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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
23.01.2020

23.01.2020

Esa J. Wahlman

Mika Tuovinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla alkaen
24.01.2020

vs. asiakirjahallinnon päällikkö Tero Lönnström
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§1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten
mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kaupungin verkkosivuille. Lisäksi kutsu
esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.
Ehdotus
Todetaan estyneet valtuutetut ja heidän tilalleen kutsutut varajäsenet, minkä jälkeen
suoritetaan nimenhuuto.
Päätös
Tästä kokouksesta on annettu tieto kuntalain ja hallintosäännön määräysten
mukaisesti toimittamalla kokouskutsu kaupungin verkkosivuille 15.1.2020. Lisäksi
kutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisenä valtuutetuille säädetyn ajan kuluessa.
Merkitään, että seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä
saapumasta tähän kaupunginvaltuuston kokoukseen, minkä johdosta paikalle on
kutsuttu seuraavat varajäsenet:
Estynyt valtuutettu:
Laura Huhtasaari
Tommi Raunela
Satu Hatanpää
Juha Vasama

Kutsuttu varajäsen:
Jari Haapaniemi
Tuomas Koivisto
Bia Kaski
Ilkka Holmlund

Edesmenneen Veijo Puhjon tilalle on kutsuttu Rami Virtanen.
Kokous todettiin näin ollen laillisesti koolle kutsutuksi ja valtuutettujen lukumäärään
nähden myös päätösvaltaiseksi.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Esa J. Wahlman ja Mika Tuovinen (varalla Erno
Välimäki).
Pöytäkirja tarkastetaan 23.01.2020.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa J. Wahlman ja Mika Tuovinen (varalla Erno
Välimäki).
Pöytäkirja tarkastetaan 23.1.2020.
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§3
Määrärahamuutos toimialoille kohdistamattomiin eriin - vuoden 2020 TA
PRIDno-2020-251
Konserniohjeen (KV 2.10.2017) mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa
hankittava pääomistajan eli Porin kaupunginhallituksen ennakkokäsitys tehdessään
päätöstä merkittävässä asiassa. Velvollisuus pääomistajan ennakkokäsityksen
hankkimiseen on tytäryhteisön toimitusjohtajalla. Tytäryhteisön hallituksen
puheenjohtajan velvollisuus on valvoa, että ennakkokäsitys on tämän ohjeen mukaan
hankittu, ja että se kirjataan sen kokouksen pöytäkirjaan, jossa tehdään merkittävää
asiaa koskeva päätös.
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy (SAMK) on hakenut konserniohjeen
mukaista ennakkokäsityspyyntöä SAMK:in Porin kaupungille maksamista
eläkemenoperusteisista maksuista. Maksut ovat perustuneet SAMK:in omistajien
joulukuussa 2010 laatimaan alkuperäiseen osakassopimukseen. Maksut koskevat
Satakunnan ammattikorkeakoulun ja sitä edeltävien oppilaitosten eläkemeno- ja
varhaiseläkemenoperusteisia maksuja. SAMK:in osakkaiden välinen
osakassopimus on uudistettu syyskuussa 2014 lopussa osana 1.1.2015 voimaan
tulleen ammattikorkeakoululain uudistusta eikä uudistetussa osakassopimuksessa ole
enää mitään mainintaa eläkevelvoitteista.
SAMK:in hallitus päätti pyytää ennakkokäsitystä siitä, että Porin kaupunki ja
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy valmistelisivat sopimuksen, jossa SAMKin
vastuulle tulisivat 1.1.2012 siirtyneen henkilöstön eläkemenoperusteiset maksut.
Tämä sopimus tulisi voimaan 1.1.2019 alkaen ja sitä noudatettaisiin toistaiseksi siihen
asti, kun ko. velvoitteita on olemassa. Jos mahdollista, maksujen perintä
siirrettäisiin SAMKin palvelukseen siirtyneen henkilöstön osalta KEVA:n veloitettavaksi.
Keva laskuttaa tällä hetkellä kunnilta eläkemenoperusteista eläkemaksua, joka
perustuu ennen vuotta 2005 karttuneisiin maksussa oleviin eläkkeisiin. Maksua ei ole
vuoden 2004 jälkeen Kevan järjestelmiin liittyneillä jäsenyhteisöillä, elleivät omistajat
sitä ole niille erikseen siirtäneet esim. osakassopimuksella. Kevan vuoden 2019
ennakkotietojen mukaan SAMKille tuleva osuus kaikista eläkemenoperusteisista
maksuista olisi n. 607.633 euroa (tämä vastaa SAMKin aiempina vuosina maksamia
eläkemenoperusteisia maksuja). Tästä kokonaissummasta Satakunnan
ammattikorkeakoulu Oy:n palvelukseen 1.1.2012 siirtyneiden henkilöiden
eläkemenoperusteiset maksut ovat 178.041 euroa. Tilanne vaihtelee vuosittain, mutta
edellä mainittujen summien erotus olisi 429.592 euroa, joka olisi sopimusjärjestelyn
kustannusvaikutus Porin kaupungille. Tälle erotukselle ei ole olemassa määrärahaa
Porin kaupungin talousarviossa vuodella 2020.
Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020 § 30 antaa asiassa myönteisen
ennakkokäsityksen siitä, että Porin kaupunki ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
valmistelisivat sopimuksen, jossa SAMKin vastuulle tulisivat 1.1.2012 siirtyneen
henkilöstön eläkemenoperusteiset maksut ja tuo sopimus tuodaan vielä erikseen
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Myönteinen ennakkokäsitys oli kuitenkin
ehdollinen edellyttäen kaupunginvaltuuston lisätalousarvion hyväksymistä.
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Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää, että vuoden 2020 talousarvioon lisätään 430 000 euron
määräraha kohtaan "muut toimialoille kohdistamattomat määrärahat” käytettäväksi
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n eläkemenoperusteisten maksujen katteeksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Tuomas Hatanpää/Talousyksikkö
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Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, § 134,27.11.2019
Kaupunginhallitus, § 705,16.12.2019
Kaupunginhallitus, § 4,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 4, 20.01.2020
§4
Paikkatietoinsinöörin (DI) viran perustaminen
PRIDno-2019-5569
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, 27.11.2019, § 134
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirpa Tauru
Porin kaupungin elinvoiman ylläpito ja kehittäminen vaativat maankäytön
suunnittelun, osallistamisen ja toteuttamisen pohjaksi nykyaikaisin menetelmin
tuotettuja ajanmukaisia aineistoja. Porin kaupungissa ollaan käynnistämässä
kolmiulotteista kaupunkimallinnusta, mikä palvelisi niin asemakaavoitusta kuin
yksittäisten hankkeidenkin suunnittelua.
Kaupunkimittauksen henkilöstö on vähentynyt parin vuoden aikana lähes 40 % (6
hlöä). Kaupunkimittauksen työtehtävät, tuotteet ja muut aikaansaannokset vaikuttavat
suoraan kaupungin elinvoimaan mm. asemakaavoituksen ja muun maankäytön sekä
kaupungin tonttituotannon sujuvuuden kautta. Suuri osa kaupunkimittauksen
tehtävistä on lakisääteisiä. Näiden tehtävien hoitaminen menestyksekkäästi ja usein
tiukkojenkin aikataulupaineiden puitteissa edellyttää riittävät henkilöstöresurssit sekä
riittävän osaamisen. Myös kehittämiseen on osoitettava resursseja, jotta Porin
kaupunki pystyy kehittymään ja pysymään esillä muiden suurten kaupunkien joukossa.
Toimialan yksiköissä tavoitteena on, että työtehtävät saataisiin järjesteltyä jatkossa
enemmän niinsanottuina työpareina ja tehtäviä jäsentävinä tiimeinä. Näin työt ja
hiljainen tieto saadaan jaettua useammalle ihmiselle ja turvattua kaupungin
palvelukyky paremmin esimerkiksi lomakautena. Myös kaupunkimittauksen
viranhoito edellyttää pysyviä työparijärjestelyjä. Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala
hakee rakennusvalvontayksikköön paikkatietoinsinöörin (DI) viran täyttölupaa
välittömästi.
Lisätietojen antaja
Rakennusvalvontayksikön päällikkö Matti Karjanoja, puhelin 044 7011367
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle
päätettäväksi, että ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan
rakennusvalvontayksikköön perustetaan 1.1.2020 alkaen paikkatietoinsinöörin (DI)
virka.
Viran tehtävänkuvaus
Kaavoitusmittausten suunnittelu ja valvonta
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Aineistonhallinta ja kartastot
Karttapalvelut ja rajapintapalvelut
Kolmiulotteisen kantakarttaaineiston ylläpito
Kaupungin geodeettinen taso ja korkeusrunkoverkko
Ilmakuva ja pistepilviaineistojen käsittely sekä 3D-kaupunkimallinnuksen
kehittäminen
Viran kelpoisuusehtona on maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto. Eduksi
luetaan aktiivinen kehittämisote, kokemus paikkatietojärjestelmistä, tietokannoista,
laserkeilausaineistojen käsittelystä, tietomallinnuksesta, kaupunkimallinnuksesta ja
rajapintapalveluista sekä kiinteistötietojärjestelmän tuntemus.
Viran täyttöluvasta päättää toimialajohtaja henkilöstöpäällikköä kuultuaan.
Tehtäväkohtaisesta palkasta päättää henkilöstöpäällikkö toimialajohtajaa kuultuaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 16.12.2019, § 705
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Karjanoja
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle päätettäväksi paikkatietoinsinöörin (DI) viran
perustamisen ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle. Viran kelpoisuusehtona on
maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto.
Perustelut on luettavissa asian historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle paikkatietoinsinöörin (DI)
viran perustamista ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle ja maanmittausalan
diplomi-insinöörin tutkinnon päättämistä viran kelpoisuusehdoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Karjanoja
Kaupunginhallitus käsitteli paikkatietoinsinöörin (DI) viran perustamista
kokouksessaan 16.12.2019 ja jätti asian pöydälle. Asian aiempi käsittely ja
päätöksenteko on luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
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Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle paikkatietoinsinöörin (DI)
viran perustamista ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle ja maanmittausalan
diplomi-insinöörin tutkinnon päättämistä viran kelpoisuusehdoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 4
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13.1.2020 § 4 paikkatietoinsinöörin viran
perustamista.
Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto perustaa paikkatietoinsinöörin (DI) viran ympäristö- ja
lupapalveluiden toimialalle ja päättää, että viran kelpoisuusehtona
on maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Rakennusvalvonta, HR-yksikkö
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Kaupunginhallitus, § 12,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 5, 20.01.2020
§5
Uuden jäsenen kutsuminen edesmenneen jäsenen tilalle kaupunginvaltuustoon sekä uuden
henkilökohtaisen varajäsenen valinta perusturvalautakuntaan ja Satakunnan
pelastuslaitoksen johtokuntaan
PRIDno-2020-57
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Edesmenneen valtuutettu Veijo Puhjon sijaan tulee valita uusi jäsen
kaupunginvaltuustoon sekä henkilökohtainen varajäsen perusturvalautakuntaan ja
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokuntaan.
Kaupunginvaltuusto on valinnut perusturvalautakunnan jäsenet seuraavasti:
Jäsen
Varajäsen
Sonja Myllykoski (pj), SDP
Henna Tuomikoski, SDP
Hanna Hildén (I vpj), KOK
Karoliina Tala, KOK
Anne Mäntylä (II vpj) SDP
Heinimäki Mikko, SDP
Mika Aho, VAS
Veijo Puhjo, VAS
Jyri Astokari, PS
Heidi Sakari, PS
Anne Granholm, VAS
Tiina Rinne, VAS
Mirva Heino, SDP
Anne-Marie Paasimäki, SDP
Bia Kaski, KOK
Markku Ollila, KOK
Tuomas Koivisto, SDP
Simo Järvinen, SDP
Pirjo Koivukorpi, SDP
Jorma Kenttä, SDP
Simo Korpela, KD
Eija Järvinen, PS
Antti Koskela, KOK
Juha Lamminen, KOK
Hannu Peltomäki, KESK
Salminen Tommi, KESK
Irma Roininen, KD
Marketta Juntunen, KD
Heikki Santa-Nokki, KESK
Sakari Aalto
Marja Sillanpää, KOK
Tiina Ahonen, KOK
Rauli Taimi, SDP
Juha Södergård, SDP
Heidi Teinonen, VIHR
Piia Risku-Myllyharju, VIHR
Kaupunginvaltuusto on valinnut pelastuslaitoksen johtokunnan porilaiset jäsenet ja
varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Pertti Mäenpää (pj.), PS
Anna-Liisa Morgia (I vpj.), VAS
Matti Arvo, SDP
Veera Forsbacka, KOK
Kimmo Hirvelä, KOK
Seija Johansson, SDP

Varajäsen
Kristiina Heinonen, PS
Veijo Puhjo, VAS
Esko Huhtala, SDP
Mirja Pentikäinen, KOK
Lauri Heino, KOK
Maaret Vainio, SDP
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Birgitta Kause, KESK
Marko Lähdekorpi, KESK
Marvin Peasley, SDP
Juha Kantola, hallituksen edustaja

Tapio Huhtanen, KESK
Raili Kunnaspuro, KESK
Jarkko Lakkisto, SDP

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
valita Veijo Puhjon tilalle uuden jäsenen kaupunginvaltuustoon
valita uuden jäsenen perusturvalautakunnan ja Satakunnan pelastuslaitoksen
johtokunnan varajäseneksi.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kaupunginjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta kaupunginhallitus päätti
yksimielisesti ehdottaa, että
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kutsuu edesmenneen Veijo Puhjon tilalle
jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puolueen järjestyksessä
ensimmäisen varavaltuutetun
kaupunginvaltuusto päättää valita uuden jäsenen perusturvalautakunnan ja
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan varajäseneksi.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 5
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.1.2020 esityksestään
kaupunginvaltuustolle.
Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösöehdotus:
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kutsuu edesmenneen Veijo Puhjon
tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puolueen järjestyksessä
ensimmäisen varavaltuutetun ja
- kaupunginvaltuusto päättää valita uuden jäsenen perusturvalautakunnan ja
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan varajäseneksi.
Kokouskäsittely
Raisa Ranta esitti, että
- perusturvalautakunnan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Jari Hakala
ja
- Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan uudeksi henkilökohtaiseksi
varajäseneksi valitaan Antero Kivelä.
Päätös
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Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti kutsua Kuntalain 419/2015 14 § 2
momentin mukaisesti edesmenneen kaupunginvaltuutetun Veijo Puhjon tilalle
kaupunginvaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puolueen
järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun Rami Virtasen.
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti:
- valita perusturvalautakunnan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jari Hakalan
- valita Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan uudeksi henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Antero Kivelän.
Tiedoksi
Keskusvaalilautakunta, nimetyt henkilöt, halllintoyksikkö/LUMU-tiimi, ympäristö- ja
lupapalveluiden toimiala, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, ICT-yksikkö/Helpdesk,
tarkastustoimi, viestintäyksikkö
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Kaupunginhallitus, § 13,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 6, 20.01.2020
§6
Eroanomus ympäristö- ja lupalautakunnan varajäsenen tehtävistä, Suutari Kristiina
PRIDno-2019-5715
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Arola
maija.arola@pori.fi
yksikön päällikkö, hallintoyksikkö
Kristiina Suutari on jättänyt 25.11.2019 eroanomuksensa ympäristö- ja
lupalautakunnan varajäsenyydestä. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut
toimielin.
Kaupunginvaltuusto on valinnut ympäristö- ja lupalautakunnan jäsenet ja varajäsenet
seuraavasti:
Nimi
Nurmi Arto (pj), PS
Tuovinen Mika (I varapj) KOK
Grönmark Sanna, (VIHR)
Hatanpää Matti, KESK
Heinonen Jukka, VAS
Huhtapelto Jenni, KOK
Joensuu Jarno, SDP
Karumäki Antti, VAS
Kinnunen Noora, SDP
Koskiranta Raija, KESK
Nylynd Jouni, SDP
Puska Tiina, SDP
Rinne Tiina, VAS
Liinamaa Anne, hallituksen edustaja, VIHR
Tarvainen Kia, nuorisovaltuuston edustaja

Varajäsen
Jalava Tuomas, PS
Vesa Antti-Jussi, KOK
Solala Sini, VIHR
Talvitie Aleksi, KESK
Krautsuk Daniel, VAS
Uusitalo Jarmo, KOK
Klimoff Tuomas, SDP
Maanvilja Ville, VAS
Sandberg Kirsi, SDP
Salmio Marita, KESK
Kukkakorpi Raija, SDP
Jakonen Anne, SDP
Suutari Kristiina, VAS

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus pättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
- myöntää Kristiina Suutarille eron ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan
varajäsenyydestä
- valitsee Kristiina Suutarin tilalle ympäristö- ja lupapalveluiden lautakuntaan uuden
varajäsenen.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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20.01.2020
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 6
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.1.2020 esityksestään
kaupunginvaltuustolle.
Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto
- myöntää Kristiina Suutarille eron ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan
varajäsenyydestä
- valitsee Kristiina Suutarin tilalle ympäristö- ja lupapalveluiden lautakuntaan uuden
varajäsenen.
Kokouskäsittely
Raisa Ranta esitti, että uudeksi ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan
varajäseneksi valitaan Sirpa Muurinen.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti
- myöntää Kristiina Suutarille eron ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan
varajäsenyydestä
- valita uudeksi ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäseneksi Sirpa
Muurisen.
Tiedoksi
Kristiina Suutari, nimetty henkilö, halllintoyksikkö/LUMU-tiimi, ympäristö- ja
lupapalveluiden toimiala, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, ICT-yksikkö/Helpdesk,
tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
20.01.2020

1/2020

18 (54)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 14,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 7, 20.01.2020
§7
Eroanomus Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenyydestä
PRIDno-2020-113
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Arola
maija.arola@pori.fi
yksikön päällikkö, hallintoyksikkö
Matti Arvo (sd.) on pyytänyt eroa Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenen
tehtävistä 1.1.2020 lukien henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Porin kaupunginvaltuusto on valinnut Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan
päätöksellään 4.9.2017 § 147.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoonpano on tällä hetkellä seuraava:
Jäsen
Pertti Mäenpää (pj.), PS
Anna-Liisa Morgia (I vpj.), VAS
Matti Arvo, SDP
Veera Forsbacka, KOK
Kimmo Hirvelä, KOK
Seija Johansson, SDP
Birgitta Kause, KESK
Marko Lähdekorpi, KESK
Marvin Peasley, SDP
Juha Kantola, hallituksen edustaja

Varajäsen
Kristiina Heinonen, PS
Veijo Puhjo, VAS
Esko Huhtala, SDP
Mirja Pentikäinen, KOK
Lauri Heino, KOK
Maaret Vainio, SDP
Tapio Huhtanen, KESK
Raili Kunnaspuro, KESK
Jarkko Lakkisto, SDP

Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että:
- kaupunginvaltuusto myöntää Matti Arvolle eron Satakunnan pelastuslaitoksen
johtokunnasta
- kaupunginvaltuusto valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017-2021 Matti Arvon
tilalle
uuden jäsenen Satakunnan pelastuslaitoksen johtokuntaan.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 7
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.1.2020 esityksestään
kaupunginvaltuustolle.
Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto
- myöntää Matti Arvolle eron Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnasta
- valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017-2021 Matti Arvon tilalle uuden jäsenen
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokuntaan.
Kokouskäsittely
Arja Laulainen esitti, että Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan uudeksi
jäseneksi valitaan Esko Huhtanen ja että uudeksi varajäseneksi Esko Huhtasen sijaan
valitaan Keijo Jalonen.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti:
- myöntää Matti Arvolle eron Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnasta
- valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017-2021 Satakunnan pelastuslaitoksen
johtokunnan uudeksi jäseneksi Esko Huhtalan
- valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017-2021 Satakunnan pelastuslaitoksen
johtokunnan uudeksi varajäseneksi Keijo Jalosen.
Tiedoksi
Nimetyt henkilöt, hallintoyksikkö/LUMU-tiimi, ICT-yksikkö/helpdesk, tarkastustoimi,
viestintäyksikkö
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Kaupunginhallitus, § 475,09.09.2019
Kaupunginvaltuusto, § 122,23.09.2019
Kaupunginhallitus, § 15,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 8, 20.01.2020
§8
Nuorisovaltuuston asettaminen ja edustus kaupungin toimielimissä
PRIDno-2019-4251
Kaupunginhallitus, 09.09.2019, § 475
Valmistelijat / lisätiedot:
Merita Pajunen
Porin kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan Porin kaupungissa on seuraavat
vaikuttamistoimielimet; nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja
rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja
toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on
kokouksessaan 26.3.2018 §169 asettanut nuorisovaltuuston vuodelle 2018.
Nuorisovaltuusto on jatkanut toimintaansa sivistystoimialan suomin
toimintaedellytyksin.
Hallintosäännön 97§:n mukaan nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen
edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei
kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa.
Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen kaupunginvaltuuston kokouksiin
nuorisovaltuuston toisen varapuheenjohtaja Lauri Suojasen ja hänen
varahenkilökseen nuorisovaltuuston sihteeri Mea Vähä-Jaakkolan. Nuorisovaltuusto
on myöntänyt kokouksessaan 4.7.2019 Lauri Suojaselle eron tehtävästä ja valinnut
8.8.2019 §126 kaupunginvaltuustoon edustajakseen valtuustoon varaedustajana
toimineen Mea Vähä-Jaakkolan. Uudeksi varaedustajaksi valtuustoon nuorisovaltuusto
on valinnut 2. varapuheenjohtaja Rasmus Lindforsin.
Vuonna 2018 nuorisovaltuustolla on ollut edustus seuraavissa lautakunnissa:
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta
Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.3.2018 hyväksynyt Porin kaupungin
osallisuus- ja vuorovaikutusmallin sekä Osallistaminen Porissa –periaatteet, joissa
huomioidaan niin vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto kuin erilaiset
asukas- ja asiakasfoorumit vahvistavat osallisuutta. Vuoden 2019 aikana osallisuuden
ja vuorovaikutuksen mallissa jatketaan mm. verkostomaisen yhteistyömallin sekä
porilaisten osallistumismahdollisuuksien työkalupakin kokoamista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa,
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Kaupunginvaltuusto
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nuorisovaltuusto asetetaan vuodelle 2019 nuorisovaltuuston
esityksen mukaisesti
nuorisovaltuuston edustuksen kaupungin lautakunnissa vuonna 2019
noudattavan vuoden 2018 paikkajakoa seuraavasti: sivistyslautakunta, tekninen
lautakunta ja ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta
että nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen kaupunginvaltuuston
kokouksiin Mea Vähä-Jaakkolan ja hänen varahenkilökseen Rasmus Lindforsin.
että nuorisovaltuuston edustus kaupungin toimielimissä vuoden 2019 jälkeen
tullaan ratkaisemaan osana kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia.
Kaupunginhallitus toteaa vielä, että läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa ei koske
salassa pidettäviä asioita.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 23.09.2019, § 122
Kaupunginhallitus käsitteli nuorisovaltuuston asettamista ja edustusta kaupungin
toimielimissä kokouksessaan 9.9.2019.
Asian käsittely on luettavissa asian historiatiedoista.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen koskien
nuorisovaltuuston asettamista ja edustusta kaupungin toimielimissä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Arola
maija.arola@pori.fi
yksikön päällikkö, hallintoyksikkö
Liitteet

1 Perusturvalautakunnan kokouksen 26.11.2019 pöytäkirjanote § 303
Porin kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan Porin kaupungissa on seuraavat
vaikuttamistoimielimet; nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja
rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja
toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on asettanut
nuorisovaltuuston vuosittain.
Nuorisovaltuusto on pitänyt järjestäytymiskokouksensa 12.12.2019.
Nuorisovaltuusto jatkaa toimintaansa sivistystoimialan suomin toimintaedellytyksin.
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Hallintosäännön 97§:n mukaan nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen
edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei
kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa. Lisäksi
nuorisovaltuustolla on edustus kaupungin suurimmissa lautakunnissa. Vuoden 2020
edustuspaikat on niin ikään päätetty nuorisovaltuuston 12.12.2019 pidetyssä
kokouksessa.
Nuorisovaltuuston päätöksellä 12.12.2019 § 270 on kaupunginvaltuuston
kokousedustajaksi valittu Mea Vähä-Jaakkolan ja hänen varahenkilökseen Rasmus
Lindforsin.
Vuonna 2019 nuorisovaltuustolla on ollut edustus seuraavissa lautakunnissa:
• Sivistyslautakunta
• Tekninen lautakunta
• Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta.
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 26.11.2019 § 303 pyytänyt
kaupunginhallitusta nimeämään nuorisovaltuuston edustajan
perusturvalautakuntaan. Nuorisovaltuuston päätöksellä 12.12.2019 § 271 edustajat
lautakuntiin on valittu seuraavasti:
Sivistyslautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja [peitetty] ja varaedustaja [peitetty].
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja [peitetty] ja varaedustaja [peitetty].
Tekninen lautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja [peitetty] ja varaedustaja [peitetty].
Perusturvalautakunta
Nuorisovaltuuston edustaja [peitetty] ja varaedustaja [peitetty].
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että
• nuorisovaltuusto asetetaan vuodelle 2020 nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti
• nuorisovaltuuston edustus kaupungin lautakunnissa vuonna 2020 noudattaa
nuorisovaltuuston 12.12.2019 § 271 tekemää päätöstä seuraavasti: sivistyslautakunta,
tekninen lautakunta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta sekä
perusturvalautakunta
• että nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen kaupunginvaltuuston kokouksiin
Mea Vähä-Jaakkolan ja hänen varahenkilökseen Rasmus Lindforsin.
Kaupunginhallitus toteaa vielä, että läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa ei koske
salassa pidettäviä asioita.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkatetaan välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.
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Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 8
Kaupunginhallitus käsitteli nuorisovaltuuston asettamista vuodelle 2020 ja edustusta
kaupungin toimielimissä kokouksessaan 13.1.2020.
Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen koskien
nuorisovaltuuston asettamista vuodelle 2020 ja edustusta kaupungin toimielimissä.
Kokouskäsittely
Sanna Grömark esitti toivomuspontena seuraavaa: "Esitän toiveena, että
nuorisovaltuusto saisi edustajan myös joukkoliikennejaostoon" .
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen koskien
nuorisovaltuuston asettamista vuodelle 2020 ja edustusta kaupungin toimielimissä.
Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi lähettää valtuutettu Sanna Grömarkin esittämän
toivomusponnen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Tiedoksi
Nimetyt toimielimet ja henkilöt
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Kaupunginvaltuusto, § ,23.09.2019
Sivistyslautakunta, § 247,19.11.2019
Kaupunginhallitus, § 17,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 9, 20.01.2020
§9
Muistolaatta Noormarkun yhtenäiskoulun pihaan, valtuustoaloite, Porin Sininen
valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Ari Jalonen
PRIDno-2019-4630
Kaupunginvaltuusto, 23.09.2019, §
Kun Suomi itsenäistyi 1917, kylvettiin Itsenäisyyden kuusi, se istutettiin Helsingin
Kaivopuistoon vuonna 1931. Kun Suomi täytti 50 vuotta, tämän kuusen
siemenistä kasvatettuja taimia istutettiin ympäri Suomea.
Noormarkun yhtenäiskoulun pihaankin istutettiin Kotikuusi vuonna 1967. Nyt,
vuoden 2019 syksyllä historiallinen kuusi kaadettiin.
Porin Sininen valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteena kaadetun kuusen paikalle
muistolaattaa, joka kertoo puun historiasta. Lisäksi esitämme, että Porin kaupunki
tutkii mahdollisuutta hankkia vuoden 2017 Tulevaisuuden kuusi-kampanjan taimi, ja
istuttaa se kaadetun kuusen tilalle Noormarkun yhtenäiskoulun pihaan.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta, 19.11.2019, § 247
Valmistelijat / lisätiedot:
Taneli Tiirikainen
Noormarkun yhtenäiskoululla on omat tapansa ja perinteensä, joita se vaalii. Ne
kytkeytyvät koulun traditioihin ja opetussuunnitelman toteuttamiseen. Esityksen
mukaisen muistokyltin pystyttämistä ei nähdä tarpeellisena. Mikäli jokin taho haluaa
kyltin pystyttää, tulee tässä asiassa huomioida oppilaiden turvallisuus sekä
kiinteistönhoidon esteettömyys. Koulujen pihojen kehittäminen on kokonaisuus. Piha-
asioihin on varattu teknisellä toimialla pieni vuosittainen määräraha, jonka puitteissa
pihojen parannuksia toteutetaan. Näissä pihahankkeissa oppilaita tulee osallistaa ja
pohtia, millaisia leikki- ja liikuntavälineitä, aitoja ja istutuksia pihoille tulee. Tätä
tehdään yhdessä teknisen toimialan kanssa. Mahdollinen kuusen istuttaminen
tulee suunnitella osana koulun pihan kokonaisuutta siinä vaiheessa, kun on
Noormarkun yhtenäiskoulun pihan uudistamisen vuoro. Sivistystoimiala siis katsoo,
ettei valtuustoaloite anna aihetta kyltin pystyttämiseen tai puun istuttamiseen
Noormarkun yhtenäiskoululle.
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Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistyslautakunta antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle.
Päätös
Päätösesityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Ari Jalonen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti kaupunginvaltuuston
kokouksessa 23.9.2019 § 134 valtuustoaloitteen "Muistolaatta Porin yhtenäiskoulun
pihaan". Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.9.2019 § 530 pyytää
asiassa sivistyslautakunnan lausunnon. Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa
kokouksessaan 19.11.2019 § 247. Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko on
luettavissa asian historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
sivistyslautakunnan lausunnon tiedoksi vastauksena valtuutettu Ari Jalosen
valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 9
Valmistelija / lisätiedot:
Maija Arola
maija.arola@pori.fi
yksikön päällikkö, hallintoyksikkö
Kaupunginhallitus käsittelil kokouksessaan 13.1.2020 valtuustoaloitetta muistolaatan
sijoittamista Noormarkun yhtenäiskoulun pihaan.
Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
20.01.2020
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Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi
vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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20.01.2020
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Kaupunginvaltuusto, § ,23.09.2019
Kaupunginhallitus, § 18,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 10, 20.01.2020
§ 10
Taikurinhattu ja Himmeli matkailukohteeksi, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja
Sinikka Alenius
PRIDno-2019-4626
Kaupunginvaltuusto, 23.09.2019, §
Pori esittelee matkailukohteena Kivi-Porin aluetta ja Juseliuksen mausoleumia.
Taikurinhatun ja Hirnmelin muodostama nykyarkkitehtuurin merkittävä kokonaisuus
on jäänyt taka-alalle ilman rakennusten ansaitsemaa arvostusta. Rakennukset ovat
kansainvälisesti arvostettujen arkkitehtien Raili ja Reima Pietilän suunnittelemat.
Pietilöiden ajatuksena on ollut, että vanhainkoti on alueen päärakennus ja päiväkoti
sen pienempi paviljonki. Tarkoituksena on, että vanhusten ja lasten yhdessä olo voisi
toteutua. Rakennusten sijainti on vanhusten ja lasten hoidon kannalta erinomainen.
Merkittävän rakennuskulttuurikohteen sijainti Vanhakoivistolla Sampolan lähiön
vieressä nostaa alueen arvoa.
Ensi kesänä SuomiAreenan ja Jazz-festivaalin aikaan juhliin saapuville lapsiperheille
sekä kaikille Porilaisille tulee järjestää mahdollisuus tutustua Taikurinhatun ja
Hirnmelin muodostamaan kokonaisuuteen. Helmenä Taikurinhatussa on Tove
Janssonin viimeiseksi jäänyt seinämaalaus. Näin muumiaikaan Tuutikkiä esittävä
maalaus on vetonaula. Sitäkin voisi harkita, että kaupunkijuna kiertäisi myös Porin
oman Muumilaakson kautta.
Teen valtuustoaloitteen, että Himmeli ja Taikurinhattu otetaan kaupungin
matkailukohteiden joukkoon ensi heinäkuuksi ja kokemusten kertyessä myös tulevina
kesinä. Matkailutoimi voisi tätä valtuustoaloitettani selvittää.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Arola
maija.arola@pori.fi
yksikön päällikkö, hallintoyksikkö
Liitteet

1 Sampolan Palvelukeskus Oyn vastaus valtuustoaloitteeseen Taikurinhattu ja
Himmeli matkailukohteeksi

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
20.01.2020
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Sinikka Alenius ensimmäisenä allekirjoittajana jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa
23.11.2019 § 131 valtuustoaloitteen, että Himmeli ja Taikurinhattu otetaan kaupungin
matkailukohteiden joukkoon ensi heinäkuuksi ja kokemusten kertyessä myöstulevina
kesinä. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 30.9.2019 § 530 ja päätti
pyytää asiassa lausuntoa Sampolan palvelukeskus Oy:ltä. Sampolan palvelukeskus Oy:
n lausunto on asian liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
Sampolan palvelukeskus Oy:n lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 10
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13.1.2020 valtuustoaloitetta "Taikurinhattu
ja Himmeli matkailukohteeksi".
Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi
vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
20.01.2020
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Kaupunginvaltuusto, § 51,29.04.2019
Kaupunginhallitus, § 496,16.09.2019
Sivistyslautakunta, § 236,22.10.2019
Kaupunginhallitus, § 19,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 11, 20.01.2020
§ 11
Oirekyselyt kouluihin ja päiväkoteihin, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Minna
Haavisto
PRIDno-2019-2342
Kaupunginvaltuusto, 29.04.2019, § 51
Kaupunginvaltuutettu Minna Haavisto jätti puheenjohtajalle seuraavan
valtuustoaloitteen:
"Pori on halunnut profiloitua kaupungiksi, joka panostaa parempaan sisäilmaan.
Hyvinvointiohjelman yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu " Turvataan hyvä sisäilma
kaupungin käytössä olevissa rakennuksissa" ja Kasvatuksen ja sivistyksen
kehittämisohjelmassa linjataan "Tilojen kunnosta, terveellisyydestä ja turvallisuudesta
huolehditaan". Hyvälle, terveelliselle sisäilmalle ei ole olemassa muuta kunnollista
mittaria, kuin ihmisten kokemukset. Jotta kaupunki voi kohdistaa toimenpiteensä
paremman sisäilman puolesta mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin kohteisiin, on
sisäilmaolosuhteista eri rakennuksissa saatava vertailukelpoista tietoa.
Koulu- ja päiväkotikohtaisella oirekyselyllä voidaan löytää kohteet, joiden sisäilman
laadun ja rakennuksen kunnon selvittämiseen sekä peruskorjaukseen tulee lähteä
nopealla aikataululla. Nopealla reagoinnilla voidaan estää oireilun paheneminen ja
säästää merkittävästi terveydenhuoltokustannuksissa. Yhdenkin lapsen sairastuminen
pysyvästi aiheuttaa kaupungille pitkällä aikavälillä merkittävät erikoissairaanhoidon
kustannukset. Turun yliopiston tarjoama oirekysely kustantaa keskimäärin 1200 €
/koulu, mikä on todella pieni taloudellinen panostus rakennusten miljoonaluokan
peruskorjauskustannusten rinnalla.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Porin kaupunki teettää kaikissa
kouluissa ja päiväkodeissa oirekyselyt sekä oppilaille ja päiväkotilapsille että opettajille
ja varhaiskasvattajille.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 16.09.2019, § 496
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
20.01.2020
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tarja.koskela@pori.fi
Liitteet

1 Terveys ja sairaalapalveluiden lausunto 150819
Valtuutettu Minna Haavisto jättänyt 29.4.2019 kaupunginvaltuustossa seuraavan
aloitteen:
"Pori on halunnut profiloitua kaupungiksi, joka panostaa parempaan sisäilmaan.
Hyvinvointiohjelman yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu " Turvataan hyvä sisäilma
kaupungin käytössä olevissa rakennuksissa" ja Kasvatuksen ja sivistyksen
kehittämisohjelmassa linjataan "Tilojen kunnosta, terveellisyydestä ja turvallisuudesta
huolehditaan". Hyvälle, terveelliselle sisäilmalle ei ole olemassa muuta kunnollista
mittaria, kuin ihmisten kokemukset. Jotta kaupunki voi kohdistaa toimenpiteensä
paremman sisäilman puolesta mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin kohteisiin, on
sisäilmaolosuhteista eri rakennuksissa saatava vertailukelpoista tietoa.
Koulu- ja päiväkotikohtaisella oirekyselyllä voidaan löytää kohteet, joiden sisäilman
laadun ja rakennuksen kunnon selvittämiseen sekä peruskorjaukseen tulee lähteä
nopealla aikataululla. Nopealla reagoinnilla voidaan estää oireilun paheneminen ja
säästää merkittävästi terveydenhuoltokustannuksissa. Yhdenkin lapsen sairastuminen
pysyvästi aiheuttaa kaupungille pitkällä aikavälillä merkittävät erikoissairaanhoidon
kustannukset. Turun yliopiston tarjoama oirekysely kustantaa keskimäärin 1200 €
/koulu, mikä on todella pieni taloudellinen panostus rakennusten miljoonaluokan
peruskorjauskustannusten rinnalla.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Porin kaupunki teettää kaikissa
kouluissa ja päiväkodeissa oirekyselyt sekä oppilaille ja päiväkotilapsille että opettajille
ja varhaiskasvattajille."
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaana 6.5.2019 § 252 pyytää
perusturvalta lausuntoa asiassa 12.8.2019 mennessä.
Perusturvan terveys- ja sairaalapalvelujen johtaja Anna-Liisa Koiviston lausunto
15.8.2019 on liitetty asian liitteeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot tiedoksi vastauksena
valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja
pyytää sivistystoimialan ja teknisen toimialan lausunnot valtuustoaloitteeseen
31.12.2019 mennessä.

Sivistyslautakunta, 22.10.2019, § 236

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Arola
Valtuutettu Minna Haavisto on jättänyt 29.4.2019 kaupunginvaltuustossa seuraavan
aloitteen:
"Pori on halunnut profiloitua kaupungiksi, joka panostaa parempaan sisäilmaan.
Hyvinvointiohjelman yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu " Turvataan hyvä sisäilma
kaupungin käytössä olevissa rakennuksissa" ja Kasvatuksen ja sivistyksen
kehittämisohjelmassa linjataan "Tilojen kunnosta, terveellisyydestä ja turvallisuudesta
huolehditaan". Hyvälle, terveelliselle sisäilmalle ei ole olemassa muuta kunnollista
mittaria, kuin ihmisten kokemukset. Jotta kaupunki voi kohdistaa toimenpiteensä
paremman sisäilman puolesta mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin kohteisiin, on
sisäilmaolosuhteista eri rakennuksissa saatava vertailukelpoista tietoa.
Koulu- ja päiväkotikohtaisella oirekyselyllä voidaan löytää kohteet, joiden sisäilman
laadun ja rakennuksen kunnon selvittämiseen sekä peruskorjaukseen tulee lähteä
nopealla aikataululla. Nopealla reagoinnilla voidaan estää oireilun paheneminen ja
säästää merkittävästi terveydenhuoltokustannuksissa. Yhdenkin lapsen sairastuminen
pysyvästi aiheuttaa kaupungille pitkällä aikavälillä merkittävät erikoissairaanhoidon
kustannukset. Turun yliopiston tarjoama oirekysely kustantaa keskimäärin 1200 €
/koulu, mikä on todella pieni taloudellinen panostus rakennusten miljoonaluokan
peruskorjauskustannusten rinnalla.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Porin kaupunki teettää kaikissa
kouluissa ja päiväkodeissa oirekyselyt sekä oppilaille ja päiväkotilapsille että opettajille
ja varhaiskasvattajille."
Kaupunginhallitus on 16.9.2019 kokouksessaan pyytänyt asiassa sivistystoimialan ja
teknisen toimialan lausunnot 31.12.2019 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Sivistystoimiala lausuu asiasta seuraavaa:
Sivistystoimialan varhaiskasvatus- ja opetuskäytössä olevat tilat on siirretty
kokonaisuudesssaan tekniselle toimialalle.
Sisäilma-asioista on saatu viime vuosina paljon uutta tietoa, myös kaupungin omia
käytäntöjä on tarkennettu. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 6.3.2017 § 155
Toimintamallin sisäilmaongelmien hallintaan ja ehkäisyyn. Toimintamallissa on
tarkasti määritelty eri toimijoiden roolit ja tehtävät.
Sivistystoimiala näkee, että kiinteistöjen huollolla ja säännöllisellä ylläpidolla on
ratkaiseva rooli sisäilmaongelmien syntymisen ehkäisyssä.
Terveelliset ja turvalliset tilat ovat ehdoton edellytys toiminnalle. Laadukas sisäilma
tukee sujuvaa työskentelyä ja edistää merkittävästi hyvinvointia. Sivistystoimialan
yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä lasten osalta neuvolan ja kouluterveydenhuollon
kanssa sekä henkilöstön osalta työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Myös lasten
vanhemmat ja henkilökunta ovat aktiivisia näissä asioissa.

Porin kaupunki
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Työsuojeluvaltuutetut, työterveyshuolto, palo- ja pelastustoimi, ympäristö- ja
terveysvalvontayksikkö sekä Aluehallintoviranomainen tekevät säännöllisiä
tarkastuskäyntejä päiväkoteihin ja kouluihin. Myös riskienkartoituksen yhteydessä
huomioidaan sisäilma-asiat.
Sivistystoimiala katsoo, että nykyinen toimintamalli, jossa terveydenhuolto
arvioi yhdessä rakennusterveysasiantuntijan kanssa koettujen oireiden merkittävyyttä
ja suhdetta rakennukseen, on riittävä.
Sivistystoimialan mielestä aloitteessa kiinnitetään huomiota tärkeään asiaan.
Päätös
Päätösesityksen mukaan.

Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Arola
maija.arola@pori.fi
yksikön päällikkö, hallintoyksikkö
Liitteet

1 Teknisen toimialan vastaus valtuustoaloitteeseen koskien oirekyselyjä kouluihin ja
päiväkoteihin
Kaupunginvaltuutettu Minna Haavisto on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa
29.4.2019 § 51 valtuustoaloitteen koskien kouluissa ja päiväkodeissa oppilaille,
päiväkotilapsille, opettajille ja varhaiskasvattajille teetettäviä oirekyselyitä.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.5.2019 § 252 pyytää asiassa lausuntoa
perusturvalta. Kaupunginhallitus käsitteli perusturvan antamaa lausuntoa
kokouksessaan 16.9.2019 § 496 ja päätti päätti yksimielisesti palauttaa asian
uudelleen valmisteltavaksi ja pyytää sivistystoimialan ja teknisen toimialan lausunnot
valtuustoaloitteeseen 31.12.2019 mennessä. Asian aiempi käsittely ja sivistystoimialan
lausunto on luettavissa historiatiedoista ja teknisen toimialan lausunto on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
perusturvan, sivistystoimialan ja teknisen toimialan lausunnot tiedoksi vastauksena
valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 11

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
20.01.2020
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Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13.1.2020 valtuustoaloitetta "Oirekyselyt
kouluihin ja päiväkoteihin".
Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi
vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallitus, § 20,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 12, 20.01.2020
§ 12
Kaupungin järjestämän ilotulituksen sijaan valoshow, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä,
Vihreät valtuustoryhmä
PRIDno-2019-2233
Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Arola
maija.arola@pori.fi
yksikön päällikkö, hallintoyksikkö
Liitteet

1 Pöytäkirjan ote-Sivistyslautakunta - 22.10.2019
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Milka Tommila ja
Vihreät valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Laura Pullinen jättivät
kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.12.2018 § 156 valtuustoaloitteen "Kaupungin
järjestämän ilotulituksen sijaan valoshow". Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan
17.12.2018 § 652 pyytää sivistystoimialan lausuntoa asiassa. Sivistyslautakunta on
käsitellyt asiaa kokouksissaan 18.6.2019 § 174 ja 22.10.2019 § 229 erillisenä asiana
Dnro 2019-3020, joka käsittely on pöytäkirjan liitteenä. Muu aiempi käsittely ja
päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle. että kaupunginvaltuusto
merkitsee sivistyslautakunnan lausunnon tiedoksi vastauksena valtuutettujen Milka
Tommila ja Laura Pullilnen valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 12
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13.1.2020 valtuustoaloitetta "Kaupungin
järjestämän ilotulituksen sijaan valoshow".
Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi
vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
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Kaupunginvaltuusto, § 149,28.10.2019
Kaupunginhallitus, § 21,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 13, 20.01.2020
§ 13
Porin kaupunki mukaan Lapsi mukaan töihin -päivään, valtuustoaloite, ensimmäinen
allekirjoittaja Juha Kantola
PRIDno-2019-5232
Kaupunginvaltuusto, 28.10.2019, § 149
Valtuutettu Juha Kantola ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Esitämme, että Porin kaupunki osallistuu tulevina vuosina valtakunnalliseen Lapsi
mukaan töihin -päivään.
Katsomme, että Porin kaupungin pitää lasten ja nuorten kaupunkina kantaa
vastuunsa ja näyttää esimerkkiä niin, että mahdollisimman monella porilaisella
lapsella olisi mahdollisuus päästä tutustumaan vanhempiensa työpaikkaan ja työhön.
Kaikilla tyaöntekijöillä pitää olla tasapuolinen mahdollisuus ottaa lapsensa mukaan
työpaikalleen esimerkiksi vuorovuosina."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Roininen
Liitteet

1 Porin kaupunki mukaan lapsi töihin päivään; HR-yksikön lausunto 13.12.2019
Juha Kantola ensimmäisenä allekirjoittajana jätti kaupunginvaltuuston
kokouksessa 28.10.2019 § 149 valtuustoaloitteen "Porin kaupunki mukaan Lapsi
mukaan töihin -päivään". Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.11.2019 § 596
pyytää asiassa konsernihallinnon HR-yksikön lausunnon. HR-yksikön lausunto
18.12.2019 on asian liitteenä. Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko on
luettavissa historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Porin kaupunki
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Pöytäkirja
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Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee konsernihallinnon HR-yksikön lausunnon tiedoksi vastauksena valtuutettu
Juha Kantolan valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 13
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13.1.2020 valtuustoaloitetta "Porin
kaupunki mukaan Lapsi mukaan töihin -päivään".
Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi
vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Porin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
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Kaupunginvaltuusto, § 10,28.01.2019
Perusturvalautakunta, § 96,24.04.2019
Kaupunginhallitus, § 269,13.05.2019
Tarkastuslautakunta, § 70,28.08.2019
Kaupunginhallitus, § 495,16.09.2019
Tarkastuslautakunta, § 80,24.09.2019
Kaupunginhallitus, § 22,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 14, 20.01.2020
§ 14
Palveluntuottajien henkilöstömitoitusten tarkastus, valtuustoaloite
PRIDno-2019-541
Kaupunginvaltuusto, 28.01.2019, § 10
Valtuutettu Erno Välimäki jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan yksityisten palvelutuottajien väärinkäytökset
henkilöstömitoituksissa ovat vaarantaneet palvelutasoa ja jopa asiakasturvallisuutta.
Yksityisellä palveluntuottajalla on voimakas taloudellinen intressi tulkita mitoituksia
tavalla, joka mahdollistaa toiminnan pyörittämisen pienimmillä mahdollisella
henkilöstömäärällä. Porin kaupungin palveluvalikoimassa yksityisiä palveluntuottajia
käytetään tällaista riskiä tuottavalla tavalla ainakin vanhusten tehostetussa
palveluasumisessa, varhaiskasvatuksessa ja lastensuojelun laitospalveluissa. Porin on
syytä pikimmiten tarkastaa, ovatko ohjeistukset ja tarkastuskäytännöt sellaisella
tasolla, että yllä kuvatun kaltaiset henkilöstömitoituskikkailut pystytään ennalta
ehkäisemään.

Porin kaupungin hallintosäännön 121 § suomin oikeuksin esitämme, että

Tarkastustoimi selvittää, millaisilla järjestelyillä toimialat tällä hetkellä kontrolloivat
käyttämiensä yksityisten palvelutuottajien henkilöstömitoituksia.

1. Tarkastustoimi selvittää, millaisilla sopimuskirjauksilla henkilöstömitoituksen
rikkomiset on tällä hetkellä sanktioitu ja esittää kantansa siitä, ovatko
sanktiopykälät riittävän vahvat ennaltaehkäisemään väärinkäytöksiä.
2. Tarkastustoimi laatii kaupungille suositukset tarkoituksenmukaisista
tarkastuskäytännöistä sekä yhteisen sanktiopykälälinjan yksityisten
palvelutuottajien henkilöstömitoituksen varmistamiseksi. Keskeiseksi
tavoitteeksi edellä mainittuihin asetetaan se, että yksityisen palveluntuottajan
tulee olla samalla viivalla kaupungin oman toiminnan kanssa
henkilöstömitoituksissa ja mahdollisuus voittojen kasvattamiseen
henkilöstömitoituksilla kikkailemalla tulee sulkea pois.
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Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
20.01.2020

1/2020

39 (54)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

3. Kaupunginhallitus antaa yllämainittujen toimien ripeästä suorittamisesta
työmääräyksen tarkastustoimelle ja toimialojen johdolle.
4. Henkilömitoitusten tarkastuksesta ja sen tuloksista kirjataan jatkossa
tarkastuskertomukseen oma osionsa."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perusturvalautakunta, 24.04.2019, § 96
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto, Pirjo Mäkilä, Mari Levonen
anna-liisa.koivisto@pori.fi, pirjo.makila@pori.fi, mari.levonen@pori.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, vanhuspalveluiden päällikkö, sosiaali- ja
perhepalveluiden johtaja
Porin perusturva on laatinut yhteistyössä uuden valvontasuunnitelman.
Valvontasuunnitelmassa huomioidaan omien ja ostopalveluyksiköiden valvonta sekä
alueella sijaitsevien yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajat. Valvonnnassa
tarkastetaan mm. henkilöstömitoitus ja muut palveluun sisältyvät kokonaisuudet.
Valvontasuunnitelma astuu voimaan lautakunnan päätöksestä.
Suunnitelmassa huomioidaan palvelua ohjaavat lait ja asetukset. Suunnitelmassa
kuvataan valvotantakäytännöt ja toteutus. Valvonnan toteutumisesta raportoidaan
vähintään vuosittain perusturvalautakunnalle. Valvonnan yhteydessä esille tulleista
poikkeamista raportoidaan välittömästi. Valvontaa toteuttaessa tehdään tarvittaessa
yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa.

Ehdotus
Esittelijä: Terttu Nordman
Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon ja hyväksytyn
valvontasuunnitelman vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätös esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.05.2019, § 269
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Arola
maija.arola@pori.fi
yksikön päällikkö, hallintoyksikkö
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Liitteet

1 Porin perusturvan valvontasuunnitelma
Kaupunginhallitus on 4.2.2019 pitämässään kokouksessa päättänyt pyytää
valtuustoaloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon 29.4.2019 mennessä.
...
Perusturvalautakunnan lausunto 24.4.2019 § 96:
Porin perusturva on laatinut yhteistyössä uuden valvontasuunnitelman.
Valvontasuunnitelmassa huomioidaan omien ja ostopalveluyksiköiden valvonta sekä
alueella sijaitsevien yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajat. Valvonnnassa
tarkastetaan mm. henkilöstömitoitus ja muut palveluun sisältyvät kokonaisuudet.
Valvontasuunnitelma astuu voimaan lautakunnan päätöksestä 24.4.2019 § 95.
Suunnitelmassa huomioidaan palvelua ohjaavat lait ja asetukset. Suunnitelmassa
kuvataan valvotantakäytännöt ja toteutus. Valvonnan toteutumisesta raportoidaan
vähintään vuosittain perusturvalautakunnalle. Valvonnan yhteydessä esille tulleista
poikkeamista raportoidaan välittömästi. Valvontaa toteuttaessa tehdään tarvittaessa
yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa.
Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon ja hyväksytyn
valvontasuunnitelman vastaukseksi valtuustoaloitteeseen.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
perusturvalautakunnan lausunnon ja valvontasuunnnitelman tiedoksi vastauksena
Erno Välimäen valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa aloitteen valmisteltavaksi
tarkastuslautakunnan lausunnon hankkimiseksi asiassa.

Tarkastuslautakunta, 28.08.2019, § 70
Valmistelijat / lisätiedot:
Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastuspäällikkö
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 13.5.2019 yksimielisesti palauttaa
aloitteen valmisteltavaksi tarkastuslautakunnan lausunnon hankkimiseksi asiassa.
Aloitetta koskeva asia sisältyy kaupunginhallituksen 11.2.2019 71 §:ssä hyväksymään
sisäisen tarkastuksen työohjelmaan, jossa on otsikkoasiaan liittyvä tarkastusprojekti:
"Kunnan valvontavastuun toteutuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa".
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Tarkastus on parhaillaan työn alla sisäisen tarkastuksen osalta. Sisäisen tarkastuksen
raportti käsiteltäneen sisäisen tarkastuksen kolmannessa neljännesvuosipalaverissa.
Sisäisen tarkastus on valmistautunut esittelemään tarkastusprojektin tämän hetkistä
tilannetta.
Ehdotus
Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa vastuutarkastajan antaman
väliaikakatsauksen tarkastuksesta "Kunnan valvontavastuun toteutuminen vanhusten
tehostetussa palveluasumisessa".
Tarkastuslautakunta päättää tutustua lopulliseen "Kunnan valvontavastuun
toteutuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa" -raporttiin sen valmistuttua
ja antaa tarvittaessa sen jälkeen kaupunginhallituksen pyytämän lausunnon
valtuustoaloitteeseen liittyen.
Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa vastuutarkastajan antaman väliaikakatsauksen
tarkastuksesta "Kunnan valvontavastuun toteutuminen vanhusten tehostetussa
palveluasumisessa".
Tarkastuslautakunta päätti tutustua lopulliseen "Kunnan valvontavastuun
toteutuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa" -raporttiin sen valmistuttua
ja antaa tarvittaessa sen jälkeen kaupunginhallituksen pyytämän lausunnon
valtuustoaloitteeseen liittyen.

Kaupunginhallitus, 16.09.2019, § 495
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Erno Välimäki on kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.1.2019 jättänyt
valtuustoaloitteen palveluntuottajien henkilöstömitoitusten tarkastuksesta.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.2.2019 pyytänyt lausuntoa
perusturvalautakunnalta 29.4.2019 mennessä. Perusturvalautakunta on antanut
lausunnon 24.4.2019 § 96. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan
13.5.2019 ja päättänyt pyytää vielä lausunnon tarkastuslautakunnalta.
Asian aiempi käsittely ja lausunnot on luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
perusturvalautakunnan ja tarkastuslautakunnan lausunnot tiedoksi vastauksena
valtuustoaloitteeseen.
Päätös
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi
ja pyytää tarkastuslautakunnan antamaan lausuntonsa kaupunginhallitukselle
valtuustoaloitteen kokonaisuudesta 30.9.2019 mennessä.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tarkastuslautakunta, 24.09.2019, § 80
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Liisa Koivisto
Kaupungihallitus päätti 16.9.2019 495 §:ssä palauttaa asian tarkastuslautakunnalle
lausunnon antamista varten 30.9.2019 mennessä. Kaupunginhallitus on
pyytänyt tarkastuslautakunnan lausuntoa valtuustoaloitteen kokonaisuudesta, jonka
ydinkohdat ovat:
1. Tarkastustoimi selvittää, millaisilla sopimuskirjauksilla henkilöstömitoituksen
rikkomiset on tällä hetkellä sanktioitu ja esittää kantansa siitä, ovatko
sanktiopykälät riittävän vahvat ennaltaehkäisemään väärinkäytöksiä.
2. Tarkastustoimi laatii kaupungille suositukset tarkoituksenmukaisista
tarkastuskäytännöistä sekä yhteisen sanktiopykälälinjan yksityisten
palvelutuottajien henkilöstömitoituksen varmistamiseksi. Keskeiseksi
tavoitteeksi edellä mainittuihin asetetaan se, että yksityisen palveluntuottajan
tulee olla samalla viivalla kaupungin oman toiminnan kanssa
henkilöstömitoituksissa ja mahdollisuus voittojen kasvattamiseen
henkilöstömitoituksilla kikkailemalla tulee sulkea pois.
3. Kaupunginhallitus antaa yllämainittujen toimien ripeästä suorittamisesta
työmääräyksen tarkastustoimelle ja toimialojen johdolle.
4. Henkilömitoitusten tarkastuksesta ja sen tuloksista kirjataan jatkossa
tarkastuskertomukseen oma osionsa.
Ehdotus
Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö
Tarkastuslautakunta päättää kaupunginhallituksen pyytämästä, valtuustoaloitetta
koskevasta lausunnostaan. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian kohdalta välittömästi
kokouksessa.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti antaa lausuntona Erno Välimäen valtuustoaloitteeseen
seuraavaa:
Tarkastuslautakunta pitää ymmärrettävänä valtuustoaloitteessa esitettyä huolta
kunnan valvontavastuun toteutumisesta vanhusten tehostetussa palveluasumisessa,
varhaiskasvatuksessa ja lastensuojelun laitospalveluissa. Tarkastuslautakunta toteaa
toimivan johdon velvollisuuksiin kuuluvan sisäisen valvonnan vastuun kattavan
ostopalveluiden ohella myös omana työnä toteutettavan toiminnan.
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Kaupunginhallituksen 11.2.2019 hyväksymään sisäisen tarkastuksen työohjelmaan
sisältyy vanhusten tehostetun palveluasumisen valvontavastuuta koskeva tarkastus.
Tarkastuksen tavoitteena on selvittää, miten palvelut järjestävän Porin perusturvan
valvontavastuu toteutuu vanhusten tehostetussa palveluasumisessa. Parhaillaan
suoritettavan sisäisen tarkastuksen aikana tarkastaja on osallistunut kahteen ennalta
ilmoitettuun Porin perusturvan omaan toimintayksikköön kohdistuneeseen ja kahteen
ennalta ilmoitettuun ostopalvelutuottajan toimintayksikköön kohdistuneeseen
valvontakäyntiin havainnoitsijan roolissa. Lisäksi tarkastaja on osallistunut yhteen
ennalta ilmoittamattomaan ostopalvelutuottajan toimintayksikköön kohdistuneeseen
epäkohtailmoitukseen liittyneeseen valvontakäyntiin havainnoitsijan roolissa.
Kaupunginhallitus on saanut pyytämänsä perusturvalautakunnan lausunnon osana
laaditun valvontasuunnitelman, joka kattaa asiallisesti valtuustoaloitteessa mainitut
vanhusten tehostetun palveluasumisen ja lastensuojelun laitospalvelut.
Sivistystoimialaan kuuluvan, valtuustoaloitteessa mainitun varhaiskasvatuksen
toimintaa koskevia ohjeistuksia ja tarkastuskäytäntöjä kuvaavaa selvitystä ei
hallituksen käsittelyssä tähän asiaan liittyen ole toistaiseksi ollut.
Koskien valtuustoaloitteen 1. kohtaa henkilöstömitoitusten rikkomisista seuraavista
mahdollisista sanktioista, sisältyy perusturvan käyttämään sopimuspohjaan seuraava
kirjaus: “Mikäli Palveluntuottaja syyllistyy toistuvasti sopimuksen vastaiseen
menettelyyn, eikä kirjallisen huomautuksen saatuaan kohtuullisessa, enintään
kuukauden määräajassa korjaa sopimuksen vastaista menettelyään, on Tilaaja
oikeutettu vaatimaan Palveluntuottajalta sopimussakkona 1.000 euroa /
sopimusrikkomus. Mikäli sopimuksenvastainen menettely on toistuvaa, on Tilaajalla
oikeus sopimussakon sijaan kohdan 18 mukaisesti purkaa tämä sopimus.”
Tehostettua palveluasumista koskeva sisäinen tarkastus valmistuu niin, että se
raportoidaan kuluvan vuoden kolmannessa sisäisen tarkastuksen palaverissa.
Tarkastustoimi voi antaa faktoihin perustuvia suosituksia vasta tarkastuksen
valmistuttua.
Koska sisäisen valvonnan järjestäminen ja sisäisen tarkastuksen työohjelmasta
päättäminen kuuluvat kaupunginhallituksen vastuulle, tarkastuslautakunta ehdottaa
kaupunginhallituksen harkitsevan, onko tarpeen laajentaa sisäisen tarkastuksen
toimeksiantoa koskemaan varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun laitospalveluiden
valvontaohjeistusten sekä tarkastuskäytäntöjen selvittämistä.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa tämän asian kohdalta välittömästi kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Maija Arola
maija.arola@pori.fi
yksikön päällikkö, hallintoyksikkö
Erno Välimäki on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.1.2019 § 10
valtuustoaloitteen "Palveluntuottajien henkilöstömitoitusten tarkastus".
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.2.2019 § 51 pyytänyt asiassa
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perusturvalautakunnan lausunnon. Kaupunginhallitus päätti
kokouksessaan 13.5.2019 § 269 pyytää perusturvalautakunnan lausunnon saatuaan
vielä tarkastuslautakunnan lausunnon asiassa. Kaupunginhallitus palautti
tarkastuslautakunnan lausunnon saatuaan asian uudelleen valmisteltavaksi ja
antamaan lausuntonsa kaupunginhallitukselle koko valtuustoaloitteen
kokonaisuudesta. Asian käsittely ja päätöksenteko on luettavissa historiatiedoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee perusturvalautakunnan ja tarkastuslautakunnan lausunnot tiedoksi
vastauksena valtuutettu Erno Vällimäen valtuustoaloitteeseen.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 14
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13.1.2020 valtuustoaloitetta
"Palveluntuottajien henkilöstömitoituksen tarkastus".
Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi
vastauksena valtuustoaloitteeseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaupunginhallitus, § 497,16.09.2019
Kaupunginvaltuusto, § 121,23.09.2019
Kaupunginhallitus, § 24,13.01.2020
Kaupunginvaltuusto, § 15, 20.01.2020
§ 15
Valtuustoaloitteiden raportti
PRIDno-2019-4385
Kaupunginhallitus, 16.09.2019, § 497
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Liitteet

1 Luettelo vireille tulleista valtuustoaloitteista
Porin kaupungin hallintosäännön 14 luvussa on määräykset valtuutetun aloite- ja
kyselyoikeudesta. 121 §;n mukaan
”Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja
valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa
koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi. Kukin aloite palaa valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
Kaupunginhallitus esittää vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja syksyn
ensimmäisessä kokouksessa luettelon valtuutettujen tekemistä ja
kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista sekä niiden johdosta tehdyistä
toimenpiteistä kokousta edeltävän vuoden ajalta.”
Valtuustoaloitteista laadittu luettelo, johon on koottu valtuustokauden alusta 1.6.2017
lukien kaupunginhallitukseen tulleet valtuutettujen aloitteet ja niiden käsittely.
Raportti on asian liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi
luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä
toimenpiteistä.
Edelleen kaupunginhalllitus päättää kehottaa kaikkia toimialoja ehdottomasti
noudattamaan annettuja määräaikoja ja toimittamaan myöhässä olevat,
valtuustoaloitteiden johdosta pyydetyt lausunnot viipymättä luottamushenkilöelinten
käsittelyyn.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi kaupunginhallitus vastuuttaa
sihteerin päivittämään luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja
niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä vastaamaan 16.9.2019 tilannetta.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 23.09.2019, § 121
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Liitteet

1 Tilanneraportti valtuustoaloitteiden käsittelystä, valtuustokausi 1.6.2017 - 31.5.2021
_KV 23.9.2019
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.9.2019 käsitellyt luetteloa valtuutettujen
tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista sekä niiden johdosta
tehdyistä toimenpiteistä.
Asian esittely ja käsittely on luettavissa historiatiedoista.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi luettelon kaupunginhallitukselle
lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 13.01.2020, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Koskela
tarja.koskela@pori.fi
Porin kaupungin hallintosäännön 14 luvussa on määräykset valtuutetun aloite- ja
kyselyoikeudesta. Hallintosäännön 121 §;n mukaan
”Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja
valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa
koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi. Kukin aloite palaa valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.
Kaupunginhallitus esittää vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja syksyn
ensimmäisessä kokouksessa luettelon valtuutettujen tekemistä ja
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kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista sekä niiden johdosta tehdyistä
toimenpiteistä kokousta edeltävän vuoden ajalta.”
Valtuustoaloitteista on laadittu luettelo, johon on koottu valtuustokauden alusta
1.6.2017 lukien kaupunginhallitukseen tulleet valtuutettujen aloitteet ja niiden
käsittely. Raportti on asian liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi
luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä
toimenpiteistä.
Lisäksi kaupunginhallitus vastuuttaa sihteerin päivittämään luettelon
kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä
toimenpiteistä vastaamaan 13.1.2020 tilannetta.
Edelleen kaupunginhalllitus päättää kehottaa kaikkia toimialoja ehdottomasti
noudattamaan annettuja määräaikoja ja toimittamaan myöhässä olevat,
valtuustoaloitteiden johdosta pyydetyt lausunnot viipymättä luottamushenkilöelinten
käsittelyyn.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 20.01.2020, § 15
Liitteet

1 Valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 1.6.2017 - 13.1.2020, KV
20.1.2020
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 käsitellyt käsitellyt luetteloa
valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista sekä niiden
johdosta tehdyistä toimenpiteistä.
Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.
Ehdotus
Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä
aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 16
Urheilupaikkojen käyttö maksuttomaksi alle 18-vuotiaille, valtuustoaloite, ensimmäinen
allekirjoittaja Milka Tommila
PRIDno-2020-365
Valtuutettu Milka Tommila ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Urheilupaikkojen käyttö maksuttomaksi alle 18-vuotiaille
Pori on virallisesti lapsiystävällinen kunta (UNICEF myönsi Porille 6.3.2018
lapsiystävällinen kunta tunnuksen). Tätä hyvää kehitystä on syytä jatkaa edelleen
lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi,
mahdollistamalla kaikkien lasten- ja nuorten osallistumisen urheiluun, huoltajien
rahatilanteesta huolimatta.
Esitän, että Pori huomioi alle 18-vuotiaiden Porin kaupungin hallinnoimien
urheilupaikkojen käytön maksuttomina 2021 talousarviossa."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 17
Virkaan esitettävien henkilöiden nimet esityslistoilla julkisiksi, valtuustoaloite,
ensimmäinen allekirjoittaja Mikael Ropo
PRIDno-2020-366
Valtuutettu Mikael Ropo ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Virkaan esitettävien henkilöiden nimet esityslistoilla julkisiksi
Taustaa:
Porin kaupunki on tehnyt linjauksen, että virkaan esitettävän henkilön nimi on
toimielinten kokouksien esityslistoilla julistettu salaiseksi. Salaamisen perusteita en
löydä lain kohdasta: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Olen myös
kontaktoitunut kaupungin viranhaltijoita ja kysynyt käytännön lainmukaisuudesta
saamatta vastausta. Olen myös kysynyt asiaa kuntaliiton lakimieheltä ja saanut
seuraavan vastauksen:
'Virkavalintapäätökset eivät voi olla salassapidettäviä päätöksiä. Salassapidettävää
virkavalinnassa ei myöskään voi olla virkaan esitettävän ja valittavan henkilön tiedot,
eikä myöskään muiden hakijoiden nimitiedot ole salassa pidettävää tietoa. Sen sijaan
henkilölle tehdyt soveltuvuusarvioinnit ja niiden lopputulokset eivät ole julkista tietoa.'
Annaliisa Lehtinen
Lakimies, varatuomari
Suomen Kuntaliitto ry
Avoimempi tiedottaminen edistää demokratiaa, avoimuutta ja mahdollistaa
kuntalaisten entistä paremman vaikuttamisen päätöksiin.
Esitän, että:
Porin kaupunki selvittää mihin nykyinen linjaus perustuu. Tarkistaa nykyisen
linjauksen lainmukaisuuden. Ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin muuttaakseen
käytäntöä."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 18
Linja-autoaseman editse, Keskusaukiolla kulkevan liikenteen päivittäminen
nykytilanteeseen sopivaksi. Ajoreitit avattava henkilöliikenteen käyttöön, valtuustoaloite,
ensimmäinen allekirjoittaja Jari Haapaniemi
PRIDno-2020-367
Liitteet

1 Liite kartta-Keskusaukio
Valtuutettu Jari Haapaniemi ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Linja-autoaseman editse, keskusaukiolla kulkevan liikenteen päivittäminen
nykytilanteeseen sopivaksi. Ajoreitit avattava henkilöautoliikenteen käyttöön.
- Linja-autoaseman editse Isolinnankadulta Keskusaukiolle ja Kuninkaantien kautta
Itsenäisyydenkadulle kulkevan liikenteen tulisi olla avointa myös
henkilöautoliikenteelle. Tämän hetkisen tilanteen (liikennejärjestelyjen) mukaan siinä
saa ajaa vain bussit ja taksit.
- Linja-autoaseman käyttö bussiliikenteen terminaalina sekä lähtö- ja päätepysäkkinä
on päättynyt matkakeskuksen valmistuttua. Ei ole enää mitään perusteita sille, etteikö
edellä mainittujen reittien liikennettä avattaisi henkilöliikenteen ja muun liikenteen
käytettäväksi.
Porin Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteena, että liikenne
Keskusaukion editse molempiin suuntin avataan myös henkilöautoliikenteen ja muun
mahdollisen liikenteen käytettäväksi, jotta liikennejärjestelyt saataisiin paremmin
toimiviksi Keskusaukiolla. Taksi ja bussiliikenteen yksinoikeus Keskusaukiolta pitää
poistaa.
Liitteenä kartta keskusaukion alueelta."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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§ 19
Porin kaupungin rahoittama xylitol-pastilli jaettavaksi varhaiskasvatukseen jatkuttava,
valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Ismo Läntinen
PRIDno-2020-368
Valtuutettu Ismo Läntinen ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Porin kaupungin rahoittama xylitol-pastilli jaettavaksi varhaiskasvatukseen jatkuttava.
Pienten lasten hampaista huolehtiminen on erittäin tärkeää. Xylitol-pastillien jako
varhaiskasvatuksessa on tukenut hienosti hampaan reikiintymisen ennaltaehkäisyä.
Xylitol-pastilli estää happohyökkäyksen päiväkodissa saadun aterian jälkeen.
Porin PerusSuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa tätä tukea jatkettavaksi Porin
kaupungin varhaiskasvatukseen."
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhalliltus
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Kunnallisvalitus
§3, §4, §5, §6, §7
Kunnallisvalitusohje
Valitusoikeus ja valitusperuste
Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun
hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä
perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto
on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Valituskirjelmän sisältö
Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun
hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:
1)
päätös, johon haetaan muutosta,
2)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
3)
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
1)
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
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3)
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksen perille toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle,
osoitteeseen:
PL 32
20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Muutoksenhakukielto
§8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta.

