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§ 40
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Lautakunta päättää pitää kokouksen sähköisenä kaupunginhallituksen 16.3.2020 §
179 suosituksen mukaisesti.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 41
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirjo Mäki ja Ismo Läntinen.
Pöytäkirja tarkastetaan 24.4.2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 42
Sivistystoimialan neljännesvuosiraportti tammi-maaliskuu 2020
PRIDno-2020-1860
Valmistelija / lisätiedot:
Martti Kujanpää
martti.kujanpaa@pori.fi
controller, talousyksikkö
Liitteet

1 Sivistystoimiala, talous- ja henkilöstöraportti maaliskuu 2020
2 Sivistystoimiala, palvelulupaukset
Neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä raportoidaan talouden toteutumisen lisäksi
palvelulupausten toteutumisesta.
Sivistystoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden positiivisesti,
mikä johtuu kokonaisuudessaan hankerahoitustuottojen kasvaneesta määrästä.
Toimintatuottojen toteutumaprosentti on 42,9 (36,0 v. 2019). Muiden tuottolajien
osalta toteutumissa näkyy jo koronatilanteen aiheuttamat maksu- ja vuokratuottojen
menetykset maaliskuun puolivälistä lähtien. Liikunta- ja kulttuurilaitokset sekä
koulujen salit ovat olleet suljettuina. Myös asiakasmaksukäytänteisiin tehtiin
muutoksia. Nämä vaikuttavat etenkin varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan
maksutuottojen pienentymiseen.Toimintatuottojen toteutuma tulee vuoden mittaan
tasoittumaan, ja etenkin maksu- ja vuokratuotot tulevat edelleen alenemaan.
Ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat jäämään talousarviota pienemmiksi.
Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toteutumaprosentti on 24,1
(24,0 v. 2019). Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttavat viime vuoden palkankorotukset
sekä tuntikehyslisäykset. Henkilöstöä on poikkeustilanteen vuoksi siirretty myös
perusturvan tehtäviin, mikä jatkossa vaikuttaa kuluja vähentävästi. Palvelujen ostojen
kasvuun vaikuttaa alkuvuoden osalta se, että yliopistollisen toiminnan avustuksia
maksettiin sopimusmuutosten myötä helmikuussa, kun ne aiemmin ajoittuivat
loppukevääseen ja syksyyn. Koronatilanteen vuoksi koulujen ja päiväkotien
ateriapalveluista tulee menosäästöjä samoin kuin koulukuljetuksista. Tarvikeostot
ovat vähentyneet, koska yksikköjen normaali toiminta on supistunut. Avustukset sekä
muut toimintakulut ovat toteutuneet ennakoidusti.
Nettomenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakuluissa
tulee poikkeustilanteesta johtuen edellä mainittuja menosäästöjä. Vastaavasti tuotot
tulevat vähenemään. Talouden osalta ennuste tällä hetkellä on se, että talousarviossa
on mahdollisuus pysyä, mikäli poikkeusolot eivät jatku pidemmälle kesään ja syksyyn.
Esityslistan liitteenä ovat talous- ja henkilöstöraportti sekä raportti palvelulupausten
toteutumisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta merkitsee neljännesvuosiraportin tiedoksi.
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
Talousyksikkö
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§ 43
Porin seudun kansalaisopiston kurssimaksut 1.8.2020 alkaen
PRIDno-2020-2021
Valmistelija / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Liitteet

1 Porin seudun kansalaisopiston kurssimaksut syksy 2020
Porin seudun kansalaisopiston kurssimaksuille tehtiin viimeksi tasokorotus 1.8.2019
alkaen (Sivistyslautakunta 07.05.2019 § 122 ). Niin sanotun aktiivikortin hinta on ollut
100 euroa ja Käsityökoulu Taitiksen lukukausimaksut 50 euroa (perusopinnot) ja 60
euroa (työpajaopinnot) kahden vuoden ajan 1.8.2018 alkaen.
Sivistyslautakunnan aikaisemman linjauksen mukaisesti tulee kansalaisopiston
kurssimaksuja vuosittain tarkastella. Kurssimaksut Porissa ovat edelleen edullisia
Suomen muihin opistoihin verrattuna. Aikaisemmat tasokorotukset eivät ole
vaikuttaneet kurssilaisten tai aktiivikorttilaisten määriin eikä niistä ole tullut kielteistä
palautetta.
Ehdotus uudeksi kurssimaksutaulukoksi on nyt viime vuotisen selkeyttämisen ja
tasokorotuksen jälkeen looginen ja etenee nyt tuntimääräluokkien osalta selkeästi
viiden tunnin jaottelun mukaan. Tavalliset kurssit muodostavat ensimmäisen ryhmän
ja tietotekniikan, teknisen työn ja kudonnan kurssit toisen Erikoiskurssien ryhmän.
Jälkimmäisen ryhmän kurssimaksut ovat korkeampia, koska kaupunki ylläpitää näitä
kursseja varten arvokasta välineistöä, kuten esimerkiksi tietokoneluokkaa ja teknisen
työn koneita.
Ehdotuksessa uudeksi kurssimaksutaulukoksi kurssimaksujen korotus on muutama
prosentti, ja käytännössä maksut nousisivat 0 – 2 euroa / kurssi. Monella kurssilla
maksu ei nousisi lainkaan, ja enimmillään maksu nousisi siis kaksi euroa / kurssi.
Myös aktiivikortin ja Taitiksen lukukausimaksuja tulee sivistyslautakunnan linjauksen
mukaisesti vastaavasti tarkastella säännöllisin parin vuoden välein. Nyt olisi siis
tarkoituksenmukaista nostaa aktiivikortin hintaa kymmenellä eurolla 100 eurosta 110
euroon ja Taitiksen lukukausimaksuja viidellä eurolla 50 eurosta 55 euroon ja 60
eurosta 65 euroon.
Jotta kansalaisopiston kurssimaksut pysyisivät ajan ja kohonneiden kustannusten
tasalla, tulisi Porin seudun kansalaisopiston kurssimaksuja nostaa ehdotuksena
olevan uuden kurssimaksutaulukon mukaisesti. Samoin tulisi aktiivikortin hintaa ja
Taitiksen lukukausimaksuja nostaa ehdotuksena olevan uuden kurssimaksutaulukon
mukaisesti.
Lisätietoja kurssimaksuista antaa kansalaisopiston rehtori Jari Kaasinen,
puhelinnumero 044 701 5964.
Ehdotus
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Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää Porin seudun kansalaisopiston uudet maksut
1.8.2020 alkaen oheisen taulukon mukaisesti.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
Porin seudun kansalaisopisto
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§ 44
Porin seudun kansalaisopiston kuorolaulukurssien uudelleen organisoiminen vuoden 2021
alusta
PRIDno-2020-2034
Valmistelija / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Syyskaudella 2019 oli Porin seudun kansalaisopistossa kuorokursseja 18, joista 10
järjestettiin niin, että taustalla oli kuorotoimintaa harjoittava yhdistys. Tällainen
yhteistyö musiikin alalla on monessa kansalaisopistossa vanhaa perua, mutta
yhteiskunnan muututtua kansalaisopistojen tehtävänä on aikaisempaa enemmän olla
matalan kynnyksen oppilaitos, jonka kurssit ovat aidosti kaikille avoimia.
Kansalaisopiston kuoroyhteistyö yhdistysten kanssa on tukea niille, koska opisto
maksaa kurssin opetustuntimäärän mukaan tuntiopettajalle palkkaa. Kaikki Porin
kuoroyhdistykset eivät ole mukana opiston kanssa kuoroja koskevassa yhteistyössä.
Porin sivistyslautakunnalle opiston kuorokurssien tilannetta esiteltiin 3.12.2019
pidetyssä kansalaisopiston esittelytilaisuudessa. Tilaisuuden viesti opistolle oli, että
asian valmistelua viedään eteenpäin. Kuorojen edustajille pidettiin ensimmäinen asiaa
koskeva infotilaisuus 27.1.2020 Opistotalolla. Toinen maanantaiksi 16.3. suunniteltu
keskustelutilaisuus jouduttiin perumaan korona-tilanteen vuoksi.
Kuorojen edustajat ovat tuoneet esille muun muassa, että opiston lukukauden 12–13
kurssikertaa eivät riitä oikean kuoron ylläpitämiseksi. Opiston kaikilla kursseilla
olevien käytäntöjen koettiin myös rajoittavan kuorojen toimintaa esimerkiksi
ilmoittautumisen, laulutaitovaatimusten, jäsenmaksujen, esiintymisten ja muiden
vastaavien kuorojen omien käytäntöjen osalta. Opiston maksaman kuoron
tuntiopettajan palkan todettiin riittävän vain pieneen osaan kuoron toiminnasta. Esille
tuotiin myös huoli siitä, että jos opisto tuottaa jatkossa kuorokursseja ilman
taustayhdistyksiä, se voisi olla kilpailevaa toimintaa yhdistysten kuoroille.
Kuorokurssien nykyisessä tarjonnassa on päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi naiskuoroja,
mieskuoroja ja tyttökuoroja on kutakin kaksi. Opiston kurssitoiminnan lähtökohtana ei
voi olla yhdistysten taloudellinen tukeminen. Tässä myös yhdistysten tasapuolinen
kohtelu olisi ongelma. Kaupungin taloustilanteen takia on opistonkin kurssitarjontaa
tarkasteltava kokonaistaloudellisesti. Kuorojen taustalla olevien yhdistysten on myös
mahdollista tehostaa yhteistyötään ja toimintojaan taloutensa parantamiseksi.
On mietittävä keinoja tuottaa opiston kuorolaulukursseja ainakin osittain uudella
tavalla. Myös opiston muuta kurssitarjontaa tarkastellaan vastaavasti. Kuten menossa
oleva korona-tilanne on osoittanut, opiston kurssitarjontaa on jatkossa painotettava
aikaisempaa enemmän muun muassa eri väestöryhmien digitaitojen parantamiseen.
Porissa väestön ikääntyminen lisää tarvetta liikunnan ja hyvinvoinnin kursseille.
Tarkoituksenmukaista jatkossa on, että opisto järjestää kuorolaulun alkeiskurssin
jokaiselle pääkohderyhmälle (lapsi- ja nuorisokuoro, naiskuoro, mieskuoro ja
eläkeläisten kuoro). Näillä kursseilla kuorolaulusta mahdollisesti kiinnostunut voi
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tutustua kuorolauluun, laulaa porukassa laulamisen ilosta ilman taiteellisia tavoitteita
ja jatkaa halutessaan yhdistysten kuoroihin. Lisäksi opistolla olisi edelleen 2–3
laulukurssia kaikille, jotka haluavat silloin tällöin laulaa, ja nämä kurssit profiloituisivat
lähinnä laulujen tyylilajien mukaan (sekalaisia lauluja niille jotka eivät mielestään osaa
laulaa, pop & jazz –laulun alkeet ja toivelaulutuokio). Myös näiltä kursseilta voisi
halutessaan pyrkiä mukaan yhdistysten kuoroihin.
Sivistystoimialalla on asiasta keskusteltu kansalaisopiston, Palmgren-konservatorion,
kulttuuriyksikön ja opetusyksikön kesken, ja päädytty tähän esitykseen. Esitys ei ole
suunnattu kuorolaulun opetusta vastaan, vaan vahvistamaan kuoroihin hakeutumista
madaltamalla kynnystä tutustua kuorolauluun. Jos esityksen toteuttaminen alkaa
vasta vuoden 2021 alusta, jää yhdistyksille koko syyskausi aikaa sopeuttaa
toimintaansa uuteen tilanteeseen.
Lisätietoja asiasta antaa kansalaisopiston rehtori Jari Kaasinen, puhelin 044 701 5964.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin seudun kansalaisopisto järjestää 1.1.2021 alkaen
vain matalan kynnyksen laulukursseja ilman taustayhdistyksiä, kuten esimerkiksi
aloittelijoiden kuorolaulukursseja resurssin ja kysynnän mukaan eri kohderyhmille,
toivelaulutuokioita ja muita kaikille avoimia laulukursseja. Tavoitteellisempi
kuorolauluharrastus siirtyy kokonaisuudessaan yhdistysten alaisena toimivaksi.
Äänestykset
Keskustelun kuluessa Aila Korkeaoja on tehnyt muutosesityksen, jota Ismo Läntinen
on kannattanut. Muutosesitys on, että päätösehdotus hylätään. Äänestys Kyllä:
päätösehdotuksen mukaisesti. Ei: Päätösehdotus hylätään.
Jaa
Jarno Valtonen
Laura Pullinen
Pirjo Mäki
Sinikka Alenius
Marianne Ostamo
Juha Joutsenlahti
Mikael Ropo
Martti Lundén
Henna Kyhä
Antti Vuolanne
Ei
Aila Korkeaoja
Marja Ruohonen
Ismo Läntinen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Porin seudun kansalaisopisto
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§ 45
Palmgren-konservatorion perimät maksut 1.8.2020 alkaen
PRIDno-2020-2022
Valmistelija / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Palmgren-konservatorion lukukausimaksuja korotettiin edellisen kerran 1.8.2018 alkaen.
Maksuja esitetään korotettavaksi 1.8.2020 alkaen noin kahdeksalla prosentilla.
Korotusten vaikutus vuositasolla on noin 16 000 euroa. Konservatorion taloutta on jo
aiemmin sopeutettu karsimalla opetustunnit valtionosuuteen oikeuttavien tuntien
alarajalle. Tämän lisäksi tarvitaan olemassa olevien resurssien parempaa suunnittelua
sekä tulosrahoituksen lisäämistä maksuja korottamalla. Ammatillisen koulutuksen
opetustarjonta toteutetaan WinNovalta laskutettavalla valtionosuudella.
Esitys lukukausimaksuista 1.8.2020 alkaen sekä nykyiset maksut:
Opetusmuoto
Lukukausimaksu, perusmaksu
Laajat instrumenttiopinnot
Sivuinstrumentti
Ryhmäopetus/valmennusopetus
Musiikkileikkikoulu (perheryhmä)
Musiikkileikkikoulu (musiikkileikki- ja
soittoryhmä)
musiikkileikkikoulu, 45 min/vko
musiikkileikkikoulu, 60 min/vko
musiikkileikkikoulu, 90 min/vko
Avoin opetus (ei VOS-opetusta, 15 x 30 min/vko)
Kotikuntamaksu Porin ulkopuolisilta
Soitinvuokra / lukukausi
Porin Filharmoninen kuoro
Muilta kuin Palmgren-konservatorion Taiteen
perusopetuksen oppilailta perittäviä maksuja:
Tasosuoritukset (vanhan ops:n siirtymäajan 5
/2021 päättymiseen saakka)
Soitinvuokra / lukukausi

Hinta
1.8.2020
alkaen €
225
120
120
115
90

1.8.2018
alkaen €
210
105
105
115
-

115

-

-
-
-
420
130
65
55

85
105
145
390
130
60
-

160

-

+ 50%

+25%

Täsmennyksiä maksuihin ja oppilaaksiottoon liittyen:
Taiteen perusopetuksen oppilaaksiotto toteutetaan rehtorin päätöksellä
yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen.
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Avoin osasto on valtionosuustuntien ulkopuolista toimintaa ja siihen haluavat
oppilaat valitaan lukuvuoden alussa ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin
opettajien tuntikiintiön sallimissa rajoissa.
Porin Filharmoninen kuoro on Palmgren-konservatorion avoimen osaston
toimintaa, johon hakeudutaan laulukokeen kautta.
Lukukausimaksut laskutetaan opetukseen osallistuvilta oppilailta syys- ja
kevätlukukaudesta.
Lukukausimaksu on maksu oppilaspaikasta, ei opetusajasta.
Lukukausi on pienin laskutusyksikkö.
Lukukausimaksu sisältää instrumenttiopetuksen lisäksi opetussuunnitelman
mukaisen yhteismusisoinnin, musiikin hahmottamisen opetuksen, oppilaskonsertit
ja muut tapahtumat sekä suoritukset.
Instrumenttitunnin pituus on taiteen perusopetuksen opinnoissa pääsääntöisesti
45 minuuttia, ensimmäisinä vuosina kuitenkin 30 minuuttia. Tunnin mittaa voidaan
pidentää rehtorin päätöksellä 60 minuuttiin pedagogisin perustein.
Sivuinstrumentin sekä laajojen instrumenttiopintojen opinto-oikeus määritellään
oppilaille henkilökohtaisen opetussuunnitelman perusteella ja oppilaitoksen
tuntiresurssien puitteissa.
Harkinnanvarainen lukukausimaksuvapautus koskee perus- ja syventävien
opintojen alle 19-vuotiaita oppilaita.
Päätöksen tekee rehtori ja se koskee koko lukuvuotta.
Harkinnanvarainen lukukausimaksuvapautus koskee ainoastaan taiteen
perusopetuksen lukukausimaksun perusmaksua, ei vieraskuntalaisten
kuntamaksua, musiikkileikkikoulua, valmennusopetusta, avoimen osaston
opetusta, soitinvuokraa eikä muita erikseen laskutettavia opintoja tai palveluita.
Vapautusta on haettava kuukauden kuluessa opintojen aloittamisesta, eikä sitä
voida myöntää takautuvasti.
Vapautuksesta päätetään hakemuksesta tapauskohtaisesti ja hakemuksen liitteeksi
tulee liittää perusturvan lausunto.
Palmgren-konservatoriolla on soitinlainaamo, josta taiteen perusopetuksen
oppilaat voivat halutessaan vuokrata käyttöönsä soittimen.
Soitinten vuokra-aika on lukukausi. Soittimen palautus on tapahduttava lukukauden
loppuun mennessä, muussa tapauksessa peritään vuokra myös seuraavalta
lukukaudelta.
Soitinvuokra sisältää soittimen kunnossapitohuollot. Kuluvat soitintarvikkeet
oppilas kustantaa itse. Soittimen vuokraaja vastaa lainasoittimen vakuuttamisesta.
Lisätietoja asiasta antaa Palmgren-konservatorion rehtori Markku Ollila, puhelin 044 701
5414.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Palmgren-konservatorion taiteen perusopetuksen
lukukausimaksuja, soitinvuokria ja niihin liittyviä menettelyjä muutetaan esityksen
mukaisesti 1.8.2020 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tiedoksi
Palmgren-konservatorio
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§ 46
Esitys Valimo-rakennuksen peruskorjaushankkeen käynnistämiseksi
PRIDno-2020-2023
Valmistelija / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Liitteet

1 Valimon tarveselvitys
Verkkojulkisuus rajoitettu
Valimo-Rakennuksen (Rautatienpuistokatu 7) käyttökunto on alhainen, eikä rakennus
täytä tällä hetkellä Porin kaupungin terveysvalvonnan opetustiloille asettamia
määräyksiä. Sivistystoimiala on joutunut siirtämään tiloissa toimineen musiikin
opetuksen korvaaviin väistötiloihin eikä tiloissa käytännössä voida enää järjestää
kulttuuritapahtumia.
Sivistystoimialan työryhmä on laatinut Valimo-rakennuksen tarveselvityksen. Sen
tarkoitus on antaa lähtökohdat Valimo-rakennuksen peruskorjauksen suunnitteluun.
Selvitys on tämän pykälän liitteenä.
Valimo-rakennus on ollut toiminnallisesti erittäin sopiva konservatorion
rytmimusiikkipuolen opetustoimintaan, ammatilliseen musiikin opetukseen ja
erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Opetusta varten tarvitaan kunnolliset tilat.
Kaupungin kulttuurikentän toimijat ovat pitkään jo toivoneet yhteiskäyttötiloja, mitä
tarkoitusta Valimo-rakennus palvelisi erinomaisesti. Valimon peruskorjaus turvaisi
Palmgren-konservatorion laadukkaan toiminnan sekä mahdollistaisi kulttuurivetoisen
tapahtumakaupungin kehittämisen.
Lisätietoja Palmgren-konservatorion tila-asioista antaa rehtori Markku Ollila, puhelin
044 701 5414.
Lisätietoja kulttuuritapahtumien ja -toiminnan tila-tarpeista antaa yksikön päällikkö
Jyri Träskelin, puhelin 044 701 1251.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta esittää tekniselle toimialalle, että tarveselvityksessä kuvatuin
perusteluin käynnistetään Valimo-rakennuksen peruskorjaushanke.
Hankesuunnitteluvaiheeseen esitetään osallistettavaksi potentiaaliset tilojen
käyttäjätahot kustannus- ja tilatehokkuuden sekä tilojen käyttöasteen
maksimoimiseksi.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
Tekninen toimiala, Palmgren-konservatorio
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§ 47
Edustajan valinta Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen
11.5.2020
PRIDno-2020-2031
Valmistelija / lisätiedot:
Jyri Träskelin
jyri.traskelin@pori.fi
yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö
Liitteet

1 Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokouksen esityslista 11.5.2020
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräinen kevätkokous 11.5.2020
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n 55. valtakunnalliset orkesteripäivät oli tarkoitus olla
Helsingissä huhtikuussa ja yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous olisi pidetty
kevään orkesteripäivien yhteydessä.
Koronatilanteen vuoksi orkesteripäivät on peruttu ja siirretty syksyyn.
Tässä tilanteessa yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään etäkokouksena
videokonferenssina maanantaina 11.5. klo 10.00.
Porin kaupunki on jäsenenä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:ssä. Jäsenellä, jonka
ylläpitämässä orkesterissa on 20-59 päätoimista muusikkoa on oikeus lähettää
kokoukseen kolme (3) äänivaltaista edustajaa.
Kullakin edustajalla on yksi ääni. Kaikkia kolmea ääntä voi käyttää myös yksi henkilö.
Kokoukseen tarvitaan sivistyslautakunnan valtakirja viralliselle/ virallisille
kokousedustajille. Valtakirjat tulee toimittaa yhdistykselle 7.5. mennessä.
Liitteenä kevätkokouksen alkuperäinen esityslista kokouksen ajankohta ja
toteutustapa muutettuna.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valitsee virallisen/viralliset kokousedustajan/ -edustajat.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti valita viralliseksi kokousedustajaksi intendentti Leena
Harmaalan.
Tiedoksi
Valitut edustajat
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Kaupunginhallitus, § 125,09.03.2020
Sivistyslautakunta, § 48, 21.04.2020
§ 48
Muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen työskentelyn koulutusjärjestelmät sekä
HR-viestinnän vahvistaminen
PRIDno-2020-1102
Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 125
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirkka-Liisa Varjus
sirkka-liisa.varjus@pori.fi
Liitteet

1 Muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen työskentelyn
koulutusjärjestelmät sekä HR-viestinnän vahvistaminen -suunnitelma
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.11.2019 (§ 641) päättänyt antaa
henkilöstöpäällikölle toimeksiannon valmistella muutosjohtamisen, esimiestyön ja
asiakaslähtöisen työskentelyn koulutusjärjestelmät sekä HR-viestinnän vahvistamisen.
Toimeksianto liittyy Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten
ja johtamisjärjestelmän arviointiin.
HR-yksikön valmistelemassa suunnitelmassa kuvataan HR-yksikön ohjaama ja
koordinoima osaamisen kehittämis- ja koulutustoiminnan nykytila resursseineen,
sisältöineen ja painotuksineen. Suunnitelmassa esitetään myös HR-viestinnän nykytila
ja viestintäkanavat. Nykytilakuvausten lisäksi esille tulevat jo olemassa olevat
suunnitelmat ja osittain jo toteutuneetkin muutosjohtamisen, esimiestyön ja
asiakaslähtöisen työskentelyn kehittämiseen kohdennetut koulutukset ja
valmennukset. Perussuunnitelmat ovat olemassa ja ne täydentyvät meneillään olevien
organisaation sisäisten hankkeiden, selvitysten ja auditointien pohjalta.
Suunnitelmassa tuodaan myös esille osaamisen kehittämisen resursointiin,
kokonaisuuden sijoitteluun ja käytettävissä oleviin määrärahoihin sekä HR-viestinnän
resursoinnin kohdentamiseen liittyviä esityksiä ja ehdotuksia, jotka tulisi ratkaista
vuoden 2020 aikana. Tärkeimmät esille otettavat asiat liittyvät sivistystoimialan
opetusyksikön alaisuudessa toimivaan kesäyliopistoon ja sen tulevaisuuteen, sisäisen
osaamisen kehittämistoiminnan resursointiin (henkilötyövuosi ja määrärahat)
kokonaisuudessaan HR-yksikössä sekä HR-viestinnän vahvistamiseen viestintäyksikön
resurssia HR-yksikköön suuntaamalla. Suurin osa kesäyliopiston resurssista on jo
suuntautunut kaupungin sisäisiin koulutusjärjestelyihin, joten luontevaa olisi sijoittaa
ko. resurssi HR-yksikköön toiminnan sujuvuuden turvaamiseksi. HR-yksikkö esittää
osaamisen kehittämisen budjetoinnin keskittämistä nykyistä enemmän, toimialojen ja
laitosten henkilöstökoulutusten budjetoinnin avaamista sekä sopimista siitä, kuinka
paljon määrärahaa ja millä perusteilla työyksiköt voivat itsenäisesti käyttää omiin
koulutustarpeisiinsa ja mitkä koulutukset ja valmennukset ovat HR-yksikön vastuulla.
HR-yksikkö esittää myös HR-yksikön ja viestintäyksikön yhteistyön tiivistämistä
aikaisempaa enemmän kohdentamalla viestintäyksikön resurssipanostusta selkeästi
HR-viestintään.
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Ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi ovat esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
merkitä tässä vaiheessa tiedoksi HR-yksikön valmisteleman suunnitelman
muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen työskentelyn
koulutusjärjestelmistä sekä HR-viestinnän vahvistamisesta
sekä pyytää siitä sivistyslautakunnan lausunnon 30.4.2020 mennessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta, 21.04.2020, § 48
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö
Liitteet

1 Muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen työskentelyn
koulutusjärjestelmät sekä HR-viestinnän vahvistaminen -suunnitelma
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.11.2019 (§ 641) päättänyt antaa
henkilöstöpäällikölle toimeksiannon valmistella muutosjohtamisen, esimiestyön ja
asiakaslähtöisen työskentelyn koulutusjärjestelmät sekä HR-viestinnän vahvistamisen.
Toimeksianto liittyy Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten
ja johtamisjärjestelmän arviointiin.
HR-yksikön valmistelemassa suunnitelmassa kuvataan HR-yksikön ohjaama ja
koordinoima osaamisen kehittämis- ja koulutustoiminnan nykytila resursseineen,
sisältöineen ja painotuksineen. Suunnitelmassa esitetään myös HR-viestinnän nykytila
ja viestintäkanavat. Nykytilakuvausten lisäksi esille tulevat jo olemassa olevat
suunnitelmat ja osittain jo toteutuneetkin muutosjohtamisen, esimiestyön ja
asiakaslähtöisen työskentelyn kehittämiseen kohdennetut koulutukset ja
valmennukset. Perussuunnitelmat ovat olemassa ja ne täydentyvät meneillään olevien
organisaation sisäisten hankkeiden, selvitysten ja auditointien pohjalta.
Suunnitelmassa tuodaan myös esille osaamisen kehittämisen resursointiin,
kokonaisuuden sijoitteluun ja käytettävissä oleviin määrärahoihin sekä HR-viestinnän
resursoinnin kohdentamiseen liittyviä esityksiä ja ehdotuksia, jotka tulisi ratkaista
vuoden 2020 aikana. Tärkeimmät esille otettavat asiat liittyvät sivistystoimialan
opetusyksikön alaisuudessa toimivaan kesäyliopistoon ja sen tulevaisuuteen, sisäisen
osaamisen kehittämistoiminnan resursointiin (henkilötyövuosi ja määrärahat)
kokonaisuudessaan HR-yksikössä sekä HR-viestinnän vahvistamiseen viestintäyksikön
resurssia HR-yksikköön suuntaamalla. Suurin osa kesäyliopiston resurssista on jo
suuntautunut kaupungin sisäisiin koulutusjärjestelyihin, joten luontevaa olisi sijoittaa
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ko. resurssi HR-yksikköön toiminnan sujuvuuden turvaamiseksi. HR-yksikkö esittää
osaamisen kehittämisen budjetoinnin keskittämistä nykyistä enemmän, toimialojen ja
laitosten henkilöstökoulutusten budjetoinnin avaamista sekä sopimista siitä, kuinka
paljon määrärahaa ja millä perusteilla työyksiköt voivat itsenäisesti käyttää omiin
koulutustarpeisiinsa ja mitkä koulutukset ja valmennukset ovat HR-yksikön vastuulla.
HR-yksikkö esittää myös HR-yksikön ja viestintäyksikön yhteistyön tiivistämistä
aikaisempaa enemmän kohdentamalla viestintäyksikön resurssipanostusta selkeästi
HR-viestintään.
Ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi ovat esityslistan liitteenä.
Kaupunginhallitus on päätöksellään 9.3.2020 § 125 päättänyt merkitä tässä vaiheessa
tiedoksi HR-yksikön valmisteleman suunnitelman muutosjohtamisen, esimiestyön ja
asiakaslähtöisen työskentelyn koulutusjärjestelmistä sekä HR-viestinnän
vahvistamisesta sekä pyytää siitä sivistyslautakunnan lausunnon 30.4.2020 mennessä.
Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:
”HR-yksikkö esittää suunnitelmassaan kaupungin koulutusmäärärahojen
kokonaisuuden arviointia ja mahdollista keskittämistä HR-yksikköön ja HR-yksikön
vahvaa koordinointia kaupungin kaiken eri toimialoillakin tapahtuvan
henkilöstökoulutuksen osalta. Lisäksi esitetään Porin kesäyliopiston lakkauttamista ja
henkilöresurssin (1 HTV) siirtämistä HR-yksikköön vuoden 2021 alusta. Lisäksi se
esittää ”kaiken kaupungin sisäisen esimiesten ja henkilöstön osaamisen
kehittämistyön keskittämistä HR-yksikköön (ohjaus- ja koordinaatiotehtävän lisäksi
järjestelytyö)”.
Sivistystoimialalla työskentelee paljon eri ammattiryhmiä, joiden jatkuva
kouluttaminen on välttämätöntä, jotta mm. turvataan oppilaiden ja opiskelijoiden
lakisääteiset oikeudet opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen ja
oppilashuoltoon yms. Toimialan henkilöstökoulutus on laajaa ja sen tuottamiseksi
työskentelee jatkuvasti useita henkilöitä. Eri hankkeista saadaan vuosittain
huomattavia summia koulutukseen käytettäväksi, mutta niiden hakeminen vaatii
erityisosaamista. Oma koulutustoiminta ja esimerkiksi ympäristökuntien kanssa
toimiva Osaava Satakunta –verkosto ovat vuosien aikana kehittäneet
kustannustehokkaita menetelmiä tuottaa tarvittavaa täsmäkoulutusta Poriin juuri
silloin, kun osallistujia voidaan irrottaa kouluista ja päiväkodeista ym.
Sivistystoimialan käsityksen mukaan on välttämätöntä, että sen jatkuvasti tarvitsema
henkilöstökoulutus säilyy sen omassa ohjauksessa ja budjetoinnissa. Koulutuksen
ohjaaminen HR-yksikön kontrolloitavaksi aiheuttaisi merkittävää byrokratiaa ja
lisätyötä, hidastaisi koulutuksen toteutumista eikä tuottaisi sivistystoimialan palveluita
saaville kuntalaisille lisäarvoa. Vuonna 2018 aloittanut HR-yksikön ohjaama
koulutussuunnittelun ohjausryhmä on perustettu parantamaan tiedonkulkua
kaupungin henkilöstökoulutuksen osalta joka suuntaan, ja mahdolliset
päällekkäisyydet voidaan sen avulla välttää ja yhteissuunnittelua lisätä.
Osaava Satakunta –verkoston koulutussuunnittelija toimii kansalaisopistolla, ja sinne
siirrettiin myös ICT-yksiköstä henkilö, joka toimii tietotekniikan
suunnittelijaopettajana. Sivistystoimialan käsityksen mukaan kansalaisopiston /
kesäyliopiston rooli koulutussuunnittelussa olisi turvattava, jotta siellä toimivat
koulutussuunnittelijat, suunnittelijaopettajat ja toimistohenkilöstö pystyisi jatkossakin
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toimimaan osaavana ja tehokkaana yksikkönä, joka edelleenkin toimisi kiinteässä
yhteydessä niin sivistystoimialan, HR-yksikön, ICT-yksikön kuin muidenkin kaupungin
toimialojen kanssa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään OKM 25/532/9.12.2013 antanut Porille
ylläpitämisluvan Porin kesäyliopistolle 1.1.2014 alkaen, jotta se jatkaisi lakkautetun
Länsi-Suomen kesäyliopiston tehtävää Länsi-Suomen alueella. Kesäyliopisto
perustettiin Porin seudun kansalaisopiston alaisuuteen.
Kesäyliopistolla on nyt yksi päätoiminen koulutussuunnittelija ja tämän työajasta suuri
osa on muotoutunut kaupungin henkilöstökoulutuksen järjestämiseksi yhdessä HR-
yksikön kanssa. Toimintamalli perustuu enkilöstöjaoston vuoden 2015 päätökseen,,
jolla sisäisen koulutuksen järjestämisvastuu määrättiin Porin kesäyliopistolle.
Kesäyliopisto järjestää myös avointa ammatillista täydennyskoulutusta ja
yleisöluentoja Länsi-Suomen alueelle.
Kansalaisopiston rehtorin ja suunnittelijan työajoista on pieni osa budjetoitu
kesäyliopistolle. Suunnittelija on tuottanut avointa yliopistoa, Torstai-Akatemiaa ja
siirtotenttejä, mutta nämä toiminnat voisivat juridisesti olla myös kansalaisopiston
vapaata sivistystyötä. Lisäksi kansalaisopiston tietotekniikan suunnittelijaopettajan
työajasta iso tarkemmin määrittelemätön osa menee kesäyliopiston toimintaan.
Porin kesäyliopiston lakkauttaminen olisi Porille lievä imagotappio, mutta
toiminnallisesti lakkauttamisella sinänsä ei olisi paljonkaan käytännön merkitystä.
Kuitenkin kesäyliopiston toimintojen kannalta henkilöresurssin (1 HTV) siirtäminen HR-
yksikköön vaarantaisi nämä toiminnot ja leikkaisi merkittävän osan sivistystoimialan
henkilöstökoulutuksen järjestämisestä, eikä kuitenkaan millään tavalla mahdollistaisi
kaiken kaupungin henkilöstökoulutuksen keskittämistä HR-yksikölle.
Porin kokoisen kaupungin henkilöstökoulutus on laaja kokonaisuus. HR-yksikön
hoidettavana tulisi toki edelleenkin olla kaupunkistrategiaan, kaupungin linjauksiin ja
ohjeisiin sekä yleiseen työhyvinvointiin tms. liittyvä koulutus. Lisäksi tärkeä osa-alue
olisi poikkeusoloihin ja yleiseen turvallisuuteen liittyvä koulutus, esimerkiksi erilaiset
EA- ja korttikoulutukset vuosikellomaisesti toistuvina.”
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä mainitun lausunnon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020

23 (86)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 49
Esioppilaiden kerhomaksu
PRIDno-2020-2030
Valmistelija / lisätiedot:
Ritva Välimäki
ritva.valimaki@pori.fi
yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö
Esioppilaat, jotka tarvitsevat esiopetuksen (4 t/pv) lisäksi sitä täydentävää
varhaiskasvatusta, saavat sitä pääsääntöisesti samassa yksikössä kuin
esiopetuksensakin. Tuosta täydentävästä varhaiskasvatuksesta vanhemmilta peritään
varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen maksu, johon vaikuttaa perheen
koko ja bruttotulot. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia
viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia kokoaikaisen
varhaiskasvatuksen maksusta. Porissa tuo prosentti on 55. Osa-aikaisen
varhaiskasvatuksen maksu Porissa on 1.8.2020 alkaen korkeimmillaan 158 euroa.
Osa esikoululaisista saa esiopetusta kouluissa, nämä eskarit toimivat kuitenkin
päiväkotien alaisuudessa. Joissakin kouluissa on ollut niin vähän esiopetuksen
jälkeistä varhaiskasvatusta tarvitsevia lapsia, että he olisivat voineet vanhempien niin
halutessa olla iltistoiminnassa varhaiskasvatuksen sijaan. Esioppilaiden ottamiselle
mukaan iltistoimintaan ei ole estettä, silloin kun iltistoiminta järjestetään kaupungin
omana toimintana. Ulkopuolisilta toimijoilta ostettaessa 1. -2. luokkalaisten
iltapäivätoimintaa, esioppilaita ei voi olla mukana ko.toiminnassa.
Vanhempien halutessa esioppilaansa mukaan iltapäivätoimintaan ja toimintaa on
mahdollista järjestää, tulee esiopetuksen iltapäiväkerholle määritellä kuukausimaksu.
Toistaiseksi ei ole varmuutta, onko syksyllä mahdollista ottaa esioppilaita mukaan
kaupungin itse järjestämään iltapäivätoimintaan, jos ryhmässä on tilaa. Tällainen
järjestely on taloudellisesti ja toiminnallisesti mielekästä yksikössä, jossa on vähän
sekä iltisläisiä että esioppilaita. Esioppilaiden kerho voi olla myös erikseen vain
esioppilaille koulun tiloissa järjestetty kerho esiopetusajan jälkeen.
Syksyn tilanne esioppilaiden osalta on vielä epäselvä koronatilanteesta johtuen.
Esipetusta ja sen jälkeistä mahdollista kerhotoimintaa on ajateltu järjestettävän
varhaiskasvatuksen toimesta seuraavissa kouluissa (suluissa päiväkoti, jonka alaista
toiminta on): Enäjärven koulu (Päiväkoti Enäjärvi), Kyläsaaren koulu (Päiväkoti
Enäjärvi), Väinölän koulu (Päiväkoti Väinölä), Noormarkun yhtenäiskoulu (Päiväkoti
Piilitie).
Esioppilaiden iltapäiväkerho olisi toiminnassa kaikkina arkipäivinä koululaisten
iltapäivätoiminnan aukiolojen mukaisesti. Kerhotoiminta on varhaiskasvatuslain
mukaista avointa varhaiskasvatusta. Kerhotoiminnan sisältö vastaa
varhaiskasvatuslain tavoitteita.Esioppilaiden iltapäiväkerho olisi toiminnassa kaikkina
arkipäivinä koululaisten iltapäivätoiminnan aukiolojen mukaisesti. Esioppilaat saisivat
siellä myös välipalan, toisin kuin nuorempien lasten avointen päiväkotien
maksuttomissa kerhoissa. Esioppilaiden kuukausimaksun tulisi olla johdonmukaisesti
sama kuin koululaisten. Kerhomaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta
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päättää toimintasäännön mukaisesti varhaiskasvatusyksikön päällikkö. Huoltaja voi
pyytää asiasta perusturvasta selvityksen, jonka perusteella tehdään mahdollinen
perimättäjättämis- tai maksun alentamispäätös. Päätöksen perusteena voi olla myös
perheen varhaiskasvatusmaksun määrä tai se, ettei maksua ole.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että esioppilaiden iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on
80 euroa kuukaudessa 1.8.2020 alkaen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sivistystoimiala
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§ 50
Palvelusetelisääntökirjan päivitys
PRIDno-2020-2029
Valmistelija / lisätiedot:
Ritva Välimäki
ritva.valimaki@pori.fi
yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö
Liitteet

1 Varhaiskasvatuksen palveluseteli 1.8.2020 luonnos
Porin varhaiskasvatuksen palvelusetelin, päiväkotihoidon sääntökirja tulee päivittää.
Tekstit on liitteenä olevassa ehdotuksessa muutettu vastaamaan nykyistä
lainsäädäntöä. Uusi teksti on kirjoitettu punaisella tekstillä ja poistettava teksti on
yliviivattu.
Aiempia toimintatapoja on tarkennettu ja selvennetty.
Sääntökirjassa on määritelty, että kaikki palvelutarvevaihtoehdot on oltava
tarvittaessa myös palveluseteliasiakkaiden valittavissa, esimerkiksi kun perheen
varhaiskasvatuksen tarve muuttuu.
Päiväkotien aukioloaikaa laajennetaan ehdotuksessa huoltajan työstä tai opiskelusta
johtuen klo 6-18.
Uutena asiana sääntökirjassa mainitaan korotetun palvelusetelin arvo tuen tarpeessa
olevalle lapselle. Tämä koskee lähinnä lapsia, joiden palveluohjauksessa ei ole ollut
tietoa lapsen tarvitsemasta runsaasta kehityksen ja oppimisen tuesta. Korotettu arvo
on aina harkinnanvarainen ja määräaikainen.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta hyväksyy palvelusetelisääntökirjaan ehdotetut päivitykset ja
muutosehdotukset.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Palvelusetelipäiväkodit, Oili Marikko-Lehti
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§ 51
Perusopetuksen lehtori (matemaattiset aineet), I sijoituspaikka Porin Lyseon koulu
PRIDno-2020-737
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-47-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin perusopetuksen lehtorin (matemaattiset aineet)
viran täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi kaupungin virallisella ilmoitustaululla,
Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä.
Hakuaika virkaan oli 3.3.-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus
opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 19 hakijaa, joista kelpoisia oli 16. Virkaan haastateltiin 3
hakijaa. Haastattelut pidettiin 25.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
perusopetuksen lehtorin (matemaattiset aineet) virkaan (2099) valitaan 11.8.2020
alkaen filosofian maisteri Iina Lumivaara, I sijoituspaikka Porin Lyseon koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Porin Lyseon koulu
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§ 52
Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (biologia ja maantiede), I sijoituspaikka Länsi-
Porin koulu
PRIDno-2020-732
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-45-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (biologia
ja maantiede) virkasuhteen täyttämiseksi
11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 18 hakijaa, joista kelpoisia oli 15. Virkaan haastateltiin 3
hakijaa. Haastattelut pidettiin 25.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan (biologia ja maantiede) virkasuhteeseen
(T32) valitaan 11.8.2020 alkaen filosofian maisteri Henna-Riikka Helkiö, I sijoituspaikka
Länsi-Porin koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Länsi-Porin koulu
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§ 53
Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (terveystieto), I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu
PRIDno-2020-729
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-25-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja
(terveystieto) virkasuhteen täyttämiseksi
11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 20 hakijaa, joista kelpoisia oli 9. Virkaan haastateltiin 3
hakijaa. Haastattelut pidettiin 25.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan (terveystieto) virkasuhteeseen (T76)
valitaan 11.8.2020 alkaen liikuntatieteiden maisteri ja terveystieteiden maisteri Seija
Tanhuanpää, I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Länsi-Porin koulu
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§ 54
Perusopetuksen tuntiopettaja (musiikki), I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu
PRIDno-2020-736
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-22-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen tuntiopettaja (musiikki) virkasuhteen
täyttämiseksi
11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 5 hakijaa, joista kelpoisia oli 2. Virkaan haastateltiin 2
hakijaa. Haastattelut pidettiin 30.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen tuntiopettajan (musiikki) virkasuhteeseen (T77) valitaan 11.8.2020
alkaen kasvatustieteen maisteri Henni Katajisto, I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Länsi-Porin koulu
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§ 55
Perusopetuksen tuntiopettaja (musiikki), I sijoituspaikka Kuninkaanhaan koulu
PRIDno-2020-678
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-22-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen tuntiopettaja (musiikki) virkasuhteen
täyttämiseksi
11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 5 hakijaa, joista kelpoisia oli 2. Virkaan haastateltiin 2
hakijaa. Haastattelut pidettiin 30.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen tuntiopettajan (musiikki) virkasuhteeseen (T78) valitaan 11.8.2020
alkaen musiikin maisteri Saija Santavirta, I sijoituspaikka Kuninkaanhaan koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Kuninkaanhaan koulu
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§ 56
Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (kuvataide), I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu
PRIDno-2020-733
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-24-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja
(kuvataide) virkasuhteen täyttämiseksi
11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 19 hakijaa, joista kelpoisia oli 12. Virkaan haastateltiin 5
hakijaa. Haastattelut pidettiin 31.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (kuvataide) virkasuhteeseen (T73) valitaan
11.8.2020 alkaen taiteen maisteri Annika Suutari, I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Länsi-Porin koulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020
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§ 57
Perusopetuksen tuntiopettaja (kuvataide), I sijoituspaikka Kaarisillan yhtenäiskoulu
PRIDno-2020-676
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-21-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen tuntiopettaja (kuvataide)
virkasuhteen täyttämiseksi
11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 15 hakijaa, joista kelpoisia oli 7. Virkaan haastateltiin 4
hakijaa. Haastattelut pidettiin 31.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen tuntiopettaja (kuvataide) virkasuhteeseen (T79) valitaan 11.8.2020
alkaen taiteen maisteri Säde Pursiainen, I sijoituspaikka Kaarisillan yhtenäiskoulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Kaarisillan yhtenäiskoulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020

33 (86)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 58
Perusopetuksen tuntiopettaja (suomen kieli ja kirjallisuus), I sijoituspaikka Länsi-Porin
koulu
PRIDno-2020-734
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-44-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen tuntiopettaja (suomen kieli ja
kirjallisuus) virkasuhteen täyttämiseksi
11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 10 hakijaa, joista kelpoisia oli 9. Virkaan haastateltiin 3
hakijaa. Haastattelut pidettiin 30.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen tuntiopettaja (suomen kieli ja kirjallisuus) virkasuhteeseen (T80)
valitaan 11.8.2020 alkaen filosofian maisteri Anu Hietamäki, I sijoituspaikka Länsi-
Porin koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Länsi-Porin koulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020

34 (86)
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§ 59
Perusopetuksen tuntiopettaja (suomen kieli ja kirjallisuus), I sijoituspaikka Kuninkaanhaan
koulu
PRIDno-2020-677
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-23-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen tuntiopettaja (suomen kieli ja
kirjallisuus) virkasuhteen täyttämiseksi
11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 12 hakijaa, joista kelpoisia oli 11. Virkaan haastateltiin 3
hakijaa. Haastattelut pidettiin 30.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen tuntiopettaja (suomen kieli ja kirjallisuus) virkasuhteeseen (T81)
valitaan 11.8.2020 alkaen filosofian maisteri Olga Ruonala, I sijoituspaikka
Kuninkaanhaan koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Kuninkaanhaan koulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020
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§ 60
Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (S2-opetus), I sijoituspaikka Kaarisillan
yhtenäiskoulu
PRIDno-2020-675
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-19-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (S2-
opetus) virkasuhteen täyttämiseksi
11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 12 hakijaa, joista kelpoisia oli 11. Virkaan haastateltiin 3
hakijaa. Haastattelut pidettiin 30.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (S2-opetus) virkasuhteeseen (T75) valitaan
11.8.2020 alkaen filosofian maisteri Soili Melkas-Seppälä, I sijoituspaikka Kaarisillan
yhtenäiskoulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Kaarisillan yhtenäiskoulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020
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§ 61
Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (kotitalous), I sijoituspaikka Kaarisillan
yhtenäiskoulu
PRIDno-2020-674
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-20-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja
(kotitalous) virkasuhteen täyttämiseksi
11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 8 hakijaa, joista kelpoisia oli 1. Virkaan haastateltiin 1
hakija. Haastattelut pidettiin 31.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (kotitalous) virkasuhteeseen (T68) valitaan
11.8.2020 alkaen kasvatustieteen maisteri Suvi Luukkainen, I sijoituspaikka Kaarisillan
yhtenäiskoulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Kaarisillan yhtenäiskoulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020

37 (86)
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§ 62
Perusopetuksen luokanopettaja (0100), I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu
PRIDno-2020-672
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 4 luokanopettajaa id 03-53-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 4 luokanopettajaa hakijat kouluittain
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen luokanopettajan viran (0100)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 19 hakijaa, joista kelpoisia oli 18. Virkaan haastateltiin 3
hakijaa. Haastattelut pidettiin 27.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen luokanopettajan virkaan (0100) valitaan 11.8.2020 alkaen taiteen
maisteri Joonas Mikola, I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu, kuvataideluokat.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Cygnaeuksen koulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020

38 (86)
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§ 63
Perusopetuksen luokanopettaja (0279), I sijoituspaikka Käppärän koulu
PRIDno-2020-615
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen luokanopettajan viran (0279)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998. Viranhakuilmoituksessa eduksi katsottiin
erikoistuminen alkuopetukseen ja kokemus S2-opetuksesta.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen luokanopettaja (0100), I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu" liitteenä.
Virkaa haki 39 hakijaa, joista kelpoisia oli 36. Virkaan haastateltiin 2 hakijaa.
Haastattelut pidettiin 27.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen luokanopettajan virkaan (0279) valitaan filosofian maisteri Anna
Nieminen 11.8.2020 alkaen, I sijoituspaikka Käppärän koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Käppärän koulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020

39 (86)
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§ 64
Perusopetuksen luokanopettaja (0108), I sijoituspaikka Käppärän koulu
PRIDno-2020-616
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen luokanopettajan viran (0108)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998. Viranhakuilmoituksessa eduksi katsottiin
erikoistuminen alkuopetukseen ja liikunnan opettamiseen.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen luokanopettaja (0100), I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu" liitteenä.
Virkaa haki 39 hakijaa, joista kelpoisia oli 37. Virkaan haastateltiin 5 hakijaa.
Haastattelut pidettiin 27.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen luokanopettajan virkaan (0108) valitaan kasvatustieteen maisteri
Sonja Stenfors 11.8.2020 alkaen, I sijoituspaikka Käppärän koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Käppärän koulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020

40 (86)
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§ 65
Perusopetuksen luokanopettaja (0249), I sijoituspaikka Vähärauman koulu
PRIDno-2020-617
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen luokanopettajan viran (0249)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen luokanopettaja (0100), I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu" liitteenä.
Virkaa haki 41 hakijaa, joista kelpoisia oli 38. Virkaan haastateltiin 6 hakijaa.
Haastattelut pidettiin 27.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen luokanopettajan virkaan (0249) valitaan kasvatustieteen maisteri
Joonas Ryynänen 11.8.2020 alkaen, I sijoituspaikka Vähärauman koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Vähärauman koulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 66
Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus), I sijoituspaikka Enäjärven koulu
PRIDno-2020-614
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-27-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Perusopetuksen pt tuntiopettaja luokanopetus hakijat kouluittain
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja
(luokanopetus) virkasuhteen (T82) täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi
voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 10 hakijaa, joista kelpoisia oli 9. Virkaan haastateltiin 2
hakijaa. Haastattelut pidettiin 27.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa
olevaan Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen (luokanopetus)
(T82) valitaan kasvatustieteen maisteri Susanna Haapasaari 11.8.2020 alkaen, I
sijoituspaikka Enäjärven koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Enäjärven koulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020
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§ 67
Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja (luokanopetus), I sijoituspaikka Kyläsaaren
koulu
PRIDno-2020-613
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-27-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja
(luokanopetus) virkasuhteen (T83) täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi
voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, liitteenä. Virkaa
haki 13 hakijaa, joista kelpoisia oli 10. Virkaan haastateltiin 2 hakijaa. Haastattelut
pidettiin 27.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen (luokanopetus) (T83)
valitaan kasvatustieteen maisteri Miina Mikkonen 11.8.2020 alkaen, I sijoituspaikka
Kyläsaaren koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Kyläsaaren koulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020
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§ 68
Perusopetuksen erityisopettajan virka (0005), I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu
PRIDno-2020-599
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 6 erityisopettajaa yhteenveto
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 6 erityisopettajaa hakijat kouluittain
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisopettajan viran (0005)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 20 hakijaa, joista kelpoisia oli 9. Virkaan haastateltiin
3 hakijaa. Haastattelut pidettiin 25.-26.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen erityisopettajan virkaan (0005) valitaan kasvatustieteen maisteri Heli
Willman 11.8.2020 alkaen, I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Cygnaeuksen koulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020
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§ 69
Perusopetuksen erityisopettajan virka (4089), I sijoituspaikka Itätuulen koulu
PRIDno-2020-618
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisopettajan viran (4089)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen erityisopettajan virka (0005), I sijoituspaikka Cygnaeuksen
koulu" liitteenä. Virkaa haki 12 hakijaa, joista kelpoisia oli 7. Virkaan haastateltiin
3 hakijaa. Haastattelut pidettiin 25.-26.3.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen erityisopettajan virkaan (4089) valitaan diplomi-insinööri ja
kasvatustieteen maisteri Johanna Tiirikainen 11.8.2020 alkaen, I sijoituspaikka
Itätuulen koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Itätuulen koulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020
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§ 70
Perusopetuksen erityisopettajan virka (4045), I sijoituspaikka Kaarisillan yhtenäiskoulu
PRIDno-2020-603
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisopettajan viran (4045)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen erityisopettajan virka (0005), I sijoituspaikka Cygnaeuksen
koulu" liitteenä. Virkaa haki 13 hakijaa, joista kelpoisia oli 5. Virkaan haastateltiin 3
hakijaa. Haastattelut pidettiin 25.-26.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen erityisopettajan virkaan (4045) valitaan kasvatustieteen maisteri Päivi
Kangassalo 11.8.2020 alkaen, I sijoituspaikka Kaarisillan yhtenäiskoulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Kaarisillan yhtenäiskoulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020
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§ 71
Perusopetuksen erityisopettajan virka (4085), I sijoituspaikka Käppärän koulu
PRIDno-2020-1959
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisopettajan viran (4085)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen erityisopettajan virka (0005), I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu"
liitteenä. Virkaa haki 22 hakijaa, joista kelpoisia oli 9. Virkaan haastateltiin 4 hakijaa.
Haastattelut pidettiin 25.-26.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna kelpoisuudeen lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen erityisopettajan virkaan (4085) valitaan kasvatustieteen maisteri Salla
Huhtala 11.8.2020 alkaen, I sijoituspaikka Käppärän koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Käppärän koulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

4/2020
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§ 72
Perusopetuksen erityisopettajan virka (4022), I sijoituspaikka Kaarisillan yhtenäiskoulu
PRIDno-2020-606
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisopettajan viran (4022)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on
pykälän "Perusopetuksen erityisopettajan virka (0005), I sijoituspaikka Cygnaeuksen
koulu" liitteenä. Virkaa haki 13 hakijaa, joista kelpoisia oli 5. Virkaan haastateltiin 2
hakijaa. Haastattelut pidettiin 25.-26.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti virka on ollut
julkisesti haettavana vähintään 14 kalenteripäivän ajan. Kunnallisen viranhaltijalain 2
luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteesta päättävä viranomainen voi
perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai
virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Erityisopettajan viran hakijoiden vähäisestä määrästä johtuen sekä ottaen huomioon
sen, että hakijoiden ei haastatteluiden, hakemusten ja aiemman työkokemuksen
perusteella muodostetun kokonaiskäsityksen mukaan katsota
olevan tehtävään soveltuvia, paikka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä.
Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ollutta virkaa, eikä kenelläkään
sinänsä ole oikeutta tulla valituksi tiettyyn virkaan. Viran täyttämättä jättämistä
koskeva päätös on valmistelua, koska asiaa ei lopullisesti ratkaista. Kuntalain 136 §:n
mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa
oleva Perusopetuksen erityisopettajan virka (4022) jätetään täyttämättä, johtuen
vähäisestä hakijamäärästä ja siitä, että hakijoiden ei katsota olleen tehtävään
soveltuvia. Viran I sijoituspaikka on Kaarisillan yhtenäiskoulu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä
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§ 73
Perusopetuksen erityisopettajan virka (0114), I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu
PRIDno-2020-608
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisopettajan viran (0114)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen erityisopettajan virka (0005), I sijoituspaikka Cygnaeuksen
koulu" liitteenä. Virkaa haki 18 hakijaa, joista kelpoisia oli 5. Virkaan haastateltiin 1
hakija. Muut hakijat eivät täyttäneet viranhakuilmoituksessa mainittuja
valintakriteerejä. Haastattelu pidettiin 25.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti virka on ollut
julkisesti haettavana vähintään 14 kalenteripäivän ajan.
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteesta päättävä
viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta
hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Erityisopettajan viran hakijoiden vähäisestä määrästä johtuen sekä ottaen huomioon
sen, että hakijoiden ei haastatteluiden, hakemusten ja aiemman työkokemuksen
perusteella muodostetun kokonaiskäsityksen mukaan katsota
olevan tehtävään soveltuvia, paikka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä.
Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ollutta virkaa, eikä kenelläkään
sinänsä ole oikeutta tulla valituksi tiettyyn virkaan. Viran täyttämättä jättämistä
koskeva päätös on valmistelua koska asiaa ei lopullisesti ratkaista. Kuntalain 136 §:n
mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa
oleva Perusopetuksen erityisopettajan virka (0114) jätetään täyttämättä, johtuen
vähäisestä hakijamäärästä ja siitä, että hakijoiden ei katsota olleen tehtävään
soveltuvia. Viran I sijoituspaikka on Länsi-Porin koulu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä
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§ 74
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (0098), I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu
PRIDno-2020-600
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 13 erityisluokanopettajaa yhteenveto
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 13 erityisluokanopettajaa hakijat kouluittain
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (0098)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 20 hakijaa, joista kelpoisia oli 6. Virkaan haastateltiin 3
hakijaa. Haastattelu pidettiin 25.-26.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virkaan (0098) valitaan kasvatustieteen
maisteri Juha-Pekka Leino 11. 8.2020 alkaen, I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Cygnaeuksen koulu
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§ 75
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (4068), I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu
PRIDno-2020-602
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (4068)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (0098), I sijoituspaikka Cygnaeuksen
koulu" liitteenä. Virkaa haki 20 hakijaa, joista kelpoisia oli 6. Virkaan haastateltiin 3
hakijaa. Haastattelu pidettiin 25.-26.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virkaan (4068) valitaan kasvatustieteen
maisteri Sarianna Aaltonen 11. 8.2020 alkaen, I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Cygnaeuksen koulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020
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§ 76
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (5009), I sijoituspaikka Toejoen koulu
PRIDno-2020-1971
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (5009)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (0098), I sijoituspaikka Cygnaeuksen
koulu" liitteenä. Virkaa haki 21 hakijaa, joista kelpoisia oli 7. Virkaan haastateltiin 3
hakijaa. Haastattelu pidettiin 25-26.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virkaan (5009) valitaan kasvatustieteen
maisteri Anna Tuominen 11.8.2020 alkaen, I sijoituspaikka Toejoen koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Toejoen koulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta
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§ 77
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (5074), I sijoituspaikka Lavian yhtenäiskoulu
PRIDno-2020-607
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (5074)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (0098), I sijoituspaikka Cygnaeuksen
koulu" liitteenä. Virkaa haki 5 hakijaa, joista kelpoisia oli 1. Virkaan haastateltiin 1
hakija. Haastattelu pidettiin 26.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virkaan (5074) valitaan kasvatustieteen
maisteri Arja Aarnio 11.8.2020 alkaen, I sijoituspaikka Lavian yhtenäiskoulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Lavian yhtenäiskoulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020
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§ 78
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (4027), I sijoituspaikka Kaarisillan
yhtenäiskoulu
PRIDno-2020-604
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (4027)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (0098), I sijoituspaikka Cygnaeuksen
koulu" liitteenä. Virkaa haki 15 hakijaa, joista kelpoisia oli 3. Virkaan haastateltiin 3
hakija. Haastattelut pidettiin 25.3-26.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti virka on ollut
julkisesti haettavana vähintään 14 kalenteripäivän ajan.
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteesta päättävä
viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta
hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Erityisluokanopettajan viran kelpoisten hakijoiden vähäisestä määrästä johtuen sekä
ottaen huomioon sen, että hakijoiden ei haastatteluiden, hakemusten ja aiemman
työkokemuksen perusteella muodostetun kokonaiskäsityksen mukaan katsota
olevan tehtävään soveltuvia, paikka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä.
Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ollutta virkaa, eikä kenelläkään
sinänsä ole oikeutta tulla valituksi tiettyyn virkaan. Viran täyttämättä jättämistä
koskeva päätös on valmistelua koska asiaa ei lopullisesti ratkaista. Kuntalain 136 §:n
mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa
oleva Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (4027) jätetään täyttämättä,
johtuen vähäisestä hakijamäärästä ja siitä, että hakijoiden ei katsota olleen tehtävään
soveltuvia. Viran I sijoituspaikka on Kaarisillan yhtenäiskoulu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020
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§ 79
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (4087), I sijoituspaikka Kaarisillan
yhtenäiskoulu
PRIDno-2020-605
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (4087)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (0098), I sijoituspaikka Cygnaeuksen
koulu" liitteenä. Virkaa haki 15 hakijaa, joista kelpoisia oli 3. Virkaan haastateltiin 3
hakija. Haastattelut pidettiin 25.3-26.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti virka on ollut
julkisesti haettavana vähintään 14 kalenteripäivän ajan.
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteesta päättävä
viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta
hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Erityisluokanopettajan viran kelpoisten hakijoiden vähäisestä määrästä johtuen sekä
ottaen huomioon sen, että hakijoiden ei haastatteluiden, hakemusten ja aiemman
työkokemuksen perusteella muodostetun kokonaiskäsityksen mukaan katsota
olevan tehtävään soveltuvia, paikka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä.
Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ollutta virkaa, eikä kenelläkään
sinänsä ole oikeutta tulla valituksi tiettyyn virkaan. Viran täyttämättä jättämistä
koskeva päätös on valmistelua koska asiaa ei lopullisesti ratkaista. Kuntalain 136 §:n
mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa
oleva Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (4087) jätetään täyttämättä,
johtuen vähäisestä hakijamäärästä ja siitä, että hakijoiden ei katsota olleen tehtävään
soveltuvia. Viran I sijoituspaikka on Kaarisillan yhtenäiskoulu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Pöytäkirja
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§ 80
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (5093), I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu
PRIDno-2020-731
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (5093)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (0098), I sijoituspaikka Cygnaeuksen
koulu" liitteenä. Virkaa haki 11 hakijaa, joista kelpoisia oli 3. Virkaan haastateltiin 1
hakija. Haastattelu pidettiin 26.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti virka on ollut
julkisesti haettavana vähintään 14 kalenteripäivän ajan.
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteesta päättävä
viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta
hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Erityisluokanopettajan viran kelpoisten hakijoiden vähäisestä määrästä johtuen sekä
ottaen huomioon sen, että hakijoiden ei haastatteluiden, hakemusten ja aiemman
työkokemuksen perusteella muodostetun kokonaiskäsityksen mukaan katsota
olevan tehtävään soveltuvia, paikka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä.
Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ollutta virkaa, eikä kenelläkään
sinänsä ole oikeutta tulla valituksi tiettyyn virkaan. Viran täyttämättä jättämistä
koskeva päätös on valmistelua koska asiaa ei lopullisesti ratkaista. Kuntalain 136 §:n
mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa
oleva Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (5093) jätetään täyttämättä,
johtuen vähäisestä hakijamäärästä ja siitä, että hakijoiden ei katsota olleen tehtävään
soveltuvia. Viran I sijoituspaikka on Länsi-Porin koulu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sivistyslautakunta
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§ 81
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (2242), I sijoituspaikka Noormarkun
yhtenäiskoulu
PRIDno-2020-611
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (2242)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (0098), I sijoituspaikka Cygnaeuksen
koulu" liitteenä. Virkaa haki 6 hakijaa, joista kelpoisia oli 1. Virkaan haastateltiin 1
hakija. Haastattelu pidettiin 26.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti virka on ollut
julkisesti haettavana vähintään 14 kalenteripäivän ajan.
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteesta päättävä
viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta
hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Erityisluokanopettajan viran kelpoisten hakijoiden vähäisestä määrästä johtuen sekä
ottaen huomioon sen, että hakijoiden ei haastatteluiden, hakemusten ja aiemman
työkokemuksen perusteella muodostetun kokonaiskäsityksen mukaan katsota
olevan tehtävään soveltuvia, paikka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä.
Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ollutta virkaa, eikä kenelläkään
sinänsä ole oikeutta tulla valituksi tiettyyn virkaan. Viran täyttämättä jättämistä
koskeva päätös on valmistelua koska asiaa ei lopullisesti ratkaista. Kuntalain 136 §:n
mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa
oleva Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (2242) jätetään täyttämättä,
johtuen vähäisestä hakijamäärästä ja siitä, että hakijoiden ei katsota olleen tehtävään
soveltuvia. Viran I sijoituspaikka on Noormarkun yhtenäiskoulu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Noormarkun yhtenäiskoulu
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§ 82
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (4046), I sijoituspaikka Noormarkun
yhtenäiskoulu
PRIDno-2020-610
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (4046)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (0098), I sijoituspaikka Cygnaeuksen
koulu" liitteenä. Virkaa haki 6 hakijaa, joista kelpoisia oli 1. Virkaan haastateltiin 1
hakija. Haastattelu pidettiin 26.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti virka on ollut
julkisesti haettavana vähintään 14 kalenteripäivän ajan.
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteesta päättävä
viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta
hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Erityisluokanopettajan viran kelpoisten hakijoiden vähäisestä määrästä johtuen sekä
ottaen huomioon sen, että hakijoiden ei haastatteluiden, hakemusten ja aiemman
työkokemuksen perusteella muodostetun kokonaiskäsityksen mukaan katsota
olevan tehtävään soveltuvia, paikka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä.
Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ollutta virkaa, eikä kenelläkään
sinänsä ole oikeutta tulla valituksi tiettyyn virkaan. Viran täyttämättä jättämistä
koskeva päätös on valmistelua koska asiaa ei lopullisesti ratkaista. Kuntalain 136 §:n
mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa
oleva Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (4046) jätetään täyttämättä,
johtuen vähäisestä hakijamäärästä ja siitä, että hakijoiden ei katsota olleen tehtävään
soveltuvia. Viran I sijoituspaikka on Noormarkun yhtenäiskoulu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Noormarkun yhtenäiskoulu
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Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020
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§ 83
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (5078), I sijoituspaikka Noormarkun
yhtenäiskoulu
PRIDno-2020-612
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (5078)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (0098), I sijoituspaikka Cygnaeuksen
koulu" liitteenä. Virkaa haki 6 hakijaa, joista kelpoisia oli 1. Virkaan haastateltiin 1
hakija. Haastattelu pidettiin 26.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti virka on ollut
julkisesti haettavana vähintään 14 kalenteripäivän ajan.
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteesta päättävä
viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta
hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Erityisluokanopettajan viran kelpoisten hakijoiden vähäisestä määrästä johtuen sekä
ottaen huomioon sen, että hakijoiden ei haastatteluiden, hakemusten ja aiemman
työkokemuksen perusteella muodostetun kokonaiskäsityksen mukaan katsota
olevan tehtävään soveltuvia, paikka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä.
Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ollutta virkaa, eikä kenelläkään
sinänsä ole oikeutta tulla valituksi tiettyyn virkaan. Viran täyttämättä jättämistä
koskeva päätös on valmistelua koska asiaa ei lopullisesti ratkaista. Kuntalain 136 §:n
mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa
oleva Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (5078) jätetään täyttämättä,
johtuen vähäisestä hakijamäärästä ja siitä, että hakijoiden ei katsota olleen tehtävään
soveltuvia. Viran I sijoituspaikka on Noormarkun yhtenäiskoulu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Noormarkun yhtenäiskoulu
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Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020
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§ 84
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (4031), I sjoituspaikka Herttuan koulu
PRIDno-2020-2016
Valmistelija / lisätiedot:
Inka Keskitalo
inka.keskitalo@pori.fi
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (4031)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (0098), I sijoituspaikka Cygnaeuksen
koulu" liitteenä. Virkaa haki 10 hakijaa, joista kelpoisia oli 2. Virkaan haastateltiin 1
hakija. Haastattelu pidettiin 26.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti virka on ollut
julkisesti haettavana vähintään 14 kalenteripäivän ajan.
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteesta päättävä
viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta
hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Erityisluokanopettajan viran kelpoisten hakijoiden vähäisestä määrästä johtuen sekä
ottaen huomioon sen, että hakijoiden ei haastatteluiden, hakemusten ja aiemman
työkokemuksen perusteella muodostetun kokonaiskäsityksen mukaan katsota
olevan tehtävään soveltuvia, paikka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä.
Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ollutta virkaa, eikä kenelläkään
sinänsä ole oikeutta tulla valituksi tiettyyn virkaan. Viran täyttämättä jättämistä
koskeva päätös on valmistelua koska asiaa ei lopullisesti ratkaista. Kuntalain 136 §:n
mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa
oleva Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (4031) jätetään täyttämättä,
johtuen vähäisestä hakijamäärästä ja siitä, että hakijoiden ei katsota olleen tehtävään
soveltuvia. Viran I sijoituspaikka on Herttuan koulu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Herttuan koulu
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Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020
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§ 85
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (4007), I sijoituspaikka Toejoen koulu
PRIDno-2020-1972
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (4007)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on
pykälän "Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (0098), I sijoituspaikka
Cygnaeuksen koulu" liitteenä. Virkaa haki 21 hakijaa, joista kelpoisia oli 4. Virkaan
haastateltiin 3 hakijaa. Haastattelut pidettiin 25.-26.3.2020 verkossa etäyhteydellä
(Google Meet). Valinnan perusteluna kelpoisuudeen lisäksi ovat haastattelussa saadut
tiedot, joiden perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virkaan (4007) valitaan kasvatustieteen
maisteri Laura Nätkin 11.8.2020 alkaen, I sijoituspaikka Toejoen koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Toejoen koulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020
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§ 86
Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (4016), I sijoituspaikka Meri-Porin
yhtenäiskoulu
PRIDno-2020-609
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (4016)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän
"Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (0098), I sijoituspaikka Cygnaeuksen
koulu" liitteenä. Virkaa haki 5 hakijaa, joista kelpoisia oli 1. Virkaan haastateltiin 0
hakijaa. Kukaan hakijoista ei täyttänyt virkahakulmoituksen kriteerejä.
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti virka on ollut
julkisesti haettavana vähintään 14 kalenteripäivän ajan.
Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteesta päättävä
viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta
hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Erityisluokanopettajan viran kelpoisten hakijoiden vähäisestä määrästä johtuen sekä
ottaen huomioon sen, että hakijoiden ei haastatteluiden, hakemusten ja aiemman
työkokemuksen perusteella muodostetun kokonaiskäsityksen mukaan katsota
olevan tehtävään soveltuvia, paikka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä.
Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ollutta virkaa, eikä kenelläkään
sinänsä ole oikeutta tulla valituksi tiettyyn virkaan. Viran täyttämättä jättämistä
koskeva päätös on valmistelua koska asiaa ei lopullisesti ratkaista. Kuntalain 136 §:n
mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa
oleva Perusopetuksen erityisluokanopettajan virka (4016) jätetään täyttämättä,
johtuen vähäisestä hakijamäärästä ja siitä, että hakijoiden ei katsota olleen tehtävään
soveltuvia. Viran I sijoituspaikka on Meri-Porin yhtenäiskoulu.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Meri-Porin yhtenäiskoulu
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Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
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§ 87
Palmgren-konservatorion lehtorin virkasuhde (pop/jazz-musiikki)
PRIDno-2020-1980
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Ollila
markku.ollila@pori.fi
Liitteet

1 Hakijayhteenveto Palmgren-konservatorio lehtori pop-jazz
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Palmgren-konservatorion lehtorin virkasuhteen (pop
/jazz-musiikki) täyttämiseksi 12.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 4.3-31.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 11 hakijaa, joista kelpoisia oli 8. Virkaan haastateltiin 4
hakijaa. Haastattelut pidettiin 7.4.2020 verkossa etäyhteydellä (Teams).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat ennakkotehtävässä sekä
haastattelussa saadut tiedot, joiden perusteella hakijan katsotaan soveltuvan
tehtävään parhaiten. Ennakkotehtävänä jokaisen haastatteluun kutsutun oli
lähetettävä itsestään enintään 10 minuutin mittainen esittelyvideo, jossa hakijan
pyydettiin esittelevän itsensä, omat vahvuutensa sekä miksi juuri hänet kannattaisi
valita tehtävään. Näin vältettiin tilanne, että etäyhteyden mahdollinen huono kuvan ja
äänen laatu ei vaikuttaisi kohtuuttomasti haastattelun lopputulokseen. Lisäksi
haastateltavilta pyydettiin myös video- ja dokumenttilinkkejä omista taiteellisista sekä
pedagogisista ansioistaan.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin Palmgren-konservatorion toistaiseksi
voimassa olevaan lehtorin (pop/jazz-musiikki) virkaan valitaan musiikkipedagogi (AMK)
Sara Lindroos 12.8.2020 alkaen.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Palmgren-konservatorio

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020
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§ 88
Palmgren-konservatorion tuntiopettajan virkasuhde (pop/jazz-musiikki)
PRIDno-2020-1982
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Ollila
markku.ollila@pori.fi
Liitteet

1 Hakijayhteenveto Palmgren-konservatorio tuntiopettaja pop-jazz-musiikki
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Palmgren-konservatorion tuntiopettajan
virkasuhteen (pop/jazz-musiikki) täyttämiseksi 12.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa
olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 4.3-31.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 10 hakijaa, joista kelpoisia oli 7. Virkaan haastateltiin 5
hakijaa. Haastattelut pidettiin 8.4.2020 verkossa etäyhteydellä (Teams).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat ennakkotehtävässä sekä
haastattelussa saadut tiedot, joiden perusteella hakijan katsotaan soveltuvan
tehtävään parhaiten. Ennakkotehtävänä jokaisen haastatteluun kutsutun oli
lähetettävä itsestään enintään 10 minuutin mittainen esittelyvideo, jossa hakijan
pyydettiin esittelevän itsensä, omat vahvuutensa sekä miksi juuri hänet kannattaisi
valita tehtävään. Näin vältettiin tilanne, että etäyhteyden mahdollinen huono kuvan ja
äänen laatu ei vaikuttaisi kohtuuttomasti haastattelun lopputulokseen. Lisäksi
haastateltavilta pyydettiin myös video- ja dokumenttilinkkejä omista taiteellisista sekä
pedagogisista ansioistaan.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin Palmgren-konservatorion toistaiseksi
voimassa olevaan tuntiopettajan (pop/jazz-musiikki) virkasuhteeseen valitaan
musiikkipedagogi (AMK) Janne Mikkonen 12.8.2020 alkaen.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Palmgren-konservatorio
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§ 89
Palmgren-konservatorion tuntiopettajan virkasuhde (ammatillinen koulutus)
PRIDno-2020-1983
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Ollila
markku.ollila@pori.fi
Liitteet

1 Hakijayhteenveto Palmgren-konservatorio tuntiopettaja ammatillinen koulutus
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Palmgren-konservatorion tuntiopettajan
virkasuhteen (ammatillinen koulutus) täyttämiseksi 12.8.2020 alkaen toistaiseksi
voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 4.3-31.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 5 hakijaa, joista kelpoisia oli 4. Virkaan haastateltiin 2
hakijaa. Haastattelut pidettiin 14.4.2020 verkossa etäyhteydellä (Teams).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat ennakkotehtävässä sekä
haastattelussa saadut tiedot, joiden perusteella hakijan katsotaan soveltuvan
tehtävään parhaiten. Ennakkotehtävänä jokaisen haastatteluun kutsutun oli
lähetettävä itsestään enintään 10 minuutin mittainen esittelyvideo, jossa hakijan
pyydettiin esittelevän itsensä, omat vahvuutensa sekä miksi juuri hänet kannattaisi
valita tehtävään. Näin vältettiin tilanne, että etäyhteyden mahdollinen huono kuvan ja
äänen laatu ei vaikuttaisi kohtuuttomasti haastattelun lopputulokseen. Lisäksi
haastateltavilta pyydettiin myös video- ja dokumenttilinkkejä omista taiteellisista sekä
pedagogisista ansioistaan.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin Palmgren-konservatorion toistaiseksi
voimassa olevaan tuntiopettajan (ammatillinen koulutus) virkasuhteeseen valitaan
musiikkipedagogi (AMK) Lauri Häkkinen 12.8.2020 alkaen.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Palmgren-konservatorio
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§ 90
Palmgren-konservatorion lehtorin virkasuhde (musiikin hahmotusaineet)
PRIDno-2020-1979
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Ollila
markku.ollila@pori.fi
Liitteet

1 Hakijayhteeveto Palmgren-konservatorio lehtori musiikin hahmotusaineet
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Palmgren-konservatorion lehtorin viran (musiikin
hahmotusaineet) täyttämiseksi 12.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 4.3-31.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 9 hakijaa, joista kelpoisia oli 7. Yksi hakemus saapui
myöhässä. Virkaan haastateltiin 4 hakijaa. Haastattelut pidettiin 9.4.2020 verkossa
etäyhteydellä (Teams).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat ennakkotehtävässä sekä
haastattelussa saadut tiedot, joiden perusteella hakijan katsotaan soveltuvan
tehtävään parhaiten. Ennakkotehtävänä jokaisen haastatteluun kutsutun oli
lähetettävä itsestään enintään 10 minuutin mittainen esittelyvideo, jossa hakijan
pyydettiin esittelevän itsensä, omat vahvuutensa sekä miksi juuri hänet kannattaisi
valita tehtävään. Näin vältettiin tilanne, että etäyhteyden mahdollinen huono kuvan ja
äänen laatu ei vaikuttaisi kohtuuttomasti haastattelun lopputulokseen. Lisäksi
haastateltavilta pyydettiin myös video- ja dokumenttilinkkejä omista taiteellisista sekä
pedagogisista ansioistaan.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin Palmgren-konservatorion toistaiseksi
voimassa olevaan lehtorin (musiikin hahmotusaineet) virkaan valitaan
musiikkipedagogi (AMK) Noora-Maria Kylväjä 12.8.2020 alkaen.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä
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§ 91
Perusopetuksen rehtorin virka (0178), I sijoituspaikka Väinölän koulu
PRIDno-2020-743
Valmistelija / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-54-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen rehtorin virkasuhteen täyttämiseksi
1.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 8 hakijaa, joista kelpoisia oli 8. Virkaan haastateltiin
2 hakijaa. Haastattelut pidettiin 6.4.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen rehtorin virkaan (0178) valitaan 1.8.2020 alkaen kasvatustieteen
maisteri Pirjo Seikkula, I sijoituspaikkana Väinölän koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Väinölän koulu

Porin kaupunki
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§ 92
Perusopetuksen lehtorin virka (2146), I sijoituspaikka Itätuulen koulu
PRIDno-2020-673
Valmistelija / lisätiedot:
Esa Kohtamäki
esa.kohtamaki@pori.fi
toimialajohtaja, sivistystoimiala
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-48-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen lehtorin (opinto-ohjaus) viran (2146)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 7 hakijaa, joista kelpoisia oli 4. Virkaan haastateltiin 3
hakijaa. Haastattelut pidettiin 31.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan
Perusopetuksen lehtorin (opinto-ohjaus) virkaan (2146) valitaan filosofian maisteri
Sonja Lindén 11.8.2020 alkaen, I sijoituspaikka Itätuulen koulu.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Itätuulen koulu

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020
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§ 93
Lukion lehtorin virka (5103), I sijoituspaikka Porin Lyseon lukio
PRIDno-2020-2077
Valmistelija / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-69-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Lukion lehtorin (englanti-venäjä) viran (5103)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 8 hakijaa, joista kelpoisia oli 5. Virkaan haastateltiin 4
hakijaa. Haastattelut pidettiin 25.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan Lukion
lehtorin (englanti-venäjä) virkaan (5103) valitaan filosofian maisteri Laura Salonen
11.8.2020 alkaen, I sijoituspaikka Porin Lyseon lukio.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Porin Lyseon lukio

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020
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§ 94
Lukion lehtorin virka (5084), I sijoituspaikka Porin suomalaisen yhteislyseon lukio
PRIDno-2020-2076
Valmistelija / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
taneli.tiirikainen@pori.fi
yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Liitteet

1 Hakijayhteenveto id 3-68-20
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27
aloittamaan täyttölupaprosessin Lukion lehtorin (biologia ja maantieto) viran (5084)
täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.
Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan
oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.
Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän
pykälän liitteenä. Virkaa haki 22 hakijaa, joista kelpoisia oli 21. Virkaan haastateltiin 4
hakijaa. Haastattelut pidettiin 25.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Teams).
Valinnan perusteluna kelpoisuuden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden
perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan Lukion
lehtorin (biologia ja maantieto) virkaan (5084) valitaan filosofian tohtori Matti Landvik
11.8.2020 alkaen, I sijoituspaikka Porin suomalaisen yhteislyseon lukio.
Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30
päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n
koeaikaa.
Päätös
Esittelijä poisti asian listalta.
Tiedoksi
hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Porin suomalaisen yhteislyseon lukio

Porin kaupunki
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§ 95
Tiedoksi merkittävät asiat
Oheismateriaali
1 Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta 2020
2 Touhula Varhaiskasvatus Oy:n kannanotto 15.4.2020
Kelan sopimus yksityisen hoidon tuen kuntalisästä on uusittu. Sopimus täytyi
uusia, koska varhaiskasvatusoikeuden rajaus poistuu. Sopimus on nyt saman
sisältöinen kuin ennen rajausta. Rajauksen poisto tulee voimaan 1.8.2020
alkaen. Lakimuutoksen vuoksi kuntien ja Kelan väliset kuntalisäsopimukset
uusitaan elokuun alusta alkaen. Porin kaupungin yksityisen hoidon tuen
kuntalisät ja tuen ehdot päivitetään vastaamaan lain muutoksia. Kelan
maksamaa, mutta kunnan kustantamaa yksityisen hoidon tukea voi saada, jos
alle viisi vuotiasta lasta hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen
tuottaja. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Touhula Varhaiskasvatus Oy:n kannanotto 15.4.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Merkitään tiedoksi.
Kokouskäsittely
Merkitään, että Satu Hatanpää nauhoitti Teams-kokousta kello 19.34-19.38 välisen
ajan. Hatanpäälle huomautettiin nauhoituksesta Teams-kokouksen keskustelussa
sekä ääniyhteydellä. Hatanpää yritti lopettaa itse nauhoituksen. Tekninen sihteeri
lopulta poisti Hatanpään kokouksesta 19.37 ja sai sen jälkeen nauhoituksen
sammutettua.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Porin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
21.04.2020
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§ 96
Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Kirjastopalvelujohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Nakkilan lähikirjaston kirjastovirkailijan työsuhteen täyttäminen 1.7.2020 alkaen,
03.04.2020
§ 2 Nakkilan lähikirjaston kirjastovirkailijan työsuhteen täyttäminen, 07.04.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 3 Aukioloajasta päättäminen, tilapäinen poikkeama, pääkirjasto, Itätuulen ja
Nakkilan kirjastot, 08.04.2020
§ 4 Kirjastoauton syksyn 2020 reittiaikataulun vahvistaminen, 15.04.2020
Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
§ 28 Reklamoitujen laskujen hyvittäminen ja laskutus uudella hinnalla, HC Ässät Pori
Oy, 24.03.2020
§ 29 Noormarkun urheilutalon kesävuorot 1.5.-31.8.2020, 25.03.2020
§ 30 Porin urheilutalon kesävuorot 1.6.-18.6.2020 ja 17.-28.8.2020, 25.03.2020
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§42, §43, §46, §48, §51, §52, §53, §54, §55, §56, §57, §58, §59, §60, §61, §62, §63, §64,
§65, §66, §67, §72, §73, §78, §79, §80, §81, §82, §83, §84, §86, §87, §88, §89, §90, §92,
§93, §94
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.
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Oikaisuvaatimus
§44, §45, §47, §49, §50, §68, §69, §70, §71, §74, §75, §76, §77, §85, §91
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

