.
Kaupunginhallitus on päätöksellään päättänyt jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan
8.6.2020 ja pyytää sitä ennen asiasta sivistyslautakunnan lausunnon.
Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:
"Porin palveluverkkouudistus 2020 tulee lautakunnan näkemyksen mukaan toteuttaa
seuraavasti:
Ahlainen ja Noormarkku
Ahlaisten ja Noormarkun koulupiirit muodostavat yhtenäisen
oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.
Ahlaisten monitoimitaloa ei rakenneta, vaan nykyisen koulurakennuksen tilalle
hankitaan 480m2 tilaelementti, johon keskitetään varhaiskasvatus ja luokat 1-2
sekä kirjastopalvelut vuoden 2021 aikana.
3.-6.-luokkien oppilaat siirtyvät Noormarkun yhtenäiskouluun tai Kankaan
kouluun 1.8.2021 alkaen oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.
Söörmarkun koulun luokkien 3-4 opetus siirtyy Noormarkun yhtenäiskouluun
1.8.2021 alkaen. Luokkien 1-2 opetus säilyy Söörmarkun koulun ja päiväkodin
tiloissa.
Söörmarkun koulun peruskorjaustarve tarkistetaan vuoden 2024 lopussa.
Kankaan koulun opetus säilyy toistaiseksi ennallaan. Noormarkun alueen
oppilasmäärien vähenemisen myötä osa Kankaan koulun opetuksesta siirretään
jatkossa Noormarkun yhtenäiskouluun.
Kankaan koulun peruskorjaustarve tarkistetaan 2024 lopussa.
Lavia
Varhaiskasvatus jatkaa toistaiseksi remontoiduissa Keskuskoulun tiloissa.
Palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.
Itä-Pori
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Kalaholman koulua ei peruskorjata. Itä-Porin palvelualueen oppilasmäärän
laskiessa Kalaholman oppilaat siirtyvät Itätuulen, Väinölän ja Uudenkoiviston
kouluihin oppilaaksiottoalue-periaatteiden mukaisesti.
Väinölän ja Piparmintun päiväkoteja ei peruskorjata ja niiden käytöstä luovutaan
2024 tai aikaisemmin alueen varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen vähentyessä.
Uudet päiväkotitilat hankitaan palveluseteli-päiväkodilta, jolle osoitetaan paikka
esim. Uudenkoiviston koulun tai entisen Herralahden koulun alueelta.
Pohjois-Pori
Pohjois-Poriin ei rakenneta yhtenäiskoulua, vaan alueelle rakennetaan 600
oppilaan 1-6 luokkien monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja
nuorisotoimen tarvitsemat tilat.
Pohjoisväylä ja sen ympäristö suunnitellaan valmiiksi ja toteutetaan ympäristön
rakentamisen paineen mukaan.
Keski-Pori
Lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.1.2020 alkaen ja lukiokoulutus siirtyy
vuosiluokittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin
1.8.2023 mennessä.
Cygnaeuksen koulun peruskorjaus aloitetaan vasta investointijakson lopussa
2029.
Myötätuulen (yhdistetty Herttua ja Kallelan koulu) koululle hankitaan tila lv. 22-
23 alkaen.
Selvitetään VAKA-paikkojen tarve.
Tarjotaan palvelusetelipäiväkodille tontti Uudenkoiviston tai puretun Herttuan
koulun tontilta
Päiväkoteja Kiertokatu, Uusikoivisto ja kuvataidepäiväkoti Viikaria ei
peruskorjata. Kiertokadun ja Viikarin peruskorjaus ei ole mukana
suunnittelukauden investointisuunnitelmassa. Selvitetään Viikkarin Valkaman
muutostyö päiväkodin ja perusturvan käyttöön.
Länsi-Pori
Ei investointimuutosta palveluverkkoon nähden. Vähärauman koulun
rakentaminen on aloitettu.
Käppärän, Vähärauman ja Tuorsniemen koulupiirit muodostavat yhtenäisen
oppilaaksiottoalueen 1.8.2020 alkaen.
Meri-Pori
KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun
tontille 2 600 000 € (yhtiö)
Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
Enäjärven päiväkoti käytetään investointijakson 2034 loppuun.
Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin
valmistuttua.
Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
Enäjärven koulua ei peruskorjata. Meri-Porin palvelualueen oppilasmäärän
laskiessa Enäjärven koulun oppilaat siirretään Meri-Porin ja Kyläsaaren kouluihin.
Kyläsaaren koulun peruskorjaus siirretään investointikauden loppuun.
Reposaaren luokat 3-6 siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 ja
vuosiluokkien 1-2 opetus järjestetään Reposaaren päiväkodin yhteydessä.
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Kivikoulu suljetaan, puukorttelia ei korjata koulukäyttöön
Porin lukio
Porin lukioiden hallinnollinen yhdistäminen 1.8.2020 alkaen Porin lukioksi. PSYLn
lukion rehtori on siirtynyt toiseen tehtävään ja lukion rehtoruus hoidetaan
lukuvuoden 20-21 määräaikaisella rekrytoinnilla. Lukuvuoden aikana Porin
lukion rehtorin paikka julistetaan auki ja täytetään 1.6.2021 alkaen. PSYLn lukion
vararehtori on ilmoittanut eläköityvänsä kesällä 2021 ja kyseistä virkaa ei täytetä.
Lukiokoulutus siirtyy vaiheittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu
Lyseokortteliin. Lukuvuoden alkaessa 1.8.2023 kaikki lukiolaiset opiskelevat
PSYLn korttelissa ja sen ympäristössä ja vastaavasti Lyseokorttelissa opiskelevat
7-9 oppilaat.
Urheilutalo ja uusi palloiluhalli
Urheilutalon peruskorjauksen ja palloiluhallin rakentaminen siirretään siten, että
ne suunnitellaan toteutettaviksi vuosina 2025-2027.
Käsittely kokouksessa
Esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti: ”Kaupunginhallitus päättää
jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 8.6.2020 ja pyytää sitä ennen asiasta
sivistyslautakunnan lausunnon”.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän tekemin muutoksin."
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää laatia kokouksessa asiasta lausunnon.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:
”Sivistyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle Palveluverkko 2020 esityksestä suunnitelmavuosille 2021-2024:
Ahlainen
Ahlaisten koulu jatkaa nykyisissä tiloissa, johon siirretään varhaiskasvatuksen,
perusturvan ja kirjaston palvelut 1.8.2021 alkaen.
Noormarkku
Söörmarkun koulun luokat 3-4 jatkavat Söörmarkun koulussa.
Lavia
Lavian osalta ei ole lausuttavaa.
Itä-Pori
Kalaholman koulu jatkaa toistaiseksi ennallaan ja peruskorjaustarve arvioidaan
myöhemmin.
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Itä-Porin alueen varhaiskasvatuspalvelut jatkavat ennallaan nykyisissä
kiinteistöissä.
Pohjois-Pori
Alueelle ei rakenneta yhtenäiskoulua vaan noin 600 oppilaan luokkien 1-6
monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen
palvelut. Uuden koulun tiloihin siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen
toiminnot.
Uuden koulun yhteyteen tehdään varaus koulun laajentamiseksi.
Keski-Pori
Lukioiden hallinnollinen yhdistämistyö aloitetaan PSYLn lukion rehtorin johdolla
1.8.2020 ja lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2021 alkaen. Lukiokoulutus siirtyy
vuosiluokittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin
1.8.2023 mennessä. Yhdistämistä valmistellaan yhteistyössä opiskelijoiden ja
henkilökunnan kanssa.
Myötätuulen koulun hankesuunnittelu aloitetaan vuoden 2020 aikana ja
investointi toteutetaan vuosina 2021-2022.
Viikkarin valkaman ja päiväkoti Viikarin tilojen yhteiskäytön selvittäminen
aloitetaan ja mahdollisesti toteutetaan.
Uusille päiväkotirakennuksille ei ole tarvetta suunnitelmavuosille 2021-2024.
Länsi-Pori
Länsi-Porin osalta ei ole lausuttavaa.
Meri-Pori
KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun
tontille.
Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
Enäjärven päiväkodin toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa.
Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin
valmistuttua.
Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
Enäjärven koulua ei peruskorjata.
Kyläsaaren koulun toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja peruskorjaustarve
arvioidaan myöhemmin.
Selvitetään Reposaaren puukorttelin kunto ja mahdollisuus peruskorjata se
kaupungin palvelujen käyttöön.
Reposaaren koulun osalta sivistyslautakunnalla ei ole yksimielistä kantaa. Osa
sivistyslautakunnasta katsoo, että Reposaaren koulun luokkien 1-2 opetus
jatkuu päiväkodin tiloissa ja 3-6 luokat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun.
Osa sivistyslautakunnasta on sitä mieltä, että Reposaaressa jatkuu vuosiluokkien
1-6 opetus.”

Kaupunginhallitus, 08.06.2020, § 333
Valmistelijat / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
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toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Palveluverkko 2.0 kustannusäästöt, kaupunginhallitus 8.6.2020
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.5.2020 § 296 yksimielisesti hyväksyä
esittäjän tekemän seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää
jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 8.6.2020 ja pyytää sitä ennen asiasta
sivistyslautakunnan lausunnon.
Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 2.6.2020 §159 ja päätti antaa
seuraavan lausunnon:
Sivistyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
Palveluverkko 2020 esityksestä suunnitelmavuosille 2021-2024:
Ahlainen
Ahlaisten koulu jatkaa nykyisissä tiloissa, johon siirretään varhaiskasvatuksen,
perusturvan ja kirjaston palvelut 1.8.2021 alkaen.
Noormarkku
Söörmarkun koulun luokat 3-4 jatkavat Söörmarkun koulussa.
Lavia
Lavian osalta ei ole lausuttavaa.
Itä-Pori
Kalaholman koulu jatkaa toistaiseksi ennallaan ja peruskorjaustarve arvioidaan
myöhemmin.
Itä-Porin alueen varhaiskasvatuspalvelut jatkavat ennallaan nykyisissä
kiinteistöissä.
Pohjois-Pori
Alueelle ei rakenneta yhtenäiskoulua vaan noin 600 oppilaan luokkien 1-6
monitoimikoulu, johon sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen
palvelut. Uuden koulun tiloihin siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen
toiminnot.
Uuden koulun yhteyteen tehdään varaus koulun laajentamiseksi.
Keski-Pori
Lukioiden hallinnollinen yhdistämistyö aloitetaan PSYLn lukion rehtorin johdolla
1.8.2020 ja lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2021 alkaen. Lukiokoulutus siirtyy
vuosiluokittain PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin
1.8.2023 mennessä. Yhdistämistä valmistellaan yhteistyössä opiskelijoiden ja
henkilökunnan kanssa.
Myötätuulen koulun hankesuunnittelu aloitetaan vuoden 2020 aikana ja
investointi toteutetaan vuosina 2021-2022.
Viikkarin valkaman ja päiväkoti Viikarin tilojen yhteiskäytön selvittäminen
aloitetaan ja mahdollisesti toteutetaan.
Uusille päiväkotirakennuksille ei ole tarvetta suunnitelmavuosille 2021-2024.
Länsi-Pori
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Länsi-Porin osalta ei ole lausuttavaa.
Meri-Pori
KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun
tontille.
Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
Enäjärven päiväkodin toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa.
Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin
valmistuttua.
Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
Enäjärven koulua ei peruskorjata.
Kyläsaaren koulun toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja peruskorjaustarve
arvioidaan myöhemmin.
Selvitetään Reposaaren puukorttelin kunto ja mahdollisuus peruskorjata se
kaupungin palvelujen käyttöön.
Reposaaren koulun osalta sivistyslautakunnalla ei ole yksimielistä kantaa. Osa
sivistyslautakunnasta katsoo että Reposaaren koulun luokkien 1-2 opetus jatkuu
päiväkodin tiloissa ja 3-6 luokat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun. Osa
sivistyslautakunnasta on sitä mieltä, että Reposaaressa jatkuu vuosiluokkien 1-6
opetus.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi sivistyslautakunnan 2.6.2020 §159
antaman lausunnon.
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Palveluverkkoa koskevat päätökset suunnitteluvuosille 2021 – 2024.
Ahlainen
Ahlaisten koulu jatkaa nykyisissä tiloissa, joihin lisäksi siirretään
varhaiskasvatuksen, perusturvan ja kirjaston palvelut 1.8.2021 alkaen.
Noormarkku
Söörmarkun ja Kankaan koulujen toiminta jatkuu nykyisellään ja
peruskorjaustarve arvioidaan vuoden 2024 lopussa.
Lavia
Sivistystoimialan palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.
Itä-Pori
Kalaholman koulu jatkaa ennallaan ja peruskorjaustarve arvioidaan vuoden 2024
lopussa.
Itä-Porin alueen varhaiskasvatuspalvelut jatkavat toistaiseksi nykyisissä
kiinteistöissä.
Taikurinhatun ja Väinölän päiväkoteja ei peruskorjata.
Pohjois-Pori
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Alueelle rakenneta noin 600 oppilaan luokkien 1-6 monitoimikoulu, johon
sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen palvelut. Uuden koulun tiloihin
siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminnot.
Keski-Pori
Lukioiden hallinnollinen yhdistämistyö aloitetaan PSYLn lukion rehtorin johdolla
1.8.2020 ja lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2021 alkaen.
Lukiokoulutus siirtyy PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin
1.8.2023 mennessä. Yhdistämistä valmistellaan yhteistyössä opiskelijoiden ja
henkilökunnan kanssa.
Myötätuulen koulun hankesuunnittelu Lyseokortteliin aloitetaan vuoden 2020
aikana ja investointi toteutetaan vuosina 2021-2022.
Viikkarin valkaman ja päiväkoti Viikarin tilojen yhteiskäytön selvittäminen
aloitetaan vuoden 2020 aikana.
Uudenkoiviston päiväkotia ei peruskorjata.
Uusille päiväkotirakennuksille ei ole tarvetta suunnitelmavuosille 2021-2024.
Meri-Pori
KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun
tontille.
Onnenkiven ja Pihlajanmarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin
valmistuttua.
Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
Enäjärven koulua ei peruskorjata.
Kyläsaaren koulun toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja peruskorjaustarve
arvioidaan 2024.
Selvitetään Reposaaren puukorttelin kunto ja mahdollisuus peruskorjata se
kaupungin palvelujen käyttöön.
Reposaaren koulun luokkien 1-2 opetus jatkuu päiväkodin tiloissa ja 3-6 luokat
siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Äänestykset
Aihe: Muutosesitys päätösehdotukseen JAA = pohjaehdotus, EI = Raisa Rannan tekemä
muutosesitys
Jaa
Anne Liinamaa
Arja Laulainen
Esa Wahlman
Tommi Salokangas
Satu Hatanpää
Diana Bergroth-Lampinen
Mari Kaunistola
Ei
Erno Välimäki
Raisa Ranta
Petri Huru
Juha Kantola
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Päätös
Äänin 7-4 kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Eriävä mielipide
Raisa Ranta ja Erno Välimäki jättivät asiassa eriävän mielipiteen:
Reposaaren koulussa tulee jatkaa opetusta 1-6 luokille ja selvittää mahdollisuus
yhdistää esi- ja alkuopetus 1.8.2021 alkaen. Tilojen osalta tulee selvittää
kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkain tapa järjestää kaupungin palvelut
alueella.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 83
Liitteet

1 Palveluverkko 2.0 kustannusäästöt, kaupunginhallitus 8.6.2020
2 Kannanotto, Ahlaisten koulun vanhempainyhdistys, 28.5.2020
3 Kannanotto, Kalaholman koulun puolesta
4 Kannanotto, Reposaaren Vapaaehtoinen Palokunta ry
5 Kannanotto, Reposaaren Kunto ry
6 Kannanotto, Reposaari-yhdistys
7 Kannanotto, Kyläsaaren kiinteistöyhdistys
8 Kannanotto, Kalaholman ja Lukkarisannan kiinteistönomistajat ry, 5.6.2020
9 Kannanotto, Adressi Söörmarkun koulun puolesta
10 Kannanotto, OAJ:n Porin paikallisyhdistyksen kannanotto
palveluverkkouudistukseen, 3.6.2020
11 Kannanotto, Palveluverkkouudistus, sähköposti, 4.6.2020
12 Kannanotto, Palveluverkkouudistus, sähköposti, 1.6.2020
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.5.2020 § 296 ja päätti jatkaa asian
käsittelyä kokouksessaan 8.6.2020 ja pyytää sitä ennen asiasta sivistyslautakunnan
lausunnon. Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 2.6.2020 § 159.
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 8.6.2020.
Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus jättää mielipiteensä uudesta
palveluverkkoesityksestä 8. kesäkuuta mennessä. Kyselyyn saapuneet vastaukset ja
alkuperäiset kannanottoasiakirjat on toimitettu valtuutetuille esityslistan lähetyksen
yhteydessä. Asiassa saapui 11 erillistä kannanottoa, joiden verkkojulkiset versiot ovat
oheen liitettynä.
Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista ja asialle on
tallennettu kaupunginhallituksessa 8.6.2020 käsitelty liite Palveluverkko 2.0
kustannussäästöt.
Ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto tekee seuraavat palveluverkkoa koskevat päätökset
suunnitteluvuosille 2021-2024:
Ahlainen
Ahlaisten koulu jatkaa nykyisissä tiloissa, joihin lisäksi siirretään
varhaiskasvatuksen, perusturvan ja kirjaston palvelut 1.8.2021 alkaen.
Noormarkku
Söörmarkun ja Kankaan koulujen toiminta jatkuu nykyisellään ja
peruskorjaustarve arvioidaan vuoden 2024 lopussa.
Lavia
Sivistystoimialan palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.
Itä-Pori
Kalaholman koulu jatkaa ennallaan ja peruskorjaustarve arvioidaan vuoden 2024
lopussa.
Itä-Porin alueen varhaiskasvatuspalvelut jatkavat toistaiseksi nykyisissä
kiinteistöissä.
Taikurinhatun ja Väinölän päiväkoteja ei peruskorjata.
Pohjois-Pori
Alueelle rakenneta noin 600 oppilaan luokkien 1-6 monitoimikoulu, johon
sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen palvelut. Uuden koulun tiloihin
siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminnot.
Keski-Pori
Lukioiden hallinnollinen yhdistämistyö aloitetaan PSYLn lukion rehtorin johdolla
1.8.2020 ja lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2021 alkaen.
Lukiokoulutus siirtyy PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin
1.8.2023 mennessä. Yhdistämistä valmistellaan yhteistyössä opiskelijoiden ja
henkilökunnan kanssa.
Myötätuulen koulun hankesuunnittelu Lyseokortteliin aloitetaan vuoden 2020
aikana ja investointi toteutetaan vuosina 2021-2022.
Viikkarin valkaman ja päiväkoti Viikarin tilojen yhteiskäytön selvittäminen
aloitetaan vuoden 2020 aikana.
Uudenkoiviston päiväkotia ei peruskorjata.
Uusille päiväkotirakennuksille ei ole tarvetta suunnitelmavuosille 2021-2024.
Meri-Pori
KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun
tontille.
Onnenkiven ja Pihlajanmarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin
valmistuttua.
Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
Enäjärven koulua ei peruskorjata.
Kyläsaaren koulun toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja peruskorjaustarve
arvioidaan 2024.
Selvitetään Reposaaren puukorttelin kunto ja mahdollisuus peruskorjata se
kaupungin palvelujen käyttöön.
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Reposaaren koulun luokkien 1-2 opetus jatkuu päiväkodin tiloissa ja 3-6 luokat
siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen.
Äänestykset
Asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi JAA = asian käsittelyä jatketaan EI =
Anttivesa Knuuttilan esittämä ja Satu Hatanpään kannattama palautusesitys
Jaa
Raisa Ranta
Milka Tommila
Irma Roininen
Sanna Grönmark
Jarno Joensuu
Minna Haavisto
Oili Heino
Anssi Salmi
Tiina Puska
Tommi Raunela
Erno Välimäki
Antero Kivelä
Heidi Sakari
Pirjo Mäki
Mirva Heino
Sonja Myllykoski
Ari Jalonen
Tapio Huhtanen
Anne Liinamaa
Kaarina Ranne
Petri Huru
Jaakko Jäntti
Martti Lundén
Laura Pullinen
Arja Laulainen
Diana Bergroth-Lampinen
Ismo Läntinen
Esa Wahlman
Rauli Taimi
Rami Virtanen
Markku Tanttinen
Mika Aho
Jyrki Levonen
Sinikka Alenius
Jari Pajukoski
Esa Anttila
Ari Nordström
Simo Korpela
Pertti Mäenpää
Juha Kantola
Jari Haapaniemi

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020

5/2020

35 (79)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Arto Nurmi
Aila Korkeaoja
Petri Reponen
Aila Haikkonen
Krista Kiuru
Ei
Anttivesa Knuuttila
Mikael Ropo
Satu Hatanpää
Hanna Hildén
Veera Forsbacka
Henna Kyhä
Jaana Laitinen-Pesola
Antti Koskela
Juha Vasama
Mika Tuovinen
Mari Kaunistola
Juha Joutsenlahti
Heikki Santavuo
Pohjois-Porin koulu JAA = Anttivesa Knuuttilan esittämä ja Henna Kyhän kannattama
esitys: Alueelle ei rakenneta yhtenäiskoulua vaan uuden koulun yhteyteen tehdään
varaus koulun laajentamiseksi. EI = Arja Laulaisen esittämä ja Erno Välimäen
kannattama esitys, että Pohjois-Porin koulu toteutetaan ala- että yläkoulun osalta
tulevina vuosina.
Jaa
Veera Forsbacka
Tapio Huhtanen
Aila Korkeaoja
Petri Reponen
Anttivesa Knuuttila
Hanna Hildén
Heikki Santavuo
Satu Hatanpää
Mikael Ropo
Aila Haikkonen
Irma Roininen
Jaana Laitinen-Pesola
Henna Kyhä
Juha Joutsenlahti
Ari Jalonen
Juha Vasama
Mika Tuovinen
Antti Koskela
Mari Kaunistola
Simo Korpela
Ei
Anne Liinamaa
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Heidi Sakari
Antero Kivelä
Esa Anttila
Raisa Ranta
Milka Tommila
Mirva Heino
Tiina Puska
Mika Aho
Jarno Joensuu
Kaarina Ranne
Minna Haavisto
Jyrki Levonen
Markku Tanttinen
Diana Bergroth-Lampinen
Ismo Läntinen
Sonja Myllykoski
Jaakko Jäntti
Tommi Raunela
Laura Pullinen
Rauli Taimi
Sanna Grönmark
Jari Pajukoski
Petri Huru
Ari Nordström
Anssi Salmi
Arto Nurmi
Oili Heino
Pertti Mäenpää
Jari Haapaniemi
Rami Virtanen
Erno Välimäki
Pirjo Mäki
Esa Wahlman
Martti Lundén
Arja Laulainen
Sinikka Alenius
Krista Kiuru
Tyhjä
Juha Kantola
Pohjois-Porin koulu JAA = kaupunginhallituksen pohjaehdotus, EI =Arja Laulaisen
esittämä ja Erno Välimäen kannattama esitys, että Pohjois-Porin koulu toteutetaan
ala- että yläkoulun osalta tulevina vuosina.
Jaa
Aila Korkeaoja
Tapio Huhtanen
Mari Kaunistola
Irma Roininen
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Juha Vasama
Hanna Hildén
Antti Koskela
Jaana Laitinen-Pesola
Satu Hatanpää
Juha Kantola
Veera Forsbacka
Mikael Ropo
Heikki Santavuo
Aila Haikkonen
Henna Kyhä
Mika Tuovinen
Ari Jalonen
Juha Joutsenlahti
Anttivesa Knuuttila
Simo Korpela
Petri Reponen
Ei
Jarno Joensuu
Sonja Myllykoski
Anne Liinamaa
Sanna Grönmark
Laura Pullinen
Minna Haavisto
Raisa Ranta
Anssi Salmi
Antero Kivelä
Tiina Puska
Kaarina Ranne
Sinikka Alenius
Mirva Heino
Diana Bergroth-Lampinen
Markku Tanttinen
Milka Tommila
Pirjo Mäki
Rauli Taimi
Martti Lundén
Arto Nurmi
Jari Pajukoski
Heidi Sakari
Rami Virtanen
Jyrki Levonen
Jaakko Jäntti
Ismo Läntinen
Mika Aho
Arja Laulainen
Jari Haapaniemi
Pertti Mäenpää
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Esa Wahlman
Erno Välimäki
Esa Anttila
Oili Heino
Tommi Raunela
Petri Huru
Ari Nordström
Krista Kiuru
Pihlavan päiväkoti JAA = Kaupunginhallituksen pohjaesitys EI = Arto Nurmen esittämä
ja Anssi Salmen kannattama esitys Meri-Poriin rakennetaan uusi 120-paikkainen
päiväkoti rakennetaan Pihlavan koulun tontille tai Meri-Porin yhtenäiskoulun
yhteyteen.
Jaa
Anttivesa Knuuttila
Hanna Hildén
Martti Lundén
Juha Kantola
Mirva Heino
Jaana Laitinen-Pesola
Tapio Huhtanen
Arja Laulainen
Mika Tuovinen
Pirjo Mäki
Sonja Myllykoski
Irma Roininen
Simo Korpela
Antti Koskela
Juha Vasama
Aila Korkeaoja
Heikki Santavuo
Henna Kyhä
Kaarina Ranne
Diana Bergroth-Lampinen
Mikael Ropo
Mari Kaunistola
Anne Liinamaa
Veera Forsbacka
Juha Joutsenlahti
Markku Tanttinen
Aila Haikkonen
Minna Haavisto
Sinikka Alenius
Jarno Joensuu
Tommi Raunela
Tiina Puska
Rauli Taimi
Satu Hatanpää
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Esa Wahlman
Jyrki Levonen
Petri Reponen
Ari Nordström
Sanna Grönmark
Esa Anttila
Laura Pullinen
Krista Kiuru
Ei
Arto Nurmi
Ari Jalonen
Anssi Salmi
Ismo Läntinen
Petri Huru
Heidi Sakari
Pertti Mäenpää
Jari Haapaniemi
Tyhjä
Erno Välimäki
Antero Kivelä
Oili Heino
Jari Pajukoski
Raisa Ranta
Milka Tommila
Rami Virtanen
Jaakko Jäntti
Mika Aho
Kyläsaaren päiväkoti JAA = Kaupunginhallituksen pohjaesitys EI = Mika Ahon esittämä
ja Minna Haaviston kannattama esitys Kyläsaaren päiväkodin rakentamiseksi
suunnitellusti.
Jaa
Aila Korkeaoja
Tapio Huhtanen
Hanna Hildén
Juha Kantola
Esa Anttila
Irma Roininen
Mika Tuovinen
Anttivesa Knuuttila
Markku Tanttinen
Arja Laulainen
Heikki Santavuo
Tiina Puska
Martti Lundén
Sonja Myllykoski
Mirva Heino
Jaana Laitinen-Pesola
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Aila Haikkonen
Juha Joutsenlahti
Juha Vasama
Jarno Joensuu
Esa Wahlman
Rauli Taimi
Diana Bergroth-Lampinen
Sinikka Alenius
Ari Nordström
Petri Reponen
Henna Kyhä
Antti Koskela
Jyrki Levonen
Satu Hatanpää
Pirjo Mäki
Mikael Ropo
Veera Forsbacka
Mari Kaunistola
Tommi Raunela
Krista Kiuru
Ei
Sanna Grönmark
Anssi Salmi
Anne Liinamaa
Heidi Sakari
Ismo Läntinen
Minna Haavisto
Antero Kivelä
Laura Pullinen
Rami Virtanen
Raisa Ranta
Oili Heino
Petri Huru
Pertti Mäenpää
Jari Pajukoski
Ari Jalonen
Erno Välimäki
Mika Aho
Milka Tommila
Simo Korpela
Arto Nurmi
Jaakko Jäntti
Jari Haapaniemi
Kaarina Ranne
Reposaaren koulu JAA = Kaupunginhallituksen pohjaesitys EI = Raisa Rannan esittämä
ja Arja Laulaisen kannattama esitys mm. Reposaaren koulussa järjestettävän
opetuksen 1 – 6 luokkien osalta jatketaan
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Jaa
Juha Vasama
Anne Liinamaa
Veera Forsbacka
Hanna Hildén
Satu Hatanpää
Mari Kaunistola
Jaana Laitinen-Pesola
Heikki Santavuo
Anttivesa Knuuttila
Kaarina Ranne
Minna Haavisto
Mika Tuovinen
Antti Koskela
Mikael Ropo
Juha Joutsenlahti
Henna Kyhä
Laura Pullinen
Ei
Jarno Joensuu
Sanna Grönmark
Oili Heino
Arto Nurmi
Juha Kantola
Tapio Huhtanen
Markku Tanttinen
Jaakko Jäntti
Mirva Heino
Antero Kivelä
Tiina Puska
Raisa Ranta
Jari Pajukoski
Ari Nordström
Rami Virtanen
Simo Korpela
Irma Roininen
Ismo Läntinen
Esa Wahlman
Martti Lundén
Mika Aho
Rauli Taimi
Sonja Myllykoski
Ari Jalonen
Milka Tommila
Esa Anttila
Anssi Salmi
Diana Bergroth-Lampinen
Petri Reponen

5/2020

41 (79)

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020

5/2020

42 (79)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Jyrki Levonen
Arja Laulainen
Sinikka Alenius
Heidi Sakari
Erno Välimäki
Aila Haikkonen
Pirjo Mäki
Tommi Raunela
Petri Huru
Jari Haapaniemi
Aila Korkeaoja
Pertti Mäenpää
Krista Kiuru
Kokouskäsittely
Raisa Ranta teki seuraavan muutosesityksen: Reposaaren koulun luokkien 1-2 opetus
jatkuu päiväkodin tiloissa ja 3-6 luokat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021
alkaen. --> Muutetaan muotoon: Reposaaressa jatketaan luokkien 1-6 opetusta ja
selvitetään mahdollisuus yhdistää esi- ja alkuopetus 1.8.2021 alkaen. Tilojen osalta
selvitetään kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkain tapa järjestää
kaupungin palvelut alueella.
Puheenjohtaja Krista Kiuru luovutti puheenjohtajuuden varapuheenjohtaja Oili
Heinolle.
Arja Laulainen kannatti Raisa Rannan muutosesitystä.
Arja Laulainen teki seuraavan muutosesityksen: Pohjois-Porin koulu rakennetaan ala-
ja 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.
Erno Välimäki kannatti Arja Laulaisen muutosesitystä.
Mika Aho teki seuraavan muutosesityksen: Meri-Porin alueelle
Pihlavaan rakennettavan päiväkodin lisäksi Kyläsaareen rakennetaan aiemmin
suunniteltu päiväkoti.
Oili Heino luovutti puheenjohtajuuden Krista Kiurulle.
Minna Haavisto teki seuraavan ponsiesityksen: Kaupungin tulee teettää oirekyselyt
kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa, ja ottaa tarkasteluun niiden päiväkoti- ja
koulurakennusten peruskorjaukset, joissa koetaan sisäilman aiheuttamia
terveyshaittoja. Erityisesti Enäjärven päiväkodin kunto tulee selvittää, sillä
rakennuksessa tehtyjen hätäkorjausten voidaan tutkimusten perusteella arvioida
tuottavan vain muutamia turvallisia käyttövuosia lisää. Kaupungilla tulee olla
suunnitelma lasten sijoittamiseksi muihin päiväkoteihin, mikäli terveyshaittoja
ilmenee.
Minna Haavisto kannatti Mika Ahon muutosesitystä.
Arto Nurmi teki seuraavan muutosesityksen: KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden
120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille 2 600 000 €
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(yhtiö) Muutetaan: Meri-Poriin rakennetaan uusi 120 paikkainen päiväkoti joko
Pihlavan koulun tontille tai Meri-Porin yhtenäiskoulun yhteyteen. Lisäksi poistetaan
kohta: Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
Anttivesa Knuuttila teki seuraavan muutosesityksen: Alueelle ei rakenneta
yhtenäiskoulua vaan noin 600 oppilaan luokkien 1-6 monitoimikoulu, johon sisältyvät
perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen palvelut. Uuden koulun tiloihin siirretään
Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminnot. Uuden koulun yhteyteen tehdään
varaus koulun laajentamiseksi.
Henna Kyhä kannatti Anttivesa Knuuttilan muutosesitystä.
Anssi Salmi kannatti Arto Nurmen muutosesitystä.
Krista Kiuru luovutti puheenjohtajuuden varapuheenjohtaja Oili Heinolle.
Lauri Kilkku saapui kokoukseen klo 21.20.
Anttivesa Knuuttila esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Satu Hatanpää kannatti Anttivesa Knuutilan palautusesitystä.
Ari Jalonen ja Simo Korpela vastustivat Anttivesa Knuuttilan tekemää palautusesitystä.
Oili Heino luovutti puheenjohtajuuden Krista Kiurulle.
Kaupunginvaltuusto piti Juha Kantolan esityksestä neuvottelutauon klo 21.54 – 22.07.
Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tullut kannatettu palautusesitys, jota on
vastustettu, joten on äänestettävä. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen siten, että
Jaa = asian käsittelyä jatketaan ja Ei = Anttivesa Knuuttilan esittämä ja Satu Hatanpään
kannattama esitys asian palauttamiseksi uudelleen valmisteluun. Suoritetussa
sähköisessä äänestyksessä äänin 46 - 13 kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian
käsittelyä.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi valtuustolle, että asiat käydään alueittain
läpi ja kannatetuista muutosesityksistä äänestetään aina kunkin alueen kohdalla.
Ahlainen
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen tältä osin ei ole
esitetty muutoksia, joten kaupunginvaltuusto hyväksyy tältä osin päätösehdotuksen.
Noormarkku
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen ei tältä osin ole
esitetty muutoksia, joten kaupunginvaltuusto hyväksyy tältä osin päätösehdotuksen.
Lavia
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen ei tältä osin ole
esitetty muutoksia, joten kaupunginvaltuusto hyväksyy tältä osin päätösehdotuksen.
Itä-Pori
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen ei tältä osin ole
esitetty muutoksia, joten kaupunginvaltuusto hyväksyy tältä osin päätösehdotuksen.
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Pohjois-Pori
Puheenjohtaja totesi, että asiassa on esitetty kaksi toisistaan poikkeavaa ja
kannatettua muutosesitystä, joten on äänestettävä ja että ensimmäisessä
äänestyksessä eniten ääniä saanut ehdotus
tulee kaupunginhallituksen pohjaehdotusta vastaan.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Jaa = Anttivesa Knuuttilan esittämä ja Henna Kyhän kannattama esitys: Alueelle ei
rakenneta yhtenäiskoulua vaan noin 600 oppilaan luokkien 1-6 monitoimikoulu, johon
sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen palvelut. Uuden koulun tiloihin
siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminnot. Alueelle ei rakenneta
yhtenäiskoulua vaan uuden koulun yhteyteen tehdään varaus koulun laajentamiseksi
Ei = Arja Laulaisen esittämä ja Erno Välimäen kannattama esitys, että 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.
Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä Arja Laulaisen tekemä muutosesitys voitti
äänin 38 -20, 1 tyhjä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Jaa = kaupunginhallituksen pohjaehdotus
Ei = Arja Laulaisen esittämä ja Erno Välimäen kannattama esitys.
Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 38 - 21 kaupunginvaltuusto hyväksyi
Arja Laulaisen tekemän seuraavan muutosesityksen: 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
Keski-Pori
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätösehdotukseen ei tältä osin ole
esitetty muutoksia, joten kaupunginvaltuusto hyväksyy tältä osin päätösehdotuksen.
Meri-Pori
Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tullut kannatettuja muutosesityksiä, joten on
äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Jaa = kaupunginhallituksen pohjaehdotus
Ei = Arto Nurmen kannatettu esitys, että Meri-Poriin rakennetaan uusi 120-paikkainen
päiväkoti Pihlavan koulun tontille tai Meri-Porin yhtenäiskoulun yhteyteen.
Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 42 - 8 , 9 tyhjää kaupunginvaltuusto
hyväksyi kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen.
Arto Nurmi ilmoitti, että hänen tekemänsä esitys: Lisäksi poistetaan kohta: Kyläsaaren
päiväkotia ei rakenneta, on yhteneväinen ja hän yhtyy Mauri Ahon esitykseen.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Jaa = kaupunginhallituksen pohjaehdotus
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Ei = Mika Ahon kannatettu esitys Kyläsaaren päiväkodin rakentamiseksi suunnitellusti.
Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 36 - 23 kaupunginvaltuusto hyväksyi
kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Jaa = kaupunginhallituksen pohjaehdotus
Ei = Raisa Rannan kannatettu esitys mm. Reposaaren koulussa järjestettävän
opetuksen 1 – 6 luokkien osalta jatketaan. Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä
äänin 42 - 17, ei tyhjiä, kaupungivaltuusto hyväksyi Raisa Rannan seuraavan
muutosesityksen: Reposaaren koulun luokkien 1-2 opetus jatkuu päiväkodin tiloissa
ja 3-6 luokat siirretään Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen. --> Muutetaan
muotoon: Reposaaressa jatketaan luokkien 1-6 opetusta ja selvitetään mahdollisuus
yhdistää esi- ja alkuopetus 1.8.2021 alkaen. Tilojen osalta selvitetään
kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkain tapa järjestää kaupungin palvelut
alueella.
Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen
seuraavin muutoksin:
Ahlainen
Ahlaisten koulu jatkaa nykyisissä tiloissa, joihin lisäksi siirretään
varhaiskasvatuksen, perusturvan ja kirjaston palvelut 1.8.2021 alkaen.
Noormarkku
Söörmarkun ja Kankaan koulujen toiminta jatkuu nykyisellään ja
peruskorjaustarve arvioidaan vuoden 2024 lopussa.
Lavia
Sivistystoimialan palvelujen keskittäminen Lavian yhtenäiskoulun tiloihin siirtyy.
Itä-Pori
Kalaholman koulu jatkaa ennallaan ja peruskorjaustarve arvioidaan vuoden 2024
lopussa.
Itä-Porin alueen varhaiskasvatuspalvelut jatkavat toistaiseksi nykyisissä
kiinteistöissä.
Taikurinhatun ja Väinölän päiväkoteja ei peruskorjata.
Pohjois-Pori
Alueelle rakenneta noin 600 oppilaan luokkien 1-6 monitoimikoulu, johon
sisältyvät perusturvan, kirjaston ja nuorisotoimen palvelut. Uuden koulun tiloihin
siirretään Toejoen ja Ruosniemen koulujen toiminnot.
Pohjois-Porin koulu rakennetaan ala- ja 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
Keski-Pori
Lukioiden hallinnollinen yhdistämistyö aloitetaan PSYLn lukion rehtorin johdolla
1.8.2020 ja lukiot yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2021 alkaen.
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Lukiokoulutus siirtyy PSYL:n kortteliin ja vastaavasti PSYL:n koulu Lyseokortteliin
1.8.2023 mennessä. Yhdistämistä valmistellaan yhteistyössä opiskelijoiden ja
henkilökunnan kanssa.
Myötätuulen koulun hankesuunnittelu Lyseokortteliin aloitetaan vuoden 2020
aikana ja investointi toteutetaan vuosina 2021-2022.
Viikkarin valkaman ja päiväkoti Viikarin tilojen yhteiskäytön selvittäminen
aloitetaan vuoden 2020 aikana.
Uudenkoiviston päiväkotia ei peruskorjata.
Uusille päiväkotirakennuksille ei ole tarvetta suunnitelmavuosille 2021-2024.
Meri-Pori
KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun
tontille.
Onnenkiven ja Pihlajanmarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin
valmistuttua.
Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
Enäjärven koulua ei peruskorjata.
Kyläsaaren koulun toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa ja peruskorjaustarve
arvioidaan 2024.
Selvitetään Reposaaren puukorttelin kunto ja mahdollisuus peruskorjata se
kaupungin palvelujen käyttöön.
Reposaaressa jatketaan luokkien 1-6 opetusta ja selvitetään mahdollisuus
yhdistää esi- ja alkuopetus 1.8.2021 alkaen. Tilojen osalta selvitetään
kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkain tapa järjestää
kaupungin palvelut alueella.
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi Minna
Haaviston tekemän seuraavan ponsiesityksen: "Kaupungin tulee teettää oirekyselyt
kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa, ja ottaa tarkasteluun niiden päiväkoti- ja
koulurakennusten peruskorjaukset, joissa koetaan sisäilman aiheuttamia
terveyshaittoja. Erityisesti Enäjärven päiväkodin kunto tulee selvittää, sillä
rakennuksessa tehtyjen hätäkorjausten voidaan tutkimusten perusteella arvioida
tuottavan vain muutamia turvallisia käyttövuosia lisää. Kaupungilla tulee olla
suunnitelma lasten sijoittamiseksi muihin päiväkoteihin, mikäli terveyshaittoja
ilmenee."
Tiedoksi
Sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, konsernihallinto/talousyksikkö, HR-yksikkö
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Tarkastuslautakunta, § 36,05.05.2020
Kaupunginvaltuusto, § 84, 15.06.2020
§ 84
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019
PRIDno-2020-1444
Tarkastuslautakunta, 05.05.2020, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastusjohtaja
Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava valtuuston
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko
valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden
tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman
riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lautakunnan tehtäviin
kuuluu myös muun muassa huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen
yhteensovittamisesta sekä kiinnittää huomiota kaupungin toiminnan, toimintatapojen
ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.
Kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnan tulee antaa kultakin vuodelta
arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään
kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain 121.5 §:n mukaan
kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin
arviointikertomus antaa aihetta.
Esitys vuoden 2019 arviointikertomukseksi on esityslistan liitteenä.
Liitteenä oleva arviointikertomus tulee julkiseksi, kun tarkastuslautakunta on
sen hyväksynyt ja allekirjoittanut sekä se on valmis käyttötarkoitukseensa (Laki
viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n 15 kohta).
Arviointikertomus tulee julkiseksi 1.6.2020, jolloin arviointikertomus
on saatavilla kaupungin verkkosivuilta.
Ehdotus
Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja
Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta
oikeuttaa tarkastustoimiston tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia
korjauksia ja tarkistuksia.
Tarkastuslautakunta päättää edelleen esittää kaupunginvaltuustolle, että
tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 merkitään tiedoksi
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kaupunginvaltuusto päättää lähettää arviointikertomuksen
kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa
kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä
kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 84
Liitteet

1 Arviointikertomus 2019
Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 5.5.2020 § 36 hyväksyä vuoden 2019
arviointikertomuksen.
Arviointikertomus on julkaistu 1.6.2020.
Ehdotus
Tarkastuslautakunnan päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää:
merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi.
lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä
varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun
mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.
Kokouskäsittely
Maija Arola toimi sihteerinä tämän asian kohdalla klo 22:47 - 23.01.
Kuultiin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kaarina Ranteen esitys asiassa.
Sinikka Alenius jätti seuraavan ponsiesityksen:
"Hoivapalveluiden valvonta ja perusturvan ostopalvelut
Tarkastustoimi on edellyttänyt, että perusturva laatii valvontakertomuksen
ostopalvelutuotannon valvonnasta ja että tämä tulisi liittää tilinpäätökseen (Niko
Poskiparta 27.11.2019 kohta 6). Näin ei ole tapahtunut. Vanhustenhoidon valvonta
tulee hoitaa tarkastustoimen suosittelemalla tavalla. Ostopalveluiden
valvontakertomus tulee laatia ja saattaa pikaisesti valtuuston tietoon. Tarkan
talouden aikana tilinpäätöksessä kiinnittyy huomio perusturvan ostopalveluiden
kustannuksiin. Tähän tarkastuslautakuntakin on kiinnittänyt huomiota. Palvelujen
ostojen kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden 16,3 miljoonalla eurolla.
Siis pelkkä talousarvion ylitys on näin paljon. Vertauksen vuoksi sivistyslautakunnan
palveluverkkoselvityksen mukaiset käyttötalouden kokonaissäästöt ovat 5,1 miljoonaa
euroa vuodessa. Nyt on aika kiinnittää huomiota perusturvan hoivapalveluiden ja
muiden ostopalvelusopimuksien ehtoihin. Hinnankorotusautomaatteja ei sovi ottaa
sopimuksiin. Korotuksista on sovittava vuosittain. Hinnankokrotusneuvottelut tulee
sitoa osaksi ostopalvelutuotannon valvontaa. Valvonta on tehokkainta, jos käytössä on
mahdollisuus lopettaa asiakkaiden sijoittaminen palvelutuottajan toimintayksikköön
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tilanteessa, jossa palveluntuottaja ei järjestä hoivaa sovitulla tavalla. Vuoden 2021
talousarvion valmistelun pohjaksi tulee laatia ostopalveluselvitys perusturvan
ostopalveluista. Selvityksestä tulee vähintään käydä ilmi, paljonko hinnankorotukset
ovat vuonna 2021 ja voidaanko ostopalveluita järjestämällä saavuttaa säästöjä.
Kouluverkkkoselvityksestä voi ottaa mallia."
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti:
merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi.
lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä
varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun
mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää Sinikka Aleniuksen tekemän seuraavan
ponsiesityksen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi:
"Hoivapalveluiden valvonta ja perusturvan ostopalvelut
Tarkastustoimi on edellyttänyt, että perusturva laatii valvontakertomuksen
ostopalvelutuotannon valvonnasta ja että tämä tulisi liittää tilinpäätökseen (Niko
Poskiparta 27.11.2019 kohta 6). Näin ei ole tapahtunut. Vanhustenhoidon valvonta
tulee hoitaa tarkastustoimen suosittelemalla tavalla. Ostopalveluiden
valvontakertomus tulee laatia ja saattaa pikaisesti valtuuston tietoon. Tarkan
talouden aikana tilinpäätöksessä kiinnittyy huomio perusturvan ostopalveluiden
kustannuksiin. Tähän tarkastuslautakuntakin on kiinnittänyt huomiota. Palvelujen
ostojen kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden 16,3 miljoonalla eurolla.
Siis pelkkä talousarvion ylitys on näin paljon. Vertauksen vuoksi sivistyslautakunnan
palveluverkkoselvityksen mukaiset käyttötalouden kokonaissäästöt ovat 5,1 miljoonaa
euroa vuodessa. Nyt on aika kiinnittää huomiota perusturvan hoivapalveluiden ja
muiden ostopalvelusopimuksien ehtoihin. Hinnankorotusautomaatteja ei sovi ottaa
sopimuksiin. Korotuksista on sovittava vuosittain. Hinnankokrotusneuvottelut tulee
sitoa osaksi ostopalvelutuotannon valvontaa. Valvonta on tehokkainta, jos käytössä on
mahdollisuus lopettaa asiakkaiden sijoittaminen palvelutuottajan toimintayksikköön
tilanteessa, jossa palveluntuottaja ei järjestä hoivaa sovitulla tavalla. Vuoden 2021
talousarvion valmistelun pohjaksi tulee laatia ostopalveluselvitys perusturvan
ostopalveluista. Selvityksestä tulee vähintään käydä ilmi, paljonko hinnankorotukset
ovat vuonna 2021 ja voidaanko ostopalveluita järjestämällä saavuttaa säästöjä.
Kouluverkkkoselvityksestä voi ottaa mallia."
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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Kaupunginhallitus, § 183,30.03.2020
Tarkastuslautakunta, § 26,22.04.2020
Kaupunginvaltuusto, § 85, 15.06.2020
§ 85
Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
vuodelta 2019
PRIDno-2020-30
Kaupunginhallitus, 30.03.2020, § 183
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
yksikön päällikkö, talousyksikkö
Liitteet

1 Pori tilinpäätös 2019
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on
tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on
saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston
on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase,
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät
tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta.
Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen
allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Talousyksikkö on koonnut kuntalain mukaisen vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjan, joka
on esityslistan liitteenä.
Talousarvio toteutui toimialojen osalta kaupunginvaltuuston vahvistamien
määrärahojen puitteissa pois lukien perusturva, jonka muutettu talousarvio ylittyi 3,4
M€.
Tilinpäätökseen sisältyy oikaisuja edellisten tilikausien ylijäämään 131 797,79 euroa.
Oikaisujen perusteet ovat tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2019 ja lähettää sen
tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle tarkastusta varten.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
tilinpäätökseen sisältyvän edellisten tilikausien ylijäämätilille tehdyn 131 797,79 euron
oikaisun.
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Kaupunginhallitus esittää tilikauden −28 903 406,38 euron tuloksen käsittelystä
seuraavaa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tuloutetaan Porin Veden poistoeroja suunnitelman mukaan 33 333,33 euroa.
Tuloutetaan energiaosuusrahaston käyttö 169 792,00 euroa.
Tuloutetaan vahinkorahaston käyttö 34 974,59 euroa.
Tuloutetaan perintörahaston käyttö 16 413,07 euroa.
Rahastoidaan saatuja perintöjä perintörahastoon −114 049,56 euroa.
Rahastoidaan maksettuja vakuutusmaksuja vahinkorahastoon −63 685,00 euroa.
Siirretään tilikauden alijäämä 28 826 627,95 euroa oman pääoman yli-
/alijäämätilille.
Kaupunginhallitus antaa talousyksikön päällikölle valtuuden tehdä tilinpäätökseen
teknisiä korjauksia allekirjoituksen jälkeen, mikäli tilintarkastuksen yhteydessä niihin
tulee tarvetta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta, 22.04.2020, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastusjohtaja
Liitteet

1 Pori tilinpäätös 2019
Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2019 tilinpäätöstä kokouksessaan 30.3.2020.
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2019 ja lähettää sen
tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle tarkastusta varten.
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy tilinpäätökseen sisältyvän edellisten tilikausien ylijäämätilille tehdyn 131
797,79 euron oikaisun.
Kaupunginhallitus päätti esittää tilikauden −28 903 406,38 euron tuloksen käsittelystä
seuraavaa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tuloutetaan Porin Veden poistoeroja suunnitelman mukaan 33 333,33 euroa.
Tuloutetaan energiaosuusrahaston käyttö 169 792,00 euroa.
Tuloutetaan vahinkorahaston käyttö 34 974,59 euroa.
Tuloutetaan perintörahaston käyttö 16 413,07 euroa.
Rahastoidaan saatuja perintöjä perintörahastoon −114 049,56 euroa.
Rahastoidaan maksettuja vakuutusmaksuja vahinkorahastoon −63 685,00 euroa.
Siirretään tilikauden alijäämä 28 826 627,95 euroa oman pääoman yli-
/alijäämätilille.
Kaupunginhallitus antoi talousyksikön päällikölle valtuuden tehdä tilinpäätökseen
teknisiä korjauksia allekirjoituksen jälkeen, mikäli tilintarkastuksen yhteydessä niihin
tulee tarvetta.
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Ote kaupunginhallituksen päätöksestä kokonaisuudessaan on päätöksen
historiatiedoissa sekä Porin kaupungin tilinpäätös 2019 on esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja
Tarkastuslautakunta päättää:
todeta, että tilintarkastajalle on erikseen toimitettu Porin kaupungin vuoden
2019 tilinpäätös.
merkitä vuoden 2019 tilinpäätöksen tässä vaiheessa tiedoksi.
todeta, että lautakunta käsittelee erikseen tilinpäätöstä arviointikertomuksen
laatimisen yhteydessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 85
Liitteet

1 Porin kaupungin tilinpäätös 2019
2 Alkuperäinen, Porin kaupungin tilinpäätös 2019
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
3 Pori tilintarkastuskertomus 2019
4 Porin kaupungin tilintarkastuskertomus 2019 - allekirjoitettu
Ei vielä julkinen, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
5 Pöytäkirjan ote-Tarkastuslautakunta - 05.05.2020
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 §183 käsitellyt Porin kaupungin
tilinpäätöstä vuodelta 2019.
Kaupunginhallituksen tilinpäätöksen käsittely ja esittely on luettavissa asian
historiatiedoista.
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 5.5.2020 § 34 käsitellyt
Tilintarkastuskertomusta, tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
myöntämistä vuodelta 2019 seuraavasti:
Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2019 tilinpäätöstä kokouksessaan 30.3.2020.
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2019 ja lähettää sen
tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle tarkastusta varten.
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy tilinpäätökseen sisältyvän edellisten tilikausien ylijäämätilille tehdyn 131
797,79 euron oikaisun.
Kaupunginhallitus päätti esittää tilikauden −28 903 406,38 euron tuloksen käsittelystä
seuraavaa:
1. Tuloutetaan Porin Veden poistoeroja suunnitelman mukaan 33 333,33 euroa.
2. Tuloutetaan energiaosuusrahaston käyttö 169 792,00 euroa.
3. Tuloutetaan vahinkorahaston käyttö 34 974,59 euroa.
4.
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4.
5.
6.
7.

Tuloutetaan perintörahaston käyttö 16 413,07 euroa.
Rahastoidaan saatuja perintöjä perintörahastoon −114 049,56 euroa.
Rahastoidaan maksettuja vakuutusmaksuja vahinkorahastoon −63 685,00 euroa.
Siirretään tilikauden alijäämä 28 826 627,95 euroa oman pääoman yli-
/alijäämätilille.
Kaupunginhallitus antoi talousyksikön päällikölle valtuuden tehdä tilinpäätökseen
teknisiä korjauksia allekirjoituksen jälkeen, mikäli tilintarkastuksen yhteydessä niihin
tulee tarvetta.
Kaupunginhallituksen edellä mainittu päätös sekä vuoden 2019 tilinpäätösaineisto on
jaettu tarkastuslautakunnalle aiemmin 22.4.2020 pidetyn kokouksen yhteydessä.
Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin
tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös
esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja
asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen)
myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta
on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole
vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva
muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on
hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys
sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin
tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus
antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta
tilivelvollisille.
Kuntalain 121 § edellyttää, että jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää,
tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikauden
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.
Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 5.5.2020 esittänyt tilinpäätöksen
hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan
tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle 5.5.2020.
JHT, HT-tilintarkastaja Minna Ainasvuori vastuunalaisena tilintarkastajana
laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 on seuraavan sisältöinen:
”Porin kaupunginvaltuustolle
Olemme tarkastaneet Porin kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Tilinpäätös sisältää kaupungin taseen, tuloslaskelman,
rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja
toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätös sisältää kaupungin liikelaitosten
erillistilinpäätökset. Tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää
konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden
liitetiedot.
Kaupunginhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kaupungin hallinnosta ja
taloudenhoidosta tilikaudella. Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaavat
kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus
ja kaupunginjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa
oikeat ja riittävät tiedot kaupungin tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta
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ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten
mukaisesti.
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa
kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan
järjestämisestä.
Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja
puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon
tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien
viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kaupungin sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme
tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäksi
olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta.
Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa
hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä
laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.
Tarkastuksen tulokset
Kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti.
Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty
asianmukaisesti.
Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät
tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.
Haluamme kiinnittää huomiota toimintakertomuksessa esitettyihin arvioihin korona-
epidemian vaikutuksista kaupungin toimintaan ja talouteen.
Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
Tampereella 5.5.2020
BDO Oy
tilintarkastusyhteisö
Minna Ainasvuori
JHT, HT ”
Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan yksimielisesti:
merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019
saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle
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esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden
johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.
Asian esittely ja aiemmat käsittelyt ovat luettavissa asian historiatiedoista.
Asian liitteinä ovat Porin kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019, Porin kaupungin
tilintarkastuskertomus 2019 ja tarkastuslautakunnan 5.5.2020 § 34 pöytäkirjanote.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy tilinpäätökseen sisältyvän edellisten
tilikausien ylijäämätilille tehdyn 131 797,79 euron oikaisun.
Kaupunginhallitus päätti esittää tilikauden −28 903 406,38 euron tuloksen käsittelystä
seuraavaa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tuloutetaan Porin Veden poistoeroja suunnitelman mukaan 33 333,33 euroa.
Tuloutetaan energiaosuusrahaston käyttö 169 792,00 euroa.
Tuloutetaan vahinkorahaston käyttö 34 974,59 euroa.
Tuloutetaan perintörahaston käyttö 16 413,07 euroa.
Rahastoidaan saatuja perintöjä perintörahastoon −114 049,56 euroa.
Rahastoidaan maksettuja vakuutusmaksuja vahinkorahastoon −63 685,00 euroa.
Siirretään tilikauden alijäämä 28 826 627,95 euroa oman pääoman yli-
/alijäämätilille.
Tarkastuslautakunnan päätösehdotus:
Tilintarkastuskertomuksen osalta kaupunginvaltuusto päättää:
merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.
hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään
vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.
Kokouskäsittely
Krista Kiuru luovutti puheenjohtajuuden Oili Heinolle klo 23.22
Kaupunginvaltuusto kuuli seuraavat ryhmäpuheenvuorot:
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Arja Laulainen
Kokoomuksen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Anttivesa Knuuttila
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, puheenjohtaja Raisa Ranta
Perussuomalaisten Porin valtuustoryhmä, valtuutettu Arto Nurmi
Vihreiden valtuustoryhmä, valtuutettu Anne Liinamaa
Keskustan valtuustoryhmä, puheenjohtaja Juha Kantola
Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Simo Korpela
Sininen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Ari Jalonen
Heikki Santavuo teki seuraavan muutosesityksen tilinpäätökseen: Muutetaan
toimintakertomuksen kohdan 1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020

5/2020

56 (79)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kehityksestä "Taseessa jäljellä oleva kumulatiivinen ylijäämä 44,5 M€ hupenee tällä
vauhdilla seuraavien 2-3 tilikauden aikana" muutetaan muotoon: "Taseessa jäljellä
oleva kumulatiivinen ylijäämä 44,5 M€ hupenee jo alkaneen tilikauden 2020 aikana."
Mikael Ropo kannatti Heikki Santavuon tekemää muutosesitystä.
Oili Heino luovutti puheenjohtajuuden Krista Kiurulle klo 0.24
Puheenjohtaja Kiuru totesi, että Heikki Santavuo on tehnyt muutosesityksen, joka
liittyy tilinpäätösasiakirjaan. Tarkastuslautakunnan päätösehdotuksena on, että
valtuusto joko hyväksyy tai hylkää. Puheenjohtaja pyysi juridista arviointia ja
toimialajohtaja Lauri Kilkku totesi, että tilinpäätös tarkastuslautakunnan esityksen
mukaan joko hyväksytään tai hylätään.
Puheenjohtaja tiedusteli Heikki Santavuolta ja muutosesitystä kannattaneelta Mikael
Rovolta, halutaanko päätösehdotus esittää hylättäväksi. Heikki Santavuo ilmoitti
vetävänsä esityksensä takaisin.
Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan
päätösehdotukset.
Tiedoksi
Talousyksikkö
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Tekninen lautakunta, § 91,12.05.2020
Kaupunginhallitus, § 297,25.05.2020
Kaupunginhallitus, § 337,08.06.2020
Kaupunginvaltuusto, § 86, 15.06.2020
§ 86
Kerrostalotonttien hinnoittelu
PRIDno-2020-1806
Tekninen lautakunta, 12.05.2020, § 91
Valmistelijat / lisätiedot:
Elisa Laine, Iiris Lehti
elisa.laine@pori.fi, iiris.lehti@pori.fi
tonttipäällikkö
Lähivuosina on päättymässä kerrostalotonttien maanvuokrasopimuksia usean eri
kaupunginosan alueella. Vuokrasopimusten uusimisen yhteydessä tulee
tarkistettavaksi tonttien hinnoittelu. Kerrostalotonttien vuokrat ovat olleet sidottuina
elinkustannusindeksiin, mutta indeksin nousu ei ole seurannut maan arvonnousua.
Tästä syystä vuokran nousu voi jollain alueilla, kaupunginosasta riippuen, nousta
moninkertaisiksi 60 vuoden vuokrasopimusten jälkeen.
Kerrostalotonteille ei ole voimassa olevaa vahvistettua vyöhykehinnoittelua, vaan
kerrostalotontteja on hinnoiteltu yksittäisten kaupunginosien osalta
vuokrasopimusten uusimisten yhteydessä. Nyt, kun vuokrasopimuksia on
päättymässä usean eri kaupunginosan alueella, on tullut tarve kerrostalotonttien
vyöhykehinnoittelulle.
Vuokrattuja kerrostalotontteja on myös lähtökohtaisesti myyty vuokralaiselle
vuokralaisen pyynnöstä. Hinnoittelu tulee siten vahvistettavaksi myös niille
kaupunginosille, joiden kerrostalotonttien vuokrasopimukset eivät ole päätymässä
lähivuosina tonttien mahdollista myyntiä varten. Hinnoittelua sovelletaan myös nyt
haussa olevien rakentamattomien kerrostalotonttien luovuttamisessa. Uusien
rakentamattomien kerrostalotonttien osalta luovutusmenettely päätetään erikseen.
Kuntalain 130 §: perusteella kaupungin luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään
kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön, tulee
puolueettoman arvioijan arvioida kiinteistön markkina-arvo niissä tapauksissa,
joissa kiinteistöä ei voida luovuttaa avoimella tarjouskilpailulla. Infrajohtaminen on
tilannut arvion kahdelta puolueettomalta arvioitsijalta: Newsec Valuation Oy:
ltä (13.11.2019), jota on täydennetty
hintavyöhykemallinnuksella 31.3.2020 (Newsec Advisory Oy) sekä Realia Management
Oy:ltä (29.11.2019).
Porissa tehtyjen kerros- ja rivitalokauppojen pienen lukumäärän johdosta arviota ei
ole voitu tehdä suoraan kiinteistömuotoisten kauppojen perusteella, vaan arvio
perustuu kauppahinta-aineiston lisäksi hintasuhdemenetelmään, jolla tontin
arvo perustuu asunnon hinnan ja tontin hinnan suhdelukuun.
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Joukkohinnoittelussa tonttien yksilöllisiä ominaisuuksia ei voida ottaa huomioon, vaan
tavoitteena on laatia selkeät hintavyöhykkeet, joita muodostettaessa hyödynnetään
kaupunginosajaotusta. Vyöhykehinnasta on mahdollista
poiketa kumpaankin suuntaan, jos tontin ominaisuudet poikkeavat olennaisesti
alueen muista tonteista. Tällaiset tapaukset ratkaistaan luovutuspäätösten
yhteydessä.
Hinnoitteluesityksessä kerrostalotonttien hinnat on jaettu kuuteen
hintavyöhykkeeseen edellä mainittujen hinta-arvioiden pohjalta. Esitetyt
hinnat perustuvat arvioissa esitettyihin hintavyöhykkeiden keskiarvoihin, kuitenkin
siten, että hinnat on saatu esitettyä kuuteen hinta-alueeseen.
Tontin hinta lasketaan lähtökohtaisesti tontille osoitetun rakennusoikeuden määrän
mukaan. Kuitenkin niille tonteille, joilla on asemakaavalla suojeltavaksi
osoitettu rakennus, eikä sen johdosta tontin koko rakennusoikeus ole
rakennettavissa, hinnoittelussa sovelletaan toteutuneen rakennuksen
kerrosneliömäärää.
Vuokrasopimusten uusimisessa noudatettavien siirtymäsäännösten mukaan uusi
vuokra tulee voimaan portaittain viiden vuoden aikana. Vuokrasopimuksen
päättymisvuodelta peritään vanhan sopimuksen mukaan laskettavaa vuokraa. Uusi
vuokra otetaan käyttöön seuraavasta vuodesta lähtien viiden vuoden aikana 20 %:n
porrastuksin kuitenkin niin, että vähintään peritään vanhan sopimuksen
mukaista vuokraa. Siirtymäsäännös koskee vain nykyisen sopimuksen vuokralaista.
Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti
seuraavan vuoden alusta lukien täyden vuokran.
Infrajohtamisen hinnoitteluesitys:
375,50 €/k-m² 1. Linna

2. Teljä

3. Karhunpää

255,00 €/k-m² 5. Itätulli

13. Kuninkaanhaka 21. Karjaranta

9. Riihiketo
191,50 €/k-m² 7. Aittaluoto

8. Isosanta

122,50 €/k-m² 6. Päärnäinen

14. Herralahti

53. Pormestarinluoto

10. Tiilinummi 16. Koivula

74,50 €/k-m²

11. Tiilimäki

22. Käppärä

23. Musa

43. Vanhakoivisto

69. Viikinäinen

25. Vähärauma 44. Väinölä
42. Impola
50,00 €/k-m²

45. Metallinkylä

31. Leppäkorpi 61. Kaanaa

71. Reposaari

36. Pihlava

62. Uniluoto

81. Finpyy

37. Rieskala

65. Mäntyluoto
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Infrajohtaminen esittää, että em. hinnoittelu sidotaan
elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.
Ehdotus
Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että
kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että
hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.
Äänestykset
Päätösehdotusta kannattavat painavat Jaa näppäintä ja palautusesitystä kannattavat
painavat Ei näppäintä
Jaa
Aila Haikkonen
Anttivesa Knuuttila
Johanna Huhtala
Antti Lehtonen
Jari Haapaniemi
Veera Forsbacka
Ilkka Holmlund
Ei
Minna Haavisto
Jyrki Levonen
Johanna Rantanen
Antero Kivelä
Milka Tommila
Markku Tanttinen
Päätös
Tekninen lautakunta päätti äänin 7-6 esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että
kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että
hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.
Eriävä mielipide
Markku Tanttinen ilmoitti asiassa eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus, 25.05.2020, § 297
Valmistelijat / lisätiedot:
Iiris Lehti
iiris.lehti@pori.fi
Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.05.2020. Asian esittely ilmenee
asian historiantiedoista.
Tekninen lautakunta päätti äänin 7-6 esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että
kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että
hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.
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Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kerrostalotonttien
vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan
elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.
Päätös
Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Kaupunginhallitus, 08.06.2020, § 337
Valmistelijat / lisätiedot:
Iiris Lehti
iiris.lehti@pori.fi
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 25.5.2020 § 297, jossa esittelijä poisti
asian listalta teknisen lautakunnan pöytäkirjan historiatietojen
täydentämiseksi kokousmenettelyn osalta.
Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 12.5.2020. Asian esittely ilmenee asian
historiatiedoista ja kokouskäsittely alla olevasta tekstistä:
Ennen tämän asian käsittelyä tonttipäällikkö Elisa Laine kertoi Reposaaren
mökkipalstojen vuokraamisesta ja yleiskaavan laatimisesta alueelle sekä
kerrostalotonttien hinnoittelusta
Keskustelun kuluessa Markku Tanttinen ehdotti Antero Kivelän kannattamana, että
asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava
ehdotus, joten oli äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Jaa
näppäintä painavat ne, jotka kannattavat päätösehdotusta ja Ei näppäintä painavat
ne, jotka kannattavat Tanttisen tekemää palautusesitystä.
Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Aila Haikkonen, Anttivesa
Knuuttila, Johanna Huhtala, Antti Lehtonen, Jari Haapaniemi, Veera Forsbacka, Ilkka
Holmlund. Palautusesitystä kannattivat Minna Haavisto, Jyrki Levonen, Johanna
Rantanen, Antero Kivelä, Milka Tommila, Markku Tanttinen.
Lautakunta esittää äänin 7-6 kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että
kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että
hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kerrostalotonttien
vyöhykehinnaksi vahvistetaan edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan
elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2019 keskilukuun 1968.
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Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 86
Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksissaan 1.6.2020 ja 8.6.2020. Asian esittely
ja aiemmat käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää, että kerrostalotonttien vyöhykehinnaksi vahvistetaan
edellä esitetty hinnoittelu ja että hinnat sidotaan elinkustannusindeksin (1951=100)
vuoden 2019 keskilukuun 1968.
Äänestykset
Kerrostalotonttien hinnoittelu JAA = asian käsittelyä jatketaan , EI = Markku Tanttisen
esittämänä ja Antero Kivelän kannattama esitys asian palauttamisesta
Jaa
Anttivesa Knuuttila
Hanna Hildén
Veera Forsbacka
Jarno Joensuu
Jaana Laitinen-Pesola
Esa Anttila
Juha Vasama
Tommi Raunela
Antti Koskela
Jari Pajukoski
Aila Haikkonen
Mirva Heino
Heikki Santavuo
Erno Välimäki
Ari Jalonen
Sonja Myllykoski
Martti Lundén
Mikael Ropo
Satu Hatanpää
Jyrki Levonen
Tiina Puska
Diana Bergroth-Lampinen
Mari Kaunistola
Henna Kyhä
Juha Kantola
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Pirjo Mäki
Ari Nordström
Rauli Taimi
Esa Wahlman
Arja Laulainen
Petri Reponen
Sinikka Alenius
Juha Joutsenlahti
Raisa Ranta
Mika Tuovinen
Mika Aho
Krista Kiuru
Ei
Anne Liinamaa
Markku Tanttinen
Minna Haavisto
Tapio Huhtanen
Rami Virtanen
Irma Roininen
Antero Kivelä
Milka Tommila
Heidi Sakari
Ismo Läntinen
Kaarina Ranne
Laura Pullinen
Pertti Mäenpää
Anssi Salmi
Simo Korpela
Sanna Grönmark
Oili Heino
Arto Nurmi
Petri Huru
Aila Korkeaoja
Jari Haapaniemi
Jaakko Jäntti
Kokouskäsittely
Sanna Mustajoki-Kunnas poistui kokouksesta klo 0.33.
Aila Korkeaoja esitti asian hylkäämistä.
Markku Tanttinen teki esityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Antero Kivelä kannatti Markku Tanttisen palautusesitystä.
Puheenjohtaja totesi, että asiassa on kannatettu palautusesitys, joten on äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
Jaa = asian käsittelyä jatketaan
Ei = Markku Tanttisen esittämä ja Antero Kivelän kannattama esitys asian
palauttamisesta.
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Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä äänin 37 - 22 kaupunginvaltuusto päätti
jatkaa asian käsittelyä.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Aila Korkeaoja on esittänyt asian
hylkäämistä. Esitystä ei ole kannatettu, joten esitys raukeaa.
Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan julkaisussa on tapahtunut metatietovirhe, mistä
johtuen asiakohdan ”§ 86 Kerrostalotonttien hinnoittelu” päätökseksi
verkkojulkaisussa on kirjautunut lause: ”Salassapidettävät tiedot poistettu.”
Pöytäkirjan metatiedot on korjattu pöytäkirjan julkaisun jälkeen hallintolain 51 §:n
nojalla, minkä jälkeen asian päätös verkkojulkaisussa näkyy tarkastetun pöytäkirjan
mukaisesti seuraavasti: ”Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen
päätösehdotuksen.”
Uudelleen versioitu pöytäkirja asetetaan nähtäville 2.7.2020.
Tiedoksi
Tekninen toimiala/Iiris Lehti, tekninen lautakunta
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Kaupunginhallitus, § 324,01.06.2020
Kaupunginvaltuusto, § 87, 15.06.2020
§ 87
Konsernihallinnon toimialajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen
PRIDno-2020-3302
Kaupunginhallitus, 01.06.2020, § 324
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Jauhiainen
timo.jauhiainen@pori.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginvaltuusto on 18.5.2020 § 64 kokouksessaan käsitellyt Pori-sopimuksen
mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arviointiin
liittyvää hallintosäännön muuttamista. Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020 § 233, että
konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkku hoitaa oman tehtävänsä ohella myös
ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toimialajohtajan tehtävät ajalla 1.5.2020 -
31.12.2020. Konsernihallinnon organisaatiorakennetta muutetaan niin, että osa
toiminnoista siirretään konsernipalvelujen kokonaisuuteen ja osa toiminnoista
muodostettavaan elinvoima- ja ympäristötoimialaan.Elinvoima- ja ympäristötoimialan
kokonaisuuden valmistelusta vastaa toimialajohtaja Lauri Kilkku. Visit Pori Oy:n
henkilöstö siirtyy elinvoima- ja ympäristötoimialan matkailu ja markkinointi -
yksikköön.
Voimassa olevan konsernihallinnon toimintasännön mukaan konsernihallinnon
toimialajohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Tämän lisäksi
toimialajohtajan tehtävänä on toimintasäännön mukaan johtaa ja kehittää
konsernihallinnon toimintaa, vastata konsernihallinnon toiminnan
yhteensovittamisesta ja yhteistoiminnasta, nimetä toimialallaan viranhaltijaedustajat
eri työryhmiin, päättää toimialaansa kuuluvien järjestöjen ja yhdistysten
kokousedustajien valinnasta ja edustajille annettavasta evästyksestä, ellei tehtävää ole
määrätty jonkin toimielimen tehtäväksi.
Voimassa olevan hallintosäännön mukaan konsernihallinnon toimialaa johtaa
kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisena toimialajohtaja. Toimialajohtajat
vastaavat toimialansa toiminnasta sekä johtavat ja kehittävät toimintaa
kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa sekä
konsernihallinnon ohjauksessa.
Kaupunginvaltuusto käsitteli 18.5.2020 kokouksessa seuraavat muutokset voimassa
olevaan hallintosääntöön liittyen muodostettavan elinvoima- ja ympäristötoimialan
toimialajohtajaan: Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialaa johtaa, osittain myös
kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisena, toimialajohtaja.
Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii
elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja. Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee
ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimiluvan vastaanottamisen ja pitämisen
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kieltämisestä päättää muiden viranhaltijoiden osalta toimialajohtaja,
perusturvajohtaja, pelastusjohtaja, liikelaitoksen johtaja tai toimintasäännössä
määrätty.
Lain kunnallisesta viranhaltijasta (11.4.2003/304) 23 §:n mukaan "toistaiseksi voimassa
olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan
viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan
virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu
perusteltu syy sitä edellyttää."
Konsernihallinnon toimialajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttamiselle on
edellä mainitun lainkohdan mukaiset perusteet, koska Elinvoima- ja
ympäristötoimialaa johtaa jatkossa yksi toimialajohtaja aiemman kahden erillisen
toimialajohtajan sijaan. Konsernihallinnon toimialajohtaja on antanut
virantoimitusvelvollisuuden muuttamiseen suostumuksensa. Samalla voidaan esittää
Ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan toimialajohtajan virka lakkautettavaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri
Kilkun virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta siten, että hän toimii 1.9.2020
lukien Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajana. Virkanimike muutetaan
samassa yhteydessä nimikkeeksi "toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristöpalvelut".
Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajan palkkaus on 8.395,30 €/kk. Tämän
lisäksi hänelle myönnetään luontoisetuna puhelinetu, jonka arvo on 20 €/kk.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Ympäristö- ja lupalvelut -
toimialan toimialajohtajan virka lakkautetaan 1.9.2020 lukien.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 87
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 1.6.2020.
Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Ympäristö- ja lupapalvelut -
toimialan toimialajohtajan virka lakkautetaan 1.9.2020 lukien.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
HR-yksikkö
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Kaupunginhallitus, § 327,01.06.2020
Kaupunginvaltuusto, § 88, 15.06.2020
§ 88
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen syksyn 2020 kokousajat
PRIDno-2020-3314
Kaupunginhallitus, 01.06.2020, § 327
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousaikataulusta syyskaudella 2020 on
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdolla
sovittu alustava kokousaikataulu.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle syyskauden 2020 seuraavan alustavan
kokousaikataulun:
ma
ke-
to
ma
ma
ma
pe
ma
ma
ma
ma

10.8.2020
12.
-13.8.2020
17.8.2020
24.8.2020
31.8.2020
4.9.2020
7.9 2020
14.9.2020
21.9.2020
28.9.2020

Kaupunginhallitus

klo 13

TA-seminaari

tai to-pe 20.-21.8.
2020
Etäkokous

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, suunnittelukokous
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, strategiset
to 1.10.2020
konserniyhtiöt
Kaupunginhallitus, strategiset
pe 2.10.2020
konserniyhtiöt
ma 5.10.2020 Kaupunginhallitus
ma 12.10.2020 Kaupunginhallitus

klo 13
klo 18
klo 13
klo 8 - 12
klo 13
Etäkokous
klo 13
klo 18
klo 13
klo 12 -
Etäkokous
16

pe 16.10.2020 Kaupunginhallitus, suunnittelukokous

Etäkokous

ma
ma
pe
ma
pe
ma
ma

26.10.2020
2.11.2020
6.11.2020
9.11.2020
13.11.2020
16.11.2020
23.11.2020

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, suunnittelukokous
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

klo 8 - 12 Etäkokous
klo 13
klo 13
klo 12 -
16
klo 13
klo 18
klo 10 -
klo 13
klo 8 -12
klo 18
klo 13

Etäkokous
TA I luku

Etäkokous
TA II luku

Talousarvio
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ma
ma
ma
pe
ma

30.11.2020
7.12.2020
14.12.2020
18.12.2020
21.12.2020

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus, suunnittelukokous
Kaupunginhallitus

klo 13
Etäkokous
klo 13
klo 18
klo 8 - 14 Etäkokous
klo 13
Etäkokous

Päätös
Kaupunginhallitus päätti kaupunginhallituksen syyskauden 2020 kokousaikataulun
seuraavasti:
ma

10.8.2020
12.
ke-to -13.8.2020
ma 17.8.2020
ma 31.8.2020
pe
4.9.2020
ma 7.9 2020
ma 14.9.2020
ma 28.9.2020
pe
2.10.2020
ma 5.10.2020
ma 12.10.2020
pe
16.10.2020
ma 26.10.2020
pe
30.10.2020
pe
6.11.2020
ma 9.11.2020
pe
13.11.2020
ma 23.11.2020
ma 30.11.2020
ma 7.12.2020
pe
18.12.2020
ma 21.12.2020

Kaupunginhallitus

klo 13

TA-seminaari
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, suunnittelukokous
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, strategiset konserniyhtiöt
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, suunnittelukokous
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, strategiset konserniyhtiöt
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, suunnittelukokous
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, suunnittelukokous
Kaupunginhallitus

klo 13
klo 13
klo 8 - 12
klo 13
klo 13
klo 13
klo 8 - 12
klo 13
klo 13
klo 12 - 16
klo 13
klo 8 - 12
klo 10 -
klo 13
klo 8 -12
klo 13
klo 13
klo 13
klo 8 - 14
klo 13

Etäkokous

Etäkokous

Etäkokous
Etäkokous
TA I luku
Etäkokous
Etäkokous
Etäkokous
TA II luku

Etäkokous
Etäkokous
Etäkokous

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
kaupunginvaltuuston syyskauden 2020 kokousaikataulun seuraavasti:
ma
ma
ma
ma
ma

24.8.2020
21.9.2020
2.11.2020
16.11.2020
14.12.2020

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 88
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 1.6.2020.

klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18

Talousarvio
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Asian esittely ja aikaisempi päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
kaupunginvaltuuston syyskauden 2020 kokousaikataulun seuraavasti:
ma 24.8.2020 Kaupunginvaltuusto klo 18
ma 21.9.2020 Kaupunginvaltuusto klo 18
ma 2.11.2020 Kaupunginvaltuusto klo 18
ma 16.11.2020 Kaupunginvaltuusto klo 18 Talousarvio
ma 14.12.2020 Kaupunginvaltuusto klo 18
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Toimialat ja liikelaitokset, PoriListat-tiimi, viestintä, kirjaamo
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Kaupunginhallitus, § 347,08.06.2020
Kaupunginvaltuusto, § 89, 15.06.2020
§ 89
Eroanomus luottamustehtävistä, Irma Halonen
PRIDno-2020-2836
Kaupunginhallitus, 08.06.2020, § 347
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Arola
maija.arola@pori.fi
yksikön päällikkö, hallintoyksikkö
Irma Halonen on jättänyt eroanomuksen luottamustehtävistä. Syy eronpyyntöön on
henkilökohtainen. Halonen on toiminut Porin Veden johtokunnan jäsenenä
valtuustokaudella 2017-2021.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 120 valinnut Porin Veden johtokunnan jäsenet ja
varajäsenet vuosiksi 2017–2021 seuraavasti:
Jäsen

Varajäsen

pj Jari Nokkonen, KOK

Voitto Lehtinen, KOK

Nina Aronen, KOK

Marju Sjösten, KOK

vpj Markku Palomäki, PS

Markku Gustafsson, PS

Harri Aaltonen, SDP

Tuomas Klimoff, SDP

Tapio Rosnell, SDP

Tapio Harjanne, SDP

Anne Jakonen, SDP

Raija Kukkakorpi, SDP

Sirpa Muurinen, VAS

Irma Halonen, VAS

Marita Salmio, KESK

Helena Peltomäki, KESK

Tapio Meri, VIHR

Laura Seesmeri, VIHR

Irma Halosen eroanomus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että
- Irma Haloselle myönnetään ero Pori Veden johtokunnan varajäsenen tehtävästä; ja
- kaupunginvaltuusto valitsee uuden varajäsenen Pori Veden johtokuntaan.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
15.06.2020

5/2020

70 (79)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 89
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 8.6.2020.
Asian aiempi esittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.
Irma Halosen eroanomus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää, että
- Irma Haloselle myönnetään ero Pori Veden johtokunnan varajäsenen tehtävästä; ja
- kaupunginvaltuusto valitsee uuden varajäsenen Pori Veden johtokuntaan.
Kokouskäsittely
Raisa Ranta esitti Milka Tommilaa Porin Veden johtokunnan uudeksi varajäseneksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti, että
- Irma Haloselle myönnetään ero Pori Veden johtokunnan varajäsenen tehtävästä; ja
- kaupunginvaltuusto valitsi uudeksi varajäseneksi Pori Veden johtokuntaan Milka
Tommilan.
Tiedoksi
Nimetty henkilö, hallintoyksikkö/LUMU-tiimi, Porin Veden johtokunta, Aapeli-tuki
/käyttäjähallinta, ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö
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Keskusvaalilautakunta, § 3,20.05.2020
Kaupunginvaltuusto, § 90, 15.06.2020
§ 90
Uusien varavaltuutettujen valinta valtuustokaudeksi 2017-2021
PRIDno-2019-32
Keskusvaalilautakunta, 20.05.2020, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Jenni Åman
jenni.aman@pori.fi
Liitteet

1 Ehdokkaiden menestys ryhmittäin kuntavaaleissa 2017
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Krista Kiurun pyyntö:
"Vaalilain 93 §:n 2 momentin mukaan jos valtuuston toimikauden aikana
varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n
mukaisesti.
Vuoden 2020 aikana on tapahtunut seuraavat muutokset kaupunginvaaltuston
kokoonpanossa:
- Edesmenneen valtuutettu Veijo Puhjon (Vas.) tilalle on kutsuttu varavaltuutettu Rami
Virtanen, KV 20.1.2020 § 5;
- Varavaltuutettu Tiina Kudjoille (Vihr.) on myönnetty ero, KV 24.2.2020 § 25;
- Varavaltuutettu Toni Sillanpäälle (Vihr.) eroanomuksen käsittely, KV 18.5.2020 § 69;
- Varavaltuutettu Henna Tuomikoskelle (SDP) eroanomuksen käsittely, KV 18.5.2020 §
70.
Pyydän, että keskusvaalilautakunta määrää uudet varavaltuutetut vajaaksi jääneiden
ryhmien osalta."
Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen
kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä
valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin
vähintään kaksi.
Kuntavaaleissa 2017 Vihreän liiton varavaltuutetun paikka on
saavutettu vaalituloksella 100 ääntä. Vaalituloksessa seuraavana, äänimäärällä 88,
ovat Laura Hämäläinen, Tapio Meri ja Taija Österlund. Vaalituloksen mennessä tasan
keskusvaalilautakunnan on suoritettava arvonta Vihreän liiton varavaltuutettujen
nimeämiseksi.

Ehdotus
Esittelijä: Aulikki Harju
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Keskusvaalilautakunta määrää vaalilain 93 §:n 2 momentin nojalla seuraavat
varavaltuutetut:
- Vasemmistoliiton nykyisten kahdeksan varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuksi
Anne Granholmin.
- Vihreiden nykyisten kolmen varavaltuutetun lisäksi kahden
varavaltuutetun määräämisestä suoritetaan arvonta Laura Hämäläisen, Tapio Meren
ja Teija Österlundin välillä.
- SDP:n nykyisten kuudentoista varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuksi Harri Siitosen.
Päätös
Keskusvaalilautakunta määräsi vaalilain 93 §:n 2 momentin nojalla seuraavat
varavaltuutetut:
- Vasemmistoliiton nykyisten kahdeksan varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuksi
Anne Granholmin.
- Vihreiden nykyisten kolmen varavaltuutetun lisäksi kahden
varavaltuutetun määrääminen suoritettiin arvonnalla Laura Hämäläisen, Tapio Meren
ja Teija Österlundin välillä seuraavasti arvontalipukkeet nostamalla seuraavassa
järjestyksessä:
1. Teija Österlund
2. Tapio Meri
3. Laura Hämäläinen
Arvonnan perusteella Vihreän liiton varavaltuutetuiksi valittiin arpomalla Teija
Österlund ja Tapio Meri.
- SDP:n nykyisten kuudentoista varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuksi Harri Siitosen.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 90
Keskusvaalilautakunta käsitteli uusi varavaltuutettujen valintaa kokouksessaan
20.5.2020 § 3.
Asian tarkempi esittely ja käsittely on luettavissa historiatiedoista.
Keskusvaalilautakunta määräsi vaalilain 93 §:n 2 momentin nojalla seuraavat
varavaltuutetut:
- Vasemmistoliiton nykyisten kahdeksan varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuksi
Anne Granholmin.
- Vihreiden nykyisten kolmen varavaltuutetun lisäksi kahden
varavaltuutetun määrääminen suoritettiin arvonnalla Laura Hämäläisen, Tapio Meren
ja Teija Österlundin välillä seuraavasti arvontalipukkeet nostamalla seuraavassa
järjestyksessä:
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1. Teija Österlund
2. Tapio Meri
3. Laura Hämäläinen
Arvonnan perusteella Vihreän liiton varavaltuutetuiksi valittiin arpomalla Teija
Österlund ja Tapio Meri.
- SDP:n nykyisten kuudentoista varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuksi Harri Siitosen.
Ehdotus
Keskusvaalilautakunnan päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen uusista
varavaltuutetuista.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 91
Porin kaupungintalo, museot ja virastotalot ottavat vessapassin käyttöön ja siitä merkkinä
sisäänkäynteihin liimataan tästä kertova tarra, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja
Ari Jalonen
PRIDno-2020-3763
Valtuutettu Ari Jalonen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan
valtuustoaloitteen:
"Suomessa on vuoden 2019 lopussa diagnosoitu yli 50000 ibd-sairautta, eli
tulehduksellisia suolistosairauksia. Ibd-sairauden yksi elämää hankaloittava oire
on suolen tai rakon toiminnallinen häiriö, tällöin wc:n nopea käyttömahdollisuus on
todella tarpeen. Suomessa on laajalti käytössä crohn ja colitis ry:n rekisteröity
tavaramerkki, Vessapassi. Sen näyttäminen on hienoeleinen osoitus siitä, että passin
omistava henkilö haluaa päästä esimerkiksi inva-wc:hen, henkilökunnan wc-tiloihin tai
asiakas-wchen, vaikkei henkilö olisikaan asiakkaana.
Suomessa vessapassin käyttöönoton edelläkävijöitä kaupungeista ovat esimerkiksi
Tampere, Kangasala ja Ylöjärvi, joissa kaupungin toimipisteissä on ovessa tarra
osoituksena siitä, että passia näyttämällä pääsee virastotalojen wc-tiloihin, jotka
normaalisti eivät ole yleisölle saatavilla.
Porin Sininen valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteena, että Porin kaupungintalo,
museot ja virastotalot ottavat vessapassin käyttöön ja siitä merkkinä sisäänkäynteihin
liimataan tästä kertova tarra.
Lisäksi esitämme, että kaupungin henkilöstöä opastetaan päästämään vessapassia
näyttävä henkilö wc-tiloihin, vaikka henkilö ei olisikaan ns. asiakkaana toimipisteessä.
Vessapassin käyttöönotosta suositellaan kerrottavan avoimesti nettisivuilla www.
vessapassi.fi.
Vaikka Porin kaupunki jo toimisikin edellä kuvatulla tavalla, yleisesti kannustetaan
palveluntarjoajia ilmoittautumaan virallisesti mukaan. Vain tällöin passin käyttäjät
voivat olla täysin varmoja siitä, missä paikoissa passi tunnetaan. Passin käyttäjät myös
löytävät mukana olevat kohteet vessapassin nettisivujen listauksesta.
Lisätietoja vessapassin käyttöönotosta voi kysyä Sinisen valtuustoryhmän
varapuheenjohtaja Marko Järviseltä, marko.jarvinen@pori.fi"
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 92
Epäiltyjen väärinkäytösten ilmianto- eli whistleblower-kanavan käyttöönotto Porin
kaupungissa, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Henna Kyhä
PRIDno-2020-3764
Valtuutettu Henna Kyhä ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Yleisesti voi todeta, että niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla tapahtuu
organisaation varoihin tai muihin asioihin liittyviä väärinkäytöksiä. Vilpillinen
menettely julkisissa kilpailutuksissa, laittomat kartellit, hankinnat lähipiiristä tai
riittävän kontrollin puute esimerkiksi hyväksymisketjuissa voivat
aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa organisaatiolle.
Tähän liittyen EU on vuonna 2019 hyväksynyt ns. whistleblower-direktiivin, joka
suojelee väärinkäytösten ja epäkohtien ilmoittajaa entistä paremmin. Direktiivi tekee
epäiltyjen väärinkäytösten ilmianto- eli whistleblower-kanavan pakolliseksi 17.12.2021
mennessä. Direktiivin tarkoittamat epäkohdat koskevat esimerkiksi julkisia hankintoja,
rahanpesua, ympäristörikoksia, kuluttajansuojaa ja ruokaturvallisuutta.
Työntekijälle täytyy antaa mahdollisuus ilmoittaa väärinkäytöksistä työnantajalle
nimettömästi sisäisiä kanavia pitkin, Ilman anonymiteetin suojaa, moni pelkää
seurauksia eikä uskalla ilmoittaa väärinkäytöksistä.
Esitän, että Porin kaupunki ottaa whistleblower-kanavan käyttöönsä välittömästi.
Samalla kaupunki toimii edelläkävijänä Satakunnassa. Sairaanhoitopiirissä asiaa on jo
käsitelty ja se tulee ottamaan ilmoituskanavan käyttöön 2021. On välttämätöntä, että
kanava otetaan samanaikaisesti käyttöön niin Porin kaupungissa kuin sen
konserniyhtiöissä."
Kanavan käyttöönotto edistää kaupungin avoimuuden kulttuuria. Lisäksi käyttöönotto
voi tuoda säästöjä, kun kanavan kautta virkamiehet ja työntekijät uskaltavat tuoda
sellaiset epäkohdat ja rakenteelliset asiat esille, mitä ei nimellä uskaltaisi tuoda julki.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 93
Teknologiavälitteisen opetuksen kehittäminen, valtuustoaloite, Porin Perussuomalaiset,
ensimmäinen allekirjoittaja Petri Huru
PRIDno-2020-3762
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.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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Kunnallisvalitus
§82, §83, §85, §86, §87, §89
Kunnallisvalitusohje
Valitusoikeus ja valitusperuste
Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun
hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä
perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto
on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 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.
Valituskirjelmän sisältö
Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun
hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:
1)
päätös, johon haetaan muutosta,
2)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
3)
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
1)
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
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3)
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksen perille toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle,
osoitteeseen:
PL 32
20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Muutoksenhakukielto
§84, §88, §90, §91, §92, §93
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.

